
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 1 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

ณ หองแอทธนิี  คริสตลัฮอลล ชั้น 3 โรงแรมพลาซา แอทธนิี รอยัล เมอริเดียน 

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

วันพฤหัสบดทีี่ 4 เมษายน 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา 
 

 

 องคประชุม ณ เวลา 14.07 นาฬิกา มีผูถือหุนท่ีมาดวยตนเอง จํานวน 711 ราย รวมจํานวนหุนได 

15,942,112 หุน  และผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จํานวน 1,618 ราย รวมจํานวนหุนได 659,827,079 หุน รวมจํานวนผูถือหุน

ท้ังส้ิน 2,329 ราย รวมจํานวนหุนไดท้ังส้ิน 675,769,191 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 52.8841 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได

ท้ังหมดจํานวน 1,277,829,703 หุน ครบเปนองคประชุม 

 กรรมการผูเขารวมประชุม 

1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ  (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 

2. นายศุภเดช   พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผูจัดการใหญ  (กรรมการท่ีเปนผูบริหาร) 

3. นางศิริเพ็ญ   สีตสุวรรณ กรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา 

และกรรมการกําหนดคาตอบแทน  (กรรมการอิสระ) 

4. นายสมเกียรติ   ศุขเทวา กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหา 

และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน  (กรรมการอิสระ) 

5. นางพันธทิพย   สุรทิณฑ กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา 

และกรรมการกําหนดคาตอบแทน  (กรรมการอิสระ) 

6. นายพิมล   รัฐปตย กรรมการ  (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 

7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ  รองประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการท่ีเปนผูบริหาร) 

8. นายสมเจตน   หมูศิริเลิศ กรรมการ  กรรมการบริหาร  (กรรมการท่ีเปนผูบริหาร) 

9. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการ  กรรมการบริหาร  (กรรมการท่ีเปนผูบริหาร) 

 เปดประชุม  นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการ เปนประธานท่ีประชุมไดกลาวเปดการประชุม 

สามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อเวลา 14.07 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 10 วาระ โดยพิจารณาเรียงตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมท่ีไดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว โดยประธาน

ท่ีประชุมแตงตั้งให  คุณภาณุพันธุ  ตวงทอง  เลขานุการบริษัท เปนผูจดบันทึกการประชุม  

ประธานท่ีประชุมไดขอใหเจาหนาท่ีโรงแรม เรียนใหผูถือหุนทราบถึงเสนทางออกฉุกเฉินกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน

หรือเพลิงไหมเพ่ือความปลอดภัยของผูถือหุน หลังจากน้ันขอใหเลขานุการบริษัทกลาวแนะนํากรรมการบริษัทและชี้แจง

รายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุมใหผูถือหุนทราบ โดยเลขานุการบริษัทไดเรียนชี้แจงใหท่ีประชุมทราบวาในการ

ประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการบริษัทฯ เขารวมประชุมท้ังส้ินจํานวน 9 ทาน จากจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัทฯ จํานวน 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 2 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

9 ทาน ซึ่งในจํานวนน้ีรวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหา  และประธานกรรมการกําหนด

คาตอบแทน โดยไดแนะนํากรรมการบริษัทฯ เปนรายบุคคล และเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมวา ในวันน้ีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

คือ ผูแทนจากสํานักงานสอบบัญชีท่ีทําการสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในกลุม ก็ไดเขารวมประชุมในคร้ังน้ีดวย ดังน้ัน 

หากในระหวางการประชุมทานผูถือหุนประสงคจะใหกรรมการหรือผูสอบบัญชี ตอบชี้แจงขอซักถามก็สามารถ

ดําเนินการได โดยขอชี้แจงรายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุมใหทราบสรุปไดดังน้ี 

• บริษัทฯ ไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนไวใหกับทุกทานเพ่ือความสะดวกในการใชสิทธิการออกเสียงลงมติใน

การประชุม โดยบัตรลงคะแนนท่ีทานไดรับจะแบงเปนวาระตาง ๆ รวมท้ังหมด 12 บัตร  ซึ่งฝายจัดการไดพิมพ

รายละเอียดไวในบัตรแลว สําหรับวาระท่ี 2 เปนการเสนอรายงานเพ่ือใหท่ีประชุมรับทราบเทาน้ันจึงไมมีบัตรลงคะแนน 

• ในระหวางการประชุมแตละวาระ ผูถือหุนทานใดท่ีมีประเด็นชี้แจงหรือคําถาม กรุณาแจงชื่อและนามสกุล

เพ่ือใหผูจดบันทึกการประชุม ไดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง 

• การออกเสียงลงมติ สําหรับทานท่ีประสงคจะใชสิทธิลงมติ “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด 

กรุณากรอกมติของทานพรอมลงนามไวในบัตร เมื่อเรียบรอยแลวโปรดยกมือเพ่ือใหเจาหนาท่ีเก็บและรวบรวมคะแนน

ดังกลาว  โดยบัตรลงคะแนนใดท่ีมิไดลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกวา 1 ชอง จะถือวาเปน “บัตรเสีย” 

• สําหรับทานท่ีมีมติ “เห็นดวย” ไมตองสงบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีมีมติไมเห็นดวย 

งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมในแตละวาระน้ัน  ไดจํานวน

เทาใดจะถือเปนคะแนนเสียงท่ีมีมติเห็นชอบดวย ท้ังน้ี รวมถึงคะแนนเสียงท่ีผูถือหุนไดแสดงการลงมติในแตละวาระไว

อยางชดัเจนในหนังสือมอบฉันทะดวย 

• ระหวางรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานท่ีประชุมจะขอดําเนินการประชุมในวาระถัดไปกอน 

เมื่อการรวมคะแนนเปนท่ีเรียบรอยก็จะกลับมารายงานผลใหทราบเปนรายวาระไป 

หลังจากการชี้แจงดังกลาวขางตน ประธานท่ีประชุมจึงขอเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว 

ดังน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

 ประธานที่ประชุม  ชี้แจงตอท่ีประชุมวากอนท่ีจะพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2555 มีเร่ืองการรายงานคะแนนเสียงลงมติในแตละวาระผิดพลาด โดยขอใหเลขานุการบริษัทรายงานในเร่ือง

ดังกลาว 

เลขานุการบริษัท  เรียนแจงตอท่ีประชุมวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันท่ี 5 

เมษายน 2555 ท่ีผานมาน้ัน ไดดําเนินการลงทะเบียนผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมโดยถูกตอง แตมีความผิดพลาด โดยรวม

จํานวนหุนท่ีเขารวมประชุมสําหรับการลงมติของผูถือหุนบางรายในแตละวาระซ้ําซอนกัน ทําใหรายงานคะแนนลงมติ 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 3 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

จํานวนเสียง รอยละ จํานวนเสียง รอยละ จํานวนเสียง รอยละ** จํานวนเสียง รอยละ** จํานวนเสียง รอยละ มติ จํานวนเสียง รอยละ

วาระที่  1* 716,365,384 100.000 580,128,484 100.000 0 0.000 19,000 0.000 716,365,384 100.000 อนุมัติ 580,128,484 100.000 อนุมัติ

วาระที่  3* 722,987,234 99.993 586,750,334 99.991 50,600 0.009 10,010 0.000 723,037,834 100.000 อนุมัติ 586,800,934 100.000 อนุมัติ

วาระที่  4* 720,710,435 99.671 584,473,535 99.595 2,375,900 0.405 3,010 0.000 723,086,335 100.000 อนุมัติ 586,849,435 100.000 อนุมัติ

วาระที่  5.1 685,291,961 94.765 549,055,061 93.550 19,540,500 3.330 18,312,798 3.120 723,145,259 100.000 อนุมัติ 586,908,359 100.000 อนุมัติ

วาระที่  5.2 685,845,835 94.836 549,608,935 93.637 19,050,500 3.246 18,297,810 3.117 723,194,145 100.000 อนุมัติ 586,957,245 100.000 อนุมัติ

วาระที่  6.1* 722,255,770 99.865 586,018,870 99.834 974,700 0.166 0 0.000 723,230,470 100.000 อนุมัติ 586,993,570 100.000 อนุมัติ

วาระที่  6.2* 722,254,872 99.867 586,017,972 99.836 962,588 0.164 13,010 0.000 723,217,460 100.000 อนุมัติ 586,980,560 100.000 อนุมัติ

วาระที่  6.3* 722,251,672 99.867 586,014,772 99.836 964,788 0.164 14,010 0.000 723,216,460 100.000 อนุมัติ 586,979,560 100.000 อนุมัติ

วาระที่  7* 723,061,860 99.978 586,824,960 99.973 157,000 0.027 13,010 0.000 723,218,860 100.000 อนุมัติ 586,981,960 100.000 อนุมัติ

มติ

คะแนนรวม

ที่ถูกตองรายงานใน AGM 55วาระ รายงานใน AGM 55 ที่ถูกตอง จํานวนเสียงที่รายงานใน AGM 55 ไมเปลี่ยนแปลง

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

หมายเหตุ * เปนวาระที่จํานวนเสียงไมรวมงดออกเสียง

** รอยละของจํานวนเสียงที่ "ไมเห็นดวย" และ "งดออกเสียง" มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเล็กนอย เปนผลมาจากการคํานวณใหม ไมทําใหมติเปลี่ยนแปลงแตอยางใด

ท่ีเสนอใหประธานรายงานตอผูถือหุนในท่ีประชุมสามัญผูถือหุนท่ีผานมาน้ัน ไมตรงกับตัวเลขจริงจากการลงทะเบียน

เขารวมประชุมท่ีถูกตอง 

อยางไรก็ตาม เมื่อทําการปรับคะแนนเสียงผูถือหุนท่ีลงมติท่ีถูกตองตรงกับท่ีลงทะเบียนเขารวมประชุม

แลว ทุกวาระท่ีลงมติยังมีมติเห็นดวยตามท่ีกฎหมายและขอบังคับของบริษัทกําหนดทุกประการ โดยคะแนนเสียงลงมติ

ท่ีถูกตองในแตละวาระปรากฏตามขอมูลท่ีแสดงบนจอภาพ ดังน้ี  

ตารางคะแนนเสียงการลงมติในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

ประธานที่ประชุม  แจงเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ตองขออภัยทานผูถือหุนท่ีเกิดความผิดพลาดในการ

รวบรวมคะแนนเสียงดังกลาว และตามท่ีเลขานุการบริษัทไดเรียนชี้แจงไปน้ัน คะแนนท่ีลงมติทุกวาระไมสงผลใหมติ

เปล่ียนแปลงไปแตอยางใด 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ไดจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 5 เมษายน 2555 ซึ่งรายงาน

การประชุมดังกลาวจําเปนตองเสนอใหผูถือหุนพิจารณาความถูกตองรวมกัน โดยรายละเอียดของรางรายงานการ

ประชุม ไดจัดพิมพไวในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาท่ี 9 ถึงหนาท่ี 32 โดยขอเสนอรับรองตามรายงานท่ีได

เสนอแกผูถือหุนตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรับทราบรายงานคะแนนเสียงผิดพลาดท่ีเลขานุการบริษัทไดรายงานไปแลว 

พรอมสอบถามวามีผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอแกไขรายงานการประชุมในจุดใดบางหรือไม หากผูถือหุนทุก

ทานท่ีมีประเด็นชี้แจงหรือคําถาม กรุณาแจงชื่อและนามสกุลเพ่ือใหผูจดบันทึกการประชุม ไดบันทึกรายงานการประชุม

ไดถูกตอง 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดประสงคท่ีจะแกไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมดังกลาว ประธานท่ีประชุมจึง

เสนอใหท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 4 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

บันทึกเพ่ิมเติม หลังจากเปดประชุมจนถงึเวลาลงมติวาระท่ี 1 มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเขารวมประชุม

เพ่ิมจํานวน 96 ราย  เปนจํานวน 6,125,840 หุน ทําใหมีจํานวนผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังส้ิน 2,425 ราย 

รวมเปนจํานวนหุนท้ังส้ิน 681,895,031 หุน 

ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดังน้ี 

 เห็นดวยจํานวน  679,394,131 เสียง 

 ไมเห็นดวยจํานวน      0 เสียง 

 งดออกเสียงจํานวน     2,500,900 เสียง 

 บัตรเสียจํานวน      0 เสียง 

มติ ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 5 เมษายน 2555 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2555 

ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายให คุณศุภเดช พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผูจัดการใหญ เปนผูนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 ท่ีผานมา ตอท่ีประชุม 

