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เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 
 
 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ณ หองจามจุรีบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปร๊ินเซส 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

วันจันทรท่ี 28 เมษายน 2551 เวลา 15.00 นาฬิกา 
 

 
องคประชุม ณ เวลา 15.00 นาฬิกา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 314 ราย รับมอบฉันทะ         

จากบุคคลธรรมดา จํานวน 236 ราย และรับมอบฉันทะจากนิติบุคคล จํานวน 176 ราย รวมทั้งสิ้น 
726 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 746,899,040 หุน จากจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทที่ออกและ
เรียกชําระแลว 1,333,154,003 หุน หรือคิดเปนรอยละ 56.035 ครบเปนองคประชุม 

บันทึกเพ่ิมเติม ระหวางชวงการประชุมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทั้งจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไดทยอย
เขารวมประชุมเพ่ิมจนถึงเวลาสิ้นสุดการประชุมรวมเปนผูถือหุนทั้งสิ้น จํานวน 804 ราย แบงเปน 
เขารวมประชุมดวยตนเอง 338 ราย รับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา จํานวน 247 ราย และรับมอบ
ฉันทะจากนิติบุคคล จํานวน 219 ราย รวมจํานวนหุนได 769,942,693 หุน หรือคิดเปนรอยละ 
57.753 จากจํานวนหุนทั้งหมดท่ีออกและเรียกชําระแลว 

กรรมการผูเขารวมประชุม 1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ 
 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ  
 3. นายสมมาตร พูนภักดี กรรมการอิสระ 
     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 4. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหา  
     ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 5. นายสมเกียรติ ศุขเทวา  กรรมการอิสระ  กรรมการสรรหา   
     กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 6. พลเรือตรีนายแพทยวิทุร แสงสิงแกว กรรมการอิสระ 
 7. นายพิมล รัฐปตย กรรมการ 
 8. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ 
 9. นายทวีศักด์ิ ศักด์ิศิริลาภ กรรมการ 
 10. นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล กรรมการ 

เปดประชุม นายบันเทิง  ตันติวิท ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดประชุมเมื่อเวลา 15.05 นาฬิกา โดย
ประธานไดแตงต้ัง นายภาณุพันธุ ตวงทอง เปนเลขานุการ เพ่ือจดบันทึกการประชุม กอนเริ่มการประชุมประธาน
ไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา  กรรมการ 1 ทาน  คือ นางจันทิมา จตุรภัทร  กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / 

หนาที่  3 
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หนาที่  4 

 กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ไมสามารถเขารวมประชุมได เน่ืองจากติดภารกิจสําคัญ 
และขอแนะนํากรรมการเขาใหม จํานวน 2 ทาน ดังน้ี 

 1. นายทวีศักด์ิ ศักด์ิศิริลาภ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ โดยเขาเปนกรรมการแทน นางสุชาดา 
ภวนานันท ที่ลาออกระหวางป 2550 

 2. นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ โดยเขาเปนกรรมการแทน              
นายปยะพงศ อาจมังกร ที่ลาออกระหวางป 2550 

 และขอแนะนําคุณรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีบริษัทฯ ที่ไดมาเขารวมประชุมผูถือหุนน้ีดวย 

 จากน้ันไดแถลงใหที่ประชุมทราบถึงรายละเอียด วิธีดําเนินการประชุมและการลงคะแนน สรุปไดดังน้ี 

 1. บริษัทฯ ไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนน ซึ่งไดจัดพิมพรายละเอียดในแตละวาระไวแลว สําหรับวาระที่ 2 เปน
การเสนอรายงานเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติ โดยบัตรลงคะแนนดังกลาวไดมอบใหผูถือหุนพรอมการ
ลงทะเบียนเขารวมประชุม 

 2. การออกเสียงลงคะแนน โดยใชบัตรลงคะแนนที่จัดไว ผูถือหุนที่ประสงคจะใชสิทธิ “ไมเห็นดวย” หรือ    
“งดออกเสียง” ในวาระใดใหใชบัตรลงคะแนนในการออกเสียงลงมติพรอมลงนามไวในบัตร เมื่อเรียบรอย
โปรดยกมือ เพ่ือใหเจาหนาที่เก็บและรวบรวมคะแนนดังกลาว โดยวิธีการนับคะแนนเสียงทุกวาระที่มีการลง
มติจะนับคะแนนหน่ึงหุนเทากับหน่ึงเสียง 

 3. สําหรับทานที่มีมติ “เห็นดวย” ไมตองสงบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่มีมติ “ไมเห็นดวย” 
และ “งดออกเสียง” หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมในแตละวาระ ไดจํานวน
เทาใดจะถือเปนคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบดวย ทั้งน้ี รวมถึงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดแสดงความประสงค
ไวในหนังสือมอบฉันทะที่มอบใหกรรมการของบริษัทฯ เปนผูเขารวมประชุมแทน และไดสงมายังบริษัทฯ
ลวงหนากอนการประชุมแลว 

 4. ระหวางรอผลการรวบรวมคะแนนเสียง ประธานจะดําเนินการประชุมในวาระถัดไปกอน เมื่อการรวม
คะแนนเปนที่เรียบรอยก็จะกลับมารายงานผลใหที่ประชุมทราบเปนรายวาระไป 

 หลังจากการช้ีแจงประธานจึงเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระที่กําหนดไว 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 

 ประธาน แถลงตอที่ประชุมวา การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ไดจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2550 มีวาระ
รวม 10 วาระ ดังรายละเอียดที่ไดพิมพไวในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม หนา 7 ถึงหนา 46 รวมทั้งสิ้น 40 
หนา โดยประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมพรอมกันทีละหนา พรอมสอบถามวามีผูถือ
หุนทานใดตรวจสอบการบันทึกที่ไมถูกตอง ครบถวน หรือตองการใหแกไขเพ่ิมเติมในจุดใดหรือหนาใด หรือไม 

 ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือเสนอขอแกไข ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550  

 



เอกสารแนบ 1 
 

หนาที่  5 

บันทึกเพ่ิมเติม วาระน้ีตองมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

มติ ผลการลงมติในวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 มีดังน้ี 

 เห็นดวย จํานวน 769,808,990 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 
 ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.000 
 งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.000 
 จํานวนเสียงท้ังหมดในวาระนี้ 769,808,990 เสียง คิดเปนรอยละ  100.000 

สรุป ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 
ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2550 

 ประธาน มอบหมายให นายศุภเดช พูนพิพัฒน เปนผูเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2550 
ตอที่ประชุม ซึ่งไดนําเสนอรายงานในวาระนี้ตอที่ประชุมในรูปของวีดีทัศน ความยาวประมาณ 20 นาที โดยแจง
ใหผูถือหุนทราบวา สามารถพิจารณารายละเอียด ไปพรอมกับการรับชมวีดีทัศนไดในรายงานประจําป 2550 
(Annual Report 2007) หัวขอ “สารจากประธานกรรมการ” ซึ่งไดจัดทําเปนแผนซีดีสงใหผูถือหุนพรอมเอกสาร
เชิญประชุม และผูถือหุนสามารถขอรับรายงานประจําปฉบับพิมพเปนเลมได 

 ภายหลังจบการนําเสนอทางวีดีทัศน ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา วาระน้ีเปนการเสนอเพ่ือทราบจะไมมีการลง
มติแตอยางใด 

ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2550 ตามที่เสนอผานวีดีทัศน  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผานการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว 

  ประธาน แถลงตอที่ประชุมวาในวาระนี้ เปนการนําเสนอเพ่ือใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว ทั้งน้ี ภายหลังจบการนําเสนอขอมูล ผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะสอบถาม
จากผูสอบบัญชี หรือคณะกรรมการก็สามารถดําเนินการได 

จากน้ัน ประธาน ไดมอบหมายให นายศุภเดช พูนพิพัฒน เปนผูสรุปประเด็นสําคัญในงบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ใหที่ประชุมรับทราบ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท 
ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะสะทอนถึงผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมไวดวยแลว สําหรับ
งบการเงินจะปรากฏอยูในรายงานประจําป 2550 ของบริษัทฯ ซึ่งไดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญ
ประชุมแลว การนําเสนอประเด็นสําคัญดานตางๆ ทั้งในดานงบดุลและงบบัญชีกําไรขาดทุนใหที่ประชุมทราบ 
ดําเนินการโดยการบรรยายผานทางวีดีทัศน ความยาวประมาณ 15 นาที 

จากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยใชเวลาพอสมควร สรุปประเด็นที่       
ผูถือหุนซักถาม และคําตอบช้ีแจงจากคณะกรรมการบริษัท ไดดังน้ี 
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หนาที่  6 

ผูรับมอบฉันทะ จากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูดูแลกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานการไฟฟา
ฝายผลิต ซึ่งเปนผูถือหุน ไดสอบถามวา 

รายการลูกหน้ีจัดช้ันในรายงานประจําป 2550 หนา 33 แสดงจํานวน 199,066 ลานบาท และหนา 156 แสดง
จํานวน 198,753 อยากทราบถึงความแตกตางวาเพราะเหตุใด 

คุณรัตนา จาละ ผูสอบบัญชี ช้ีแจงวา 

ยอดลูกหน้ีจัดช้ันปกติ ในหนา 33 จะเปนยอดรวมของลูกหน้ีจัดช้ันปกติทั้งหมด แตวารายละเอียดในหนา 156 จะ
แตกเปนลูกหน้ี 3 กลุม จะตองดูหนา 156 และ 157 บวกกัน จะมีกลุมลูกหน้ีของเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ 
ในหนา 156 จะตองบวกกับลูกหน้ีเงินใหสินเช่ือของบริษัทยอย (บบส. เอ็น เอฟ เอส) ในหนา 157 บวกกับเงิน
ลงทุนในลกูหน้ีที่ไดโอนมาเปนเงินใหสินเช่ือในหนา 157 เชนกัน ถารวม 3 กลุมจะเทากับที่รวมอยูในหนา 33  

คุณวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุนไดสอบถามวา 

แนวโนมดอกเบี้ยเงินฝากป 2551 อาจจะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เปนผลใหตนทุนเงินฝากสูงขึ้นซึ่งจะทําใหสินเช่ือเชา
ซื้อซึ่งคิดดอกเบี้ยคงที่ระยะยาวมีกําไรลดลง ขณะที่มีสินเช่ือเชาซื้อเปนสัดสวนถึงรอยละ 70-80 ของสินเช่ือ
ทั้งหมด ไมทราบวาในสวนน้ีทางบริษัทฯ มีแนวทางที่จะดูแลปองกันอยางไร และในอนาคตที่มีธนาคารแหงโน
วาสโกเทียเปนพันธมิตรแลว โครงสรางการใหสินเช่ือจะเปล่ียนไปอยางไร  

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน ช้ีแจงวา 

ปหนาสัดสวนการใหสินเช่ือเชาซื้อจะลดลง เน่ืองจากจะขยายสินเช่ืออุตสาหกรรมทั่วไปแลวก็สินเช่ือรายยอยอื่น 
คาดวาสัดสวนสินเช่ือเชาซื้อจะลดลงเหลือประมาณรอยละ 60-70 ที่เหลือจะเปนสินเช่ือรายยอยอื่นกับสินเช่ือ
อุตสาหกรรม 

สําหรับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากที่อาจจะเพิ่มขึ้น กลุมธนชาตไดเพิ่มเงินฝากระยะยาว รวมถึงออกหุนกู ซึ่งเปนการ
บริหารตนทุนดอกเบี้ยจายควบคูไปกับการขยายสาขา และการที่ธนาคารธนชาตไดรับการปรับอันดับเครดิตเปน 
A+ เช่ือวาจะทําใหสามารถบริหารตนทุนทางดานดอกเบี้ยจายไดดีขึ้น 

คุณวิชัย จารุสุขถาวร ผูถือหุน มีเรื่องสอบถามดังน้ี 

คําถามแรก ถือหุนบริษัทฯ มานานแลว กลุมธนชาตมีการเติบโตอยางมาก แตราคาซื้อขายหุนกลับทรงตัว และมี
ราคาซื้อขายเมื่อเทียบกับมูลคาหุนตามบัญชี (Price per Book : PB) ตํ่ากวา 1 ทําไมราคาหุนบริษัทฯ จึงตํ่ากวาที่
ควรจะเปน 

คําถามท่ีสอง เมื่อธนาคารแหงโนวาสโกเทีย (BNS) จะเขาถือหุนธนาคารธนชาตถึงรอยละ 49 BNS จะซื้อหุนจาก
บริษัทฯ หรือซื้อหุนเพ่ิมทุนจากธนาคารธนชาต ถาเปนการเพิ่มทุนธนาคารธนชาตจะมีเงินกองทุนเพ่ิมอีก
ประมาณ 14,000 ลานบาท ทําใหมีเงินกองทุนรองรับการขยายธุรกิจเปนอยางมาก แตหากบริษัทฯ เปนผูขายหุน
ธนาคารธนชาตให BNS บริษัทฯ จะตองเสียภาษีจากกําไรในการขายหุนธนาคาร และคณะกรรมการบริษัทจะตอง
พิจารณาวาจะนําเงินไปใชประโยชนอยางไร หรือจะคืนเงินใหแกผูถือหุน  
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ประธาน ช้ีแจงตอบคําถามผูถือหุน ดังน้ี 

1 ราคาหุนทําไมถึงตํ่า อาจเปนเพราะจํานวนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ มีจํานวนมาก และการซื้อขาย
หุนบริษัทฯ เมื่อราคาขยับสูงขึ้นเล็กนอย นักลงทุนก็จะขายออกจึงทําใหราคาไมขยับอยางที่ควรจะเปน ทั้งที่
บริษัทฯ เองก็จัดใหมีการดําเนินการในลักษณะนักลงทุนสัมพันธอยูตลอดเวลา ทั้งในและตางประเทศ ทั้งท่ี
จัดเองและรวมกับตลาดหลักทรัพยฯ การจัดอันดับความนาเช่ือถือในดานการบริหารก็ไดรับอันดับที่ดี และ
โดยความเห็นแลวหุนของบริษัทฯ มีคามากกวาราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ มาก ในสวนนักลงทุน
ตางประเทศ เทาที่ทราบมีความสนใจซื้อหุนบริษัทฯ เพ่ิมเติม แตติดอยูที่เพดานการถือหุนของตางชาติตาม
กฎหมายเต็มอยู  

2 การขายหุนใหแก BNS ในขั้นตอไป สัญญาที่ตกลงกับ BNS กําหนดไววา เมื่อไดรับอนุมัติจากธนาคารแหง
ประเทศไทยแลว BNS จะซื้อหุนธนาคารธนชาตจากบริษัทฯ เมื่อดําเนินการตามขอตกลง บริษัทฯ ก็คงตอง
เสียภาษี สวนการซื้อหุนเพ่ิมทุนของธนาคารธนชาต ทางกลุมธนชาตเองก็เคยคิด แต BNS ตองใชเงินลงทุน
เพ่ิมถึงประมาณ 14,000 ลานบาท และ ธนาคารธนชาตจะมีอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) 
สูงเกินไป ทําใหธนาคารธนชาตมีอัตราผลตอบแทนตอเงินกองทุน (ROE) ตํ่า และจะสะทอนความสามารถ
ในการทํากําไรท่ีคอนขางตํ่ามาถึงบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ในการดําเนินการก็จะเลือกดําเนินการโดยวิธีการท่ี
เปนประโยชนตอกลุมธนชาตมากที่สุด 

บริษัทฯ จะนําเงินจากการขายหุนธนาคารธนชาตไปใชประโยชนอยางไร บริษัทฯ ในฐานะบริษัทแมของ
กลุมธุรกิจทางการเงินตามเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม ประกอบธุรกิจไดตามท่ีพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงินกําหนดที่จะมีผลบังคับใชในเดือนสิงหาคมน้ี บริษัทฯ กําลังศึกษาถึงความเปนไปไดในการ
ทําธุรกิจตามกรอบที่กฎหมายอนุญาต เชน ธุรกิจ Venture Capital ธุรกิจ Factoring และธุรกิจอื่นๆ และหาก
พบชองทางที่จะใชเงินโดยมีผลตอบแทนที่ดี ก็จะนําเงินไปดําเนินการเพื่อประโยชนระยะยาวตอไป แตถาไม
พบชองทางดําเนินการที่ไดผลตอบแทนที่ดี ก็อาจจะคืนใหผูถือหุน ซึ่งอาจทําไดหลายวิธี เชน 

