
เอกสารแนบ 1  
 

หนาท่ี  6 

 
 

 
 

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ณ หองจามจุรีบอลรูม ช้ัน M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551 เวลา 14.30 นาฬิกา 

              
 
องคประชุม ประธานแจงวา ณ ขณะนี้ ไดเลยเวลาการประชุมไปประมาณ 10 นาทีแลว ซึ่ง ณ เวลา 

14.40 นาฬิกา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 313 ราย รับมอบฉันทะจาก

บุคคลธรรมดา จํานวน 343 ราย และรับมอบฉันทะจากนิติบุคคล จํานวน 130 ราย รวม

ทั้งส้ิน 786 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งส้ิน 664,729,382 หุน จากจํานวนหุนทั้งหมดของ

บริษัทที่ออกและเรียกชําระแลว 1,333,154,003 หุน หรือคิดเปนรอยละ 49.636 ครบเปน

องคประชุม 

 

กรรมการผูเขารวมประชุม 1. นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการ  

(กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

    2. นายศุภเดช   พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการบริหารและ 

(กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

    3. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและ 

ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน

(กรรมการอิสระ) 

    4. นายสมเกียรติ   ศุขเทวา  กรรมการสรรหาและ 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน  

(กรรมการอิสระ) 

    5. พลเรือตรีนายแพทยวิทุร  แสงสิงแกว  กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

    6. นายพิมล   รัฐปตย  กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

    7. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป  กรรมการ และ 

                                                                                                                        รองประธานกรรมการบริหาร  

                                                                                                                         (กรรมการที่เปนผูบริหาร)  

8. นายทวีศักด์ิ   ศักด์ิศิริลาภ  กรรมการ และกรรมการบริหาร  

                                                                                                   (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2551 
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    9. นายอนุวัติร   เหลืองทวีกุล  กรรมการ และกรรมการบริหาร  

                                                                                                                        (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

เปดประชุม  นายบันเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดประชุมเม่ือเวลา 14.40 นาฬิกา 

แจงวาวันนี้เปนการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2551 มีระเบียบวาระการประชุม 3 วาระ ซึ่งจักไดกลาว

ตอไป การประชุมคร้ังนี้ ประธานไดแตงต้ัง นายภาณุพันธุ ตวงทอง เปนผูจดบันทึกการประชุม กอนเร่ิมการ

ประชุมประธานไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุมคร้ังนี้ มีกรรมการเขาประชุมทั้งส้ิน 9 ทาน จาก

จํานวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งส้ิน 10 ทาน โดยมีกรรมการ 1 ทาน คือ นายสมมาตร พูนภักดี ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ขอลาปวย  

ประธานแจงใหทราบวา ในเดือนตุลาคม 2551 ไดมีกรรมการลาออกจํานวน 1 ทาน คือนางจันทิมา        

จตุรภัทร ซึ่งไดลาออกจากการเปนกรรมการและกรรมการชุดยอย โดยมีผลต้ังแตวันที่ 10 ตุลาคม 2551 

เปนตนไป เนื่องดวยพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหลักเกณฑของธนาคาร

แหงประเทศไทย (“ธปท.”) เก่ียวกับการกํากับแบบรวมกลุม กําหนดใหบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) ซึ่งเปนบริษัทแมของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) ที่ประกอบธุรกิจ

สถาบันการเงินตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของกรรมการของสถาบันการเงิน ซึ่งจะ 

ตองไมเปนกรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจของสถาบันการเงินอื่นใด ซึ่งปจจุบันทานดํารงตําแหนงผูบริหาร

ระดับสูงของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มาเปนเวลานานแลว จึงมีความจําเปนตองลาออกตาม

หลักเกณฑดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะพิจารณาแตงต้ังกรรมการเขาใหมแทนตอไป 

ตอจากนั้น ประธานไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการประชุมและการลงมติ 

สรุปไดดังนี้ 

1. การลงมติสําหรับการประชุมในวันนี้ จะใชวิธีเดียวกันกับการลงมติในคราวกอนๆ และเพื่อใหการลง

มติเปนไปโดยถูกตองครบถวนย่ิงขึ้นกวาการประชุมคราวกอนๆ จึงยึดถือจํานวนผูถือหุนที่อยูในที่

ประชุมเปนสําคัญ โดยผูถือหุนใดออกจากหองประชุมขอใหแจงแกเจาหนาที่ของบริษัทฯ และเม่ือ

เจาหนาที่ของบริษัทฯ เห็นวาผูถือหุนรายนั้นกลับมาไมทันในการลงมติของวาระใดแลว ถือวา

ผูเขารวมประชุมทานนั้นมิไดอยูรวมประชุมในวาระน้ัน 

2. สําหรับการลงมติ หากผูถือหุนลงมติ “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ใหลงมติในบัตรลงคะแนนที่

