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เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี  1  :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 

 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ณ หองบอลรูม  โรงแรมโฟรซีซั่นส 

ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 

เวลา 14.30 นาฬิกา 

 

 

องคประชุม ณ เวลา 14.30 นาฬิกา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 176 ราย รับมอบฉันทะจาก

บุคคลธรรมดา จํานวน  562 ราย และรับมอบฉันทะจากนิติบุคคล จํานวน 242  ราย รวมท้ังสิ้น 

980 ราย รวมเปนจํานวนหุนท้ังสิ้น 711,503,256 หุน จากจํานวนหุนท้ังหมดของบริษัทท่ีออกและ

เรียกชําระแลว 1,333,154,003 หุน  หรือ คิดเปนรอยละ  53.37  ครบเปนองคประชุม 

 

บันทึกเพ่ิมเติม ระหวางชวงการประชุม มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท้ังจากบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ไดทยอย

เขารวมประชุมเพ่ิมจนถึงเวลาสิน้สุดการประชุมรวมเปนผูถือหุนท้ังสิ้นจํานวน 1,015 ราย รวมจํานวน  

หุนได 713,914,984 หุน หรือคิดเปนรอยละ 53.55 จากจํานวนหุนท้ังหมดท่ีออกและเรียกชําระแลว 

 

กรรมการผูเขารวมประชุม 1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ  

 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน กรรมการผูจัดการใหญ 

 3. นายสมมาตร พูนภักดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 4. นายพิมล  รัฐปตย   กรรมการ/ท่ีปรึกษากฎหมาย   

 5. พลเรือตรี นายแพทยวิทุร แสงสิงแกว กรรมการอิสระ 

 6. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการอิสระ/อนุกรรมการสรรหา/

อนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 7. นางจันทิมา จตุรภัทร กรรมการอิสระ/อนุกรรมการสรรหา/

อนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 8. นางสาวสุวรรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการบริหาร 

 9. นางสุชาดา ภวนานันท กรรมการบริหาร 

 10. นางนุสรา รุนสําราญ กรรมการบริหาร 

 11. นายปยะพงศ  อาจมังกร  กรรมการบริหาร 

 

เปดประชุม นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม  ไดกลาวเปดประชุมเม่ือเวลา 14.30 นาฬิกา 

โดยประธานไดแตงต้ัง นางณัฐกฤตา ภัทรภร เศวตพัชราภรณ เปนเลขานุการเพ่ือจดบันทึกการประชุม      

กอนเร่ิมการประชุมประธานไดแถลงใหท่ีประชุมทราบวา กรรมการ 1 ทาน คือ นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  

กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน และประธานคณะอนุกรรมการสรรหา    

ไมสามารถเขารวมประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจสําคัญ  สําหรับกรรมการทานอ่ืนนั้นเขารวมประชุมครบทุกคน 

 

 

หนาท่ี      
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 จากนั้น ไดแถลงใหท่ีประชุมทราบถึงรายละเอียดและวิธีดําเนินการประชุมและการลงคะแนน สรุปไดดังนี้ 

1.   บริษัทไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแตละวาระ และไดมอบใหทุกทานพรอมการลงทะเบียนเขาประชุมแลว  

2. การออกเสียงลงคะแนน โดยใชบัตรลงคะแนนท่ีจัดไว ผูถือหุนท่ีประสงคจะใชสิทธิ “ไมเห็นดวย” หรือ 

“งดออกเสียง”ในวาระใดใหใชบัตรลงคะแนนในการออกเสียงลงมติพรอมลงนามไวในบัตร เม่ือเรียบรอย

โปรดยกมือเพ่ือใหเจาหนาท่ีเก็บและรวบรวมคะแนนดังกลาว 

3. สําหรับทานท่ีเห็นดวยมิตองสงบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีมีมติไมเห็นดวยและงดออก

เสียง หัก ออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมในแตละวาระ ไดจํานวนเทาใดจะถือ

เปนคะแนนเสียงท่ีมีมติเห็นชอบดวย ท้ังนี้ รวมถึงคะแนนเสียงท่ีผูถือหุนไดแสดงความประสงคไวใน

หนังสือมอบฉันทะท่ีมอบใหกรรมการของบริษัทเปนผูเขารวมประชุมแทนและไดสงมายังบริษัทลวงหนา

กอนการประชุมแลว  

 

หลังจบการชี้แจงประธานจึงเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว      

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 

ประธาน เสนอใหท่ีประชุมรวมกัน ตรวจ-อาน และพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 

1/2549 ซึ่งจัดประชุมเม่ือวันจันทรท่ี 30 มกราคม 2549 ดังรายละเอียดท่ีไดจัดพิมพไวในเลมหนังสือ       

บอกกลาวเชิญประชุมตั้งแตหนาท่ี 8-25  รวมจํานวนท้ังสิ้น 18 หนา ประธานไดสอบถามที่ประชุมวามีผูใด

พบการบันทึกท่ีไมถูกตอง ครบถวน หรือตองการใหแกไขเพ่ิมเติมในจุดใด หนาใดหรือไม ปรากฏวาไมมี      

ผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือเสนอขอแกไข ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

วิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2549  

มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 

มีดังน้ี 

   เห็นดวย จํานวน 679,048,906 เสียง คิดเปนรอยละ 95.235 

 ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 

 งดออกเสียง  จํานวน 33,975,700 เสียง คิดเปนรอยละ 4.765 

 จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี 713,024,606 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยเสียงสวนใหญรอยละ 95.235 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุมและ     

มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ เห็นดวยใหรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 

ซึ่งจัดประชุมเม่ือวันที่ 30 มกราคม 2549 

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2548 

ประธาน มอบหมายใหกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 

2548 ตอท่ีประชุม โดยกรรรมการผูจัดการใหญ ไดนําเสนอรายงานในวาระนี้ตอท่ีประชุมในรูปของวีดีทัศน  

ความยาวประมาณ 10 นาที ซึ่งผูถือหุนสามารถพิจารณารายละเอียดไปพรอมกับการรับชมวีดีทัศนได         

ในหนงัสือรายงานประจําป 2548 (Annual Report) หัวขอ “รายงานจากคณะกรรมการ” หนาท่ี 15 ถึงหนาท่ี 16  

ท้ังนี้ ภายหลังจบการนําเสนอทางวีดีทัศน ประธาน ไดกลาวรายงานเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินการคืน       

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุน การเปล่ียนแปลงชื่อบริษัท และชื่อยอท่ีใชในระบบการซื้อขายหลักทรัพย

ในตลาดหลักทรัพย ดังนี้ 

 

หนาท่ี      
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• บริษัทไดดําเนินการย่ืนคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุน ตอ กระทรวงการคลัง เม่ือวันท่ี 31 

มีนาคม 2549 โดยมีผลเปนการคืนใบอนุญาตฯ ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2549 เปนตนมา 

• ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับในสวนท่ีเก่ียวของ    

ตามท่ีไดรับมติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2549 เสร็จเรียบรอยเม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2549 

โดยเปล่ียนชื่อเปน “บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)” หรือในชื่อภาษาอังกฤษวา “ THANACHART 

CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED”  

• เปลี่ยนแปลงชื่อยอท่ีใชในระบบซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย จาก “NFS” เปน “TCAP” โดย

เริ่มมีผลต้ังแตวนัท่ี 10 เมษายน 2549   

• การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย จากท่ีไดแจงผูถือหุนไววาภายหลังการคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุน

แลวคาดวาหุนของบริษัทจะไดรับการจัดกลุมและทําการซื้อขายอยูภายใตหมวดธุรกิจประเภทธนาคาร แต

จากการหารือกับตลาดหลักทรัพยซึ่งมีความเหน็วาเนื่องจากบริษัทยังมีรายไดจากธุรกิจอ่ืนเปนจํานวนมากจึง

ยังคงกําหนดใหหุนของบริษัททําการซื้อขายอยูภายใตหมวดธุรกิจประเภทสถาบันการเงินท่ีเปนบริษัทเงินทุน

ตอไป   

ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2548 ตามที่เสนอผานวีดีทัศน

และตามขอมูลที่ประธานแถลงเพ่ิมเติม 

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผานการ     

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว    

ประธาน มอบหมายใหกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูสรุปประเด็นสําคัญในงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน     

ฉบับสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ใหท่ีประชุมรับทราบ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท    

เงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)   ซึ่งงบการเงินรวมนี้จะสะทอนถึงผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัท

รวมไวดวยแลว สําหรับงบการเงินเฉพาะนั้นปรากฏอยูในรายงานประจําป 2548 ของบริษัท  ซึ่งไดสงให       

ผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมแลว กรรมการผูจัดการใหญไดเสนอประเด็นสําคัญดานตางๆ     

ท้ังในดานงบดุลและงบบัญชีกําไรขาดทุน ใหท่ีประชุมทราบดวยการบรรยายทางวีดีทัศน  ความยาวประมาณ    