1) วิธีแรก คือ จายเงินปนผลพิเศษ โดยนํากําไรท้ังหมดมาจายเงินปนผล 

2) วิธีที่สอง ซื้อหุนคืน (Treasury Stock) วิธีน้ีจะเปนประโยชนตอผูถือหุนที่ไมตองการขายหุนในตลาด
หลักทรัพยฯ สมมุติราคาหุนที่ซื้อขายอยูที่ 17 บาทตอหุน ประกาศรับซื้อคืน 20 บาทสวนตางตอหุน 3 
บาท ผูถือหุนจะไดประโยชนไป ซึ่งกําลังศึกษาผลกระทบในดานตางๆ 

3) การลดทุน ซึ่งก็มีการพิจารณาอยูวาปจจุบันบริษัทฯ มีทุนมากเกินไปหรือไม แตวิธีน้ีสําหรับผูถือหุนราย
ยอยที่เปนบุคคลธรรมดา เมื่อมีกําไรท่ีไดจากการลดทุนน้ีจะตองเสียภาษี  

คุณวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน ไดสอบถามวา 

รายไดจากการลงทุนในหลักทรัพย มีความผันผวนพอสมควร บริษัทฯ มีวิธีการ หลักการ หรือมีทีมงานในการ
ลงทุนในหุนลักษณะไหนครับ ในการลงทุนเปนแบบเพ่ือคาหรือลงทุนระยะยาว หรือวาจะลงทุนลักษณะไหน  
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ประธาน ตอบคําถามดังน้ี 

บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะลงทุนเพ่ือคาหรือเก็งกําไร เพราะในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีขอมูลหลายอยางที่
ถือเปนขอมูลเก่ียวกับราคาหลักทรัพย การลงทุนในลักษณะเก็งกําไรจึงเปนการไมควรอยางยิ่ง ดวยอาจถูกมองวา
นําขอมูลมาแสวงประโยชนโดยมิชอบ สวนการลงทุนระยะปานกลางหรือระยะยาว บริษัทฯ มีทีมงานวิเคราะห
เรื่องการลงทุน โดยจะเลือกหุนที่อยูในอุตสาหกรรมดีๆ มีทีมผูบริหารท่ีเปนมืออาชีพและที่สําคัญที่สุดผูบริหาร
ตองไวใจได ทั้งความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม ก็จะศึกษากําหนดถึงผลตอบแทนที่ตองการ ราคาที่
เหมาะสมทั้งราคาซื้อและราคาขาย 

คุณธารา  ชลปราณี ผูถือหุน มีขอเสนอ ดังน้ี  

1 ในรายงานวีดีทัศน เรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑทางการเงินมีคํากลาววา “การฝากเงินในต๋ัวแลกเงิน” ผมคิด
วา การซื้อต๋ัวแลกเงินระยะสั้นจะเปนรูปแบบของการลงทุนไมใชการฝากเงิน การฝากเงินนาจะอยูใน
ลักษณะของบัญชีเงินฝากเพียงอยางเดียวโดยท่ีเงินตนจะไมสูญ และการกลาวเชนน้ีอาจทําใหผูที่นําเงินมา
ซื้อต๋ัวแลกเงินเขาใจวาไดรับการคุมครองเงินฝากจากกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ซึ่งไมใช เพราะวาเงินตรงน้ี
ไมไดเปนการฝากเงิน จึงเห็นวานาจะแกไข 

2 ในสวนของหน้ีสินและสวนของผูถือหุน ซึ่งเปนสวนหน่ึงของโครงสรางรายได คือ รูปแบบของเงินฝากใน
ป 2549 มีเงินฝากอยูประมาณ 198,000 ลานบาท แตป 2550 ลดลงมาเหลือ 190,000 ลานบาท หายไป 8,000 
ลานบาท เปนเพราะความสามารถในการหาเงินฝากลดลงหรืออยางไร ทั้งที่ธนาคารธนชาตให ดอกเบี้ย
คอนขางสูงเมื่อเทียบกับตลาด ตอไปก็คือ เรื่องของเงินกูยืม มี 2 สวน คือ เงินกูยืมระยะสั้นกับเงินกูยืมระยะ
ยาว พบวา สําหรับเงินกูยืมระยะยาวมีการลดลงจาก 26,575 ลานบาท ลดลงมาเหลือ 11,047 ลานบาท ก็
ลดลงคอนขางมาก แตที่นาสนใจคือ เงินใหกูยืมระยะสั้นมีการเพิ่มขึ้นจาก 18,460 ลานบาท เปน 65,398 
ลานบาท  

3 คําถามผูถือหุนกอนหนาน้ีที่วาทําไมราคาหุนถึงไมขึ้น ถาจะดูโครงสรางรายไดจะมาจากดอกเบี้ยใหสินเช่ือ
เชาซื้อจํานวนมาก ที่มีสัดสวนถึงรอยละ 70 – 80 เห็นวาเปนลักษณะของการปลอยสินเช่ือแบบกระจุกตัว
จนเกินไป อาจจะเปนความเสี่ยงที่สูงเกินไปทําใหมูลคาหุนตามบัญชีน้ันสูง แตราคาซื้อขายไมสูงเน่ืองจาก
นักวิเคราะหหลักทรัพยทั้งหลายจะมองวาไมคอยนาสนใจ ไมทราบวาไดมีการขยายขอบเขตงานการให
สินเช่ือดานอื่นๆ มากขึ้นหรือเปลา  

ประธาน ไดช้ีแจงตอบคําถามผูถือหุนดังน้ี  

1 การใชคําวาเงินฝากตามที่รายงานในวีดีทัศน  ควรเปลี่ยนเปนเงินกูยืมตามท่ีผูถือหุนเสนอเห็นวา  ถูกตอง  
ซึ่งต๋ัวแลกเงินดังกลาว ไมไดรับความคุมครองจากกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ แตขอเรียนใหมั่นใจวา ใน
กระบวนการขายไดมีการระบุไวชัดเจนและแจงลูกคาใหทราบวาเปนการลงทุนที่ไมไดรับความคุมครอง 

2 ท่ีทานผูถือหุนถามวาเงินฝากหายไปไหน ที่จริงแลวไมไดหายไปแตกลุมธนชาตมีนโยบายที่จะกูยืมเงิน โดย
ขายต๋ัวแลกเงินกับลูกคาในป 2550 จํานวนมาก ซึ่งจะไดประโยชน 2 ทาง ทางหน่ึงก็คือ ไมตองเสียคาค้ํา
ประกันเงินฝากใหกับกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ จะประหยัดตนทุนถึงรอยละ 0.4 ซึ่งเปนจํานวนคอนขางมาก 
โดยสถาบันการเงินทุกแหงก็ทําแบบน้ี ถาดูจากงบการเงินจะเห็นวา จะแสดงอยูในเงินกูยืมระยะสั้น  
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ประโยชนที่ 2 คือ เปนการเตรียมใหผูฝากเงินหรือลูกคาคุนเคยกับเรื่องการลงทุนที่ไมไดรับการคุมครอง
และมั่นใจในเครดิตของธนาคาร ซึ่งเปนมาตรการหน่ึงในการรองรับการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบัน
คุมครองเงินฝาก  