ไดจัดสงใหแกผูถือหุนไวเม่ือตอนลงทะเบียน และสงคืนบัตรลงคะแนนที่ไดลงมติดังกลาวเพื่อจักได

นําไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมในวาระท่ีเก่ียวของ สวนผูถือหุนที่มิได

สงคืนบัตรลงคะแนน ถือวาลงมติ “เห็นดวย” รวมทั้งบริษัทฯ จะทําการตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะ 

วาผูมอบฉันทะไดแสดงเจตนาประสงคจะออกเสียงใด เพื่อจักใหไดคะแนนเสียงที่ถูกตองครบถวน 

และเม่ือไดจํานวนเทาใดจะถือเปนคะแนนเสียงที่มีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ และ 

3. และเชนเดียวกับที่เคยปฏิบัติเสมอมา ระหวางรอการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง ประธานจะ

ดําเนินการประชุมในวาระถัดไปกอน และเม่ือรวบรวมคะแนนเสียงเปนที่เรียบรอยแลว จักไดรายงาน

ผลใหที่ประชุมรับทราบเปนรายวาระไป  
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หลังจากการชี้แจงดังกลาวขางตน ประธานจึงขอเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ไดจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2551 

มีวาระรวม 10 วาระ ดังรายละเอียดที่ไดพิมพไวในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม หนา 3 ถึงหนา 21 

รวมทั้งส้ิน 19 หนา โดยประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมพรอมกันที่ละหนา พรอม

สอบถามวามีผูถือหุนทานใดตรวจสอบแลวเห็นวาการบันทึกเปนไปโดยไมถูกตองครบถวน หรือตองการให

แกไขเพิ่มเติมในจุดใดหรือหนาใด หรือไม  

โดยมีผูถือหุนซักถามและแสดงความเห็น ดังนี้ 

นายนิวัติ จตุพรเจริญ (ผูถือหุน) ไดสอบถามขอมูลในหนา 7 ของรายงานการประชุมดังกลาว เก่ียวกับ

สัญชาติ แนวคิด และแนวทางการลงทุนของธนาคารแหงโนวาสโกเทีย (“BNS”)  

ประธานขออนุญาตเรียนช้ีแจงในวาระถัดไป เนื่องจากเห็นวา ประเด็นดังกลาวไมไดเก่ียวของกับการรับรอง

รายงานประชุม  

นายชัชชัย คุณงาม (ผูถือหุน) ไดกลาวชมเชยบริษัทฯ เก่ียวกับการจดบันทึกรายงานการประชุมของ 2 

คราวท่ีผานมา วาถือเปนแบบฉบับ (Master Type) ของการจดบันทึกรายงานการประชุมของบริษัททั้งที่จด

ทะเบียนและไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลท.”) และขอเสนอแนะวาไมควรใชคํา

สรรพนามสําหรับบุรุษที่ 1 และ 2  

และเม่ือไมมีผูถือหุนทานใดขอใหเสนอแกไข ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2551  

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 มีดังนี้ 

 เห็นดวย จํานวน  664,675,507 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

 ไมเห็นดวย จํานวน       0 เสียง คิดเปนรอยละ     0.000 

 งดออกเสียง จํานวน       0 เสียง คิดเปนรอยละ     0.000 

 จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี 664,675,507 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ซึ่ง

ประชุมเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2551  

 
วาระที่ 2 พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 2 ขอที่ 8 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา การพิจารณาวาระท่ี 2 นี้ เปนเหตุผลหลักของการจัดประชุมในคร้ังนี้ 

เนื่องจากขอบังคับในปจจุบันของบริษัทฯ หมวดที่ 2 ขอที่ 8 กําหนดไววา “ขอ 8. บริษัทจะถือหุนหรือรับหุน

ของบริษัทเองไวเปนหลักประกันไมได“ มีผลทําใหเกิดปญหาเก่ียวกับการบริหารสภาพคลองทางการเงนิ
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ของบริษัทฯ แมวาราคาหุนของบริษัทฯ ในตลาด มีมูลคาตํ่ากวามูลคาหรือราคาพื้นฐานที่แทจริง ซึ่งบริษัทฯ 

มีสภาพคลองทางการเงิน แตบริษัทฯ ไมสามารถซื้อหุนคืนเพื่อประโยชนของผูถือหุนได ดังนั้น

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแกไขขอบังคับดังกลาว โดยบริษัทฯ อาจจะซ้ือหุนคืน

ภายใตหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไว เชน เม่ือบริษัทฯ ซื้อหุนคืน ณ ขณะที่ราคาหุนที่ซื้อคืนตํ่ากวามูลคา

หรือราคาพ้ืนฐานที่แทจริง ยอมเปนประโยชนแกผูถือหุนที่ยังคงยึดถือหุนไวโดยไมขายเน่ืองจากราคาหุน

อาจปรับตัวสูงขึ้น  หรือผูถือหุนที่ขายหุนใหแกบริษัทฯ ก็จะไดรับราคาขายซ่ึงสูงกวาราคาตลาด กลาวคือ

ราคาเสนอซื้อหุนคืนตองไมเกินกวาราคาปดของหุนเฉล่ีย 5 วันทําการซ้ือขายกอนหนานั้นบวกดวยจํานวน

รอยละ 15 ของราคาปดเฉล่ีย หรือราคาเสนอขายหุนที่ซื้อคืนตองไมนอยกวาราคาปดของหุนเฉล่ีย 5 วันทํา

การซื้อขายกอนหนานั้นหักดวยจํานวนรอยละ 15 ของราคาปดเฉล่ีย และตองจําหนายหุนที่ซื้อคืนภายใน 3 

ปนับแตการซื้อหุนคืนเสร็จส้ิน หรือหากบริษัทฯ ไมจําหนายหุนที่ซื้อคืนภายในกําหนดเวลาดังกลาว บริษัทฯ 

ตองลดทุนสําหรับหุนซื้อคืนที่มิไดจําหนายออกไป เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิง ณ ขณะนี้ บริษทัตางๆ ไดมี

การบริหารสภาพคลองทางการเงินดวยวิธีการซื้อหุนคืนอยูเปนจํานวนมาก ประกอบกับภาวะวิกฤติ

เศรษฐกิจของโลกทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ทําใหนักลงทุนตางชาติไดเทขายหุนในประเทศไทยเปน

จํานวนมากเพื่อนําเงินเขากองทุนตางชาติของตนเอง กอใหเกิดผลกระทบตอราคาหุนในตลาดของประเทศ

ไทยเปนอยางมาก หากที่ประชุมนี้มีมติอนุมัติใหแกไขขอบังคับดังกลาวแลว คณะกรรมการจะไดวางแผน

เพื่อการบริหารสภาพคลองทางการเงินของบริษัทฯ ตอไป   

 

ตอจากนั้น ประธานไดตอบคําถามของผูถือหุนที่สอบถามในวาระท่ี 1 วา  BNS เปนธนาคารที่มีขนาดใหญ

เปนอันดับที่ 2 หรือ 3 ของประเทศแคนาดา กอต้ังมามากกวา 176 ป มีสาขากวา 50 ประเทศทั่วโลก ไดรับ

จัดอันดับเครดิตสูงกวาธนาคารธนชาต โดยในปจจุบันนี้ BNS ถือหุนของธนาคารธนชาตในอัตรารอยละ 

24.98 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด และจะทําการซ้ือหุนธนาคารธนชาตเพิ่มเติมจากบริษัทฯ เพื่อใหได

สัดสวนการถือหุนในอัตรารอยละ 49 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด โดยเม่ือตนเดือนตุลาคม 2551 

ประธานของ BNS  ไดเดินทางเขามาในประเทศไทยเพื่อยืนยันทั้งตอบริษัทฯ และส่ือโทรทัศนและวิทยุ ถึง

ความประสงคในการซ้ือหุนธนาคารธนชาตจากบริษัทฯ เพื่อถือหุนธนาคารธนชาตถึงรอยละ 49 ของหุนที่

จําหนายแลวทั้งหมด ดังนั้น เม่ือบริษัทฯ ไดรับเงินคาขายหุนในธนาคารธนชาตจาก BNS เปนจํานวน

ประมาณ 6,000 ลานบาท (หลังหักภาษี) จะทําใหบริษัทฯ มีสภาพคลองทางการเงินย่ิงขึ้น 

 

นอกจากนี้ ประธานแถลงถึงเหตุผลในการเลือก BNS เปนพันธมิตรทางธุรกิจวา มีธนาคารตางประเทศ

หลายแหงทั้งในประเทศมาเลเซีย ไตหวัน และ BNS ขอเขารวมทุนดวย อยางไรก็ตาม เม่ือบริษัทฯ คํานึงถึง

ความสามารถในการแขงขัน การยกระดับมาตรฐานใหเปนธนาคารขนาดใหญ และเพื่อรองรับ

พระราชบัญญัติประกันเงินฝาก พ.ศ. 2551 เปนตน จึงไดเลือก BNS เปนผูรวมลงทุน     โดยเฉพาะอยางย่ิง  