20 นาที กอนท่ีจะเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2548 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตโดยไมมีเงื่อนไข และผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

  ในการพิจารณางบการเงินมีประเด็นสําคัญที่ช้ีแจงดังตอไปน้ี   
 การพิจารณางบดุล  เพ่ือใหทราบถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย  

ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเทากับ 228,073 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นจากปท่ี     

ผานมา  23% การเพ่ิมขึ้นของสนิทรัพยสวนใหญยังคงมาจากลูกหนี้สินเชื่อเชาซือ้รถยนตท่ีเพ่ิมขึ้นถึง 36% โดย

บริษัทสามารถปลอยสินเชื่อเชาซือ้ใหมในป 2548 ไดถึง  69,754 ลานบาท  หรือเพ่ิมขึ้น  29% จากปกอน   

อยางไรก็ดี การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชนลดลงจากปกอน 17%  ท้ังนี้ 

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายท่ีจะขายเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชนตางๆ ออกไปเพ่ือลด

ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราดอกเบ้ียของตราสารหนี้ 

สินทรัพยรวมท้ังหมดของกลุมธนชาต เทากับ  228,073 ลานบาท หรืออยูในอันดับท่ี 9  เม่ือเทียบกับขนาด

สินทรัพยของธนาคารพาณิชยท้ังหมด   

 

 

หนาท่ี      

 



เอกสารแนบ 1/หนา                              4

 

  ดานหน้ีสิน 

กลุมธนชาต ไดรับความไววางใจจากประชาชนในการรับฝากเงินผานทางสาขาของธนาคารธนชาต โดยในป 2548 

ธนาคารไดเปดสาขาเพ่ิมข้ึนอีกถึง 54 สาขา  สงผลใหมีสาขารวมทั้งสิ้น 66 สาขา  อันเปนการเพ่ิมความสะดวก

ใหแกลูกคาของธนาคารยังผลใหยอดเงินรับฝากจากประชาชน ณ สิ้นป 2548  มีเทากับ 160,137 ลานบาท  

ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปกอนถึง 20%  

สวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2548 เทากับ 23,386 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึน 9% จากจํานวน  21,494 ลานบาท  

ในป 2547  การเพ่ิมขึ้นนี้สวนใหญเกิดจากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทในกลุมธนชาต และแมวา 

บริษัทไดมีการจายเงินปนผลอยางตอเนื่องมาทุกปนับแตป 2545  แตบริษัทก็ยังคงสามารถรักษาระดับของ 

อัตราสวนเงินกองทุนท้ังหมดตอสินทรัพยเสี่ยง หรือ BIS Ratio  ท่ีแสดงถึงความเพียงพอของเงินกองทุนของ

บริษัทใหอยูในระดับสูงไวได   โดย ณ สิ้นป 2548  คา BIS Ratio ของบริษัท เทากับ 13.9%  ซึ่งสูงกวาอัตรา

ขั้นตํ่าท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวท่ี 8% 

การพิจารณางบกําไรขาดทุน เพ่ือใหทราบถึงผลประกอบการของกลุมธนชาต  

ในป 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีผลกําไรสุทธิ เทากับ  3,104 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 121      

ลานบาท  หรือเพ่ิมขึ้น  4%   

องคประกอบหลักของการพิจารณากําไรสุทธิ  มีอยูดวยกัน 5 ประการ ดังนี้ 

1. รายไดจากดอกเบ้ียและเงินปนผล 

2. คาใชจายดอกเบ้ียเงินรับฝากจากประชาชนและเงนิกูยืม 

3. คาใชจายสํารองเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

4. รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย  และ 

5.   คาใชจายในการดําเนินงาน  

  องคประกอบแรก   : รายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผล  

 รายไดจากดอกเบ้ียและเงินปนผลในป 2548  เทากับ 10,935 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน  1,824 ลานบาท  

หรือเพ่ิมขึ้น 20%  แบงเปน  

1. รายไดดอกเบ้ียจากการใหกูยืมเทากับ 2,898 ลานบาท  เพ่ิมข้ึนจากปกอน 414 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึน 

17% สวนใหญเปนการเพ่ิมข้ึนของรายไดดอกเบ้ียจากธุรกรรมซื้อหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายคืนสงผลให

บริษัทฯและบริษัทยอยมีทรัพยสินท่ีมีสภาพคลองสูงเพ่ิมขึ้น โดยมีหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน

เทากับ  19,700 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอน 9,100 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 85% 

2. รายไดดอกเบ้ียจากธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตเทากับ 7,028 ลานบาทเพ่ิมขึ้นจากปกอน 1,761 ลานบาท  

หรือเพ่ิมขึ้นถึง 33%  อันเปนผลจากการเติบโตอยางมากของธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ ณ สิ้นป 2548  บริษัทฯ

และบริษัทยอยมีสินเชื่อเชาซื้อมากถึง 426,065 คัน ทําใหยอดลูกหนี้สินเชื่อประเภทนี้เพ่ิมข้ึนถึง 36%   

และกลุมธนชาตยังคงสามารถครองความเปนผูนําในตลาดสินเชื่อเชาซื้อสําหรับรถยนตใหมไวได       

ขณะเดียวกันก็ตั้งเปาท่ีจะเพ่ิมธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสองใหมากข้ึน  และเปนผูนําในธุรกิจนี้เชนกัน   

และในป 2548 บริษัทไดทําการโอนธุรกรรมสินเชื่อเชาซื้อท้ังหมดไปดําเนินการตอเนื่องท่ีธนาคาร           

โดยธนาคารมีสาขาในจังหวดัใหญๆ หลายแหง ซึ่งสามารถครอบคลุมการทําธุรกิจสินเชื่อเชาซือ้รถยนตได    

ท่ัวประเทศ สําหรับยอดสินเชื่อเชาซื้อคงคางเดิมยังคงไวท่ีบริษัท และจะคอยๆ ลดลงเม่ือลูกคาจายชําระคืน 

คางวด แตในงบรวมของบริษัทฯและบริษัทยอยยอดสินเชื่อเชาซื้อก็จะยังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 
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3. รายไดจากการลงทุนในหลักทรัพย  เทากับ 1,009 ลานบาท ลดลงจากปกอน  351 ลานบาท ท้ังนี้เปนไป

ตามนโยบายของบริษัทท่ีจะขายเงินลงทุนออกไป  เพ่ือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย  

โดยบริษัท ไดลดเงินลงทุนสุทธิลงเหลือ 33,203 ลานบาท  ซึ่งลดลงจากปกอน 7,070 ลานบาท หรือ   

ลดลง 18% 

รายไดท้ัง  3 รายการนี้  คิดเปนสัดสวนดังนี ้  รายไดดอกเบ้ียจากการใหกูยืม 27% รายไดดอกเบ้ียจากธุรกิจ

สินเชื่อเชาซื้อ  64% และ รายไดจากการลงทุนในหลักทรัพย  9% 

องคประกอบทีส่อง  : คาใชจาย ดอกเบี้ยเงินรับฝาก จากประชาชนและเงินกูยืม 

เนื่องจากยอดเงินรับฝาก  เงินกูยืม และหุนกูในป 2548 เพ่ิมขึ้นจากปกอน 34,427 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 

22%  ซึ่งอัตราดอกเบ้ียเงินฝากมีอัตราท่ีสูงข้ึน เม่ือเทียบกับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากในปกอน ทําใหคาใชจาย   

ในการรับฝากเงินจากประชาชนและเงินกูยืมเพ่ิมขึ้น 1,101 ลานบาท  หรือเพ่ิมขึ้น 33% จากป 2547   

เม่ือนํารายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล หรือองคประกอบท่ีหนึ่ง หักลบดวยคาใชจายดอกเบ้ีย หรือ องคประกอบ

ท่ีสองดังกลาว ทําใหรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิของบริษัทฯและบริษัทยอย เพ่ิมขึ้น 723 ลานบาทจาก  

ปกอน  หรือเพ่ิมขึ้น  13%  โดยยอดรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิในป 2548 เทากับ  6,508 ลานบาท 

องคประกอบทีส่าม  : สํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   

ในป 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการโอนกลับสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญมาเปนรายได  จํานวน 724 

ลานบาท เนื่องจากคุณภาพของลูกหนี้ท่ีดีขึ้น อีกท้ังมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ และการปดบัญชีของลูกหนี้

บางสวนในบริษัทฯและบริษัทยอย  ในขณะท่ี ในป 2547 ไดมีการตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเปนคาใชจาย

จํานวน 1,415 ลานบาท    

ณ สิ้นป 2548  ยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท้ังสิ้นของบริษัทฯและบริษัทยอยในงบดุลเทากับ 6,957  ลานบาท    

ท้ังนี้ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย บริษัทฯและบริษัทยอยจะตองตั้งสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