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน แจงตอท่ีประชุมวาในวาระท่ี 2 น้ี เปนการรายงานผลการดําเนินงานจาก

คณะกรรมการ ซึ่งไดจัดเตรียมการนําเสนอไวในรูปแบบของวีดิทัศน ความยาวประมาณ 8 นาที โดยผูถือหุนสามารถ

พิจารณารายละเอียดในรายงานประจําป 2555 ซึ่งไดจัดทําเปนแผนซีดีสงใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือบอกกลาว

เชิญประชุม และผูถือหุนก็สามารถขอรับเลมหนังสือรายงานประจําปเพ่ิมเติมได 

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน 

“เราไปดูรวมเร่ืองเดนเศรษฐกิจในปน้ีกันคะ เศรษฐกิจไทยฟนตัวหลังภาวะนํ้าทวมในป 54 ขยายตัวถึง 

รอยละ 6.4 เกินกวาท่ีคาดการณไว โครงการรถคันแรก บานหลังแรก และการลดภาษีเงินไดนิติบุคคลชวยกระตุน

เศรษฐกิจ คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. มีมติใหลดดอกเบ้ียนโยบายเหลือรอยละ 2.75 ในไตรมาสสุดทาย 

เพ่ือสงเสริมการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย ธนาคารพาณิชยไทยโดยรวมเติบโตขึ้นท้ังในดานสินเชื่อ เงินรับฝาก รายได

ดอกเบ้ียรับ ตลอดจนรายไดคาธรรมเนียมตาง ๆ 

ดวยปจจัยบวกท้ังหมดน้ี จึงเปนแรงสงใหเราเติบโตขึ้นอยางแข็งแกรง สินทรัพยรวมของกลุมธนชาต 

ณ ส้ินป 2555 เพ่ิมขึ้นเปน 1,023,912 ลานบาท และสินเชื่อขยายตัวถึงรอยละ 18.6 เมื่อเทียบกับปกอน โดยผลการ

ดําเนินงานของป 2555 กลุมธนชาตมีรายไดดอกเบ้ียสุทธิใกลเคียงกับปกอน สวนรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียปรับเพ่ิมสูงขึ้น

จากความรวมมือกันของทุกบริษัทภายใตกลุมธนชาต (Synergy) และการเพ่ิมการขายขามผลิตภัณฑ (Cross-selling) 

ดานอัตราสวนหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ีตอเงินใหสินเชื่อรวม (Credit Cost) 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 5 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

เพ่ิมขึ้นเล็กนอย และจากปจจัยท่ีไดกลาวมาท้ังหมดสงผลใหกลุมธนชาตมีกําไรสําหรับป 2555 ตามงบการเงินรวม

จํานวน 9,751 ลานบาท ซึ่งเปนกําไรสวนท่ีเปนของบริษัทฯ จํานวน 5,482 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 480 ลานบาท 

หรือรอยละ 9.6 

อีกท้ังยังมีอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงท่ีแข็งแกรงถึงรอยละ 12.1 โดยธนาคารธนชาตมีเงินกองทุน

ท้ังส้ินจํานวน 101,417 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14 ของสินทรัพยเส่ียงของธนาคารธนชาตท้ังหมด ซึ่งจะเปนแรงสงให

กลุมธนชาตเติบโตตอไปอยางมั่นคง ดวยความสําเร็จของการรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทยมาท่ีธนาคารธนชาตในป

ท่ีผานมาบรรลุตามแผนงาน ปน้ีเราจะมุงมั่นกับภารกิจสําคัญตอเน่ืองในการยกระดับธนาคารธนชาตใหเปนธนาคาร

พาณิชยชั้นนําของประเทศ โดย 

• พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารจัดการขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการ

พัฒนาระบบขอมูลลูกคาใหสามารถตรวจสอบความคืบหนาขอมูลของลูกคาไดทุกกระบวนการ เพ่ือรองรับการขายขาม

ผลิตภัณฑในชองทางใหม ๆ อีกท้ังบริหารจัดการและควบคุมหน้ีดอยคุณภาพ และการตั้งสํารองไดตามเปาหมาย  

• ปรับปรุงขั้นตอนการทํางานท้ังดานปฏิบัติการ การอนุมัติธุรกรรม และการบริการ ใหรองรับการ

ขยายตัวของธุรกิจ และการบริการลูกคาไดดียิ่งขึ้น 

• พัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรูดานผลิตภัณฑ การบริการท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนการส่ือสารขอมูลแก

ลูกคา เพ่ือใหสามารถนําเสนอผลิตภัณฑและบริการไดตรงความตองการของลูกคามากท่ีสุด 

• นอกจากน้ีเรายังมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการลดตนทุน รวมท้ังพัฒนาระบบบริหารความเส่ียง 

ในการอนุมัติสินเชื่อใหสามารถกํากับความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ดวยการพัฒนาทุกดานดังกลาว จะเพ่ิมศักยภาพใหเราตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลากหลาย 

และจะทําใหฐานลูกคาของกลุมธนชาตขยายตัวอยางตอเน่ือง 

น่ีคืออีกหน่ึงพันธมิตรท่ีจะชวยกันขับเคล่ือนการเติบโตของเราจากความรวมมือระหวางธนาคาร 

ธนชาตกับกลุมพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต กลุมธุรกิจประกันชีวิตชั้นนําจากอังกฤษ ซึ่งจะรวมมือกันคิดคนพัฒนา

ผลิตภัณฑและบริการประกันชีวิตใหม ๆ เพ่ือเสนอแกลูกคาผานสาขาของธนาคารธนชาตท่ัวประเทศ   

โดยในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 ธนาคารธนชาต ตกลงเขาทําสัญญาเพ่ือการขายหุนสามัญของ 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“ธนชาตประกันชีวิต”) ท้ังหมดใหแก บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต”) โดยมีมูลคาซื้อขายหุนเปนเงิน 17,500 ลานบาท ปรับเพ่ิม

ดวยมูลคาทางบัญชีของธนชาตประกันชีวิต ณ วันกอนวันชําระราคาคาหุนและโอนหุนตามเงื่อนไขท่ีตกลงกัน และอีก

ท้ังคาตอบแทนสวนเพ่ิมอีกจํานวน 500 ลานบาท ท่ีจะชําระเมื่อครบ 12 เดือน หลังจากวันชําระราคาคาหุนและโอนหุน 

และมีเงื่อนไขสําคัญในการชําระราคาคาหุนและโอนหุนดังน้ี 

(1) พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย  



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 6 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

(2) ธนาคารธนชาต และพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ไดลงนามในสัญญาความรวมมือทางธุรกิจให

ธนาคารธนชาตเปนผูแนะนําผลิตภัณฑและบริการดานประกันชีวิตมีกําหนดเวลา 15 ป  

(3) ไมมีเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีมีผลกระทบทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบ

ธุรกิจและฐานะการเงินของธนชาตประกันชีวิต และการรวมมือในธุรกิจการเปนผูแนะนําประกันชีวิต 

ซึ่งเมื่อพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย และเงื่อนไขสําคัญในการชําระราคาคาหุนและโอนหุนสําเร็จครบถวนแลว  ธนาคารธนชาตจะทําการโอนหุน 

ธนชาตประกันชีวิต ใหกับพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต พรอมรับชําระคาหุนตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเพ่ือการขายหุนฯ 

ตอไป 

เพราะเราเชื่อวา การเติบโตท่ีแข็งแกรงตองมีรากฐานมาจากการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ควบคูไปกับการจัด

กิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีเรามุงมั่นมาโดยตลอด และประสบความสําเร็จตลอดมา จนถึงวันน้ีไดจัดตั้ง “มูลนิธิธนชาตเพ่ือ

สังคมไทย” เพ่ือสานตอเจตนารมณและกิจกรรมสรางสรรคสังคมตอไป 

ดวยเปาหมายการเติบโตท่ีชัดเจน ทุกพลังของธนชาตจะพุงไปในทิศทางเดียวกัน ขับเคล่ือนดวยความ

มุงมั่นของผูบริหารและบุคลากรทุกฝาย เปนการเสริมฐานใหมั่นคง เพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน (หรือ “Strengthening 

for Growth”) มุงสูการขยายฐานลูกคา การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบและโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดการตนทุนอยางมี

ประสิทธิภาพ และการเพ่ิมศักยภาพในการสรางผลกําไร จะเปนแรงขับเคล่ือนใหธนชาต เติบโตข้ึนอีกอยางแข็งแกรง

และมั่นคงตอไปในฐานะสถาบันทางการเงินชั้นนําของไทยท่ีทานผูถือหุนไววางใจได” 

เน่ืองจากวาระน้ีเปนการเสนอเพ่ือทราบไมมีการลงมติแตอยางใด ซึ่งหากผูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะ

หรือขอซักถาม ขอใหผูถือหุนรวบรวมไวเพ่ือเสนอในวาระตอ ๆ ไป 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 

ประธานที่ประชุม  ไดมอบหมายให  คุณศุภเดช พูนพิพัฒน  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผูจัดการใหญ เปนผูนําเสนอในวาระน้ี 

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน แจงตอท่ีประชุมวาในวาระท่ี 3 น้ี มีรายละเอียดคอนขางมาก เพ่ือความสะดวก

ในการทําความเขาใจของผูถือหุน บริษัทฯ ขอนําเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ

บริษัทฯและบริษัทยอยผานวีดิทัศนความยาวประมาณ 12 นาที เพ่ืออธิบายฐานะทางการเงินและผลประกอบการของ

บริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจําป  2555 โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับส้ินสุด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว 

 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 7 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน 

“คณะกรรมการขอนําเสนอแกท่ีประชุม เพ่ือการพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

งบการเงินรวมน้ี  สะทอนถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยในกลุมธนชาตอันไดแก ธนาคารธนชาต และ

บริษัทยอยอ่ืน  ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว 

สินทรัพย 

ในการพิจารณางบการเงนิ  มีประเด็นสําคัญท่ีจะขอชี้แจง ดังตอไปน้ี การพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน 

เพ่ือใหทราบถึงฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเทากับ 1,023,912 

ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 128,755 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 14.4 สินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย

ประกอบดวยสัดสวนจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิรอยละ 7 เงินลงทุนสุทธิรอยละ 15 เงินใหสินเชื่อ

และดอกเบ้ียคางรับสุทธิรอยละ 71 และสินทรัพยอ่ืนรอยละ 7 โดยสินทรัพยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญไดแก 

• รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ เทากับ 71,978 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 8,746 

ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 13.8 

• เงินลงทุนสุทธิ เทากับ 150,649 ลานบาท  ลดลงจากปกอน 1,862 ลานบาท  หรือลดลงรอยละ 1.2 

สวนใหญเปนการครบกําหนดของตราสารหน้ีตางประเทศ 

• เงินใหสินเชื่อ เทากับ 755,330 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 118,226 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

18.6 เปนการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจเชาซื้อรอยละ 38.6 จากส้ินปท่ีผานมา  โดยธนาคารธนชาตซึ่งเปนบริษัทยอย 

เปนผูนําในตลาดสินเชื่อเชาซื้อรถยนต สําหรับสัดสวนการใหสินเชื่อมีสัดสวนรายยอยเทากับรอยละ 68 สินเชื่อธุรกิจ

และสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเทากับรอยละ 32 

หน้ีสิน  

บริษัทฯและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวม ณ ส้ินป 2555 เทากับ 940,122 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 

120,646 ลานบาท  หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 14.7 

หน้ีสินของบริษัทฯและบริษัทยอยประกอบดวย สัดสวนจากเงินรับฝากรอยละ 74  รายการระหวาง

ธนาคารและตลาดเงินรอยละ 9 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืมรอยละ 10 และหน้ีสินอ่ืนรอยละ 7 

เงินรับฝาก มีจํานวน 693,421 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 257,556 ลานบาท หรือรอยละ 59.1  ท้ังน้ี 

เปนผลจากการออกผลิตภัณฑเงินฝากท่ีสอดคลองกับความตองการของลูกคา และลูกคาตั๋วแลกเงินเปล่ียนมาใช

ธุรกรรมประเภทเงินฝากประจําเพ่ิมขึ้น 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน เทากับ 87,777 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 27,626 ลานบาท 

หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 45.9 สวนใหญเกิดจากการบริหารสภาพคลองของธนาคาร 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืมมีจํานวน 89,506 ลานบาท ลดลง 173,147 ลานบาท หรือรอยละ 65.9   