BNS มีการประกอบธุรกิจคลายคลึงกับธนาคารธนชาต คือมีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจเชาซ้ือ 

(ทั้งในประเทศแคนาดา แมกซิโก และประเทศแถบแคริเบียน เปนตน)   

 

หลังจากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
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ผูถือหุนซึ่งมิไดแจงนาม สอบถามวาหุนที่ซื้อคืนจะมีผลตอการลงคะแนนเสียงและการรับเงินปนผลหรือไม  

 

ประธานช้ีแจงวา ภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย หุนที่ซื้อคืนไมมีสิทธิออกเสียงและรับเงินปนผล 

 

นายชัชชัย คุณงาม (ผูถือหุน) สอบถามถึงความเปนไปไดชวงเวลาที่บริษัทฯ จะซื้อหุนคืน  

 

ประธานช้ีแจงวา บริษัทฯ ควรจะไดรับการอนุญาตจากธปท. และให BNS ชําระคาซ้ือหุนในธนาคารธนชาต

ใหแกบริษัทฯ เสร็จส้ินเสียกอน  ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในส้ินป 2551 นี้ ประธาน

ชี้แจงเพิ่มเติมวา แม BNS จะไมไดซื้อหุนในธนาคารธนชาตจากบริษัทฯ ก็ตาม แตเม่ือเปรียบเทียบระหวาง

ลูกหนี้เชาซ้ือที่เหลืออยูกับภาระหนี้จากธุรกิจเชาซ้ือ หนี้ในต๋ัวแลกเงินและหุนกู บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคลอง

สวนเกินเพียงพอในการซื้อหุนคืนได อยางไรก็ตาม เพื่อการสนับสนุนธุรกิจธนาคารธนชาตใหมีความ

แข็งแกรงย่ิงขึ้น  บริษัทฯ จึงควรใหการซื้อขายหุนในธนาคารธนชาตไดดําเนินการเปนที่เรียบรอยเสร็จส้ิน

กอน 

 

นายวีระ ไชยมโนวงค (ผูถือหุน) แนะนําใหมีเนื้อความของขอบังคับในปจจุบันไวในหนังสือบอกกลาวดวย  

เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสพิจารณากอน 

 

ประธานไดแสดงเนื้อความของขอบังคับในปจจุบันและที่จะแกไขใหที่ประชุมพิจารณา และรับเร่ืองไวใหฝาย

จัดการพิจารณาดําเนินการในคราวตอไป  

 

นายธารา ชลปราณี (ผูถือหุน) สอบถามวา 1) เนื้อความของขอบังคับในปจจุบันอานแลวไมเขาใจ ขอให

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอบังคับในปจจุบันและที่จะแกไข 2) หากคณะกรรมการจะซื้อหุนคืนใน

แตละคราวไมเกินกวารอยละสิบของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะตองรอระยะเวลานานเทาใด 3) ผลกระทบ

ดานภาษีเงินไดตอผูถือหุน เม่ือบริษัทไมสามารถขายหุนและตองลดทุนเปนอยางไรและ 4) ราคาพื้นฐานที่

แทจริงคืออะไร 

 

ประธานช้ีแจงวา 1) เนื้อความของขอบังคับในปจจุบันมีการเวนวรรคไมถูกตอง ที่ถูกตองควรเปน “ขอ 8. 

บริษัทจะถือหุน หรือรับหุนของบริษัทเองไวเปนหลักประกันไมได” มีความหมายวา บริษัทฯ จะถือหุนตนเอง

ไมได หรือบริษัทฯ จะรับหุนของตนเองไวเปนหลักประกันไมได สําหรับขอบังคับที่จะแกไขใหม บริษัทฯ 

ยังคงไมสามารถรับหุนของตนเองไวเปนหลักประกัน จึงขอแกไขขอความใหมเปน “บริษัทฯ จะรับจํานําหุน

ตนเองไมได”  ซึ่งเปนขอความที่ฝายกฎหมายไดแนะนําขึ้น เพื่อใหมีเนื้อความโดยถูกตองและชัดเจนตามที่

กฏหมายกําหนด  2) การซื้อหุนคืนในแตละคราวไมเกินกวารอยละสิบของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดนั้น 

บริษัทฯ จะซ้ือหุนคืนคร้ังใหมได เม่ือพนกําหนดระยะเวลาหน่ึงปนับแตวันส้ินสุดโครงการซ้ือหุนคืนคร้ัง