ท้ังหมด 4,821 ลานบาท ซึ่งเปนการสํารองเฉพาะราย อยางไรก็ดี  บริษัทฯและบริษัทยอยไดตั้งสํารองเพ่ิมเติม

ตอความเสี่ยงจากธุรกิจตางๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น เปนจํานวนอีก  2,136 ลานบาท จากการตั้งสํารองดังกลาวทํา

ใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท้ังหมดสํารองไวเพ่ือปกปองความเส่ียงใหแกผูถือหุนเปน

จํานวนสูงกวาเกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทยถึง 44% อันเปนการสรางเสถียรภาพสําหรับผล

ประกอบการของกลุมธนชาตในระยะยาว 

องคประกอบทีส่ี่ :  รายไดที่มิใชดอกเบี้ย  

ในป 2548  บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย เทากับ 5,151 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 202 ลานบาท   

หรือเพ่ิมขึ้น 4% จากปกอน โดยเกิดจาก 

• รายไดจากการรับประกันภัย / ประกันชีวิต  เทากับ 1,770 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,086 ลานบาท       

เนื่องจากการขยายตัวอยางมากในธุรกิจประกันภัย 

• รายไดสวนลดคาเบ้ียประกันภัย  มีจํานวน 518 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอน 132 ลานบาท  เนื่องจาก

การขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้อเพ่ิมขึ้น  สงผลใหรายไดสวนลดจากคาเบ้ียประกันวินาศภัยท่ีไดรับเพ่ิม

สูงข้ึนเชนเดียวกัน 

• สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  เทากับ  192  ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอน 35 ลานบาท หรือ

เพ่ิมขึ้น  22% 
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องคประกอบสุดทายไดแก   คาใชจายในการดําเนินงาน    

ในป 2548 คาใชจายในการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย  เทากับ  7,844  ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากป

กอน  2,813  ลานบาท  โดยคาใชจายหลักๆ สามารถแบงไดเปน  คาใชจายเก่ียวกับพนักงานท่ีมียอดรวมประมาณ  

25% ของคาใชจายท้ังหมด  และคาใชจายท่ีผันแปรตามปริมาณธุรกิจ  โดยมีรายการท่ีสําคัญไดแก   

• รายจายคานายหนาเชาซื้อและคาใชจายเชาซื้อ จํานวน  1,219 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอน 382 ลานบาท  

ซึ่งผันแปรตามยอดสินเชื่อเชาซื้อรถยนตท่ีปลอยใหมในป 2548   

• คาใชจายในการรับประกันภัย ประกันชีวิตเทากับ 1,381 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 897 ลานบาท 

• นอกจากนั้น บริษัทฯและบริษัทยอยยังมีคาใชจายเงินสมทบกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงินจํานวน 557 ลานบาท ซึ่งแปรผันตามยอดเงินฝากจากประชาชน 

• การเพ่ิมขึ้นของคาใชจายดําเนินงานในป 2548  เนื่องมาจากการที่กลุมธนชาตไดมีการขยายตัวอยางมาก  

ท้ังในการเปดสาขาใหม การเพ่ิมจํานวนบุคลากร การปรับปรุงเทคโนโลยีและระบบงานตางๆ เพ่ือใหมี 

ประสิทธิภาพสูงขึ้น  ซึ่งนับเปนปแหงการพัฒนาอยางแทจริง  

อยางไรก็ตาม  การขยายตัวดังกลาวจะยังคงเปนไปอยางตอเนื่องอีกในป 2549  ซึง่อาจสงผลถึงคาใชจาย

ดําเนินงาน ท่ีจะยังคงอยูในระดับสูงอยูเชนกัน 

จากองคประกอบทั้ง 5 ประการน้ี สงผลใหกําไรสุทธิสําหรับป 2548 เพ่ิมขึ้น  4% จากปกอน  โดยมีผลกําไร

สุทธิเทากับ 3,104 ลานบาท ซึ่งนับวาเปนการเติบโตอยางแข็งแกรงและตอเนื่อง จากงบการเงินรวมท่ีไดกลาว

มาแลวนั้น บริษัทขอเรียนเพ่ิมเติมใหทราบถึงผลประกอบการของบริษัทยอยในป 2548 ดังตอไปนี้ 

• ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)    มีผลกําไรสุทธิ เทากับ  362  ลานบาท 

• บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน)   มีผลกําไรสุทธิ เทากับ  121  ลานบาท 

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด  มีผลกําไรสุทธิ เทากับ    36  ลานบาท 

• บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด    มีผลกําไรสุทธิ เทากับ    69  ลานบาท 

• บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด    มีผลกําไรสุทธิ เทากับ  101  ลานบาท 

• บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด  มีผลกําไรสุทธิ เทากับ  576  ลานบาท 

• บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด   มีผลกําไรสุทธิ เทากับ   73  ลานบาท 

หลังจบการรายงานผานวีดีทัศน มีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและใหขอสังเกตเกี่ยวกับรายงานในวาระที่ 

2 และ วาระที่ 3  ซึ่งทั้งหมดเปนขอสังเกตจากขอมูลในหนังสือรายงานประจําป 2548 สรุปไดดังน้ี   

1. ขอมูลในหนาที่ 30  ซึ่งแสดงขอมูลอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยและของโลก  คือ  GDP 

ของไทย  และ GDP World ในรูปกราฟเสนสีสมท่ีแสดงอัตราการเจริญเติบโตของ GDP World  ท่ีแสดง

ไววามีอัตราการเติบโตถึงประมาณ 11% ไมนาจะเปนขอมูลท่ีถูกตอง  

ขอมูลในหนาที่ 31  ซึ่งแสดงขอมูลอัตราดอกเบ้ียในและตางประเทศ (RP 14 Days และ FED Fund Rate)        

ในรูปกราฟเสนสีสมท่ีแสดงอัตราดอกเบ้ียของตางประเทศ   ซึ่งนาจะหมายถึงของสหรัฐอเมริกาวาสูงถึง 

ประมาณ 8.5% - 8.75% นั้นนาจะสูงเกินความเปนจริงและไมถูกตองเชนกัน  

ขอเสนอแนะ ในสวนของการแสดงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ    และการเติบโตของอัตราดอกเบ้ีย  

ในโอกาสตอไปนั้น บริษัทนาจะนําขอมูลการเติบโตของกลุมธนชาต    และอัตราการเติบโตของดอกเบ้ีย

ของธนาคารธนชาตมาแสดงไวเพ่ิมเติมดวย 

 

หนาท่ี      
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2. ขอมูลในหนาที่ 35 สวนท่ีเปนตารางทายหนาซึ่งแสดงขอมูลโครงสรางรายได ในสวนของขอมูลป 2548 

รายการหัก คาใชจายดอกเบ้ียมีจํานวนประมาณ 3,716 ลานบาท ในขณะท่ี ป 2547   มีจํานวนประมาณ 

2,217 ลานบาท หากคิดจากฐานท่ี 2,217 ลานบาท  จะเปนสวนตางคาใชจายดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมขึ้นประมาณ 

1,500 ลานบาท หรือประมาณ 70% และจากขอมูลท่ีแสดงในวีดทัีศนสวนท่ีเปนเงินใหกูยืม  หรือเงินรับฝาก 

มีประมาณ 150,000 ลานบาท หรือ 220,000 ลานบาท     เพราะจากรายงานของประธานแถลงวาอัตรา

ดอกเบ้ียในป 2548 ขึ้นสูง   แตตามความเขาใจคิดวาในป 2548  อัตราดอกเบี้ยยังไมเพ่ิมสูงมาก  แตมา   

เพ่ิมขึ้นคอนสูงในป 2549 จึงไมแนใจวาขอมูลดังกลาวสอดคลองกันหรือไม 

3. ขอมูลในหนาที่ 85 หัวขอโครงสรางการถือหุนและการจัดการ โดยมีคําอธิบายใตตารางวา “ชือ่ผูถือหุนท่ี

เปดเผยมิไดแสดงสถานะท่ีแทจริง” ซึ่งไมเขาใจวามีความหมายอยางไร เพราะหากหมายถึงชื่อผูถือหุนท่ี

เปดเผยไวไมใชผูถือหุนท่ีแทจริง หรือท่ีตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “Nominee” และดูจากรายชื่อในตาราง

ก็จะพบวามีรายชื่อผุถือหุนท่ีมีคําวา Nominee อยูถึง 3 รายซึ่งถือวามีแลว ดังนั้น ท่ีเขียนวา “ไมมี” ก็ไม

นาจะถูกตอง 

4. ขอมูลในหนาที่ 128 สืบเนื่องจากท่ีประธานรายงานวาหลังคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนแลว 

ซึ่งเดิมคาดวาหุนของบริษัทจะสามารถทําการซื้อขายอยูในหมวดธนาคารได แตจากการหารือกับตลาด