สวนเรื่องที่วากลุมธนชาตทํากิจการเชาซื้อกระจุกตัวเกินไปหรือไมจนทําใหราคาหุนตํ่า ธนาคารพาณิชย
บางแหงมีสินทรัพยรายการเงินใหกูยืมคอนขางใกลเคียงกับธนาคารธนชาต แตทําไมราคาซื้อขายเกินมูลคา
ตามบัญชี เรื่องการกระจุกตัวสินเช่ือเชาซื้อสวนตัวคิดวาไมนาจะเปนเหตุผลสําคัญ การมีความเช่ียวชาญ มี
ช่ือเสียงและเปนผูนําธุรกิจใหเชาซื้อ เห็นวาเปนประโยชนมากกวา และที่คุณศุภเดช พูนพิพัฒน แจงวา จะ
ลดสัดสวนสินเช่ือเชาซื้อ จากรอยละ 70 ตอไปก็จะเหลือรอยละ 60 ไมใชวาจะลดปริมาณการใหเชาซื้อ แต
เปนกรณีที่ธุรกิจเชาซื้อใกลถึงจุดอิ่มตัวแลวคงขยายธุรกิจไดอีกไมมากนัก ซึ่งก็จะพยายามขยายธุรกิจเชาซื้อ
ตอไป เพราะวาการใหเชาซื้อเปนสินเช่ือรายยอยที่มีการกระจายความเสี่ยงจากกลุมลูกคาและมีรายไดมาก
นอยตามภาวะอัตราดอกเบี้ย แตโดยรวมในระยะยาวใหผลตอบแทนที่ดี จึงมีนโยบายที่จะเปนผูนําเชาซื้อ
ตอไปพรอมกับการขยายธุรกิจดานอื่นเพ่ือใหการเติบโตบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไวได โดยการที่มีพันธมิตรทาง
ธุรกิจที่เขมแข็ง คงจะชวยใหสามารถเติบโตทางดานอื่น ไมวาจะเปนทางดานเงินกูรายใหญหรือทางดาน
รายยอยอื่นๆ เชน ทางดานบัตรเครดิต 

เรื่องเงินกูยืมระยะยาวที่ลดลง จาก 26,575 ลานบาทในป 2549 เหลือ 11,047 ลานบาทในป 2550 ตัวเลข
ดังกลาวเปนรายการในงบการเงินรวม ซึ่งเปนการลดจํานวนเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ และธนาคาร ใน
รายการจากการกูยืมระยะยาวที่มีกําหนดการชําระคืนเหลือไมถึง 1 ป จึงตองยายเปนเงินกูยืมระยะสั้น เชน 
ต๋ัวสัญญาใชเงินที่ขายแกผูลงทุนสถาบันที่มีกําหนดชําระคืนเหลือไมถึง 1 ป 

ผูถือหุน (ไมไดแจงนาม) ใหขอสังเกตและสอบถามเพ่ิมวา 

จากที่ราคาหุนบริษัทฯ ตํ่ากวาที่ควรจะเปนอยางมาก เคยกังวลกรณีจะมีคนมาครอบงํากิจการ (Take Over) หรือไม 

ประธาน ไดตอบช้ีแจงวา 

กังวลไมมากนัก เน่ืองจากพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฉบับที่จะมีผลบังคับใชในเดือนสิงหาคมน้ี ได
กําหนดเรื่องการถือหุนบริษัทแมของสถาบันการเงินไวคอนขางรัดกุม โดยกําหนดหามถือหุนเหมือนกรณีสถาบัน
การเงิน คือถือไดไมเกินรอยละ 10 แลวก็คําจํากัดความก็รวมถึงผูที่เก่ียวของดวย  การ Take Over บริษัทฯ จึงเปน
การยากอีกทั้งหากเกิดกรณีเชนวาน้ัน ธนาคารแหงประเทศไทยก็ตองดูแลธนาคารธนชาตอยางเต็มที่อยูแลว 
นอกจากน้ีการที่มีพันธะสัญญารวมกันกับ BNS ผู Take Over ก็ไมสามารถดําเนินการกับธนาคารธนชาตไดโดย
อิสระหรือแสวงประโยชนโดยไมชอบธรรมได เน่ืองจากยังมี BNS     ผูรวมทุนอีกฝง     รวมกํากับดูแลธนาคาร
ธนชาตอยู 

หลังจากน้ัน ไมมีผูใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ีประชุมลงมติ 
   บันทึกเพ่ิมเติม วาระน้ีตองมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 



เอกสารแนบ 1 
 

หนาที่  10 

มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 ซึ่งผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแลว มีดังน้ี 

 เห็นดวย จํานวน 738,781,197 เสียง คิดเปนรอยละ 95.953 

 ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.000 

 งดออกเสียง จํานวน 31,161,496 เสียง คิดเปนรอยละ  4.047 

จํานวนเสียงท้ังหมดในวาระนี้ 769,942,693 เสียง คิดเปนรอยละ  100.000  

สรุป ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ อนุมัติ  
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผานการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษัทแลว  

วาระที่ 4 รับทราบการจัดสรรเงินกําไร และพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550 

ประธาน
รับทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแลวน้ัน ในป 2550 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จํานวน 2,750,182,959.06 บาท คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบและ
อนุมัติในวาระน้ี ดังน้ี 

 แถลงตอที่ประชุมวา ตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ไดช้ีแจงใหทานผูถือหุนได

1. รับทราบการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ เปนทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของเงินกําไรสุทธิ โดยคิด

 กลาวเพิ่มเติมวา เพ่ือประโยชนในการใชเงินกําไรสุทธิในสวนที่เหลือ ขอเสนอใหที่ประชุมอนุมัติโอน

เปนจํานวนเงิน 137,509,147.95 บาท ซึ่งการจัดสรรน้ีเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย 

2. ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550 งวด 6 เดือนหลัง 
ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิทุกรายใน
อัตราเทากันหุนละ 0.60 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 799,892,401.80 บาท การจายเงินปนผลครั้งน้ีเมื่อรวมกับ
การจายเงินปนผลงวดระหวางกาลจากผลการดําเนินงานคร่ึงปแรก ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2550 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท จํานวนเงินรวม 399,946,200.90 บาท ซึ่งจายไปเมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2550 แลว รวมเปนจํานวนเงินปนผลที่จายจากผลการดําเนินงานประจําป 2550 ทั้งสิ้นในอัตรา
หุนละ 0.90 บาท เปนจํานวนเงินรวม 1,199,838,602.70 บาท 

รวมจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจัดสรรในวาระน้ี 1,337,347,750.65 บาท  

ประธาน
เงินกําไรสุทธิจํานวน 1,412,835,208.35 บาท ซึ่งประกอบดวยเงินกําไรสุทธิที่จัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 137,509,147.95 บาท และเงินกําไรสุทธิที่คงเหลือภายหลังการจัดสรร จํานวน 1,275,326,060.40 บาท เขา
เปนเงินกองทุนของบริษัทฯ ตอไป 

ทั้งน้ี หากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมแลว ก็จะสามารถปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือกําหนดรายช่ือผูมีสิทธิ
รับเงินปนผล (XD) ไดในวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 และจายเงินปนผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 

 



เอกสารแนบ 1 
 

หนาที่  11 

จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม เม่ือไมมีผูใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึง
ขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

   บันทึกเพ่ิมเติม วาระน้ีตองมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 4 รับทราบการจัดสรรเงินกําไร และพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล สําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2550 มีดังน้ี 

 เห็นดวย จํานวน 769,927,543 เสียง คิดเปนรอยละ 99.998 

 ไมเห็นดวย จํานวน 15,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.002 

 งดออกเสียง จํานวน 150 เสียง คิดเปนรอยละ  0.000 

จํานวนเสียงท้ังหมดในวาระนี้ 769,942,693 เสียง คิดเปนรอยละ  100.000  

สรุป ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ เห็นดวย
ใหจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550 และจายเงินปนผลแกผูถือหุน ตามรายละเอียดท่ี
เสนอทุกประการ 

วาระที่ 5 พิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2551 และการจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการ จากผลการดําเนินงาน
ประจําป 2550 

ประธาน แถลงตอที่ประชุมวา วาระน้ีเปนการกําหนดใหมีการรายงานคาตอบแทนกรรมการท่ีจายในป 2550 และ
พิจารณาคาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกป โดยขอรายงานการจายคาตอบแทนที่ไดจายใหแกคณะกรรมการ
ทุกคณะในป 2550 เปรียบเทียบกับป 2549 ตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับทราบ ซึ่งรายละเอียดของคาตอบแทน
ทั้งหมดปรากฏอยูในเอกสารแนบ 3 ประกอบการประชุม ต้ังแตหนาที่ 48 ถึงหนาที่ 50 ในเลมหนังสือบอกกลาว
เชิญประชุม และนอกเหนือจากคาตอบแทนดังกลาว บริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทน และ / หรือ สิทธิประโยชน
อื่นใดในลักษณะที่มิใชคาตอบแทนตามปกติใหแกกรรมการ 

สําหรับการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน ซึ่งมี คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ เปนประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน เปนผูนําเสนอรายละเอียด
ของการพิจารณาในวาระนี้ตอที่ประชุม 

คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ แถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลว จึงเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาในวาระนี้ แยกเปน 2 รายการดวยกัน ดังน้ี 

1. อัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัทที่จายอยูในปจจุบัน อยูในระดับที่เหมาะสม จึงเสนอใหที่ประชุมจาย
คาตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมตอไปกอน  

2. ขออนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2550 ในอัตรารอยละ 1 ของ
จํานวนเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามนโยบายท่ีที่ประชุมผูถือหุนไดกําหนดไว โดยปน้ี
จํานวนเงินปนผลที่เสนอใหจายแกผูถือหุนจากผลการดําเนินงานท้ังปเทากับ 1,199,838,602.70 บาท ดังน้ัน 
จํานวนเงินบําเหน็จที่ขอเสนอจายแกกรรมการท้ังคณะ จึงเทากับ 11,998,386.03 บาท โดยใหคณะกรรมการ 
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หนาที่  12 

 
เปนผูดําเนินการจัดสรรจายแกกรรมการตอไป ซึ่งสรุปผลตอบแทนที่จายในป 2550 เปรียบเทียบป 2549 และ
ป 2548 จากผลประกอบการป 2549, 2548 และ 2547 ตามลําดับ สามารถดูไดจากเลมหนังสือบอกกลาวเชิญ
ประชุมหนาที่ 52 

จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม เม่ือไมมีผูใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึง
ขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
บันทึกเพ่ิมเติม วาระน้ีตองมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง 

มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 5 พิจารณาคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2551 และการจัดสรรเงินบําเหน็จแก
กรรมการจากผลการดําเนินงานประจําป 2550 มีดังน้ี 

  1. รับทราบรายงานการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท ในป 2550  

 2. พิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการจากผลการดําเนินงานประจําป 2550 ในอัตรารอยละ 1 ของ
จํานวนเงินปนผลที่อนุมัติใหแกผูถือหุน คิดเปนจํานวน 11,998,386.03 บาท โดยใหคณะกรรมการเปน
ผูดําเนินการจัดสรร 

 เห็นดวย จํานวน 768,835,743 เสียง คิดเปนรอยละ 99.856 

 ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.000 

 งดออกเสียง จํานวน 1,106,950 เสียง คิดเปนรอยละ  0.144 

 จํานวนเสียงท้ังหมดในวาระนี้ 769,942,693 เสียง คิดเปนรอยละ  100.000 

สรุป ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก คิดเปนรอยละ 99.856 เกินกวาจํานวนสองในสามของจํานวนหุน
ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ เห็นดวยใหจดัสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการในอัตรารอยละ 1 
ของจํานวนเงินปนผลท่ีอนุมัติใหจายแกผูถือหุนโดยใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูดําเนินการจายตอไป 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธาน แถลงตอที่ประชุมวา วาระน้ีเปนการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
สําหรับรายช่ือกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
และประธานกรรมการสรรหา 

2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ 

3. นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล กรรมการ กรรมการบริหาร 
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คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ในฐานะประธานกรรมการสรรหา แถลงเพิ่มเติมวา ในปน้ีตนเองและกรรมการอีก 2 ทาน 
ครบกําหนดออกตามวาระ จึงขออนุญาตออกจากท่ีประชุมเปนการช่ัวคราวเพ่ือใหผูถือหุนทุกทานไดพิจารณาและ
แสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ โดยกอนออกจากที่ประชุมไดช้ีแจงเพิ่มเติมวา ในระหวางที่ตนมิไดอยูในที่
ประชุม ขอมอบหมายให คุณสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการสรรหา เปนผูนําเสนอขอมูลการสรรหากรรมการตอที่
ประชุมแทน 

นายสมเกียรติ ศุขเทวา แถลงตอที่ประชุมวา สําหรับการครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ
บริษัทฯ น้ี รวมไปถึงการครบวาระการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ของแตละทานดวย 

ในการสรรหาหรือเสนอแนะรายช่ือผูที่จะเขารับตําแหนงแทนกรรมการท่ีครบวาระนี้ นอกจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาเปนผูพิจารณาแลว ในชวงตนป 2551 ที่ผานมา ต้ังแตวันที่ 4 – 29 
กุมภาพันธ 2551 บริษัทก็ไดเปดใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขารับเลือกต้ังเปน
กรรมการในการประชุมครั้งน้ี ผานทางเว็บไซดของบริษัท (www.thanachart.co.th) แตปรากฏวา เมื่อพน
กําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเขามา ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทโดยการ
เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา จึงไดมีมติเห็นควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังกรรมการที่ครบกําหนด
ออกตามวาระทั้ง 3 ทานกลับเขารับตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง 

ทั้งน้ี ไดกลาวสรุปถึงประวัติและผลงานของกรรมการแตละทานที่ครบกําหนดออกตามวาระที่ไดนําความรู 
ความสามารถ และประสบการณในตําแหนงหนาที่การงานดานตางๆ ของทานมาใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะที่
เปนประโยชนตอบริษัทฯ และคณะกรรมการ ซึ่งรายละเอียดขอมูลประวัติกรรมการแตละทานจะมีปรากฏใน
หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมต้ังแตหนาที่ 55 ถึงหนาที่ 57 

จากน้ัน ไดสอบถามวา จะมีผูใดเสนอเปนประการอ่ืน หรือจะซักถาม / แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอยางใดหรือไม 

คุณธารา  ชลปราณี ผูถือหุน สอบถามวา 

วาระที่ 6 ในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม หนาที่ 4 ตรงวัตถุประสงคและเหตุผลที่บอกวา “ดวยขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 18 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการของบริษัทฯ ตองออกจากตําแหนง
เปนจํานวนหน่ึงในสาม หรือจํานวน 4 คน จากจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัทฯ ที่มีอยูจํานวน 11 คน” ตัวเลข 
3 คน กับ 4 คน มันไมตรงกัน จริงๆ แลวเขาไปดูขอบังคับขอที่ 18 ในหนาที่ 67 ขอ 18 เขียนวา “ในการประชุม
สามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนั้นพนจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการท่ี
จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใชจํานวนที่ใกลเคียงกัน แตไมเกิน 1 ใน 3” สวนที่เขียนใน
วัตถุประสงคและเหตุผลจํานวน 4 คนน้ี ที่ถูกตองควรจะเปน 3 คนตามที่เสนอในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม 
เพ่ือใหตรงกับขอบังคับของบริษัทฯ น่ีคือ คําถามขอที่ 1 

ขอที่ 2 เปนขอเสนอแนะ การดูวากรรมการที่จะตองออกตามวาระคือ กรรมการที่ไดรับเลือกเขามาในป 2548 ซึ่ง
ปรากฏอยูในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 53 ก็มี 1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน 2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 3. 
นายวีรศักด์ิ จิรเศรษฐ 4. นายบัณฑิต ชีวะธนรักษ ที่น้ี คนที่ 4 นายบัณฑิต ชีวะธนรักษ เขาใจวา ลาออกระหวาง
กาลคือ ชวงกลางป 2548 แลวก็มี นายปยะพงศ  อาจมังกร เขามาดํารงตําแหนงแทนที่และแตงต้ัง นายอนุวัติร  
เหลืองทวีกุล เปนกรรมการแทนคุณปยะพงศที่ลาออกไปเมื่อกลางป 2550 จึงทําใหกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3  