หลังสุด   3) ประเด็นเก่ียวกับภาษีเงินไดของผูถือหุน เนื่องจากมิใชการลดทุนและคืนเงินจากการลดทุน
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ใหแกผูถือหุน จึงไมมีภาษีเงินไดที่จะตองจัดเก็บจากผูถือหุน    รวมทั้งบริษัทฯ ไมตองเสียภาษีเงินไดสําหรับ

กําไรจากสวนตางของราคาซ้ือหุนคืนและราคาขายหุนคืน และ  4) ราคาพื้นฐานที่แทจริง คือราคาของมูลคา

ทางบัญชี ซึ่ง ณ ขณะนี้มีมูลคาประมาณ 19 บาท  

 

ผูรับมอบฉันทะจาก บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด (มิไดแจงนาม) เสนอใหบริษัทฯ นําสภาพ

คลองสวนเกินจายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุน ยอมเปนส่ิงดีกวาการซ้ือหุนคืน 

 

ประธานช้ีแจงวา การจายเงินปนผลมีผลดอยกวาการซ้ือหุนคืน เนื่องจากผูถือหุนตองเสียภาษีกอนแลว

อาจจะไดรับเครดิตหรือไมไดรับเครดิตภาษีในภายหลัง หากตอมา บริษัทฯ ขาดสภาพคลองทางการเงิน 

จําเปนตองประกาศเพิ่มทุน ก็อาจมีผลกระทบตอราคาหุนในตลาด ดังนั้น การจายเงินปนผลถือเปน

ทางเลือกหนึ่ง แตมิใชทางเลือกแรก รวมทั้งบริษัทฯ ตองมีเงินทุนเพื่อพรอมสนับสนุนธุรกิจธนาคารธนชาต 

ซึ่งเม่ือไมนานมานี้ ธปท. ไดเรียกธนาคารระดับกลางเขาพบซ่ึงรวมถึงธนาคารธนชาตดวย อันถือเปนนิมิต

หมายที่ดีที่ธนาคารธนชาตไดยกระดับเปนธนาคารขนาดกลาง สงผลดีตอการแขงขันทางการคาและ

การตลาด ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหวังใหธนาคารธนชาตสามารถยกระดับเปนธนาคารระดับตนๆ โดยเร็ว  

 

ผูถือหุนมิไดแจงนาม เขียนสอบถามวาบริษัทฯ จะจายเงินปนผลในเดือนเมษายน 2552 นี้ ในอัตรา 0.60 

บาท ตอหุน หรือไม 

 

ประธานช้ีแจงวา การจายเงินปนผลขึ้นอยูกับผลประกอบการของบริษัทฯ มิใชจากสภาพคลองสวนเกิน 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะพยายามรักษาระดับและชวงเวลาในการจายเงินปนผลเพื่อเปนประโยชนแก 

ผูถือหุนทุกราย 

 

นายวีระ ไชยมโนวงศ (ผูถือหุน) สอบถามวาเม่ือบริษัทฯ ไดรับเงินคาขายหุนจาก BNS แลว และบริษัทฯ 

ไดซื้อหุนคืน บริษัทฯ จะสามารถบริหารเงินสําหรับเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในอีก 5 ปขางหนาไวได

อยางไร 

 

ประธานช้ีแจงวา  บริษัทฯ มิไดตัดสินใจซื้อหุนคืนเพื่อวัตถุประสงคในการดันราคาหุนในตลาดใหสูง โดยเม่ือ

เปรียบเทียบภาระหนี้เชาซ้ือ หนี้ต๋ัวแลกเงินและหุนกู ประกอบกับการรับชําระหน้ีจากลูกหนี้เชาซ้ือ และการ

รับชําระหนี้จากหน้ีที่รับซื้อจากสถาบันการเงินอื่นใดแลว หากบริษัทฯ ยังคงมีสภาพคลองทางการเงินอยู

เพียงพอ บริษัทฯ จะสรางความแข็งแกรงและม่ันคง ขยายฐานลูกคาและสาขา และใหการสนับสนุนการ

ดําเนินธุรกิจของธนาคารธนชาต และเม่ือบริษัทฯ ยังคงมีสภาพคลองทางการเงินเหลืออยูอีก บริษัทฯ จะทํา

การซื้อหุนคืนอันถือเปนการลงทุนและจัดสรรเงินไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และเม่ือบริษัทฯ ขายหุนที่ซื้อ

คืนในราคาท่ีเหมาะสม สวนตางที่ไดยอมถือเปนกําไรจากการลงทุน เปนตน และหากสภาวะทางเศรษฐกิจ

ถดถอยลงอีก 1-5 ปขางหนา บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคลองที่ดี แตปญหาเศรษฐกิจถดถอยอาจจะกระทบตอ