สวนใหญเกิดจากตั๋วแลกเงินลดลงตามเหตุผลท่ีกลาวมาแลวขางตน  และในระหวางป 2555 บริษัทฯ ไดออกหุนกูไม



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 8 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

ดอยสิทธิจํานวน 3,000 ลานบาท ธนาคารธนชาต ซึ่งเปนบริษัทยอยไดมีการออกหุนกูดอยสิทธิจํานวนรวมกันท้ังส้ิน 

12,516 ลานบาท หุนกูไมดอยสิทธิจํานวน 2,072 ลานบาท และหุนกูระยะส้ันจํานวน 13,235 ลานบาท รวมท้ัง บริษัท  

ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยอีกแหงหน่ึง ไดมีการออกหุนกูไมดอยสิทธิจํานวน 9,000 ลานบาท 

สวนของเจาของ มีจํานวนท้ังส้ิน 83,790 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 8,109 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอย

ละ 10.7 สวนใหญมาจากการเพ่ิมขึ้นของกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับป 2555 จํานวน 

5,482 ลานบาท รวมท้ังการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 1,533 ลานบาท และสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม

เพ่ิมขึ้น 3,596 ลานบาท 

การพิจารณางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  เพ่ือใหทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยตาม

สัดสวนการถือหุน 

ในป 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ เทากับ 9,751 ลานบาท โดยเปนกําไรสวนของบริษัทฯ 

จํานวน 5,482 ลานบาท และสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 4,269 ลานบาท  โดยรายการเปล่ียนแปลงท่ีมี

สาระสําคัญมีดังน้ี  

1. รายไดดอกเบ้ียสุทธิ 

รายไดดอกเบ้ีย มีจํานวน 49,999 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 5,741 ลานบาท หรือรอยละ 13.0 สวนใหญ

เปนผลมาจากการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อโดยเฉพาะอยางยิ่งสินเชื่อเชาซื้อ สําหรับคาใชจายดอกเบ้ียมีจํานวน 

25,765 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 5,822 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 29.2 จากปกอน โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณเงินรับ

ฝากเพ่ิมขึ้น การแขงขันดานอัตราดอกเบ้ียเงินฝากในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย  ประกอบกับการตั้งคาใชจายเพ่ิม

จากเงินนําสงกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและสถาบันคุมครองเงินฝาก สงผลใหรายได 

ดอกเบ้ียสุทธิมีจํานวน 24,234 ลานบาท 

2. รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย  

บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียสูงถึง 13,458 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 2,848 

ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 26.8 ประกอบดวยรายการท่ีสําคัญดังน้ี 

• รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิมีจํานวน 4,230 ลานบาท  

• รายไดจากการรับประกันภัยและประกันชีวิตสุทธิมีจํานวน 3,874 ลานบาท 

• กําไรจากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอ่ืนมีจํานวน 1,059 ลานบาท 

• กําไรจากเงินลงทุน จํานวน 852 ลานบาท  

• และรายไดอ่ืน ๆ จากการขยายตัวของธุรกิจตาง ๆ ภายใตกลุมธนชาต 

3. คาใชจายดําเนินงานอ่ืน ๆ 

คาใชจายดําเนินงานอ่ืน ๆ มีจํานวน 22,578 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 1,638 ลานบาท หรือ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 7.8 สวนใหญเกิดจากคาใชจายอ่ืนท่ีมาจากคาใชจายในการสงเสริมการขายซึ่งแปรผันตามการขยายตัว



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 9 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

ของธุรกิจ ในขณะท่ีมีการควบคุมคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหคาใชจายท่ีไมแปรผันตามปริมาณธุรกิจ เชน 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน และคาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ ซึ่งเปนคาใชจายคงท่ีปรับตัวลดลง 

รอยละ 2.8 

4. คาใชจายหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 

ในป 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 

จํานวน 2,900 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 823 ลานบาท หรือรอยละ 39.6 จากปกอน เน่ืองจากในชวงตนปกลุมธนชาตไดรับ

ผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปลายปกอน ประกอบกับการขยายตัวของสินเชื่อเปนอยางมากในปน้ี   

สําหรับการดําเนินธุรกิจตอไป  บริษัทฯและบริษัทยอยยังคงใหความสําคัญในการกันสํารองเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการรองรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 ดวยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการใหผลตอบแทนแกผูถือหุนของบริษัทฯ อยางเหมาะสม 

มาโดยตลอด จึงมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีผานมา 

จากการประสานความรวมมือท่ีมีประสิทธิภาพของทุกบริษัท ภายใตกลุมธุรกิจทางการเงินของธนชาต สงผลให 

ผลประกอบการของบริษัทยอยทุกบริษัท มีการเติบโตอยางแข็งแกรง และมั่นคง 

ผลการดําเนินงานป 2555 ของบริษัทยอยท่ีสําคัญ ดังแสดงหนาจอ  โดยรายละเอียดปรากฏในรายงาน

ประจําปซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว” 

ตารางแสดงผลการดาํเนินงานป 2555 และป 2554 ของบริษัทยอยท่ีสําคัญ 

         (หนวย: ลานบาท) 

บริษัทยอย 

สัดสวนการถือหุน 

ทางตรง/ทางออม 

(รอยละ) 

กําไรสุทธิสําหรับปส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 

2555 2554 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)    

      งบการเงินรวม  8,221 7,671 

      งบการเงินเฉพาะกจิการ 50.96 6,804 6,668 

      บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จาํกัด (มหาชน) 50.96 458 293 

      บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จาํกดั 38.22 141 89 

      บริษัท ธนชาตประกันภัย จาํกัด (มหาชน) 50.96 616 436 

      บริษัท ธนชาตประกันชีวติ จํากดั (มหาชน) 50.96 1,715 770 

      บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากดั 50.96 1,718 93 

      บริษัท ราชธานีลิสซิง่ จาํกัด (มหาชน)* 33.22 489 205 

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 100.00 460 446 

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 83.44 280 120 

หมายเหต ุ * ธนาคารธนชาตถือหุนในบริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ในสดัสวนรอยละ 65.18  ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2554 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 10 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

ภายหลังจากการนําเสนอวีดิทัศน ประธานที่ประชุม แจงตอท่ีประชุมวา วีดิทัศนท่ีไดนําเสนอผานไปน้ัน 

ไดอธิบายฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2555 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยูในรายงานประจําป

กับสรุปงบการเงินและคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานประจําป 2555 ท่ีสงใหกับผูถือหุน

ทุกทานแลว โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ท่ีเสนอตอ 

ผูถือหุนน้ี ไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเปนท่ีรองรับกันท่ัวไปโดยไดผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและลงนามรับรองแลว 

จากน้ัน ประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระน้ีจะมีผูแทน

จากสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ชวยตอบคําถามใหแกผูถือหุนดวย ซึ่งมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังน้ี 

คุณสมเกียรติ  พรหมรัตน (ผูถือหุน) สอบถามวา : 

จากการท่ีไดรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาตน้ัน ในเร่ืองของการรวมพนักงานของ

ท้ัง 2 แหง ไดแก ธนาคารนครหลวงไทยเดิมกับธนาคารธนชาต มีปญหา และ/หรือ อุปสรรคมากนอยเพียงใด และ

บรรลุผลตามเปาหมายหรือไม 

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  เรียนชี้แจงวา : 

ตั้งแตวันโอนกิจการคือวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ลูกคาสามารถเขามาใชบริการสาขาไดทุกแหงท่ัวประเทศ 

เจาหนาท่ีและผูบริหารทุกระดับรวมกันใหบริการลูกคา โดยยึดหลักในการรักษาผลประโยชนของลูกคาทุกทาน โดย

ในชวงแรกของการรวมกจิการ อาจจะตองใหเวลาพนักงานในการปรับตัว เน่ืองจาก ธนาคารธนชาตมีบริการทางการเงิน

และผลิตภัณฑท่ีตองเสนอบริการใหตรงความตองการของลูกคาท่ีมีจํานวนมากขึ้น  โดยทางฝายจัดการของธนาคาร 

ธนชาตไดทําการส่ือสารและอบรมแกพนักงานเพ่ือใหสามารถใหบริการแกลูกคาไดอยางราบร่ืน  และจากการรวม

กิจการทําใหธนาคารธนชาตมีฐานลูกคาท่ีมากขึ้น สงผลใหสามารถขยายปริมาณธุรกรรมไดดี และมีผลประกอบการท่ีดี 

จากน้ีไปการพัฒนาบุคคลากร และระบบงานตาง ๆ  เพ่ือสามารถปฏิบัติงานใหทันคูแขง และใหลูกคาไดรับประโยชน

สูงสุดเปนส่ิงท่ีทางธนาคารธนชาตจะตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 

คุณโชคบุญ  จิตรประดับศิลป (ผูถือหุน) สอบถามวา : 

1. จากท่ีไดพบขาวตามส่ือเร่ืองรถยนตคันแรกมีปญหามาก ซึ่งธนาคารธนชาตก็ปลอยสินเชื่อรถยนต 

คันแรกจํานวนมาก จะมีปญหาหรือไม 

2. ธนาคารธนชาตอยูในลําดับท่ีเทาไร 

3. ขณะท่ีธนาคารพาณิชยอ่ืนใหความสําคัญกับธุรกิจประกันชีวิต ทําไมธนาคารธนชาตจึงขายบริษัท

ประกันชีวิต และหากธนาคารธนชาตขายธนชาตประกันชีวิต จะทําใหอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงจะเพ่ิมขึ้นเทาไร 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน  เรียนชี้แจงสําหรับคําถามขอท่ี 1 วา : 

ในป 2555 มีการปลอยสินเชื่อรถยนตประมาณ 270,022 คัน ซึ่งเปนรถยนตคันแรก ประมาณ 

110,000 คัน คิดเปนรอยละ 41  ซึ่งปจจุบันจํานวนรถยนตคันแรกท่ีมีปญหามีเพียงประมาณ 50 กวาคัน คิดเปน

ประมาณรอยละ 0.03  



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 11 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  เรียนชี้แจงสําหรับคําถามขอท่ี 2  วา : 

ขนาดสินทรัพยของธนาคารธนชาตอยูลําดับท่ี 6  แตถาเปนจํานวนสาขาธนาคารธนชาตอยูลําดับท่ี 5   

โดยการปลอยสินเชื่อรถยนตธนาคารธนชาตยังเปนท่ี 1 ของอุตสาหกรรม  สวนผูประกอบการใหสินเชื่อรถยนตลําดับท่ี 

2  สินทรัพยรวมยังหางจากธนาคารธนชาต  คิดวาในระยะตอไปธนาคารธนชาตยังรักษาท่ี 1 สําหรับสินเชื่อรถยนตได 

ประธานที่ประชุม  เรียนชี้แจงสําหรับคําถามขอท่ี 3  วา : 

ปจจุบันธนาคารพาณิชยอ่ืนใหความสนใจในการขายสินคาเกี่ยวกับประกันชีวิตผานสาขาของธนาคาร

มากกวาท่ีจะสนใจในการเปนเจาของบริษัทประกันชีวิต  โดยกอนท่ีจะตกลงกับ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  (“พรูเด็นเชียลประกันชีวิต”)  ธนาคาธนชาตก็เปนท้ังเจาของบริษัทประกันชีวิตและเปน

ท้ังผูขายประกันชีวิต  โดยตองยอมรับวาทางธนาคารธนชาตไมมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันชีวิตมากนัก ถาจะทํา

ธุรกิจประกันชีวิตตอไป คงตองเรียนรูและลงทุนระบบอีกมากพอสมควร แตหากมีกลุมธุรกิจท่ีมีความเชี่ยวชาญทาง

ธุรกิจประกันชีวิตท่ีมีเครือขายท่ัวโลกและมีความมั่นคง มาเปนพันธมิตรในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางดาน

ประกันชีวิต พรอมกับฝกอบรมพนักงาน และใหธนาคารธนชาตเปนผูแนะนําผลิตภัณฑผานสาขาท่ัวประเทศ โดยได

คาตอบแทนการขายในอัตราตลาด จะเปนการเพ่ิมรายไดคานายหนาของธนาคารธนชาตใหมากขึ้น 

โดยการขายหุนธนชาตประกันชีวิตรวมมูลคา 18,000 กวาลานบาท ประโยชนท่ีได คือ ใชเงินสดสวนหน่ึง

เปนเงินทุนของบริษัทฯ  อีกสวนไมใชเปนเงินทุนก็ปลอยกูได  สวนท่ีเปนทุนก็ใชขยายฐานธุรกิจใหผลตอบแทนไมต่ํากวา