 

http://www.thanachart.co.th/
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ทานเปนกรรมการที่อยูในวาระนานที่สุด ซึ่งควรจะบรรยายขอมูลดังกลาวในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมเพ่ือให
ผูถือหุนเขาใจดวย และมีประเด็นตําแหนงกรรมที่วางของ นายวีรศักด์ิ  จิรเศรษฐ หรือกรรมการท่ีสวมวาระแทน
นายวีรศักด์ิ ซึ่งก็นาจะลาออกไปแลวเชนกัน จึงมีผลใหจํานวนกรรมการปจจุบันมี 11 ทาน จากเดิม 12 ทาน 
คณะกรรมการจะคงวาระที่วางเพ่ือคงจํานวนกรรมการท่ี 12 ทาน และเพ่ือการแตงต้ังตอไปหรือไม 

ประธาน ตอบช้ีแจงวา 

ขอแรก ตองขออภัยดวยวา ที่พิมพไปน้ันผิดจริง ไมควรจะเปน 4 คน สวนเรื่องการใหขอมูลเพ่ิมเติม ขอรับไปให
ทีมเลขานุการทําการปรับปรุงสําหรับการประชุมคราวตอไป สวนเรื่องจํานวนกรรมการก็ใครขอคงไวกอนที่ 12 
คน เพียงแตในช้ันน้ีคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ยังไมมีความจําเปนที่จะตองแตงต้ังกรรมการเพ่ิมครับ  

เมื่อไมมีผูซักถาม / แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธาน จึงไดขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกต้ังกรรมการท่ีครบ
กําหนดตองออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขารับตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยช้ีแจง
เพ่ิมเติมวา เพ่ือความโปรงใสในการลงมติจึงขอใหผูถือหุนแยกลงมติเปนรายบุคคลใหใชบัตรที่ระบุวา วาระที่ 6 
และระบุช่ือกรรมการ 

6.1 นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ  6.2 นายศุภเดช พูนพิพัฒน  6.3 นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล 

และหากกรรมการทั้ง 3 ทาน ไดรับการเลือกต้ังกลับเขามาดํารงตําแหนง คณะกรรมการบริษัทก็จะเปนผูพิจารณา
แตงต้ังการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ตอไป 
บันทึกเพ่ิมเติม วาระน้ีตองมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

มติ ผลการลงมติในวาระท่ี 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ซึ่งมีการลงมติ
แยกเปนรายบุคคล มีดังนี้ 

1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 

 เห็นดวย จํานวน 768,425,443 เสียง คิดเปนรอยละ 99.803 

 ไมเห็นดวย จํานวน 360,450 เสียง คิดเปนรอยละ  0.047 

 งดออกเสียง จํานวน 1,156,800 เสียง คิดเปนรอยละ  0.150 

 จํานวนเสียงท้ังหมดในวาระนี้ 769,942,693 เสียง คิดเปนรอยละ  100.000 

2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน 

 เห็นดวย จํานวน 768,469,593 เสียง คิดเปนรอยละ 99.809 

 ไมเห็นดวย จํานวน 360,300 เสียง คิดเปนรอยละ  0.047 

 งดออกเสียง จํานวน 1,112,800 เสียง คิดเปนรอยละ  0.145 

 จํานวนเสียงท้ังหมดในวาระนี้ 769,942,693 เสียง คิดเปนรอยละ  100.000 
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3. นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล 

 เห็นดวย จํานวน 768,475,593 เสียง คิดเปนรอยละ 99.809 

 ไมเห็นดวย จํานวน 375,300 เสียง คิดเปนรอยละ  0.049 

 งดออกเสียง จํานวน 1,091,800 เสียง คิดเปนรอยละ  0.142 

 จํานวนเสียงท้ังหมดในวาระนี้ 769,942,693 เสียง คิดเปนรอยละ  100.000 

สรุป ท่ีประชุมมีมติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ เลือกต้ัง           
นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ นายศุภเดช พูนพิพัฒน และนายอนุวัติร เหลืองทวีกุล กรรมการที่ครบกําหนดตองออก
จากตําแหนงตามวาระ กลับเขารับตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง 

กอนเขาสูการพิจารณาในวาระที่ 7 ประธานไดขอใหเชิญกรรมการทั้ง 3 ทาน กลับเขาหองประชุมเพ่ือรวมการประชุม
ตามระเบียบวาระท่ีเหลืออยูตอไป 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2551 

ประธาน แถลงตอที่ประชุมวา ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด 
ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2550 โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวน 1,850,000 บาท  

สําหรับป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และไดเสนอ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณานําเสนอตอผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง 

1. นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 หรือ 

2. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 หรือ 

3. นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3734 

แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด (Ernst & Young) เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2551 และ
กําหนดคาสอบบัญชีใหเปนจํานวนเงิน 1,650,000 บาท ซึ่งอัตราน้ีไดผานการเจรจาตอรองโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและสายงานบัญชีแลว 

ทั้งน้ี ขอให คุณสมมาตร พูนภักดี ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอขอมูลตอไปน้ี 

นายสมมาตร พูนภักดี ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา หลังจากไดพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของปริมาณงาน และองคประกอบในดานตางๆ แลว มีความเห็นวา Ernst & Young มี
ประสบการณในการตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน มีเครือขายครอบคลุมเปนที่ยอมรับในหลาย
ประเทศ ซึ่งจะทําใหมาตรฐานการสอบบัญชีของบริษัทฯ อยูในระดับสากล ตลอดจนมีการถายทอดความรูใหกับ
บริษัทฯ สําหรับคาสอบบัญชีที่เสนอเขามาในป 2551 มีความสมเหตุสมผล โดยผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน รวมถึง 
Ernst & Young ไมมีความสัมพันธหรือรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ แตอยาง
ใด 
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จากน้ัน ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งสรุปประเด็นขอ
ซักถาม และคําตอบช้ีแจงจากคณะกรรมการ ไดดังน้ี 

คุณวีระ  ไชยมโนวงศ ผูถือหุน สอบถาม ดังน้ี 

เห็นดวยกับการเลือก Ernst & Young เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามเหตุผลที่แจงใหทราบ แตมีขอสงสัย
ในประเด็นตางๆ ดังน้ี 

เรื่องที่ 1  คาสอบบัญชีในป 2551 จํานวน 1.65 ลานบาท เปนคาสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมบริษัทลูกหรือไม 
เน่ืองจากบริษัทฯ มีบริษัทยอยจํานวน 16 บริษัท 

เรื่องที่ 2  Ernst & Young ตรวจสอบบัญชีทั้งกลุมธนชาตใชหรือไม หากตรวจสอบทั้งกลุม คาสอบบัญชีรวมทั้ง
กลุมธนชาตในป 2551 เปนจํานวนประมาณ 16 ลานบาท หรืออยางไร 

เรื่องที่ 3 ในการเจรจาตอรองคาสอบบัญชี ไดตอรองแบบทั้งกลุมหรือไม 

เรื่องที่ 4 ตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบไดแจงวา Ernst & Young เปนหน่ึงในหาอันดับแรกของบริษัท
ตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพ อีก 4 บริษัท ไดเขารวมเสนอราคาในการใหบริการตรวจสอบบัญชีดวย
หรือไม หากไมไดเขารวม ในการคัดเลือกบริษัทตรวจสอบบัญชีในปตอไป อยากใหทั้ง 4 บริษัทเขารวม
เสนอราคาดวย เน่ืองจากอยากใหกระบวนการคัดเลือกที่มีความโปรงใส และราคาที่เหมาะสมจากบริษัท
ที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน  

ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดช้ีแจงดังน้ี    

เรื่องที่ 1 คาสอบบัญชีในป 2551 จํานวน 1.65 ลานบาท เปนคาสอบบัญชีที่ Ernst & Young ใหบริการเฉพาะ
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) เทาน้ัน 

เรื่องที่ 2  Ernst & Young ตรวจสอบบัญชีทั้งกลุมธนชาต โดยคิดคาสอบบัญชีในป 2551 เปนจํานวนประมาณ 16 
ลานบาท 