ผลการประกอบกิจการของบริษัทฯ เชน การชะลอการเชาซ้ือของภาคเอกชน หรือการผิดนัดชําระหน้ีของ
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ลูกคาเชาซ้ือ อันเน่ืองมาจากน้ํามันมีราคาสูงขึ้น คาครองชีพที่สูงขึ้น ปญหาการวางงาน หรือปญหาเก่ียวกับ

ราคาผลิตภัณฑเกษตร เปนตน ซึ่ง ณ ปจจุบันนี้ บริษัทฯ ไดเตรียมความพรอมสําหรับปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ

ที่อาจจะเกิดขึ้นไวแลว คือบริษัทฯและบริษัทในกลุม ยังคงมีการใหสินเช่ือ แตระมัดระวังและรอบคอบใน

การพิจารณาอนุมัติสินเช่ือมากขึ้นกวาเดิม  

 

หลังจากนั้น ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 2 พิจารณาแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 2 ขอที่ 8 มีดังนี้ 

 เห็นดวย จํานวน   664,697,956 เสียง คิดเปนรอยละ  99.995 

 ไมเห็นดวย จํานวน            23,050 เสียง คิดเปนรอยละ   0.004 

 งดออกเสียง จํานวน              8,376 เสียง คิดเปนรอยละ   0.001 

 จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี  664,729,382 เสียง คิดเปนรอยละ      100.000 

 

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติ

แกไขขอบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 2 ขอที่ 8 

 
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานแถลงวา ไดเปดวาระน้ีเพื่อใหผูถือหุนเสนอขอแนะนําและคําถามตางๆ ได 

 

นายนิวัติ จตุพรเจริญ (ผูถือหุน) เสนอแนะใหจัดทําคําขวัญใตชื่อธนาคารธนชาต เชน ธนาคารเพื่อการ

พัฒนา ธนาคารเพื่อการสรางสรรค เปนตน และไดสอบถามเพ่ิมเติมวา ธนาคารธนชาตมีจํานวนสาขา

เทาใดและต้ังอยูที่ใดบาง มีสาขาและพนักงานสาขาใดพรอมเปดใหบริการแลวบาง มีสาขาต้ังอยูในภาคใด

มากที่สุดและทํารายไดมากที่สุด และจํานวนหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (Non Performance Loan “NPL”) 

ของธนาคารธนชาตเปนอยางไร รวมทั้งเสนอแนะใหขยายการปลอยสินเช่ือในอุตสาหกรรมอื่นๆ และแนะนํา

การจัดต้ังสาขา ณ เขตพื้นที่ในแถบถนนเพชรเกษมถึงจังหวัดนครปฐม ซึ่งจะมีหางสรรพสินคาและ

สถานศึกษาจํานวนมากกวาเขตพื้นที่อื่น และชมเชยเก่ียวกับการประหยัดทรัพยากร เชน เอกสาร

ประกอบการประชุมไดใชกระดาษสองหนา เปนตน 

 

นายศุภเดช พูนพิพัฒน  ไดชี้แจงวา ปจจุบันธนาคารธนชาตมี 207 สาขาทั่วประเทศไทย และการจัดต้ัง

สาขาตางจังหวัดจะเปดใหบริการดานเงินฝากและการโอน ซึ่งจะขึ้นอยูกับฐานลูกคา (Customer Base) ที่มี

ไมตํ่ากวา 4,000 ราย (โดยอาศัยฐานลูกคาเชาซ้ือ) ในกรณีตางจังหวัดจะเนนที่ภาคใต เชน จังหวัดภูเก็ต 

เปนตน อยางไรก็ตาม ในสวนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่ธนาคารอื่นถอนสาขาออกไป แตธนาคารธน

ชาตก็ทําการเปดทดแทน ซึ่งไดรับผลตอบรับจากลูกคาภายในพื้นที่ดังกลาวเปนอยางดี และในกรณี

กรุงเทพฯ จะเนนพื้นที่ธุรกิจ เชน เขตปทุมวัน เยาวราช เจริญกรุง พาหุรัด สุขุมวิท จุฬา และส่ีแยกถนนปทุม

วัน ซึ่งเปนแหลงเงินฝากจํานวนสูง โดย ณ ขณะนี้ ธนาคารธนชาตมีจํานวนสาขาในเขตกรุงเทพฯ 91 สาขา 
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และพรอมจะเปดเพิ่มเติมโดยเร็วอีก 24 สาขา (รอการวางระบบงานใหม) ทั้งนี้ ในปลายปนี้ มีแนวโนมจะ

เปดสาขาจํานวน 213 สาขา และจะทําการขยายจํานวนสาขาใหเทียบเทาธนาคารระดับกลาง โดยเฉพาะ