รอยละ 10 ท้ังหมดรวมกันนาจะไดประโยชนมากกวาท่ียังคงบริษัทประกันชีวิตไว  และยังทําใหมีเงินกองทุนตอสินทรัพย

เส่ียงสูงขึ้น โอกาสท่ีบริษัทฯ ตองไปเพ่ิมทุนในธนาคารธนชาตก็นอยลง ซึ่งจากการประเมินในระยะอันใกลน้ียังไมมีความ

จําเปนตองเพ่ิมทุนแตอยางใด 

สําหรับกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง  ธนาคารธนชาตคาดวาจะกันเงินจากการขายมาตั้งสํารองหน้ีสูญเผ่ือไว 

ประมาณ 5,100 กวาลานบาท โดยปจจุบันยังคงมีพออยู แตการตั้งสํารองเพ่ิมขึ้นจะทําใหแข็งแรงขึ้น และจะมีกําไรจาก

การขายประมาณ 5,700 ลานบาทหลังหักภาษีแลว  นอกจากน้ี เงินลงทุนในธนชาตประกันชีวิตท่ีปจจุบันตองนํามาหัก

เงินกองทุน หลังจากขายธนชาตประกันชีวิตแลว ก็ไมตองนํามาหักเงินกองทุน ทําใหอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง

สูงขึ้นประมาณ 1.5  รวมเปนประมาณรอยละ 15 จากปจจุบันอยูท่ีประมาณรอยละ 13 กวา ๆ 

ผูถือหุน สอบถามวา : 

1. เงินท่ีไดรับจากการขายธนชาตประกันชีวิต จะเปนรายไดของบริษัทฯ หรือของธนาคารธนชาต 

2. บริษัทฯ ถือหุนธนาคารธนชาตจํานวนเทาไร 

ประธานที่ประชุม  เรียนชี้แจงวา : 

1. ผูขายธนชาตประกันชีวิต คือ ธนาคารธนชาต ดังน้ัน เงินท่ีไดรับจากการขายธนชาตประกันชีวิต จะ

เปนรายไดของธนาคารธนชาต 

2. บริษัทฯ ถือหุนในธนาคารธนชาตรอยละ 50.96 

 

 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 12 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

คุณธนชาติ  ธนเศรษฐกร (ผูถือหุน) สอบถามวา : 

1. กรณีนครหลวงประกันชีวิต มีกลุมลูกคาคนละกลุมกับธนชาตประกันช ีวิต ท้ังน้ี การท่ียังคงมี 

นครหลวงประกันชีวิตไวอีกบริษัท การบริหารความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) เปนอยางไร 

2. รายไดท่ีธนาคารธนชาตสูญเสียจากการขายธนชาตประกันชีวิตตอป เมื่อเทียบกับคานายหนาท่ีจะ

ไดรับตอปมีจํานวนเทาไร 

3. จะมีนโยบายขายนครหลวงประกันชีวิตหรือไม 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน  เรียนชี้แจงสําหรับคําถามขอท่ี 1 วา : 

ฐานลูกคาของนครหลวงประกันชีวิต สวนใหญเปนลูกคาเงินฝากกับทางธนาคารนครหลวงไทยเดิม 

สําหรับฐานลูกคาธนชาตประกันชีวิต สวนใหญเปนลูกคาสินเชื่อ จึงเปนกลุมลูกคาท่ีแตกตางกัน คงจะไมมีเร่ืองความ

ขัดแยงทางผลประโยชน 

ประธานที่ประชุม  เรียนชี้แจงสําหรับขอท่ี 2 และขอท่ี 3 วา : 

ตามท่ีไดลงนามในสัญญาความรวมมือทางธุรกิจ (Bancassurance Agreement) น้ัน ทางธนาคาร 

ธนชาตจะนําผลิตภัณฑของนครหลวงประกันชีวิตมาขายในธนาคารธนชาตไมได  ดังน้ัน ถาจะดําเนินกิจการนครหลวง

ประกันชีวิตตอ จะตองหาชองทางอ่ืนในการขายผลิตภัณฑตอไป ท้ังน้ี ความเปนไปไดหากมีขอเสนอท่ีดีและเหมาะสม 

ก็อาจจะขายนครหลวงประกันชีวิตออกไป 

สําหรับธนชาตประกันชีวิตไดกําไรประมาณเดือนละ 80 – 90 ลานบาท ก็ประมาณ 1,000 

ลานบาทตอปหลังจากหักภาษี คาดวาท้ังหมดจะชดเชยไดจากคานายหนาท่ีมากขึ้นจากการขายผลิตภัณฑของ 

พรูเด็นเชียลประกันชีวิต และจากการใชเงินประมาณ 18,000 ลานบาทไปดําเนินธุรกิจ หรือตอยอดเปนเงินทุนได 

ซึ่งท้ังหมดรวมกัน รายไดไมนานอยไปกวารายไดท่ีไดรับจากธนชาตประกันช ีวิต 

คุณอธิวัฒน  พัฒนชัยภูวนนท (ผูถือหุน) สอบถามวา : 

1. รายไดจากการขายประกันชีวิตใหแก พรูเด็นเชียลประกันชีวิตประมาณ 18,000 ลานบาท โดยจะมี

การตั้งสํารองหน้ีสูญประมาณ 5,000 ลานบาท ทําไมถึงตองตั้งสํารองสูงถึง 5,000 ลานบาท ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 

30 ของรายไดท่ีไดจากการขาย กรณีการตั้งสํารองดังกลาว มีวิธีนํากลับเขามาเปนกําไรอยางไร 

2. กรณีท่ีทางธนาคารธนชาตปลอยสินเชื่อเร่ืองรถยนตคันแรก  โอกาสท่ีสินเชื่อรถดังกลาวจะมีปญหา

ประมาณรอยละ 0.03 แตการตั้งสํารองหน้ีสูญชี้แจงวาเปนการกันเพ่ิม ไมมีการนํากลับเขามาเปนกําไรทําไมถึงเปน

เชนน้ี  

ประธานที่ประชุม  เรียนชี้แจงวา : 

1. การตั้งสํารองหน้ีสูญท่ีมีจํานวนสูงเปนไปตามนโยบายของทางการท่ีตองการเห็นสถาบันการเงินไทย

เขมแข็งมากเปนพิเศษ ซึ่งอนาคตขางหนาไมวาจะเปนความไมแนนอนของเศรษฐกิจ การเมือง ถาหากธนาคารธนชาต 

อยูในฐานะท่ีจะตั้งสํารองใหสูงไดก็ควรจะทําไวเพ่ือเปนการปองกันในกรณีหากมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นในอนาคตจะได

ไมสงผลกระทบมากนักตอฐานะทางการเงินของธนาคารธนชาต ถึงแมจะตั้งสํารองหน้ีสูญไวสูง เงินกองทุนตอสินทรัพย

เส่ียงก็ยังคงสูง และสําหรับกรณีการตั้งสํารองดังกลาวในขณะน้ียังไมไดคิดนํากลับมาเปนกําไร แตหากมีปญหาเกิดขึ้น 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 13 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

หรือมีหน้ีเสียท่ีไมไดคาดหวังเกิดขึ้น เงินสํารองน้ีจะปองกันไมใหมีผลกระทบสําหรับปญหาใหม ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใน

อนาคต 

2.  การตั้งสํารองหน้ีสูญคงไมไดตั้งสํารองไวเพียงปเดียว และผลกระทบท่ีไดรับก็ไมใชสินเชื่อรถคันแรก

เพียงอยางเดียว  โดยในอนาคตอาจจะมีหลายเร่ืองท่ีไมอาจจะคาดการณได ท้ังน้ี ถามีการตั้งสํารองเผ่ือไวในจํานวนสูง

จะทําใหกรณีหากเกิดเหตุการณท่ีคาดไมถึง จะทําใหผลประกอบการไดรับผลกระทบนอย 

คุณเกรียงศักดิ์  ดิฐสถาพรเจริญ (ผูถือหุน) สอบถามวา : 

เห็นดวยกับการตั้งสํารองหน้ีสูญ  เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกรง แตอาจจะกระทบตอกําไร เน่ืองจากปท่ีผานมา

ประมาณไตรมาส 3  มีการตั้งสํารองหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกคาเพ่ิมขึ้น  ทางธนาคารธนชาตมีมาตรการดูแลลูกคาท่ีจะ

เปนหน้ีสงสัยจะสูญอยางไร และความคืบหนาของลูกคากลุมน้ีมีมากนอยแคไหน 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน และคุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  เรียนชี้แจงวา : 

ทางธนชาตไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการหน้ีดอยคุณภาพเปนอยางมาก เมื่อป 2554 

มีหน้ีดอยคุณภาพประมาณรอยละ 6 ซึ่งป 2555 ก็ลดเหลือประมาณรอยละ 4 ซึ่งธนาคารธนชาตมีแผนลดจํานวนหน้ี

ดอยคุณภาพลงอีกรอยละ 1 และพยายามบริหารจัดการในสวนน้ีอยู สําหรับหน้ีปกติก็มีทีมงานบริหารจัดการอยาง

ใกลชิด และมีการปรับแผนกลยุทธใหเหมาะสมในแตละชวงเวลา ซึ่งภายหลังจากการรวมกิจการแลวก็มีการตั้ง บริษัท 

บริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด สําหรับบริหารจัดการหน้ีดอยคุณภาพของธนาคารนครหลวงไทยเดิม โดยมีทีมงานเฉพาะ

รองรับสําหรับการบริหารจัดการหน้ีดังกลาว 

คุณสุดา  รุงฟาแสงอรุณ (ผูถือหุน) สอบถามวา : 

ธนชาตประกันชีวิตยังทําธุรกิจประกันชีวิตอยูหรือไม เน่ืองจากเห็นวามีการทําสัญญาขอตกลงท่ีจะขาย

ใหกับทางพรูเด็นเชียลประกันชีวิตแลว 

ประธานที่ประชุม  เรียนชี้แจงวา : 

ปจจุบัน ธนชาตประกันชีวิต ยังดําเนินธุรกิจตามปกติ และเมื่อธนาคารธนชาตไดทําสัญญาขาย

ผลิตภัณฑของพรูเด็นเชียลประกันชีวิต โดยผานเครือขายสาขาของธนาคารธนชาตมีกําหนดเวลา  15 ป 

ธนาคารธนชาตจะมีผลิตภัณฑประกันชีวิตท่ีมีจํานวนมากกวาเดิมเสนอขายใหแกลูกคา 

คุณพิทักษ  เนตรเพชราชัย (ผูถือหุน) สอบถามวา : 

เมื่อกอนตอนควบรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารธนชาตยังคงเปนอันดับ 5  แตปจจุบัน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปนธนาคารอันดับ 5  ทําไมธนาคารธนชาตถึงตกอันดับลงมาอยูท่ีอันดับ 6 

ประธานที่ประชุม  เรียนชี้แจงวา : 

เมื่อรวมกิจการแลว มีสินเชื่อท่ีปลอยใหแกรัฐวิสาหกิจหายไป และเงินฝากจากรัฐวิสาหกิจก็หายไป 

นอกจากน้ี ก็มีลูกคาสินเชื่อภาคเอกชนบางรายยายการใชสินเชื่อไปยังสถาบันการเงินแหงอ่ืน ทําใหการเติบโต 

ดานสินทรัพยนอยกวาท่ีหลายทานคาดไว ประกอบกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีการเติบโตทางดานสินทรัพยจาก



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 14 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

การรวมกิจการกับบริษัทในกลุม จี.อี. แคปตอล ท่ีทําธุรกิจใหเชาซื้อ ทําใหขนาดสินทรัพยของธนาคารธนชาตเปน 

อันดับท่ี 6 

คุณอภินันท  ลีลาเชาว (ผูถือหุน) สอบถามวา : 

ธนาคารธนชาตไดรวมกิจการธนาคารหลวงไทยมาแลวปกวา ยังคงกลยุทธท่ีเนนธุรกิจใหเชาซื้อ ซึ่งมี

รายไดดอกเบ้ียคอนขางนอยเมื่อเทียบกับธุรกิจอ่ืน ๆ เชน สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดยอม ในอนาคต

มีกลยุทธอ่ืนอยางไรบางในการเติบโตท่ีจะสามารถตอยอดธุรกิจธนาคารธนชาตตอไป 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน และคุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  เรียนชี้แจงวา : 