หลักทรัพยเห็นควรใหอยูในหมวดธุรกิจเดิม  ซึ่งจากการพิจารณาโครงสรางการถือหุนและมูลคาการลงทุน

ในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามเอกสาร จะเห็นวาบริษัทมีสัดสวนการลงทุนในธนาคารสูงถึง 15,180 ลาน

บาท จากมูลคาการลงทุนท้ังหมด 21,780 ลานบาทหรือคิดเปนประมาณ 70% นับวาคอนขางสูง แตก็ไม

ทราบวาหลักเกณฑการพิจารณาเปนอยางไร ท้ังนี้ เขาใจวานาจะใชเกณฑสวนใหญซึ่งสัดสวนการลงทุนและ

สินทรัพย สวนใหญก็อยูในธนาคาร เม่ือเทียบกับการลงทุนในกิจการอื่นๆ แลวถือวามีสัดสวนนอยกวา

มาก จึงมีความเห็นวาจุดนี้จึงคอนขางจะขัดแยงกันกับรายงานท่ีกลาววาบริษัทไมสามารถทําการซื้อขายอยู

ในหมวดธนาคารไดเพราะยังมีการลงทุนในธุรกิจอ่ืนอยูมาก 

5. ขอสังเกตเกี่ยวกับงบกําไรขาดทุน ในรายงานประจําป หนาท่ี 150-151 จะมีการแสดงรายไดจากการ

รับประกันภัย/ประกันชีวิต และคาใชจายในการรับประกันภัย/ชวีิต เปรียบเทียบป 2548 และป 2547  

มีขอสังเกตวาในสวนของรายไดฯ ในป 2548 จะเทากับ 1,770 ลานบาท และป 2547 เทากับ 648   

ลานบาท  คาใชจายป 2548 เทากับ 1,381 ลานบาท และในป 2547 เทากับ 483 ลานบาท ซึ่งก็เปนการ

แสดงการเติบโตเพราะมีรายไดเพ่ิมขึ้น แตหากมีการหักลบในสวนของรายไดและคาใชจายจะพบวามี

รายไดสุทธิในป 2548 ประมาณ 390 ลานบาทหรือประมาณ 22-23%  และประมาณ 200 ลานบาท   

ในป 2547 หรือประมาณ 30% จึงเหมือนความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจากสวนท่ีเปนการรับ       

ประกันภัย/ประกันชีวิตมีนอยลง เพราะเม่ือเทียบระหวางรายไดกับคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นจะพบวาสัดสวนของ

คาใชจายเพ่ิมขึ้นสูงซึ่งอาจมีผลทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทดอยลงกวาท่ีควรจะเปน  

สรุปคําช้ีแจงจากประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ 

1. สําหรับขอมูลกราฟท่ีแสดงในรายงานหนาท่ี 30 และ 31 นั้นนาจะเปนขอมูลท่ีผิดพลาดจริง จึงขออภัย 

และขอขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนอยางมาก โดยบริษัทขอรับไวและจะดําเนินการเพ่ิมเติม

รายละเอียดขอมูลในสวนของการเติบโตของบริษัท และอัตราดอกเบ้ียของธนาคารไวในการจัดทํารายงาน

ประจําปในปถัดไป 

2. จากประเด็นขอสังเกตจากขอมูลในเอกสารรายงานประจําปหนา 35 ท่ีวาการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายดอกเบ้ีย

ในป 2547 และ 2548 สอดคลองกับการการเพ่ิมขึ้นของยอดเงินรับฝากหรือเงินใหกูยืมหรือไมนั้น 

ประเด็นนี้คิดวาเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกันท้ัง 2 สวน  ท้ังในสวนการขยายตัวของเงินฝากและการปรับเพ่ิมขึ้น

หนาท่ี      
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3. สําหรับขอมูลในเอกสารหนา 85 นี้ก็ยังไมมีความชัดเจน โดยขอรับขอสังเกตนี้และนําไปตรวจสอบหา   

ขอมูลท่ีชัดเจนตอไป      

4. กรณีนี้อาจเปนประเด็นทางความคิดเห็น ซึ่งตลาดหลักทรัพยไดพิจารณาและกําหนดใหหุนของบริษัท   

ทําการซื้อขายไดภายใตหมวดธุรกิจประเภท“บริษัทเงินทุน” แลว จึงตองปฏิบัติตามการพิจารณาดังกลาว

ซึ่งคาดวาไมนาจะมีผลแตกตางกันเทาใด อยางไรก็ดี หากในอนาคตรายไดจากธนาคารมีปริมาณสูงข้ึน   

จนกระท่ังรายไดจากธุรกิจอ่ืนไมเปนนัยสําคัญ ตลาดหลักทรัพยก็อาจมีการพิจารณาเปล่ียนแปลงใหหุน

ของบริษัททําการซื้อขายภายใตหมวดของธนาคารก็ได   

5. ประเด็นการเติบโตของรายไดในการรับประกันภัย/ประกันชวีิตไมเปนสัดสวนกับคาใชจายนั้น ตามขอมูล   

ในสวนนี้คาใชจายท่ีแสดงเปนคาใชจายโดยตรง ไดแก สํารองท่ีตองต้ังเนื่องจากการรับประกันภัย หรือ      

สินไหมท่ีเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิต ซึ่งไมรวมคาใชจายในสวนของเงินเดือน ฯลฯ อยางไรก็ดี

สําหรับธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิตนั้น การเติบโตมากอาจจะไมทําใหเกิดกําไรมากนัก แตในทางกลับกัน 

เม่ือรับประกันภัยมากข้ึนก็ตองต้ังสํารองมากขึ้นเชนกัน โดยเฉพาะธุรกิจประกันชีวิตหากเติบโตเร็วอาจจะ

ขาดทุนและตองมีการเพ่ิมทุนเพราะตองต้ังสํารองในชวงตนไวมาก และหลังจากนั้นจึงจะคอย ๆ มีกําไร

เพราะมีการทยอยตัดสํารองออก และรับรูกําไรท่ีไดจากการนําเงินไปลงทุนซึ่งท้ังหมดนี้เกิดจากฎเกณฑ

และสูตรในการต้ังสํารองของธุรกิจประกันโดยท่ัวไป 

และอีกเหตุผลหนึ่ง ท่ีทําใหรายไดและคาใชจายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต ในป 2547 และ 

2548 มีความแตกตางกันมากเน่ืองจากในป 2548 มีการ Consolidate ประกันชีวิตเขามา โดยในป 2547 

บริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด เพียง 50% แตในป 2548  สัดสวนการ 

ถือหุนเพ่ิมขึ้นเปน 100% และในธุรกิจประกันภัยมีบางสวนท่ีเติบโตมากคือ การรับประกันภัย ประเภท  

Non-Motor ซึง่เปนการรับประกันภัยขนาดใหญ เชน อาคารขนาดใหญ หรือ การรับประกันภัยการ     

กอเหตุไมสงบ/Terrorist เปนตน การรับประกันภัยในลักษณะดังกลาว เม่ือรับเขาจะมีการ Re-insurance 

ออกท้ังหมด  แตอยางไรก็ดีตามกฎเกณฑทางการแมจะมีการ Re-insurance ออกท้ังหมดแลวก็ยังคงตอง

ตั้งสํารองไวเต็มจํานวน ดังนั้นจะทําใหเกิดเปนคาใชจายขึ้นและตองรับรูทันที 

หลังจากน้ัน ไมมีผูใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ  

มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2548 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว มีดังน้ี 

  เห็นดวย จํานวน 679,938,584 เสียง คิดเปนรอยละ 95.241 

ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 00.000 

งดออกเสียง  จํานวน 33,975,700 เสียง คิดเปนรอยละ 4.759 

จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี 713,914,284 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

 

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงสวนใหญรอยละ 95.241 อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 

ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี   และผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว  

 

หนาท่ี      
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วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2548 และพิจารณาจายเงินปนผล  

ประธาน แถลงตอท่ีประชุมวา ตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีไดชี้แจงใหทานผูถือหุน       

ไดรับทราบในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ไปแลวนัน้ ในป 2548 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 3,104,099,294.97 

บาท (สามพันหนึ่งรอยสี่ลานเกาหม่ืนเกาพันสองรอยเกาสิบสี่บาทเกาสิบเจ็ดสตางค) มีผลใหบริษัทสามารถ

พิจารณาการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดตามท่ีกฎหมายและขอบังคับของบริษัทกําหนดไว ซึง่คณะกรรมการ 

บริษัทไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับทราบและอนุมัติในวาระนี้ ดังนี้  

1. รับทราบการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ เปนทุนสํารองตามกฎหมาย ในอัตรารอยละ 5 ของเงินกําไรสุทธิ โดย   

คิดเปนจํานวนเงิน 155,204,964.75 บาท  (หนึ่งรอยหาสิบหาลานสองแสนสี่พันเการอยหกสิบสี่บาท