เรื่องที่ 3 ในการเจรจาตอรองคาสอบบัญชี ไดตอรองแบบทั้งกลุม 

เรื่องที่ 4  ในการคัดเลือกบริษัทตรวจสอบบัญชี 4 – 5 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไดเชิญสํานักงานตรวจสอบบัญชีใน 5 
อันดับแรกที่มีคุณภาพซึ่งรวม Ernst & Young ไดเสนอราคาคาสอบบัญชีเขามา และในปตอมา มี
สํานักงานตรวจสอบบัญชีจํานวน 2-3 สํานักงาน เขารวมเสนอราคา แต Ernst & Young ไดเสนอราคา
เหมาะสมที่สุด อยางไรก็ตาม ในปหนาก็จะเรียนเชิญสํานักงานตรวจสอบบัญชีใน 5 อันดับแรก เขารวม
เสนอราคาตอไป 

ประธาน ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา 

ในประเด็นการคัดเลือกสํานักงานตรวจสอบบัญชี ในปน้ีไดมี 2 สํานักงาน เขารวมเสนอราคา คือ บริษัท 
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด กับสํานักงานอีกแหงที่เปนสํานักงานใน 5 อันดับแรกของประเทศไทย  
และตามกฎของตลาดหลักทรัพยฯ ผูสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ กับบริษัทลูกตองเปน 
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สํานักงานเดียวกัน เพราะฉะน้ัน ในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทตรวจสอบบัญชีซึ่งไดพิจารณารวมกับ BNS มี
ความเห็นวา Ernst & Young เปนบริษัทที่มีคุณภาพและราคาท่ีเสนอมีความเหมาะสม นอกจากน้ี ไดพิจารณาถึง
ประโยชนในดานอื่นเพ่ิมเติมจากการพิจารณางานตรวจสอบบัญชี โดยพิจารณาการใหความเห็นและขอเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงวิธีการบันทึกบัญชีที่เหมาะสม กฎเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงความสามารถในการออกงบ
การเงินฉบับสอบทาน และฉบับตรวจสอบไดในเวลาที่รวดเร็วและถูกตอง  

หลังจากน้ัน ไมมีผูใดแสดงความคิดเห็นหรือมีขอซักถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
แตงต้ังผูสอบบัญชี จํานวน 3 ทาน จาก Ernst & Young ดังรายช่ือตอไปน้ี เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 
2551 

1. นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 หรือ 

2. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 หรือ 

3. นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3734 

โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเปนผูตรวจสอบและทําความเห็นเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทฯ และขอเสนอให
กําหนดอัตราคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 1,650,000 บาท ตามที่เสนอมา 
บันทึกเพ่ิมเติม วาระน้ีตองมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2551 มีดังน้ี 

 เห็นดวย จํานวน 768,836,293 เสียง คิดเปนรอยละ 99.856 

 ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.000 

 งดออกเสียง จํานวน 1,106,400 เสียง คิดเปนรอยละ  0.144 

 จํานวนเสียงท้ังหมดในวาระนี้ 769,942,693 เสียง คิดเปนรอยละ  100.000 

สรุป ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ แตงต้ัง
ผูสอบบัญชี จํานวน 3 คน จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 
2551 และกําหนดคาสอบบัญชีใหเปนจํานวน 1,650,000 บาท  ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ 

วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธาน แถลงตอที่ประชุมวา ไดจัดไวเพ่ือใหที่ประชุมไดมีโอกาสเสนอขอเสนอใดๆ ใหกับกรรมการ เชิญครับ 

คุณธารา ชลปราณี ผูถือหุน ใหขอสังเกตุดังน้ี 

เร่ืองท่ี 1 จากหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 55 และหนาที่ 65 เรื่องจํานวนคร้ังของการเขาประชุมและการ
เขาประชุมทั้งหมดของคุณศุภเดช พูนพิพัฒนไมตรงกัน  

เร่ืองที่ 2 ทักทวงวาแผนที่สถานท่ีจัดประชุมในหนาที่ 71 เขียนช่ือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผิดเปน 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ ขอใหแกไขใหถูกตองดวย  
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ประธาน ช้ีแจงวา 

เร่ืองท่ี 1 มีการแกไขเก่ียวกับขอมูลจํานวนครั้งของการเขาประชุม และการเขาประชุมทั้งหมดของคุณศุภเดช    
พูนพิพัฒน ในใบแทรกขอความท่ีพิมพผิด ซึ่งสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมแลว 

เร่ืองท่ี 2 ขอรับขอทักทวง และรับขอผิดพลาดจะนําไปแกไขใหถูกตองตอไป รวมทั้งจะพยายามใหมากที่สุดที่จะ
ไมใหมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น 

คุณกุลยา จารุธีรชน ผูถือหุน สอบถามวา  

เร่ืองท่ี 1 มีคําถามวาทางโรงแรมไมสามารถรองรับผูถือหุนจํานวนมากไดหรืออยางไร จึงทําใหการจัดเตรียม
อาหารไมมีความเรียบรอยและไมเพียงพอสําหรับผูถือหุน 

เร่ืองท่ี 2 แนะนําวาเพ่ือสะทอนภาพลักษณของธนชาตที่ดี รวมทั้งสรางความภูมิใจใหผูถือหุนซึ่งเปนผูถือหุนที่ถือ
หุนธนชาตมาเปนระยะเวลานาน จึงอยากใหผูบริหารพิจารณาแกไขเรื่องการจัดเลี้ยง  

ประธาน กลาวขอบคุณสําหรับคําแนะนํา และช้ีแจงวา 

จะพยายามแกไขใหดีขึ้น และขออภัยสําหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งช้ีแจงเพ่ิมเติมวาหากทานผูถือหุนทาน
ใดที่ยังไมไดรับของชํารวย ชวยกรุณาแจงช่ือ ที่อยู และเบอรติดตอกลับใหกับเจาหนาที่ทราบดวย เพ่ือจะทําการ
จัดสงใหตอไป 

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา 

วันน้ีมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมมากกวาที่คาดการณไว กลาวคือมีผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุม 800 กวาราย 
โดยมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนประมาณ 500 รายเขารวมประชุม ซึ่งปกติจะมีผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมประมาณ 350 ทาน จึงอาจทําใหมีขอผิดพลาดเรื่องอาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งจะนําไปแกไขตอไป 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน แนะนําวา 

ในประเด็นเรื่องอาหารวาง ควรแจกเปนคูปอง ซึ่งอาจจะนําคูปองไปรับอาหารกลองก็ได ทั้งน้ีเพ่ือใหสามารถ
ควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอยได รวมทั้งภาพลักษณจะดูดีกวามีการแยงชิงกัน และยังสามารถควบคุมเรื่อง
จํานวนคนมาเขาประชุมมากไดอีกดวย 

ประธาน กลาวขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะที่ดี และถามผูถือหุนวามีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม 

คุณวิชัย จารุสุขถาวร ผูถือหุน เสนอวา 

อยากใหคณะกรรมการเห็นความสําคัญของคนที่ลงมติไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง เพราะคนที่ไมเห็นดวยคือ 
คนที่ไมมาประชุม ดังน้ันการลงมติในที่ประชุมอยางไรก็ตองมีมติผาน จึงขอเสนอใหกรรมการนําประเด็นน้ีไป
พิจารณาดวย 
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ประธาน ถามเพ่ิมเติมเพ่ือความเขาใจ และช้ีแจงวา 

ในการลงมติและนับคะแนน ผูถือหุนที่ไมเขารวมประชุมจะไมนํามานับคะแนน จะนับเฉพาะผูที่มาเขารวม
ประชุมเทาน้ัน ทั้งน้ี ไมวาจะมาดวยตนเองหรือรับมอบฉันทะก็ตาม สําหรับในที่ประชุมมีการใหผูที่ไมเห็นดวย
กับงดออกเสียงแสดงตน และลงคะแนน หรือหากไมตองการแสดงตัวก็อาจย่ืนบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาท่ีซึ่ง
คิดวานาจะเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ หากทานผูถือหุนมีขอเสนอแนะอยางไรชวยแนะนําดวยครับ 

คุณธารา ชลปราณี ผูถือหุน แนะนําวา 

ในวาระเรื่องการเลือกต้ังกรรมการ อยากขอเสนอใหมีการจัดทําแนวทางหรือ Guideline เรื่องวิธีการลงคะแนน
เสียง เพ่ือความโปรงใสในการลงคะแนน เน่ืองจากมีการตีความที่แตกตางกันในแตละบริษัท เชน ผูถือหุนที่มา
ประชุม แตไมสงบัตรลงคะแนนคืน จะถือวาลงมติอยางไร บางบริษัทตีความวางดออกเสียง แตอีกบริษัทตีความ
วา ออกเสียงเห็นดวย สําหรับในกรณีของธนชาตไมมีการแจงไว แตเขาใจวาเปนการออกเสียงเห็นดวย จึงอยากให
นําประเด็นน้ีไปพิจารณาเพ่ือจัดทําแนวทางในการลงคะแนนดวย 