เหตุผลหน่ึงท่ีรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย ก็เพ่ือใหสินทรัพยมีการกระจายตัวไปยังสินเชื่อ

ประเภทอ่ืน ท้ังสินเชื่อรายยอยประเภทอ่ืน สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดยอม เพ่ือเปนการกระจาย

ความเส่ียง อีกท้ังมีฐานลูกคามากขึ้นจะสามารถตอยอดธุรกิจได ในเชิงนโยบายจะไมเนนลูกคาประเภทใดประเภทหน่ึง 

เน่ืองจากเศรษฐกิจมีการเติบโตพอสมควร ธนาคารธนชาตจึงมุงเนนไปท้ังทางฝงลูกคารายใหญ และลูกคารายยอย  

โดยไดออกผลิตภัณฑใหม ๆ นําเสนอใหแกลูกคาอยางสม่ําเสมอ  

ถึงแมผลตอบแทนจากธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตใหมจะไมสูงมาก แตจากท่ีธนาคารธนชาตเปนผูครองตลาด

เชาซื้อในสัดสวนใหญท่ีสุด จึงมีฐานลูกคากลุมน้ีท่ีธนาคารธนชาตสามารถเสนอบริการทางการเงินอ่ืนได อันเปนการ

เพ่ิมผลตอบแทนจากลูกคากลุมน้ี โดยเฉล่ียลูกคาเชาซื้อรถยนต จะเปนลูกคาประมาณ 4-5 ป ทําใหมีโอกาสในการ

เสนอบริการทางการเงินอยางอ่ืนเพ่ิมเติมไดคอนขางมาก ธนาคารธนชาตจึงไดผลตอบแทนจากลูกคากลุมน้ีพอสมควร 

นอกจากน้ีไดมีแนวทางในการขยายฐานลูกคารายยอยประเภทอ่ืนมากข้ึน ซึ่งเปนกลุมท่ีมีผลตอบแทนท่ีดี เชน สินเชื่อ

บุคคลประเภทตาง ๆ  

หลังจากน้ันไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชุมจึงขอใหผูถือหุน

ลงมติ 

บันทึกเพ่ิมเติม หลังจากการลงมติวาระท่ี 1 จนถึงเวลาลงมติวาระท่ี 3 มีผูถือหุนมาลงทะเบียน 

เขารวมประชุมเพ่ิมจํานวน 132 ราย  เปนจํานวน 1,430,715 หุน ทําใหมีจํานวนผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังส้ิน 

2,557ราย รวมเปนจํานวนหุนท้ังส้ิน 683,325,746 หุน 

ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดังน้ี 

เห็นดวยจํานวน  679,569,446 เสียง 

 ไมเห็นดวยจํานวน           10,000 เสียง 

 งดออกเสียงจํานวน      3,746,300 เสียง 

 บัตรเสียจํานวน      0 เสียง 

มติ ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย

ใหอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 15 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 และจายเงินปนผล 

ประธานที่ประชุม แถลงตอท่ีประชุมวา ตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีไดชี้แจงให

ทานผูถือหุนทราบในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ไปแลวน้ัน บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจํานวน 

2,891,693,219.41 บาท โดยไมมียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงจําเปนตองมีการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2555 ไวเปน

ทุนสํารองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และสามารถจายเงินปนผลได ซึ่ง

คณะกรรมการไดพิจารณาแลวจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังน้ี 

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2555 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 75,653,387.95 

บาท โดยคิดเปนรอยละ 2.62 ของกําไรสุทธิป 2555 ท้ังน้ี รวมเปนเงินสํารองตามกฎหมายท้ังส้ิน 1,277,829,703.00 

บาท คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ภายหลังจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จะคงเหลือ 

กําไรสุทธิป 2555 จํานวน 2,816,039,831.46 บาท ซึ่งจะโอนเขาเปนกําไรสะสม 

2. อนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิจากกําไรสะสมท่ีมีฐานเสียภาษีเงินได

ในอัตรารอยละ 30  ใหแก ผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิ  ในอัตราหุนละ 0.90 บาท เปนจํานวนเงิน 

1,150,046,732.70 บาท ซึ่งการจายเงินปนผลคร้ังน้ี เมื่อรวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลงวดคร่ึงปแรกในอัตรา 

หุนละ 0.50 บาท เปนจํานวนเงิน 638,914,851.50 บาท จะรวมเปนจํานวนเงินปนผลท่ีจายของป 2555 (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ) ท้ังส้ินในอัตราหุนละ 1.40 บาท เปนจํานวนเงิน  1,788,961,584.20  บาท 

ในการจายเงินปนผลคร้ังน้ี คิดเปนรอยละ 61.87 ของกําไรสุทธิป 2555 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ และ

รอยละ 32.64 จากงบการเงินรวม  สําหรับสถิติการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปท่ีผานมา จากผลการ

ดําเนินงานป 2553 ถึง 2555 ก็ไดจัดทําตารางเปรียบเทียบใหผูถือหุนทุกทานไดพิจารณาแลว ดังท่ีปรากฏในหนังสือ

บอกกลาวเชิญประชุมหนาท่ี 33 

หากไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนแลว ก็จะกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล ในวันท่ี 17 

เมษายน 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

(แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือรวบรวมรายชื่อผูถือหุนในวันท่ี 18 เมษายน 2556 

และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 30 เมษายน 2556 

จากน้ัน ประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนซักถาม / 

แสดงความคิดเห็น ดังน้ี 

คุณเจนจิรา  สมบัติเจริญวงศ (ผูถือหุน) เสนอแนะวา : 

การไปฝากเงินท่ีธนาคารโดยมีสมุดฝากเงินไปดวย แตยังคงตองใหกรอกขอมูลในใบฝากเงิน-ฝากเช็ค 

ท่ีมีสําเนาอยู 3 ใบ กรณีดังกลาวควรจะมีการลดการใชกระดาษใหนอยท่ีสุด เมื่อมีสมุดนําฝากไปดวยแลว ถาลดในสวน

ตรงน้ีไดอาจทําใหมีผลกําไรมากขึ้น 

 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 16 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  เรียนชี้แจงวา : 

ขอบคุณสําหรับคําแนะนํา  โดยทางธนาคารธนชาตมีทีมงานท่ีจะดูแลปรับระบบใหมีการใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ลดการซ้ําซอนของกระบวนการทํางาน 

คุณอธิวัฒน  พัฒนชัยภูวนนท (ผูถือหุน) สอบถามวา : 

การขายธนชาตประกันชีวิตจะรับรูรายไดในงบป 2555 หรือป 2556 

ประธานที่ประชุม  เรียนชี้แจงวา : 

จะรับรูในเดือนพฤษภาคม 2556 ประมาณ 18,000 กวาลานบาท 

หลังจากน้ันไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชุมจึงขอใหผูถือหุน

ลงมติ 

บันทึกเพ่ิมเติม หลังจากการลงมติวาระท่ี 3 จนถึงเวลาลงมติวาระท่ี 4 มีผูถือหุนมาลงทะเบียน 

เขารวมประชุมเพ่ิมจํานวน 4 ราย  เปนจํานวน 5,400 หุน ทําใหมีจํานวนผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังส้ิน 2,561 ราย 

รวมเปนจํานวนหุนท้ังส้ิน 683,331,146 หุน 

ผลการลงมติวาระที่ 4 มีดังน้ี 

เห็นดวยจํานวน  680,835,546 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน             1,000 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน      2,494,600 เสียง 

บัตรเสียจํานวน                    0 เสียง 

มติ ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ

จัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 และจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.90 บาท และใหดําเนินการ

จายเงินปนผลตามกําหนดการท่ีเสนอ 

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย และพิจารณาอนุมัติเงิน

บําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2555 

ประธานที่ประชุม แถลงตอท่ีประชุมวา ดวยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการ

กําหนดคาตอบแทน ไดมีการทบทวนคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย เปนประจําทุกป และ

เห็นสมควรใหมีการรายงานคาตอบแทนกรรมการท่ีจายในปท่ีผานมา และพิจารณาคาตอบแทนกรรมการเปนประจํา 

ทุกป โดยไดรายงานการจายคาตอบแทนท่ีไดจายใหแกคณะกรรมการทุกคณะในป 2555 ใหท่ีประชุมทราบ ดังน้ี 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 17 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

• คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรจากวงเงินท่ีผูถือหุนอนุมัติไวจํานวน 11,000,000 บาท โดย

จํานวนท่ีจายออกจริงเทากับ 8,250,000 บาท ซึ่งเปนไปตามจํานวนคร้ังท่ีกรรมการเขารวมประชุม 

• จํานวนคาตอบแทนท่ีจายแกคณะกรรมการชุดยอยอ่ืน ๆ ท้ังป 2555 มีจํานวนรวมเทากับ 

2,425,000 บาท 

• ตารางแสดงอัตราคาตอบแทน และจํานวนคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยอ่ืน ๆ 

ทุกชุดท่ีจายในป 2555 และอัตราคาตอบแทนท่ีจายในป 2556 รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม 

หนาท่ี 34 ถึงหนาท่ี 35 

สวนคาตอบแทนกรรมการรายบุคคลท่ีจายในป 2555 ดูไดจากรายงานประจําปหนาท่ี 93 ถึงหนาท่ี 94 

ซึ่งเปนการรายงานเพ่ือทราบไมมีการลงมติ และนอกเหนือจากคาตอบแทนท่ีไดรายงานไปแลวน้ัน บริษัทฯ ไมมีการจาย

คาตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชนอ่ืนใดในลักษณะท่ีมิใชคาตอบแทนตามปกติใหแกกรรมการ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

ในการพิจารณาวงเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ท่ีไดรับอนุมัติจากผูถือหุน และขออนุมัติเงินบําเหน็จแก

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยขอให คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน เปนผูนําเสนอ

รายละเอียดในวาระน้ี 

คุณสมเกียรติ ศุขเทวา เรียนแจงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดทําการพิจารณา

ทบทวนความเหมาะสมของคาตอบแทนท่ีจายแกคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการกําหนด

คาตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป โดยจากการพิจารณาเห็นวาอัตราคาตอบแทนท่ีจายแก

กรรมการบริษัทฯ ในปจจุบันตามท่ีแสดงอยูบนจอ โดยมีวงเงินรวมไมเกิน 11,000,000 บาท ตามท่ีไดรับอนุมัติจากผูถือ

หุนเมื่อป 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีมีการปรับเพ่ิมตามบทบาทความ

รับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึ้นและคาเงินเฟอ จึงพบวาวงเงินท่ีไดรับอนุมัติจากผูถือหุนยังเหมาะสมอยู 

สําหรับเร่ืองเงินบําเหน็จ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลว ขอเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําป 2555 ในอัตรารอยละ 1  

ของเงินปนผลท่ีอนุมัติจายแกผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามนโยบายท่ีท่ีประชุมผูถือหุนไดกําหนดไว โดยปน้ีเงินปนผลท่ีเสนอให

จายแกผูถือหุนรวมเปนจํานวนเงิน 1,788,961,584.20 บาท ดังน้ัน จํานวนเงินบําเหน็จท่ีขอเสนอจายแกกรรมการ 

ท้ังคณะ จึงเปนเงินจํานวน 17,889,615.84 บาท โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาจัดสรรแกกรรมการ 

บริษัทฯ ตอไป ท้ังน้ี รายละเอียดของการจายเงินบําเหน็จกรรมการจากผลการดําเนินงานป 2553 ถึง ป 2555 ปรากฏใน

หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาท่ี 36 

หลังจากน้ัน คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น กอนเสนอให

ผูถือหุนลงมติในวาระน้ี โดยมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังน้ี 

 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 18 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

คุณอธิวัฒน  พัฒนชัยภูวนนท (ผูถือหุน) สอบถามวา : 

1. คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ นอกจากท่ีกลาวแลว กรรมการมีสิทธิในการไดรับหุนบริษัท (Share 

Option)  ดวยหรือไม 

2. นาจะเปดเผยการจัดสรรวากรรมการแตละทานมีรายไดเงินบําเหน็จเปนเงินเทาไร บริษัทในตลาด

หลักทรัพยหลาย ๆ บริษัทมีการเปดเผยขอมูล 

ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงวา : 

ไมมีขอตกลงการใหหุนบริษัทฯ แกกรรมการ การจัดสรรเงินบําเหน็จ รวมท้ังคาตอบแทนท่ีจายแก