อยางย่ิง บริษัทฯ วางแผนจะเปดสาขาเพิ่มเติมบนทําเลศูนยการคา เชน Tesco Lotus, Big C, The Mall, 

City และ Avenue ตางๆ เปนตน 

 

สําหรับประเด็น NPL ของกลุมธนชาต ในไตรมาส 3 อยูในระดับ 4.50 คิดเปนจํานวนประมาณ 13,000 ลาน

บาท ทั้งนี้ ในสวนของบริษัทฯ จะมี NPL อยูในระดับรอยละ 2.5 ของสินเช่ือ รวมทั้งบริษัทฯ จะเขมงวดการ

อนุมัติสินเช่ือเพื่อใหไดลูกคาที่มีคุณภาพย่ิงขึ้น 

 

นายศุภเดช พูนพิพัฒน  ชี้แจงเพิ่มเติมวา ปจจุบันบริษัทฯ ไดรับซ้ือหนี้จากสถาบันการเงินตางๆ มาบริหาร  

ซึ่งปรากฏวา บริษัทฯ สามารถทํากําไรไดอยางดี อันเปนบทพิสูจนวา บริษัทฯ มีความแข็งแกรงในดาน

ดังกลาว  

 

ผูถือหุนไมไดแจงนาม สอบถามวาทําไมมีสาขาของธนาคารธนชาตในพ้ืนที่ศูนยการคามาบุญครอง และ

สยามสแควร อยูเปนจํานวนมาก จะมีผลกระทบตอรายได หรือไม 

 

นายศุภเดช พูนพิพัฒน  ชี้แจงวา การเปดสาขาจํานวนมากในพื้นที่ศูนยการคามาบุญครอง เนื่องจาก 

ถือเปนสถานท่ีแรกเร่ิมของบริษัท และมีพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม อยูเปนจํานวนมาก รวมทั้ง

บริษัทฯ ไมมีสํานักงานใหญหรือสาขาขนาดใหญที่เห็นเดนชัดเทียบเทากับธนาคารอื่นๆ สวนการเปดสาขา

จํานวนมากในสยามสแควร และในเขตชุมชนธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถหาพื้นที่เชาไดในขนาดเล็กๆ 

เทานั้น จึงจําเปนตองมีสาขาจํานวนมากภายในพ้ืนที่และบริเวณใกลเคียง อันถือเปนยุทธวิธีการจัดต้ังสาขา

อยางหนึ่ง ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบคาเชาพื้นที่ตอรายไดที่ไดรับ ถือวาสาขาเหลานี้สามารถสรางกําไรใหแก

ธนาคารธนชาตเปนอยางมาก 

 

ประธานไดชี้แจงเพิ่มเติมวา ในการเปดสาขาของธนาคารธนชาตแตละแหง ไดรับการพิจารณาและไตรตรอง

อยางรอบคอบ รวมทั้งบริษัทฯ จะตองเสนอการเปดสาขาแตละแหงตอธปท. อีกดวย 

 

นายชัชชัย คุณงาม (ผูถือหุน) สอบถามวา 1) BNS ไดรับผลกระทบในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก หรือไม 

อยางไร และ 2) ณ ปจจุบัน มีผูถือหุนตางชาติถือหุนในบริษัทฯ ในอัตราสวนเทาไร  

 

ประธานช้ีแจงวา 1) แมในปจจุบันจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก BNS ไมไดรับผลกระทบดังกลาวแตอยางใด 

เพราะมิไดปลอยสินเช่ือดาน Sub-prime และซ้ือตราสาร CDO ที่มีปญหาอยูในขณะน้ี โดยเฉพาะอยางย่ิง 

BNS ยังมีบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจเปนตัวแทนนายหนา (Broker) คาทองคําที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของ

โลกอีกดวย  และ 2) ณ ปจจุบัน สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนในบริษัทฯ มีสัดสวนเปนสัญชาติไทยคิดเปน

รอยละ 67 และสัญชาติตางชาติคิดเปนรอยละ 33  
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นายณัฎฐวุฒิ สุดประเสริฐ  (ผูถือหุน) สอบถามวาธนาคารธนชาตจะมีการเพิ่มขึ้นของธุรกรรมในดานใด

หรือไมอยางไร และแจงวา ตนไดรับโทรศัพทเพื่อสอบถามและประเมินการใหคะแนนสาขา แตพนักงานมิได

แจงชื่อสาขาใหทราบ จึงแนะนําใหกําชับพนักงานใหแจงชื่อสาขา เพื่อจักไดใหคะแนนโดยถูกตอง และแจง