เจ็ดสิบหาสตางค) ซึ่งการจัดสรรนี้เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย 

2. ขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2548 งวด 6  เดือนหลงั

ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิทุกราย 

ในอัตราเทากันหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) คิดเปนจํานวนเงิน 666,577,001.50 บาท (หกรอย

หกสิบหกลานหาแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งบาทหาสิบสตางค) การจายเงินปนผลคร้ังนีเ้ม่ือรวมกับการจาย 

เงินปนผลงวดระหวางกาลจากผลการดําเนินงานคร่ึงปแรก ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2548   

ในอัตราหุนละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค)  จํานวนเงิน 399,946,200.90 บาท  (สามรอยเกาสิบเกา

ลานเกาแสนสี่หม่ืนหกพันสองรอยบาทเกาสิบสตางค) ซึ่งจายไปเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2548 แลว 

รวมเปนจํานวนเงินปนผลท่ีจายจากผลการดําเนินงานประจําป 2548 ท้ังสิ้นในอัตราหุนละ 0.80 บาท 

(แปดสิบสตางค) เปนจํานวนเงินรวม 1,066,523,202.40 บาท (หนึ่งพันหกสิบหกลานหาแสนสอง

หม่ืนสามพันสองรอยสองบาทสี่สิบสตางค) หรือคิดเปนผลตอบแทนประมาณรอยละ 5 ของราคาหุน    

ในชวงท่ีผานมา (ณ วันประชุมผูถือหุนฯ ราคาหุนของบริษัทอยูท่ี 16 บาท/หุน)    

   รวมจํานวนเงินที่ขออนุมัติจัดสรรในวาระน้ี   1,221,728,167.15  บาท 

การจายเงินปนผลคร้ังนี้ คิดเปนประมาณรอยละ 34.36 ของกําไรสุทธิ โดยมีขอมูลสถิติการจายเงินปนผล 

เปรียบเทียบ 3 ป ตั้งแตป 2546- 2548 ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม หนาท่ี 26 และหากไดรับ

อนุมัติจากท่ีประชุมแลวก็จะสามารถปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผล 

(XD) ไดในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2549 และจายเงินปนผลในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2549  

หลังจบการรายงาน ประธานไดเปดใหผูถือหุนซักถาม สรุปประเด็นขอซักถามและคําชี้แจงจากกรรมการบริษัท

ไดดังนี้ 

ขอซักถาม อยากทราบวาบริษัทมีการกําหนดนโยบายขั้นตํ่าในการจายเงินปนผลไวคิดเปนอัตราสวนรอยละ 

เทาใด และการจายเงินปนผลในครั้งนี้ท่ีคิดเปนอัตรารอยละ 34 เปนไปตามแผนงาน หรือนโยบายท่ีบริษัท

กําหนดไวหรือไมอยางไร 

คําช้ีแจง บริษัทไมไดกําหนดอัตราการจายเงินปนผลไววาตองมีอัตราสวนขั้นตํ่าเปนจํานวนเทาใด เนื่องจาก

บริษัทมีสถานะเปนสถาบันการเงินซึ่งความตองการในการใชเงินกองทุนมีอยูตลอดเวลา และมีฐานผูถือหุนท่ี

กวางขวางมากโดยสวนใหญก็ไมตองการใหมีการเพ่ิมทุน คณะกรรมการจึงตองพิจารณาความตองการของ

เงินกองทุนเปนหลักโดยมองไปขางหนาวาบริษัทจะมีเงินกองทุนเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจใน

กลุมโดยท่ีไมตองเปนภาระของผูถือหุนไดหรือไม หากพิจารณาในแงผลกําไรหรือในแงเงินสดแลวบริษัท

สามารถจายเงินปนผลในอัตราที่มากกวานี้ได   แตเม่ือพิจารณาจากแผนธุรกิจท่ีวางไวในชวง 3 ปขางหนาก็

พบวาบริษัทยังมีความตองการเงินกองทุนอยูในระดับหนึ่ง การจายเงินปนผลในจํานวนท่ีมากเกินไปอาจทําให

หนาท่ี      
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เม่ือไมมีผูใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2548 

และพิจารณาจายเงินปนผล มีดังน้ี 

  เห็นดวย จํานวน 679,938,584 เสียง คิดเปนรอยละ 95.241 

ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 

งดออกเสียง  จํานวน 33,975,700 เสียง คิดเปนรอยละ 4.759 

จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี 713,914,284 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยเสียงสวนใหญรอยละ 95.241 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุมและ            

มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ เห็นดวยใหจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2548 

และจายเงินปนผลแกผูถือหุน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ 

วาระที ่5. พิจารณารับทราบรายงานผลตอบแทนกรรมการประจําป 2548 และอนุมัตคิาตอบแทนกรรมการ รวมถึง    

จัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการ 

ประธาน แถลงตอท่ีประชุมวา ในป 2548 ท่ีผานมา การจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ    ของบริษัท

ยังคงเปนไปตามงบประมาณซึ่งท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2546 ไดอนุมัติไว คือ  จํานวนเงิน 

6,825,000 บาท/ป และคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน   

ไดนํามาจัดสรรเปนเงนิประจําตําแหนงรายเดือนและคาเบ้ียประชุม ในการประชุมคร้ังนี้คณะกรรมการจึงขอ

รายงานใหท่ีประชุมไดรับทราบรายละเอียดการจายคาตอบแทนในป 2548 ท่ีไดจายใหแกกรรมการบริษัทท้ัง

คณะภายใตงบประมาณท่ีไดรับและการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ ซึ่งรายละเอียดของ

คาตอบแทนท้ังหมดปรากฏอยูในเอกสารประกอบการประชุม หนาที่ 27-30  ในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญ

ประชุม สรุปไดดังนี้ 

• คาตอบแทนท่ีจายแกคณะกรรมการบริษัทท้ังป 2548 มีจํานวนเทากับ  6,677,800  บาท  

• คาตอบแทนท่ีจายแกคณะกรรมการชุดยอยอ่ืน ๆ ซึ่งท้ังหมดเปนคาเบ้ียประชุม รวมท้ังป 2548 มีจํานวน 

เทากับ 1,845,000  บาท แยกออกเปน 

1.คณะกรรมการบริหาร                ประชุมท้ังสิ้น 12 คร้ัง     เปนเงิน  810,000 บาท 

2.คณะกรรมการตรวจสอบ                ประชุมท้ังสิ้น  8  คร้ัง     เปนเงิน  880,000 บาท 

3.คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประชุมท้ังสิ้น  3 คร้ัง     เปนเงนิ    95,000 บาท 

4.คณะอนุกรรมการสรรหา     ประชุมท้ังสิ้น  2 คร้ัง     เปนเงนิ    60,000 บาท 

ซึ่งรายละเอียดของคาตอบแทนขางตนเปนการรายงานเพ่ือทราบไมมีการลงมติ และนอกเหนือจากคาตอบแทน

ดังกลาวบริษัทไมมีการจายคาตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชนอ่ืนใดในลักษณะที่มิใชคาตอบแทนตามปกติ

ใหแกท้ังกรรมการและพนักงาน   

ท่ีประชุมรับทราบรายงานการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ/อนุกรรมการชุด

ยอยอ่ืน โดยไมมีผูใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม   

 

หนาท่ี      

 



เอกสารแนบ 1/หนา                              11

จากน้ัน ประธาน ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2549

และการจัดสรรเงินบําเหน็จ  โดยแถลงวาคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา 

1. ปรับเพ่ิมวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ีและสอดคลองกับอัตรา

คาตอบแทนของกรรมการบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยขอปรับเพ่ิมวงเงินจากจํานวน 6,825,000 

บาท/ป (หกลานแปดแสนสองหม่ืนหาพันบาท) ซึ่งเปนอัตราปจจุบันท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน  

ตั้งแต 2546  เปนวงเงิน  7,800,000 บาท/ป (เจ็ดลานแปดแสนบาท) หรือเพ่ิมขึ้น 975,000 บาท/ป 

(เกาแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาท) และจะจัดสรรเงินจํานวนดังกลาวเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือน และ   

คาเบ้ียประชุมเชนเดียวกับท่ีปฏิบัติอยู ณ ปจจุบัน โดยรายละเอียดของการจัดสรรมีดังนี้ 

          (หนวย : บาท) 

 เงินประจําตําแหนง/เดือน คาเบ้ียประชุม/ครั้ง (12 ครั้ง/ป) 

ตําแหนง อัตราปจจุบัน อัตราใหม อัตราปจจุบัน อัตราใหม 

ประธานกรรมการ 57,500 60,000 30,000 40,000 

28,750 30,000 15,000 20,000 กรรมการ/คน *(11 คน) 