กรรมการเปนรายบุคคลในป 2555 เปดเผยไวในรายงานประจําปหนาท่ี 93 และหนาท่ี 94 

MR. BASANT KUMAR DUGAR (ผูถือหุน) เสนอแนะวา : 

กลาวขอบคุณบริษัทฯ ในการจายเงินปนผลท่ีเพ่ิมขึ้นสูงสุดในรอบ 5 ป ซึ่งแบงเปน 2 สวน 0.50 บาท และ 

0.90 บาท รวมเปน 1.40 บาทตอหุนในป 2555 แตถึงอยางไรก็ตาม ก็ยังคงมีความกังวลตอสภาวะของตลาดโดยใน

อนาคตอันใกลน้ีจะมีการนํา Basel III มาใช ซึ่งเงินกองทุนชั้นท่ี 1 และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของบริษัทฯ น้ันมีทิศทางลดลง 

อีกท้ัง อัตราสวนรายไดดอกเบ้ียสุทธิตอสินทรัพยเฉล่ีย (Net Interest Margin: NIM) และสวนตางอัตราดอกเบ้ีย 

(Interest Spread) เองน้ันลดลงเมื่อเทียบกับปกอนหนา เพราะฉะน้ันจะดีกวาหรือไมหากบริษัทฯ จะทําการจายปนผล

ในรูปแบบของหุนปนผล (Stock dividend)  

ประธานที่ประชุม เรียนวา : 

ขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ 

หลังจากน้ันไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม / แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม คุณสมเกียรติ ศุขเทวา จึงขอใหผูถือ

หุนลงมติอนุมัติจายเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลท่ีอนุมัติจายแกผูถือหุน โดย

ใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูดําเนินการจัดสรรแกกรรมการบริษัทฯ ตอไป 

บันทึกเพ่ิมเติม หลังจากการลงมติวาระท่ี 4 จนถึงเวลาลงมติวาระท่ี 5 มีผูถือหุนมาลงทะเบียน 

เขารวมประชุมเพ่ิมจํานวน 6 ราย  เปนจํานวน 30,000 หุน ทําใหมีจํานวนผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังส้ิน 

2,567 ราย รวมเปนจํานวนหุนท้ังส้ิน 683,361,146 หุน 

ผลการลงมติวาระที่ 5 มีดังน้ี 

เห็นดวยจํานวน  654,319,546 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน    26,514,300 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน      2,525,300 เสียง 

บัตรเสียจํานวน             2,000 เสียง 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 19 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

มติ ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลท่ีอนุมัติจายแกผูถือหุน 

โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูดําเนินการจัดสรรแกกรรมการบริษัทฯ ตอไป 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ 

ประธานที่ประชุม แถลงตอท่ีประชุมวา วาระน้ีเปนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทน

กรรมการบริษัทฯ ท่ีออกตามวาระ โดยขอให คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานกรรมการสรรหา เปนผูนําเสนอ

รายละเอียดในวาระน้ี 

คุณสมเกียรติ ศุขเทวา เรียนแจงตอท่ีประชุมวา สําหรับกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

1. นายบันเทิง ตันตวิิท ประธานกรรมการ (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 

2. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการ  ประธานกรรมการสรรหา  ประธานกรรมการกําหนด 

    คาตอบแทน  และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ / กรรมการ 

    ท่ีไมเปนผูบริหาร) 

3. นายพิมล รัฐปตย  กรรมการ (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 

เน่ืองจากคุณพิมล รัฐปตย ไดแจงความประสงคในการไมขอรับแตงตั้งเปนกรรมการตอไป คณะกรรมการ

สรรหาจึงไดพิจารณาเสนอชื่อกรรมการท่ีออกตามวาระ 2 ทาน คือ คุณบันเทิง ตันติวิท และคุณสมเกียรติ ศุขเทวา 

พรอมกับบุคคลภายนอกอีก 1 ทาน คือ ดร.วิรไท สันติประภพ ใหผูถือหุนแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ โดย ดร.วิรไท 

สันติประภพ ไดเขารวมการประชุมในคร้ังน้ีดวย ซึ่ง ดร.วิรไท  สันติประภพ ไดมีการกลาวแนะนําตัวเองพอสังเขป 

เพ่ือใหผูถือหุนไดพิจารณาและลงมติอยางอิสระในวาระน้ี ขอใหบุคคลท่ีถูกเสนอชื่อรับแตงตั้งเปน

กรรมการท้ัง 3 ทาน ออกจากท่ีประชุมเปนการชั่วคราว และเน่ืองจากคุณสมเกียรติ  ศุขเทวา เปนบุคคลท่ีถูกเสนอชื่อรับ

แตงตั้งเปนกรรมการดวย จึงขอเรียนเชิญให คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการสรรหาดําเนินการประชุมแทน หลังจาก

น้ันบุคคลท่ีถูกเสนอชื่อรับแตงตั้งเปนกรรมการท้ัง 3 ทาน ไดออกจากหองประชุม 

คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ เรียนแจงตอท่ีประชุมวา การสรรหาหรือเสนอแนะผูท่ีจะเขารับตําแหนงแทน

กรรมการท่ีครบวาระน้ี นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาเปนผูพิจารณาแลว 

คณะกรรมการสรรหายังไดเปดใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ท่ีจะเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการใน

การประชุมคร้ังน้ี ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) ตั้งแตวันท่ี 14 กันยายน 2555 ถึงวันท่ี 13 

พฤศจิกายน 2555 แตปรากฏวาเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเขามา ดังน้ัน 

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งไมรวมกรรมการสรรหาท่ีออกตามวาระ 

ไดพิจารณาเสนอกรรมการท่ีออกตามวาระ 2 ทาน พรอมกับบุคคลภายนอกอีก 1 ทาน ใหผูถือหุนแตงตั้งเปนกรรมการ

http://www.thanachart.co.th/
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บริษัทฯ โดยผูถือหุนสามารถพิจารณาขอมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการท้ัง 3 ทานไดจากหนังสือบอกกลาวเชิญ

ประชุมตั้งแตหนาท่ี 37 ถึงหนาท่ี 42 หรือตามท่ีแสดงบนจอภาพ โดย คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ไดกลาวสรุปคุณสมบัติ

และประสบการณของกรรมการแตละทาน ดังน้ี 

คุณบันเทิง ตันวิท ประธานกรรมการ 

เปนกรรมการและผูบริหารบริษัทในกลุมธนชาตเปนเวลา 20 กวาป และลดบทบาทการเปนผูบริหาร

ประมาณเมื่อป 2533 โดยยังเปนกรรมการตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ทานเปนผูนําในการกอตั้ง “บริษัท เงินทุน

หลักทรัพยธนชาต จํากัด” จนธุรกิจเติบโตและมั่นคงในนาม “บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)” บริษัทแมของกลุม

ธุรกิจทางการเงินธนชาตในปจจุบัน ทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจทางการเงินมา

ยาวนาน เปนผูริเร่ิมโครงการสําคัญตาง ๆ ของกลุมธนชาตมาโดยตลอด ท้ังการจัดตั้ง “ธนาคารธนชาต” การหา

พันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารธนชาตอยางธนาคารแหงโนวาสโกเทีย และการรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทยกับ

ธนาคารธนชาต 

คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน และ

กรรมการตรวจสอบ 

เปนผูมีความรูดานการบริหารและการเงิน และมีประสบการณในธุรกิจการเงินเปนเวลานาน นอกจากน้ี 

ยังเปนผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ และนํามาใชในการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ 

ไดเปนอยางดีมาโดยตลอด 

ดร.วิรไท สันติประภพ  

ทานศึกษาจบทางดานเศรษฐศาสตรในระดับปริญาเอกและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยฮารเวิรด 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เคยเปนนักเศรษฐศาสตรประจํากองทุนการเงิน

ระหวางประเทศท่ีกรุงวอชิงตัน กอนท่ีจะมารวมงานกับ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ในตําแหนง

ผูอํานวยการรวมของสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ  หลังจากน้ันไดรวมงานกับธนาคารไทยพาณิชยตั้งแตป 2543 ใน

ตําแหนงผูจัดการสายบริหารการลงทุนตราสารทุน จนดํารงตําแหนงผูชวยผูจัดการใหญ สายกลยุทธลูกคาธุรกิจในป 

2548 และในป 2552 จึงไดมารวมงานกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในตําแหนงรองผูจัดการสายงานวางแผน 

กลยุทธองคกร จนถึงเดือนมกราคม 2556 ท่ีผานมา ถือวาเปนบุคคลท่ีมีความรูทางดานเศรษฐกิจมหภาค และความ

เชี่ยวชาญดานตลาดเงินและตลาดทุน อันจะชวยเสริมสรางการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการไดเปนอยางดี 

หลังจากน้ัน คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น กอนเสนอให 

ผูถือหุนลงมติในวาระน้ี โดยมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังน้ี 

คุณอุไรวัลก  สกุลวานิชธนา  (ผูรับมอบฉันทะ) สอบถามวา : 

1. จํานวนเงินสําหรับการกันสํารองสวนเพ่ิม  ไปลงทุนอะไรและ ตองมีการบริหารสภาพคลองอยางไร 

2. นอกจากคาตอบแทนกรรมการท่ีเปดเผยแลว มีรายไดหรือสวัสดิการอ่ืนท่ีบริษัทตองออกใหหรือไม 
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3. การเสนอบุคคลใหผูถือหุนแตงตั้งเปนกรรมการ พบวาสวนใหญเสนอกรรมการท่ีออกตามวาระ 

อยากทราบวิธีการสรรหาวาเปนอยางไร  และผูถือหุนสวนใหญก็เปนผูสูงอายุไมมีความถนัดในการเขาเว็บไซตของทาง

บริษัทฯ 

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  เรียนชี้แจงวา : 

1. จํานวนประมาณ 5,000 ลานบาทท่ีกันสํารองเปนเงินท่ีใชประโยชนเหมือนเงินอ่ืนท่ัวไป โดยหาก

นําไปลงทุนก็จะมีการวิเคราะหการลงทุนเปนการท่ัวไป คงไมเกิดความเสียหาย สวนเร่ืองการบริหารสภาพคลองเปน

เร่ืองท่ีธนาคารธนชาตใหความสําคัญอยูแลว 

2. สําหรับคาตอบแทนอ่ืนไมมี กรรมการไดคาตอบแทนเทาท่ีเปดเผยไวในรายงานประจําปและหนังสือ

เชิญบอกกลาวเชิญประชุม 

คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ เรียนชี้แจงสําหรับขอท่ี 3 วา :  

3. ปกติกรรมการสรรหาพิจารณาคนปจจุบัน และดูคนท่ีมีสมบัติและคุณวุฒิท่ีเหมาะสมกับการดําเนิน

กิจการ และเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ แตหากผูถือหุนทานใดจะมีหนังสือเสนอ

มายังบริษัทฯ ก็ยินดีรับมาพิจารณา และคราวน้ีก็ไดเสนอบุคคลภายนอก คือ ดร.วิรไท สันติประภพ 

คุณเลิศชัย  ลีลายนกุล (ผูถือหุน) สอบถามวา : 

จากประวัติ ดร.วิรไท  สันติประภพ  มีประวัติท่ีนาสนใจ เรียนถามวา กรรมการทานน้ีจะมีบทบาทสําคัญ

ในบริษัทฯ อยางไร 

คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ เรียนชี้แจงวา :  

ทานมีความรูทางดานเศรษฐกิจมหภาค จะสามารถใหภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ และชวยดูวา 

กลุมธนชาตจะดําเนินธุรกิจในทิศทางใด 

หลังจากน้ันไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ จึงขอใหผู

ถือหุนลงมติ 

ในวาระน้ีเพ่ือความโปรงใสในการลงมติจึงขอใหผูถือหุนลงมติแยกเปนรายบุคคล โดยใหใชบัตรท่ีระบุ 

วาระท่ี 6.1 ถึงวาระท่ี 6.3 ท่ีระบุชื่อกรรมการเปนรายบุคคล ดังน้ี 

6.1 นายบันเทิง  ตันติวิท 

6.2 นายสมเกียรติ  ศุขเทวา 

6.3 นายวิรไท สันติประภพ 

จากน้ัน คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ไดเชิญกรรมการท้ัง 3 ทานท่ีไดออกจากหองประชุมเปนการชั่วคราว 

กลับเขาท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในวาระตอไป 
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หนา 22 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

มีผูถือหุนเห็นดวยใหแตงตั้งบุคคลท่ีคณะกรรมการเสนอชื่อท้ัง 3 ทาน เปนกรรมการบริษัทฯ โดยแยกการ

ลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลจากคะแนนเสียงท้ังหมดของท่ีประชุม ดังน้ี 

บันทึกเพ่ิมเติม หลังจากการลงมติวาระท่ี 5 จนถึงเวลาลงมติวาระท่ี 6 ไมมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเขา

รวมประชุมเพ่ิมเติม 

ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นายบันเทิง  ตันติวิท มีดังน้ี 

เห็นดวยจํานวน  644,875,066 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน    35,953,700 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน      2,529,380 เสียง 

บัตรเสียจํานวน             3,000 เสียง 

ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นายสมเกียรติ  ศุขเทวา มีดังน้ี 

เห็นดวยจํานวน  664,445,266 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน    15,145,400 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน      3,768,480 เสียง 

บัตรเสียจํานวน             2,000 เสียง 

ผลการลงมติในวาระที่ 6.3 นายวิรไท  สันติประภพ มีดังน้ี 

เห็นดวยจํานวน  680,696,566 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน         129,200 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน      2,533,380 เสียง 

บัตรเสียจํานวน             2,000 เสียง 

มติ ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แตงตั้ง

บุคคลท้ัง 3 ทาน เปนกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ท่ีออกตามวาระ 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556 

ประธานที่ประชุม แถลงตอท่ีประชุมวา ในปท่ีผานมา บริษัทฯ ไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท 

สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด (Ernst & Young) เปนผูสอบบัญชีประจําป 2555 โดยกําหนดคาสอบบัญชีใหเปน

จํานวนเงิน 1,000,000 บาท สําหรับป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และ



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 23 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาความเห็นของกรรมการตรวจสอบแลว เห็นควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด มีรายนาม ดังน้ี 

1. นางสาวรัตนา  จาละ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3734 และ/หรือ 

2. นางสาวภูร์ิพรรณ  เจริญสุข  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4950 และ/หรือ 

3. นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกลุ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2556 โดยกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 950,000 บาท 

ประธานที่ประชุม ไดขอให คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอ

รายละเอียดในวาระน้ี 

คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ แจงตอท่ีประชุมวา หลังจากไดพิจารณาถึงองคประกอบในดานตาง ๆ รวมท้ัง

ความเหมาะสมของปริมาณงานแลว มีความเห็นวา บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนสํานักงานท่ีมี

ความนาเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปท้ังในและตางประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีอยู

ในระดับสากล มีบุคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญ และประสบการณในการตรวจสอบบริษัทท่ีประกอบธุรกิจทาง 

การเงิน ตลอดจนการใหบริการ และการใหคําปรึกษากับบริษัทในดานตาง ๆ เปนอยางดีตลอดมา สําหรับคาสอบ

บัญชีท่ีเสนอเขามาในป 2556 น้ี ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทาน รวมถึงบริษัท สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จํากัด ไมมีความสัมพันธหรือรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ แตอยางใด 

และผูสอบบัญชีท่ีเสนอไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2556 โดยอัตราคา

สอบบัญชีของป 2556 จํานวน 950,000 บาท ซึ่งลดลงจากคาสอบบัญชีป 2555 ท่ีจํานวน 50,000 บาท หรือลดลง

รอยละ 5.0  

สําหรับรายละเอียดประวัติผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทาน และขอมูลอ่ืน ๆ ปรากฏอยูในเลมหนังสือบอกกลาว

เชิญประชุม หนาท่ี 44 ถึงหนาท่ี 46 

หลังจากน้ัน คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น กอนเสนอให

ผูถือหุนลงมติในวาระน้ี โดยมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังน้ี 

คุณอุไรวัลก สกุลวานิชธนา (ผูรับมอบฉันทะ) สอบถามวา : 

คาสอบบัญชี 950,000 บาท ลดไป 50,000 บาท ท่ีลด 50,000 บาท เพราะอะไร 

คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ เรียนชี้แจงวา : 

คาสอบบัญชีท่ีลดลง เปนการลดลงตามปริมาณธุรกรรมของบริษัทฯ ท่ีลดลง 

 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 24 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

MR. BASANT KUMAR DUGAR (ผูถือหุน) เสนอแนะวา : 

สํานักงานตรวจสอบบัญชีสามารถท่ีจะทําการ ปดบัญชี กอนวันส้ินงวดซึ่งคือวันท่ี 31 ธันวาคม ไดหรือไม 

เพราะถึงแมวาทางสํานักงานบัญชีจะคิดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีเพ่ิมเติมนาจะสงผลดีใหกับบริษัทฯ ในการสอบ

บัญชีท่ีเร็วขึ้น เพ่ือท่ีบริษัทฯ น้ันจะไดวางแผนในการบริหารจัดการกําไร (Profit Planning) และ การประชุมสามัญผูถือ

หุน (AGM) จะไดจัดไดเร็วขึ้นดวย 

ประธานที่ประชุม เรียนวา : 

ขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ 

หลังจากน้ันไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ จึงขอให 

ผูถือหุนลงมติ 

บันทึกเพ่ิมเติม หลังจากการลงมติวาระท่ี 6 จนถึงเวลาลงมติวาระท่ี 7 ไมมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเขา

รวมประชุมเพ่ิมเติม 

ผลการลงมติในวาระที่ 7 มีดังน้ี 

เห็นดวยจํานวน  678,997,166 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน      1,825,600 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน      2,538,380 เสียง 

บัตรเสียจํานวน                    0 เสียง 

มติ ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แตงตั้ง

ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2556 โดยมีรายชื่อ ดังน้ี 

1. นางสาวรัตนา  จาละ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3734 และ/หรือ 

2. นางสาวภูร์ิพรรณ  เจริญสุข  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4950 และ/หรือ 

3. นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกลุ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 

และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556 เปนจํานวนเงิน 950,000 บาท 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อรองรับการแปลงหุน

บุริมสิทธิเปนหุนสามัญ 

 ประธานที่ประชุม  แถลงตอท่ีประชุมวา บริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนบุริมสิทธิใชสิทธิแปลงหุนบุริมสิทธิ

เปนหุนสามัญไดทุกวันท่ี 15 ของเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกป โดยหุนบุริมสิทธิ 

1 หุน สามารถแปลงเปนหุนสามัญได 1 หุน  ซึ่งในกรณีท่ีมีผูถือหุนบุริมสิทธิใชสิทธิการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 25 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

น้ัน จะไมมีผลกระทบตอทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทฯ แตจะทําใหจํานวนหุนบุริมสิทธิลดลง และจํานวน

หุนสามัญเพ่ิมขึ้นในจํานวนเทากับจํานวนหุนบุริมสิทธิท่ีลดลง โดยจะไมมีผลกระทบตอทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว

ของบริษัทฯ แตอยางใด 

ซึ่งในกรณีท่ีมีการใชสิทธิแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ จะตองดําเนินการจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติม

หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือเปล่ียนแปลงจํานวนหุนบุริมสิทธิและจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ 

ใหสอดคลองและถูกตองตรงกับการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญท่ีเกิดขึ้นในแตละคร้ัง  

โดยปจจุบัน ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2556 ทุนของบริษัทฯ มีรายการดังน้ี 

ทุนจดทะเบียน จํานวน 12,778,297,030.00 บาท (หน่ึงหมื่นสองพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบแปดลาน

สองแสนเกาหมื่นเจ็ดพันสามสิบบาท) 

แบงออกเปน 1,277,829,703 หุน (หน่ึงพันสองรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานแปดแสน

สองหมื่นเกาพันเจ็ดรอยสามหุน) 

มูลคาหุนละ 10.00 บาท (สิบบาท) 

โดยแยกออกเปน 
   

หุนสามัญ  1,277,816,397 หุน (หน่ึงพันสองรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานแปดแสน

หน่ึงหมื่นหกพันสามรอยเกาสิบเจ็ดหุน) 

หุนบุริมสิทธิ 13,306  หุน (หน่ึงหมื่นสามพันสามรอยหกหุน) 

แตตามรายการในหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 แสดงหุนสามัญจํานวน 1,277,816,367 หุน ซึ่งนอยกวา

จํานวนหุนสามัญท่ีถูกตองอยู 30 หุน และแสดงหุนบุริมสิทธิอยูจํานวน 13,336 หุน ซึ่งมากกวาจํานวนหุนบุริมสิทธิท่ี

ถูกตองอยูจํานวน 30 หุน 

ท้ังน้ี เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงจํานวนหุนบุริมสิทธิและจํานวนหุน

สามัญของบริษัทฯ ใหสอดคลองและถูกตองตรงกับโครงสรางทุนของบริษัทฯ ในปจจุบัน และการแปลงหุนบุริมสิทธิเปน

หุนสามัญท่ีเกิดขึ้นในแตละคร้ัง จึงเสนอขอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติใหบริษัทฯ สามารถดําเนินการแกไขเพ่ิมเติม

หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 ในสวนท่ีเกี่ยวของกับจํานวนหุนบุริมสิทธิและจํานวนหุนสามัญ ใหสอดคลองและ

ถูกตองตรงกับโครงสรางทุนของบริษัทฯ ในปจจุบัน และโครงสรางทุนของบริษัทฯ ท่ีจะเปล่ียนแปลงไปจากการท่ีผูถือหุน

บุริมสิทธิใชสิทธิในการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญในแตละคร้ังได 

จากน้ัน ประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น  ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม / 

แสดงความคิดเห็นแตอยางใด  ประธานท่ีประชุมจึงขอใหผูถือหุนลงมติ 

บันทึกเพ่ิมเติม หลังจากการลงมติวาระท่ี 7 จนถึงเวลาลงมติวาระท่ี 8 ไมมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเขา

รวมประชุมเพ่ิมเติม 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 26 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

ผลการลงมติในวาระที่ 8 มีดังน้ี 

เห็นดวยจํานวน  680,754,566 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน             9,200 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน      2,597,380 เสียง 

บัตรเสียจํานวน                    0 เสียง 

มติ ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอท่ี 4 ใหมีจํานวนหุน

สามัญและจํานวนหุนบุริมสิทธิ ใหสอดคลองถูกตองตรงกับโครงสรางทุนของบริษัทฯ ในปจจุบัน และท่ีจะเปล่ียนแปลง

ไปจากการท่ีผูถือหุนบุริมสิทธิใชสิทธิในการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญในแตละคร้ัง 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุนกู 

ประธานที่ประชุม  แถลงตอท่ีประชุมวา จากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2546 ไดอนุมัติให

บริษัทฯ ออกหุนกูในวงเงินไมเกิน 30,000 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการออกหุนกูเพ่ือเปนทุนในการดําเนิน

กิจการและบริหารตนทุนทางการเงินแลว รวมท้ังส้ินจํานวน 24,000 ลานบาท ปจจุบันคงเหลือวงเงินเพียง 6,000 

ลานบาท  และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงจําเปนตองมี

การออกและเสนอขายหุนกู จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถือหุน 

1. พิจารณายกเลิกวงเงินออกหุนกูจากมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2546 ท่ียังคงเหลืออยู 

6,000 ลานบาท 

2. พิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุนกูทุกประเภทในวงเงินไมเกิน 30,000 ลานบาท 

โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเปนผูพิจารณาออกและ

เสนอขายหุนกูเปนคร้ังคราวไป 

สําหรับรายละเอียดการขออนุมัติ ดังท่ีปรากฏตามหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาท่ี 6 ถึงหนาท่ี 7 

จากน้ัน ประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนซักถาม / 

แสดงความคิดเห็น ดังน้ี 

คุณอุไรวัลก สกุลวานิชธนา (ผูรับมอบฉันทะ) สอบถามวา : 

ทําไมตองขอออกวงเงินหุนกู ทําไมไมออกหุนสามัญ 

 

 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 27 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา : 

การออกหุนสามัญ บริษัทฯ จะมีตนทุนทางบัญชีสูงกวาหุนกู และมีกําไรตอหุนลดลงได ดังน้ัน การออก

หุนกูในจํานวนท่ีเหมาะสม จะเปนประโยชนตอผูถือหุนมากกวาการเพ่ิมทุนหุนสามัญ 

ผูถือหุน สอบถามวา : 

1. การขออนุมัติวงเงินออกหุนกูควรกําหนดกรอบเวลาในการออกหุนกู 

2. มติออกหุนกูเดิม อนุมัติโดยท่ีประชุมผูถือหุนตั้งแตป 2546 เห็นวาในเร่ืองธรรมาภิบาล ควรมีกรอบ