ประธาน กลาวขอบคุณสําหรับคําแนะนํา และช้ีแจงวา 

จะใหเจาหนาที่ของฝายกฎหมายหารือกันในเรื่องน้ีเปนการเฉพาะ และจะหาวิธีที่ถูกตองและชัดเจนที่สุดตอไป  

คุณวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน กลาวช่ืนชมประธาน และมีขอเสนอแนะและคําถาม ดังน้ี 

กลาวช่ืนชมวา เปนผูถือหุนมาหลายปและปน้ีเปนปแรกที่มาประชุม รูสึกช่ืนชมประธานที่ใหโอกาสผูถือหุนได
ถามประเด็นตางๆ รูสึกอบอุน นอกจากน้ันยังพอใจในการนําเสนอวีดีทัศนในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึ่งทําให
รูสึกต่ืนเตน เราใจ และเขาใจงายกวาการพูดไปเรื่อยๆ เหมือนการอานรายงานใหฟง 

ขอเสนอแนะและคําถามวา พอรตสินเช่ือสวนใหญประมาณรอยละ 70-80 เปนการเชาซื้อ และการที่กรรมการ
ผูจัดการใหญช้ีแจงวา ตอไปจะมีการปรับพอรตโดยจะมีการเพ่ิม Trade Finance และ Corporate Loan ทําให
สัดสวนของสินเช่ือเชาซื้อลดลงมาใหเหลือรอยละ 60-70 น้ัน คิดวายังเปนสัดสวนที่สูงอยู สวนคําถามวากรณีที่มี
ธนาคารแหงโนวาสโกเทียเขามาถือหุน สามารถกระจายความเสี่ยงไปไดมากกวาหรือไม เพราะนอกจากจะลด
สัดสวนสินเช่ือเชาซื้อแลว จากความชํานาญเรื่องสินเช่ือเชาซื้อสามารถขยายธุรกิจไปตางประเทศ เชน                
อินโดไชนา ไดหรือไม  

ประธาน ช้ีแจงวา 

ทางดานเชาซื้อไมใชเปนการลดเปา แตเปนการลดสัดสวน ยังคงพยายามทําเชาซื้อใหไดมากที่สุด เพ่ือรักษาความ
เปนอันดับ 1 อยูเชนเดิม สวนการขยายธุรกิจไปตางประเทศในแผน 3 ปยังไมมี แตจะเนนในประเทศมากกวา 
เพราะในอนาคตเมื่อกฎเกณฑใหมเรื่อง Basel II มีผลบังคับใช การทําธุรกิจรายยอยเชาซื้อน้ีจะไดประโยชนในแง
ที่วาใชเงินทุนนอย ดังน้ันจะทําใหมีผูสนใจในธุรกิจน้ีมาก จึงทําใหตองทํางานหนักเพ่ือที่จะรักษาสวนแบงตลาด
เอาไว  
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คุณวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวา 

การท่ีมีธนาคารแหงโนวาสโกเทีย ซึ่งดําเนินธุรกิจในตางประเทศรอบๆ ประเทศไทย เขามาถือหุน ทางธนาคาร
แหงโนวาสโกเทียมีขอจํากัดเรื่องการขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นหรือไม 

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน ช้ีแจงวา 

ไมมีขอจํากัด แตสาเหตุที่ยังไมขยายไปเปนเพราะปญหาเรื่องประเทศตางๆ เหลาน้ันยังไมมีกฎหมายทางดาน
สถาบันการเงิน หรือกฎหมายเก่ียวกับธุรกิจสินเช่ือเชาซื้อ อยางไรก็ตามตอนน้ีทางรัฐบาลประเทศลาวไดสงคนมา
ศึกษา รวมทั้งประเทศเขมรก็กําลังจะสงคนมาศึกษาเรื่องกฎหมายเชนกัน 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน แสดงความหวงใยวา 

หากทุนธนชาต ซึ่งเปน Holding ลดสัดสวนการถือหุนของธนาคารเหลือรอยละ 51 เปนหวงวาบริษัทฯ ไมมี
กิจกรรมอื่นๆ นอกจากบริษัทบริหารสินทรัพย เพราะกิจกรรมสวนใหญไปอยูที่ธนาคาร รวมทั้งยังไมมีแผน
สําหรับเงินที่จะไดรับหากขายหุนใหธนาคารแหงโนวาสโกเทีย มีความเห็นวาการทําเชนน้ีถูกตองหรือไม และ
บริษัทฯ จะเติบโตไปอยางไร เพราะการเติบโตจะไปอยูที่ธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ ก็ลดสัดสวนการลงทุนเหลือเพียง
รอยละ 51 

ประธาน ช้ีแจงวา 

ถึงแมบริษัทฯ จะลดสัดสวนการถือหุนในธนาคารธนชาตลงเหลือรอยละ 51 แตดวยแผนงานและเปาหมายในการ
ขยายธุรกิจ รวมกับการเพ่ิมสัดสวนการถือหุนโดย BNS จะทําใหธนาคารมีการเติบโตอยางมาก ซึ่งจะทําให 
บริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่ดีขึ้น 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน ถามวา 

หากบริษัทฯ ยังไมมีแผนการลงทุน เหตุใดจึงไมใหผูถือหุนบริษัทฯ กลับไปถือหุนธนาคาร และนําหุนธนาคารเขา
ตลาดหลักทรัพยฯ 

ประธาน ช้ีแจงวา 

หากใหผูถือหุนบริษัทฯ ไปถือหุนธนาคาร จะทําใหเกิดปญหาคือ 

1. ธนาคารมีธนาคารแหงโนวาสโกเทียถือหุนรอยละ 49 เปนผูถือหุนรายใหญรายเดียว  

2. ผูถือหุนตางชาติไมสามารถถือหุนธนาคารไดแลวเพราะเกินอัตราที่กําหนด 
 
คุณทวีศักดิ์ ชะนะปาโมกโข ผูถือหุน สอบถามวา 

นโยบายการจายปนผลของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) มีขอจํากัดตอการจายปนผลใหบริษัท ทุนธนชาต 
จํากัด (มหาชน) อยางไร 
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ประธาน ช้ีแจงวา 

ตามกฎเกณฑของทางการ การจายปนผลตองจายจากกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทน้ันๆ กําไรจากสวนได
เสียในการลงทุนในบริษัทยอยน้ันไมสามารถนํามาจายปนผลได และขอตกลงกับทาง BNS ไดกําหนดใหธนาคาร
จายเงินปนผลใหผูถือหุนทุกรายในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 75 ของกําไรสุทธิ แตในกรณีที่ธนาคารตองใชเงินทุน
ในการขยายธุรกิจ มีความเปนไปไดที่ธนาคารอาจจายปนผลนอยกวารอยละ 75 ของกําไรสุทธิ ซึ่งตองไดรับความ
เห็นชอบจากบริษัทแมดวย แตหากเกิดกรณีเชนน้ี ในแงของบริษัทฯ อาจจะจายปนผลแกผูถือหุนจากกําไรสะสม
ได 

จากน้ัน ประธานไดขออนุญาตปดประชุม โดยกลาวขอบคุณผูถือหุนที่เสียสละเวลามารวมในการประชุม รวมถึง
คําติชม ขอเสนอแนะ ที่ไดรับจะนําไปปรับปรุงใหดีขึ้นในการประชุมครั้งตอไป 

ปดประชุมเวลา 18.15 นาฬิกา 

 

ลงช่ือ   บันเทิง  ตันติวิท    ประธานที่ประชุม  
  (  นายบันเทิง ตันติวิท  ) 

ลงช่ือ   ภาณุพันธุ  ตวงทอง   เลขานุการผูบันทึกการประชุม  
  (    นายภาณุพันธุ ตวงทอง  ) 

 