จํานวนเงินรวมตอเดือน 373,750 390,000 195,000 260,000 

จํานวนเงินรวมตอป 4,485,000 4,680,000 2,340,000 3,120,000 

ซึ่งเม่ือรวมท้ังปแลวจํานวนคาตอบแทนจะอยูภายในวงเงิน 7,800,000 บาท (เจ็ดลานแปดแสนบาท) โดย

อัตราท่ีเสนอนี้จะขอใหมีผลใชบังคับต้ังแตป 2549 เปนตนไปจนกวาท่ีประชุมผูถือหุนจะมีการอนุมัติให

เปลี่ยนแปลง 

2. การจายเงินบําเหน็จแกกรรมการในอัตรารอยละ  1   ของจํานวนเงินปนผลท่ีอนุมัติใหจายแกผูถือหุน

จากผลการดําเนินงานท้ังป หรือคิดเปนจํานวนเงิน 10,665,232.02 บาท (สิบลานหกแสนหกหม่ืนหา

พันสองรอยสามสิบสองบาทสองสตางค) ซึ่งอัตราการจายเงินบําเหน็จนี้ก็เปนไปตามนโยบายท่ีไดรับความ 

เห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุนต้ังแตป 2536   และไดถือปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน กลาวคือเม่ือการดําเนินงาน 

ของบริษัทมีผลกําไรและมีการอนุมัติจายเงินปนผลแกผูถือหุน     จึงจะพิจารณาการจายเงินบําเหน็จแก 

คณะกรรมการบริษัทในอัตรารอยละ 1 ของจํานวนเงินท่ีอนุมัติจายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุน   โดยให 

คณะกรรมการเปนผูจัดสรรกันเอง 

จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาพรอมสอบถามความเห็นของที่ประชุมวามีผูใดประสงคจะซักถาม/    

แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม เม่ือไมมีผูใดซักถาม/แสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหที่ประชุม

พิจารณาลงมติ   

มติ ผลการลงมติ ในวาระที่ 6 พิจารณารับทราบรายงานผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ     

จัดสรรเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการ โดยการลงมติเฉพาะกรณีการจัดสรรเงินบําเหน็จแก

คณะกรรมการ มีดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน 679,938,584 เสียง คิดเปนรอยละ 95.241 

 

 

ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 

 งดออกเสียง  จํานวน 33,975,700 เสียง คิดเปนรอยละ 4.759 

 จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี 713,914,284 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

 

หนาท่ี      
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สรุป  ที่ประชุมมีมติดวยเสียงสวนใหญรอยละ  95.241 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงในวาระน้ี เห็นดวยใหปรับเพ่ิมวงเงินคาตอบแทนทีจ่ายใหแกคณะกรรมการบรษิัทจาก

จํานวน 6,825,000 บาท/ป (หกลานแปดแสนสองหม่ืนหาพันบาท) เปน 7,800,000 บาท/ป 

(เจ็ดลานแปดแสนบาท) และใหจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการในอตัรารอยละ 1 ของจํานวน   

เงินปนผลทีอ่นุมัติใหจายแกผูถือหุน คิดเปนจํานวน 10,665,232.02 บาท (สิบลานหกแสนหก

หม่ืนหาพันสองรอยสามสิบสองบาทสองสตางค) โดยใหคณะกรรมการเปนผูจดัสรรตามที่เสนอ  

วาระที ่6.   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

ประธาน แถลงตอท่ีประชุมวา ในปนี้กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย  

1.นายสมมาตร  พูนภักดี  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป  กรรมการบริหาร     

3.นางจันทิมา  จตุรภัทร        กรรมการอิสระ อนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน และ 

อนุกรรมการสรรหา 

4.พลเรือตรีวิทุร  แสงสิงแกว กรรมการอิสระ 

อยางไรก็ดี กอนท่ีประธานจะเสนอใหท่ีประชุมเขาสูกระบวนการพิจารณา นายสมมาตร  พูนภักดี กรรมการ

อิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแถลงตอท่ีประชุมวาเนื่องดวยในปนี้ตน และกรรมการอีก    

3 ทาน ดังรายชื่อท่ีปรากฏในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมและตามรายละเอียดท่ีประธานไดแจงตอท่ีประชุม  

ครบกําหนดตองออกจากตําแหนงตามวาระ ดังนั้น กอนท่ีจะเขาสูกระบวนการพิจารณาตามระเบียบวาระตน

และกรรมการอีก 3 ทาน ขออนุญาตออกจากที่ประชุมเพ่ือใหผูถือหุนทุกทานไดพิจารณา และแสดงความ   

คิดเห็นอยางเปนอิสระ  จากนั้นกรรมการท้ัง 4 ทานไดออกจากท่ีประชุมเปนการชั่วคราว 

ประธาน  ไดกลาวเพ่ิมเติมวา การดําเนินการนี้ก็เพ่ือใหเกิดความโปรงใส และเพ่ือใหทานผูถือหุนสามารถ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกรรมการแตละทานท่ีครบกําหนดตองออกตามวาระไดอยางเปนอิสระเชนเดียวกับ

ปท่ีผานมาและก็จะปฏิบัติสืบตอไป จากนั้นไดเขาสูกระบวนการพิจารณาตอ โดยแถลงวาคณะกรรมการบริษัท

โดยการเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการท่ีเก่ียวของมิไดอยูรวมในการพิจารณาดวย       

เห็นควรเสนอใหเลือกตั้งกรรมการท้ัง 4 ทาน ท่ีครบกําหนดตามวาระกลับเขารับตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง 

พรอมนําเสนอประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีครบกําหนดวาระเปนรายบุคคลตอท่ีประชุม  ซึ่งมีรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหนาท่ี  32-35  

ท้ังนี้ ประธานไดกลาวสรุปถึงประวัติและผลงานของกรรมการแตละทานท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ท่ีไดนํา

ความรู ความสามารถ และประสบการณในตําแหนงหนาท่ีการงานดานตาง ๆ ของทานมาใหคําแนะนํา      

ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอบริษัทและคณะกรรมการ และแมบางทาน ไดแก คุณจันทิมา จตุรภัทร      

ซึ่งปจจุบันปฏิบัติงานและดํารงตําแหนงในระดับบริหารอยูท่ี ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดย

ปจจุบันทําหนาท่ีดูแลสินทรัพยท่ีมีปญหาของธนาคารไทยพาณิชย และคณะอนุกรรมการสรรหาก็ไดพิจารณา

วาเปนธุรกิจเดียวกันกับบริษัท ซึ่งในชวงกอนหนานี้ทานไดดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของบริษัทดวย   

แตปจจุบันมีสถานะเปนกรรมการอิสระ อยางไรก็ดี คณะอนุกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทได

พิจารณาแลวเห็นวาการดํารงตําแหนงในธนาคารไทยพาณิชยไมนาจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

และ/หรือความเสียหายใดๆ ตอบริษัท ในทางกลับกันตลอดระยะเวลาที่ทานดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัท

ไดรับประโยชนจากประสบการณของทานเปนอยางมาก และเนื่องจากตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด จะตองเปดเผยขอมูลในสวนนี้ใหผูถือหุนไดรับทราบซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏในเอกสาร

ประกอบการประชุมดังท่ีกลาวขางตนแลว จึงขอเรียนเพ่ิมเติมใหผูถือหุนทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา 

พรอมสอบถามวาจะมีผูใดเสนอเปนประการอ่ืน หรือจะซักถาม/แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอยางใดหรือไม 

หนาท่ี      
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มีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเสนอชื่อบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ สรุปไดดังนี้ 

จากการเสนอชื่อวาระ “การเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ” คําวา “เลือกตั้ง” นาจะ

หมายถึง การมีตัวเลือก แตการเสนอชื่อกรรมการคร้ังนี้ท่ีตองเลือกกรรมการ 4 คน รายชื่อกรรมการท่ีเสนอก็มี

จํานวน 4 คนซึ่งเทากับไมมีตัวเลือก การลงมติในครั้งนี้จึงเสมือนเปนการรับรองกรรมการแทนกรรมการท่ีตอง

ออกตามวาระตามความเห็นชอบของคณะกรรมการมากกวาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออก

ตามวาระท่ีตองมีรายชื่อมากกวาจํานวนกรรมการท่ีตองเลือก  และมีการลงมติเลือกเพียงเทาจํานวนท่ีตองการ 

หรือมีขอกําหนดวิธีการเลือกวาผูถือหุนสามารถลงคะแนนเลือกกรรมการไดโดยใชจํานวนหุนท่ีมีอยูเลือก

กรรมการไดก่ีคนเชนนี้เปนตน แตอยางไรก็ดี การแสดงความคิดเห็นนี้เปนเพียงขอสงสัย แตมิไดมีความเห็น

โตแยงหรือไมเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการบริษัทแตอยางใด 

ประธาน ชี้แจงวา ในการนี้ก็คงจะตองเปนการเสนอใหทานผูถือหุนพิจารณาลงมติเปนการเลือกต้ัง ซึ่งในทาง