กําหนดเวลามีผลของมตใิหชัดเจน โดยการอนุมัติไมมีกรอบเวลาอาจดูไมเหมาะสม 

ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา : 

1. หุนกูท่ีขออนุมัติน้ี ตามกฎหมายหรือเกณฑทางการไมมีขอจํากัดเร่ืองเวลาการมีผลของมติท่ีอนุมัติไว 

โดยบริษัทฯ จะออกเมื่อมีเหตุสมควร 

2. ตามเกณฑทางการมีกาํหนดเฉพาะมติออกหุนกูแปลงสภาพท่ีกําหนดเวลาไมเกิน 1 ป สวนหุนกู เปน

การดําเนินการปกติของบริษัทฯ ไมกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ  ถาผูถือหุนไววางใจขอไมกําหนดเวลา ซึ่งจะทํา

ใหการบริหารเงินของบริษัทฯ มีความคลองตัวกวา 

MR. BASANT KUMAR DUGAR (ผูถือหุน) เสนอแนะวา : 

การออกหุนกูในชวงเวลาน้ีถือวาเปนการตัดสินใจท่ีดีและถูกเวลา ตองขอขอบคุณผูบริหาร เพราะใน

ตลาดน้ันมีสภาพคลองท่ีสูงมากซึ่งทําใหเราสามารถสรางผลประโยชนไดจากตลาดในสภาวะน้ี ซึ่งจะเสริมในสวนน้ีวา 

หุนกูท้ังหมดท่ีทางบริษัทฯ มีน้ัน หากบริษัทฯ สามารถท่ีจะทําใหหุนกูดังกลาวน้ีเปนหุนกูท่ีออกไดตอเน่ือง (Revolving 

Debentures) ไดจะทําใหมีการลดตนทุน ในกรณีท่ีครบกําหนดเวลาไถถอนจะไดมีการออกหุนกูโดยอัตโนมัติ  

ประธานที่ประชุม เรียนวา : 

ขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ 

หลังจากน้ันไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมประธานท่ีประชุมจึงขอใหผูถือหุน

ลงมติ 

บันทึกเพ่ิมเติม หลังจากการลงมติวาระท่ี 8 จนถึงเวลาลงมติวาระท่ี 9 ไมมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเขา

รวมประชุมเพ่ิมเติม 

ผลการลงมติในวาระที่ 9 มีดังน้ี 

เห็นดวยจํานวน  671,022,205 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน      7,053,561 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน      5,283,380 เสียง 

บัตรเสียจํานวน             2,000 เสียง 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 28 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

มติ ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให 1) บริษัทฯ ยกเลิกวงเงินออกหุนกูจากมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2546 ท่ียังคงเหลืออยู 6,000 ลานบาท 2) ออกและเสนอขายหุนกูทุกประเภทในวงเงินไมเกิน 30,000 ลาน

บาท โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเปนผูพิจารณาออกและ

เสนอขายหุนกูเปนคร้ังคราว 

วาระที่ 10 เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

ประธานที่ประชุม  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอขอเสนอแนะและคําถามตาง ๆ ได โดยมีผูถือหุน

ซักถาม / แสดงความเห็น ดังน้ี 

คุณภูเมธ มณูพิบูลย (ผูถือหุน) สอบถามวา : 

อยากทราบวาอะไรเปนจุดออนของบริษัทฯ และมีแนวทางปรับปรุงอยางไร 

ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา : 

ปจจุบันบริษัทฯ และกลุมธนชาต มีฐานะการเงินท่ีมั่นคง ยังไมพบจุดออนท่ีเปนนัย แตหากจะกลาวถึง

ความสามารถในการทํากําไร ก็มี 2 - 3 ปจจัย ดังน้ี 

1. ทรัพยสินอยูในรูปสัญญาเชาซื้อ ใหผลตอบแทนคงท่ี แตหน้ีสินสวนใหญผันแปรไปตามสภาพตลาด 

2-3 ปท่ีผานมา มีกําไรมากกวาในปจจุบันน้ี เน่ืองจากท่ีผานมาดอกเบ้ียเงินฝากต่ํา แตปจจุบันดอกเบ้ียเงินฝากสูง กําไร

สวนตางระหวางผลตอบแทนลดลง ทําใหกําไรเติบโตนอยกวาธนาคารพาณิชยอ่ืนในตลาด 

2. จากท่ีประกอบธุรกิจเงินทุนแตเดิม ลูกคาผูฝากเปนรายใหญ  ตองจายดอกเบ้ียสูง หลังจาก 

รวมกิจการธนาคารนครหลวงไทยเขามา ไดประโยชนฐานเงินฝากออมทรัพยมากขึ้น แตเมื่อเทียบสัดสวนกับธนาคาร

พาณิชยอ่ืนก็ยังนอยอยู จึงมีแนวทางในการขยายเงินฝากออมทรัพยมากขึ้นอีก 

3. ระยะเวลาชวงหลังการรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทยเขามา ซึ่งจะตองดําเนินการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบงาน รวมถึงการฝกอบรมตาง ๆ อยางตอเน่ือง  จึงมีตนทุนการดําเนินงานสําหรับคาใชจายดังกลาว 

ในชวงน้ีคอนขางสูง แตอีกไมนานคาใชจายและรายไดนาจะใกลเคียงคูแขงได 

คุณวิภา สุธารักษนนท (ผูรับมอบฉันทะ) สอบถามวา : 

1. กลาวชมเชยบริษัทฯ ท่ีสามารถบริหารกิจการไดมีประสิทธิภาพ และสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการ

บริหารกําไรจากการขายธนชาตประกันชีวิตซึ่งเปนรายไดพิเศษอยางไร ถาอยากใชใหหมด อาจจายเปนหุนปนผล หรือ 

เงินปนผลพิเศษ 

2. จากท่ีประเทศไทยจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) ท่ีมี

ผูถือหุนเคยถาม 2 – 3 ราย เมื่อการประชุมปท่ีแลว แตเห็นวามีประเทศท่ีมีศักยภาพสูงกวาประเทศไทย เชน สิงคโปร 

มาเลเซีย เปนตน กลุมธนชาตมีแผนขยายขยายสูประเทศอ่ืนหรือไม 

 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 29 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา : 

1. การจายปนผลพิเศษเมื่อบริษัทฯ มีรายการท่ีเปนกําไรพิเศษ ไมนาจะเปนประโยชนแกผูถือหุนใน

ระยะยาว เพราะจะกระทบใหราคาหุนปรับตัวสูงขึ้นไมมากนัก  แตถาเก็บเปนทุนใหแข็งแรง คอย ๆ จายปนผลปกติ

เพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ นาจะดีกวา  ซึ่งถาไมมีอะไรผิดปกติ บริษัทฯ นาจะสามารถจายปนผลเพ่ิมข้ึนไปได แตถาบริษัทฯ ขาด

เงินสดการจายหุนปนผลก็จะเปนวิธีหน่ึง  
2. สําหรับเร่ืองการเขาสู AEC ระยะส้ัน 2 – 4 ป เห็นวายังไมนาหวง เน่ืองจากในอดีตมีธนาคารพาณิชย

ตางประเทศท่ีเขามาในเมืองไทย ก็ดําเนินธุรกิจสูธนาคารพาณิชยไทยไมได แผนท่ีวางไวในขณะน้ีจะเนนความสําคัญ 

ทําตนเองใหแข็งแรงกอน มากกวาคิดขยายตัวไปในภูมิภาคอาเซียน 

คุณอธิวัฒน พัฒนชัยภูวนนท (ผูถือหุน) สอบถามวา : 

จากการรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทยเขามา ในเร่ืองของสาขาไมทราบวามีการพิจารณา 

ผลประกอบการแตละสาขาตามพ้ืนท่ีหรือยัง และมีแผนเพ่ิมสาขาในศูนยการคาหรือไม แผนการเปนอยางไร 

คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงวา : 

สาขาธนาคารธนชาตมีการกําหนดตัวชี้วัดผลประกอบการท่ีชัดเจน โดยประเมินผลทุก 3 เดือน และหาก

สาขาใดมีผลประกอบการไมดี ก็จะวิเคราะหถึงสาเหตุเพ่ือปรับแกตอไป โดยขณะน้ีอยูระหวางปรับปรุงระบบงานสาขา 

เพ่ือยกระดับสาขาใหอยูในมาตรฐานอุตสาหกรรม หากบางสาขาทําเลไมดีจะรวมกับอีกสาขาหน่ึง สําหรับในพ้ืนท่ี

ศูนยการคาท่ีเหมาะสมแกการเปดสาขาแตยังไมมีสาขาของธนาคารธนชาต ก็จะพิจารณาการเปดสาขาในพ้ืนท่ี

ศูนยการคาน้ัน อยางไรก็ตามจะเปดสาขาเพ่ิมเทาท่ีจําเปน 

คุณกิตติ สนิทวงศ ณ อยุธยา (ผูถือหุน) เสนอแนะวา : 

1. การรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทยเขามากอใหเกิดผลดีหลายอยาง แตมีประเด็นขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติมในการบริการของธนาคารธนชาต ดังน้ี 

• ขั้นตอนการใชบริการฝาก-ถอน ยังมีการใชกระดาษคอนขางมากและตองกรอกขอมูลมาก  

ในขณะท่ีบางธนาคารลูกคาไมตองกรอกขอมูลเพียงลงนามในแบบพิมพท่ีออกจากระบบขั้นตอนเดียวก็เสร็จ ซึ่งจะชวย

ลดการใชกระดาษ และระยะเวลาในการใชบริการ 

• หากพนักงานสาขา สามารถนําเสนอผลิตภัณฑอ่ืน เชน ประกัน หรือบริการอ่ืนนอกจากเงินฝาก 

ในชวงท่ีลูกคามาใชบริการฝาก-ถอน หรือทําธุรกรรมอ่ืน จะเปนการสรางโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น 

• มีขอสังเกตวาการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อธุรกิจใชเวลานานทําใหลูกคารายใหญหลายรายไมใช

บริการ และธนาคารใหญแหงอ่ืนท่ีดําเนินการอนุมัติไดเร็วกวาก็แยงลูกคาไป 

2. การเขาสู AEC ท่ีมีคน 6,000 กวาลานคน แตประเทศไทยมีคน 60 ลานคน จึงเปนโอกาสในการเปด

ตลาดของไทย และเมื่อเปด AEC เมื่อไร การแขงขันทางการคาจะเพ่ิมข้ึน ท้ังจากอัตราภาษีทางธุรกิจในบางประเทศท่ี

ต่ํากวาประเทศไทย รวมถึงอัตราคาบริการตางๆ อยางเชน ธนาคารมาเลเซีย คือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี  ไทย จํากัด 

(มหาชน) ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย ฝากถอนเงินในประเทศ AEC ไดโดยไมมีคาบริการ 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 30 จาก 30  (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557) 

 

ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา : 

กลาวขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะดี ๆ ซึ่งจะนําไปพิจารณาตอไป สวนกรณีการปลอยสินเชื่อเหตุผลท่ีใช

เวลานาน เพราะเปนการปลอยสินเชื่ออายุ 15 -20 ป  แตคงตองพัฒนาตอไปเพ่ือใหสามารถแขงขันได 

คุณโสภณา ไตรรัตนพงศ (ผูถือหุน) สอบถามวา : 

จํานวนหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายไดอยูในระดับไหน มีแนวโนมสูงขึ้นหรือไม 

คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงวา : 

สําหรับขอมูลเดือนมกราคม 2556 อยูในระดับคากลางของอุตสาหกรรม โดยไมเพ่ิมขึ้นและยังไมมี

เหตุการณท่ีจะทําใหสูงขึ้น 

และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะหรือคําถามเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชุมจึงขออนุญาตปดประชุม 

โดยกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีเสียสละเวลามารวมในการประชุมผูถือหุน รวมถึงคําติชมและขอเสนอแนะท่ีไดรับ จะนําไป

ปรับปรุงใหดีขึ้นในการประชุมคร้ังตอไป 

นอกจากน้ีไมมีผูเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขาสูการพิจารณา ประธานท่ีประชุมจึงกลาวปดการประชุม 

ปดประชุมเวลา    17.15    นาฬิกา 

ลงชื่อ              นายบันเทิง  ตันติวิท            ประธานท่ีประชุม 

 (               นายบันเทิง  ตันติวิท               ) 

ลงชื่อ           นายภาณุพันธุ  ตวงทอง          ผูจดบันทึกการประชุม 

 (            นายภาณุพันธุ  ตวงทอง            ) 
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