วาสาขาบางแหง เชน สาขาซีคอนสแควร มีขนาดเล็กมากไมเพียงพอตอจํานวนลูกคาที่ใชบริการ  

 

นายศุภเดช พูนพิพัฒน ชี้แจงวาธนาคารธนชาตจะมีการเพิ่มธุรกรรมดานใหบริการการรับชําระเงินและ

การโอนเงินระหวางประเทศ (โดยอาศัยเน็ตเวิรคของ BNS) สําหรับการโทรศัพทเพื่อสอบถามและประเมิน

การใหคะแนนแกสาขา ทีมงานจะดําเนินการใหเจาหนาที่แจงระบุสาขาตอไป สําหรับประเด็นสาขาซีคอนส-

แควร บริษัทฯ ทราบดี แตเนื่องจากพื้นที่เชามีจํากัด         รวมทั้งบริษัทฯ กําลังเรงดําเนินการเปดสาขา

เพิ่มเติมในซีคอนสแควร ซึ่งเปนบทพิสูจนถึงความตองการของลูกคาในพื้นที่หนาแนน 

 

นายธารา ชลปราณี (ผูถือหุน) เสนอขอใหแกไขขอความในเอกสารประกอบการประชุม ที่ใชคําวา 

“ผูเขารวมประชุม” ทําใหมีความหมายวาไมสามารถออกเสียงลงมติและเสนอความคิดเห็น ซึ่งที่ถูกตองควร

เปน “ผูเขาประชุม” และในกรณี BNS มีความเก่ียวพันกับการเปนนายหนาตัวแทนซื้อขายทองคํา ถามวามี

สินคาตัวอื่นอีกหรือไม เชน ราคาน้ํามัน หรือการซ้ือขายสินคาเกษตร หรือสินคาลวงหนา เปนตน 

 

ประธานช้ีแจงวา จะนําขอเสนอแนะเร่ืองคําวา “ผูเขารวมประชุม” และ “ผูเขาประชุม” ใหฝายกฎหมาย

พิจารณาตอไป สําหรับประเด็นบริษัทลูกของ BNS ที่เปนนายหนาซ้ือขายทองคําที่ใหญที่สุดในโลก รวมถึง

การซื้อขายทองคําใหแกประเทศไทยดวยนั้น มิไดเปนนายหนาในสินคาอื่นใด  

 

ผูถือหุนมิไดแจงนาม เขียนสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑการออกตราสารหนี้ของบริษัทฯ  

 

นายศุภเดช พูนพิพัฒน ไดชี้แจงเก่ียวกับการออกตราสารหน้ีของบริษัทฯ วามีทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงสัดสวนของหน้ีใหมีความเหมาะสม พรอมทั้งแจงใหที่ประชุมรับทราบวา บริษัทฯ จะ

ออกหุนกูเพื่อขายแกประชาชนทั่วไปโดยเร็วนี้ 

 

นายวิชัย จารุสุขถาวร (ผูถือหุน) สอบถามเก่ียวกับวิสัยทัศนของผูบริหารเก่ียวกับการใหสินเช่ือของ 

บริษัทฯ ซึ่งจะมีผลกระทบตอราคาหุนในตลาด 

  

ประธานแจงวา เนื่องจากไมมีผูใดคาดการณเก่ียวกับอนาคตของเศรษฐกิจได และบริษัทฯ ยังคงตองรักษา

ความเปนผูนําการใหสินเช่ือเชาซ้ือ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมสามารถระงับการใหสินเช่ือเชาซ้ือตอลูกคาได 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะปรับปรุงวิธีการอนุมัติสินเช่ือ เชน พิจารณาเครดิตลูกคา การเพิ่มเงินดาวน เปน

ตน เพื่อรักษาผลประโยชนแกผูถือหุน 
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ตอจากนั้น ประธานไดกลาวขออภัยสําหรับความไมสะดวกที่เกิดขึ้นในการจัดประชุมคร้ังนี้ พรอมทั้งไดขอ

อนุญาตปดประชุม โดยกลาวขอบคุณผูถือหุนที่เสียสละเวลามารวมในการประชุม รวมถึงคําติชมและ 

ขอเสนอแนะที่ไดรับ จะนําไปปรับปรุงใหดีขึ้นในการประชุมคร้ังตอไป 

 

ปดประชุมเวลา 18.00 นาฬิกา 

 

ลงชื่อ         บันเทิง  ตันติวทิ  ประธานที่ประชุม 

                  (นายบันเทิง ตันติวิท) 

 

ลงชื่อ    ภาณพุันธุ   ตวงทอง  ผูจดบันทึกการประชุม 

              (นายภาณุพันธุ ตวงทอง) 

 