ปฏิบัติอาจมีลักษณะเหมือนเปนการรับรองดังท่ีทานผูถือหุนกลาว และขออภัยท่ีการนําเสนออาจจะไมชัดเจน

ในสวนของการสอบถามวาผูถือหุนทานใดประสงคจะเสนอรายชื่อบุคคลอ่ืน เพ่ือใหพิจารณาเลือกตั้งเปน

กรรมการดวยหรือไมจึงขอสอบถามในเวลานี้อีกครั้ง   ซึ่งในปท่ีผานมาก็ไดเคยแจงตอผูถือหุนวาจะขอใหเสนอ

รายชื่อบุคคลท่ีเห็นควรวาจะใหมีการเลือกตั้งเปนกรรมการเขามายังบริษัทกอนการประชุม เพ่ือจะไดใหคณะ 

อนุกรรมการสรรหาพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติกอนได โดยเฉพาะอาจจะตองมีการขอความเห็นชอบจาก

ธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งจะตองใชเวลาประมาณ 1 เดือน แตเนื่องจากมีขอติดบางประการ ท้ังในเร่ืองของ

การพิจารณาวาผูถือหุนท่ีมีสิทธิเสนอชื่อนั้นควรจะเปนผูถือหุนของบริษัท ณ เวลาใด เพราะหากใชรายชื่อ  ณ 

วันปดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิในการเขาประชุมก็อาจจะทราบผลไมทันเวลาการประชุม อีกท้ังยังไมมีความชัดเจนวา

จากสถานะของบริษัท ณ ปจจุบันท่ีมิใชเปนสถาบันการเงินแลวจะยังตองมีการย่ืนขอความเห็นชอบจากธนาคาร

แหงประเทศไทยอยูหรือไม ในชั้นนี้จึงยังมิไดแจงการดําเนินในเรื่องการเสนอช่ือบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปน

กรรมการตอผูถือหุน   

มีผูถือหุน แสดงความเห็นเพ่ิมเติมวา การเปดใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเขารับการแตงตั้งเปนกรรมการนั้น 

บริษัทสามารถประกาศแจงใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเขารับเลือกต้ังเปน

กรรมการ ผานทาง Web site ของบริษัทไดชวงเวลา 45 วันลวงหนากอนการประชุม   

ประธาน แถลงเพ่ิมเติมวา เนื่องจากเดิมการแตงตั้งกรรมการของบริษัทตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหง

ประเทศไทยกอน ซึ่งการใหสิทธิแกผูถือหุนหากใชรายชื่อผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนท่ีใหสิทธิในการเขารวม

ประชุมก็อาจมีระยะเวลาไมเพียงพอท่ีจะตองใหผานการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติจากคณะอนุกรรมการสรรหา 

และผานความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยกอนท่ีจะเสนอในท่ีประชุม  แตอยางไรก็ดี คาดวาในปถัดไปจะ

มีความชัดเจนข้ึนในเร่ืองของขอกําหนดทางการวาตองขอความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยหรือไม ท้ังนี้   

ก็จะพยายามพัฒนาปรับปรุงวิธีดําเนินการสรรหาใหเหมาะสม และขอรับคําแนะนาํในเร่ืองการเปดใหผูถือหุนเสนอ

ชื่อบุคคลผานทาง Web site ของบริษัทเพ่ือเปนอีกหนึ่งแนวทางในการดําเนินการ ตอไป  

เม่ือไมมีผูซักถาม/แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธาน จึงไดขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการท่ี

ครบกําหนดตองออกจากตําแหนงตามวาระโดยขอใหพิจารณาลงมติเปนรายบุคคล  

มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ซึง่มีการ

ลงมติแยกเปนรายบุคคล มีดังน้ี 

 

 

 

หนาท่ี      
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 1.นายสมมาตร  พูนภักดี 

      เห็นดวย จํานวน 663,699,884 เสียง คิดเปนรอยละ 92.966 

    ไมเห็นดวย จาํนวน 16,238,700 เสียง คิดเปนรอยละ 2.275 

    งดออกเสยีง  จํานวน 33,975,700 เสียง คิดเปนรอยละ 4.759 

    จํานวนเสยีงท้ังหมดในวาระน้ี 713,914,284 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

   2.นางสาวสุวรรณภา  สวุรรณประทีป 

      เห็นดวย จํานวน 663,699,884 เสียง คิดเปนรอยละ 92.966 

    ไมเห็นดวย จาํนวน  16,238,700 เสียง คิดเปนรอยละ 2.275 

    งดออกเสยีง  จํานวน 33,975,700 เสียง คิดเปนรอยละ 4.759 

    จํานวนเสยีงท้ังหมดในวาระน้ี 713,914,284 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

   3.นางจันทิมา  จตุรภัทร 

      เห็นดวย จํานวน 663,699,884 เสียง คิดเปนรอยละ 92.966 

    ไมเห็นดวย จาํนวน 16,238,700 เสียง คิดเปนรอยละ 2.275 

    งดออกเสยีง  จํานวน 33,975,700 เสียง คิดเปนรอยละ 4.759 

    จํานวนเสยีงท้ังหมดในวาระน้ี 713,914,284 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

   4.พลเรือตรีวิทุร  แสงสิงแกว 

      เห็นดวย จํานวน 663,699,884 เสียง คิดเปนรอยละ 92.966 

    ไมเห็นดวย จาํนวน  16,238,700 เสียง คิดเปนรอยละ 2.275 

    งดออกเสยีง  จํานวน 33,975,700 เสียง คิดเปนรอยละ 4.759 

    จํานวนเสยีงท้ังหมดในวาระน้ี 713,914,284 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

สรุป   ที่ประชุมมีมติดวยเสียงสวนใหญรอยละ 92.966  ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุมและมี

สิทธิออกเสียงในวาระน้ีเห็นดวยใหแตงตั้ง นายสมมาตร พูนภักด ีนางสาวสุวรรณภา  สุวรรณ

ประทีป  นางจันทิมา   จตุรภทัร   และ  พลเรือตรีวิทรุ   แสงสิงแกว   กรรมการที่ครบกําหนดตอง

ออกจากตําแหนงตามวาระ  กลับเขารับตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง  

กอนเขาสูการพิจารณาในวาระท่ี 7 ประธานไดขอใหเชิญกรรมการท้ัง 4 ทานกลับเขาหองประชุมเพ่ือรวมการ

ประชุมตามระเบียบวาระท่ีเหลืออยูตอไป  

วาระที่ 7. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2549 

ประธาน แถลงวาในปท่ีผานมา บริษัทไดแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  

เปนผูสอบบัญชีประจําป 2548 โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 2,720,000 ลานบาท 

สําหรับป 2549  คณะกรรมการตรวจสอบไดมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และไดเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอตอผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง  

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด (Ernst&Young) โดย 

1. นางสาวรัตนา   จาละ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3734 หรือ 

2. นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 หรือ 

3. นายณรงค   พันตาวงษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315  

เปนผูสอบบัญชีประจําป 2549  

 

 

หนาท่ี      
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โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา  Ernst&Young  มีประสบการณในตรวจสอบสถาบันการเงินและ       

มีเครือขายครอบคลุมเปนท่ียอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทําใหมาตรฐานการสอบบัญชีของบริษัทอยูใน

ระดับสากล ตลอดจนมีการถายทอดความรูใหกับบริษัท   สําหรับคาสอบบัญชีท่ีเสนอเขามาในป 2549 นี้  

ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทาน รวมถึง Ernst&Young ไมมีความสัมพันธหรือรายการ     

ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทแตอยางใด และธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความ

เห็นชอบแกผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทานแลว 

สําหรับคาสอบบัญชีท่ีเสนอเขามานั้น หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบและสายงานบัญชีไดรวมกันพิจารณา

ตอรองราคาแลว ก็ไดราคาสรุปสําหรับการตรวจสอบงบการเงินประจําป 2549 เปนจํานวน 2,000,000

บาท  ลดลงจากปท่ีผานมาจํานวน 720,000 บาท หรือคิดเปนลดลง 26.47%  และนอกจากคาสอบบัญชีก็

จะมีคาบริการงานตรวจสอบพิเศษตามเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด อีกจํานวน 300,000 บาท 

ซึ่งเปนอัตราเดียวกับป 2548 รายละเอียดคาสอบบัญชีของบริษัทและท้ังกลุมธนชาตเปรียบเทียบระหวางป 

2548-2549 ไดแสดงไวในเอกสารประกอบการประชุมหนาท่ี 36-37 แลว 

สํานักงาน Ernst&Young ไดทําการตรวจสอบบัญชีใหกับบริษัทมาตั้งแตป  2544 จนถึงปจจุบันรวมเปน

เวลา 5 ป แตผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทานยังไมเคยทําหนาท่ีในการตรวจสอบบัญชีใหกับบริษัท พรอมนําเสนอ   

ใหท่ีประชุมพิจารณาประวัติโดยสังเขปของผูสอบบัญชีเปนรายบุคคลดังรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร

ประกอบการประชุมหนาท่ี 38-40  

หลังจบการนําเสนอไมมีผูใดแสดงความคิดเห็นหรือมีขอซักถาม ประธานจึงไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

แตงต้ังผูสอบบัญชี จํานวน 3 ทาน จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ดังรายชื่อตอไปนี ้      

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2549   

1. นางสาวรัตนา    จาละ             ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3734หรือ 

2. นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3516 หรือ 

3. นายณรงค     พันตาวงษ       ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3315   

โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูตรวจสอบและทําความเห็นเก่ียวกับงบการเงินของบริษัท และขอเสนอ

ใหกําหนดอัตราคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน  2,000,000 บาทตามท่ีเสนอมา   

มติ     ผลการลงมติใน วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2549 

         มีดังน้ี 

   เห็นดวย จํานวน 679,938,584 เสียง คิดเปนรอยละ 95.241 

 ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 

 งดออกเสียง  จํานวน 33,975,700 เสียง คิดเปนรอยละ 4.759 

 จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี 713,914,284 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยเสียงสวนใหญรอยละ 95.241 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุมและ     

มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ เห็นดวยให แตงตั้งผูสอบบัญชีจํานวน 3 คน จากบริษัท สํานักงาน

เอินสท แอนด ยัง จํากัด  เปนผูสอบบัญชี  ประจําป 2549 ของบริษัท  ดังรายช่ือและอัตรา    

คาสอบบัญชีที่เสนอทุกประการ   

 

 

 

หนาท่ี      
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วาระที่ 8. พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนําออกจําหนาย  

จํานวน 1,000,000,000 หุน (หน่ึงพันลานหุน) 

ประธาน แถลงตอท่ีประชุมวา ในวาระนี้คณะกรรมการบริษัทขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาลดทุนจดทะเบียน

ในสวนท่ียังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 1,000,000,000 หุน (หนึ่งพันลานหุน) หรือคิดเปนจํานวนเงิน 

10,000,000,000 บาท (หนึ่งหม่ืนลานบาท) ซึ่งเปนจํานวนทุนจดทะเบียนท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญ

ผูถือหุน ประจําป 2546 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2546 โดยกําหนดใหจัดสรรและเสนอขายแกผูถือหุนเดิม

จํานวน 500,000,000 หุน (หารอยลานหุน) และผูลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจํานวน 500,000,000 หุน (หารอยลานหุน) แตจน ณ ปจจุบันยังมิไดมีการ

นําหุนดังกลาวออกจําหนาย 

สําหรับเหตุผลที่ขอลดทุนโดยการตัดหุนจดทะเบียนจํานวนที่กลาวออก เน่ืองจาก 

• หนวยงานทางการ ท่ีเก่ียวของกับการขออนุญาตนําหุนเพ่ิมทุนใหมออกจําหนาย ซึ่งไดแก กระทรวงการคลัง 

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดกําหนดระยะเวลาในการนําหุน    

เพ่ิมทุนท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชมุผูถือหุนออกจําหนายไว โดยในสวนของกระทรวงการคลังอนุญาตให    

นําหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมออกจําหนายไดภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันท่ีไดรับอนุญาตจากกระทรวง     

การคลัง  คือ นับจากวันท่ี 22 สิงหาคม 2546 และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยกําหนดใหการขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหมแกผูลงทุนประเภทสถาบัน

จะตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนและมติดังกลาวตองมีอายุไมเกิน 1 ปนับจากวันท่ีไดรับอนุมัติ  

• บริษัทมีความเพียงพอของเงินกองทุน จึงไมมีความจําเปนจะตองเรียกชําระเงินเพ่ิมทุนในสวนท่ีกลาว 

กอปรกับไดลวงเลยระยะเวลาที่หนวยงานทางการท้ัง 2 แหงกําหนดไวแลว ดังนั้นมติของท่ีประชุมผูถือหุน

ท่ีมีอยูเดิมจึงไมสามารถนํามาใชได  และหากคงไวเชนปจจุบันก็จะมีผลใหการแสดงขอมูลรายละเอียด

เก่ียวกับทุนจดทะเบียนและทุนท่ีเรียกชําระแลวมีความแตกตางกัน  

คณะกรรมการจึงเห็นควรใหมีการเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงจํานวนทุนจดทะเบียนของ

บริษัท โดยการลดทุนดวยวิธีตัดหุนจดทะเบียนท่ียังมิไดนําออกจําหนายตามนัยมาตรา 140 แหงพระราช-

บัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ 2535 เพ่ือใหจํานวนทุนจดทะเบียนตรงกับจํานวนทุนท่ีเรียกชําระแลว คือ 

จํานวน 1,333,154,003 หุน (หนึ่งพันสามรอยสามสิบสามลานหนึ่งแสนหาหม่ืนสี่พันสามหุน)  หรือคิดเปน

จํานวนเงิน 13,331,540,030 บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันสามรอยสามสิบเอ็ดลานหาแสนสี่หม่ืนสามสิบบาท) 

ไมมีผูใดซักถามหรือแสดงขอคิดเห็นในวาระน้ี ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ   

มติ ผลการลงมติ  ในวาระที่ 8. พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยัง 

ไมไดนําออกจําหนาย จํานวน 1,000,000,000 หุน (หน่ึงพันลานหุน) มีดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน 679,938,584 เสียง คิดเปนรอยละ 95,241 

 

 

ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 

 งดออกเสียง  จํานวน 33,975,700 เสียง คิดเปนรอยละ 4.759 

 จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี 713,914,284 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

สรุป  ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงสวนใหญรอยละ 95.241 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้  อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียน 

ที่ยังไมไดนําออกจําหนาย จํานวน 1,000,000,000 หุน (หน่ึงพันลานหุน)ตามรายละเอียด   

ที่เสนอทุกประการ   
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วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุน 

 ประธาน แถลงตอท่ีประชุมวา วาระนี้เปนเรื่องท่ีสืบเนื่องจากการพิจารณาในวาระท่ี 8 ซึง่ท่ีประชุมไดมีมติ

อนุมัติใหบริษัทดําเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียังไมไดนําออกจําหนายจํานวน 

1,000,000,000 หุน (หนึ่งพันลานหุน) ออกได จึงมีความจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของ

บริษัท ขอ 4  เก่ียวกับทุนของบริษัทใหสอดคลองกัน  โดยขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณายกเลิกขอความเดิมใน

หนังสือบริคณหสนธิขอ 4 และขอแกไขเพ่ิมเติมเปนขอความใหม ดังนี้ 

  ขอ 4 ทุนจดทะเบยีนจํานวน  13,331,540,030 บาท (หน่ึงหมื่นสามพันสามรอยสามสบิเอด็ลานหาแสนสี่หมืน่สามสิบบาท) 

                แบงออกเปน               1,333,154,003 หุน  (หน่ึงพันสามรอยสามสิบสามลานหน่ึงแสนหาหมื่นสี่พนัสามหุน)  

                 มูลคาหุนละ                                  10  บาท (สิบบาท) 

              โดยแยกออกเปน 

                 หุนสามัญ                   1,333,134,457  หุน  (หน่ึงพันสามรอยสามสิบสามลานหน่ึงแสนสามหมื่นสี่พันสี่รอยหาสิบเจ็ดหุน)  

หุนบุริมสิทธิ                           19,546  หุน  (หน่ึงหมื่นเกาพันหารอยสี่สิบหกหุน)                  

ไมมีผูใดซักถามหรือแสดงขอคิดเห็น  ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ   

มติ ผลการลงมติ  ในวาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 

เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทนุ มีดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน 679,939,284 เสียง คิดเปนรอยละ 95,241 

 

 

ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 

 งดออกเสียง  จํานวน 33,975,700 เสียง คิดเปนรอยละ 4.759 

 จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี 713,914,984 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

สรุป  ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงสวนใหญรอยละ 95.241 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ อนุมัติใหแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4   

เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทนุโดยใหยกเลิกขอความเดิมและใชขอความใหม ตามรายละเอียด     

ที่เสนอทุกประการ   

วาระที่ 10. เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

  -ไมมี- 

หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก ประธานจึงไดกลาวปดประชุม 

   ปดประชุมเวลา  16.20 นาฬิกา 

 

 

บันเทิง     ตันติวิท    

  ลงชื่อ      ประธานท่ีประชุม 

        (                  นายบันเทิง     ตันติวิท               ) 

 

 

 

  ลงชื่อ      เลขานุการผูบันทึกการประชุม 

        (       นางณัฐกฤตา ภัทรภร  เศวตพัชราภรณ       )  

หนาท่ี      
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