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หนาที่  1 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ณ หองจามจุรีบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

วันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 15.00 นาฬิกา 
             

 
องคประชุม ณ เวลา 15.05 นาฬิกา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 379 ราย รับมอบฉันทะจากบุคคล
ธรรมดา จํานวน 517 ราย และรับมอบฉันทะจากนิติบุคคล จํานวน 123 ราย รวมท้ังส้ิน 1,019 ราย รวมเปนจํานวนหุน
ท้ังส้ิน 776,783,891 หุน จากจํานวนหุนท้ังหมดของบริษัทท่ีออกและเรียกชําระแลว 1,333,154,003 หุน หรือคิดเปน
รอยละ 57.267 ครบเปนองคประชุม 
 
กรรมการผูเขารวมประชุม 
1. นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 
2. นายศุภเดช   พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการบริหารและ 
กรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

3. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและ 
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

4. นายสมเกียรติ   ศุขเทวา  กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ 
กรรมการกําหนดคาตอบแทน  (กรรมการอิสระ) 

5. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป     รองประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและ 
กรรมการกําหนดคาตอบแทน (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

6. นายพิมล   รัฐปตย  กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 
7. นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 
8. นายทวีศักด์ิ   ศักด์ิศิริลาภ  กรรมการบริหาร (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
9. นายอนุวัติร   เหลืองทวีกุล  กรรมการบริหาร (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
 
เปดประชุม  นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดประชุมเมื่อเวลา 15.05 
นาฬิกา แจงวาวันนี้เปนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 มีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยขอแตงตั้ง  
นายภาณุพันธุ ตวงทอง เปนผูจดบันทึกการประชุม  
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กอนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมไดแถลงใหท่ีประชุมทราบวา ในการประชุมครั้งนี้กรรมการทุกทานเขารวมประชุม
ครบทุกทานรวม 9 ทาน  

ชวงปลายป 2551 ถึงตนป 2552 มีกรรมการลาออกและถึงแกกรรม ดังนี้ 

1. นางจันทิมา  จตุรภัทร ไดลาออกเนื่องจากตามเกณฑกํากับแบบรวมกลุมท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
กําหนด หามกรรมการบริษัทฯ ในฐานะที่เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน เปนกรรมการหรือผูบริหาร
ธนาคารพาณิชยอ่ืน ซึ่งคุณจันทิมา เปนผูบริหารระดับสูงของธนาคารไทยพาณิชย 

2. พลเรือตรีนายแพทยวิทุร  แสงสิงแกว ลาออกเม่ืออายุครบ 72 ป จึงขอพักผอน 

3. นายสมมาตร  พูนพิพัฒน ไดถึงแกกรรมลงเมื่อตนเดือนกุมภาพันธ ท่ีผานมา 

และในโอกาสนี้ ผมขอแนะนํากรรมการใหมคือนายสมเจตน  หมูศิริเลิศ ท่ีคณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งเปนกรรมการ
สวมวาระแทนนางจันทิมา สวนตําแหนงท่ีวางลงจากที่กรรมการอีก 2 ทานท่ีพนตําแหนงกอนวาระ คณะกรรมการจะ
สรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมตอไป 

ในวันนี้ผูสอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวรัตนา จาละ จากสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง ก็ไดมารวมในการประชุม 
ดังนั้น หากในระหวางการประชุมทานผูถือหุนประสงคจะใหกรรมการ หรือผูสอบบัญชี ตอบชี้แจงขอซักถามก็สามารถ
ดําเนินการไดและขอชี้แจงวิธีการดําเนินการประชุม ดังนี้ 
 
1. บริษัทฯ ไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนไวเพ่ือความสะดวกในการใชสิทธิการออกเสียงลงมติในการประชุม โดย

บัตรลงคะแนนที่ทานไดรับจะแบงเปนวาระตางๆ ซึ่งไดพิมพรายละเอียดไวในบัตรและมอบใหผูถือหุน
เรียบรอยแลว สําหรับวาระท่ี 2 เปนการเสนอรายงานเพื่อใหท่ีประชุมรับทราบเทานั้นจึงไมมีบัตรลงคะแนน 

 
2. การลงมติ หากผูถือหุนลงมติ “เห็นดวย” ไมตองสงบัตรลงคะแนน แตสําหรับผูถือหุนท่ีลงมติ “ไมเห็นดวย” 

หรือ “งดออกเสียง” ใหลงมติในบัตรลงคะแนนที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนไวเมื่อตอนลงทะเบียน และสงคืนบัตร
ลงคะแนนที่ไดลงมติดังกลาวใหกับเจาหนาท่ี เพ่ือจะไดนําไปหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ี
เขารวมประชุมในวาระนั้นๆ เมื่อไดจํานวนเทาใดจะถือเปนคะแนนเสียงท่ีมีมติเห็นชอบดวย ท้ังนี้ รวมถึง
คะแนนเสียงท่ีผูถือหุนไดแสดงความประสงคไวในหนังสือมอบฉันทะท่ีมอบใหกรรมการของบริษัทฯ เปน
ผูเขารวมประชุมแทนและไดสงมายังบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุม 

 
3. เพ่ือความถูกตองของจํานวนเสียงท่ีลงมติ ในระหวางการประชุม หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ออกจาก

หองประชุมและกลับเขามาไมทันการลงมติในวาระใด จะถือวาผูถือหุนทานนั้น มิไดอยูรวมพิจารณาในการ
ประชุมวาระนั้น เวนแตผูถือหุนจะแสดงเจตนาเปนอยางอื่น โดยมอบบัตรลงคะแนนหรือแจงไวตอเจาหนาท่ีท่ี
ประจําอยูประตูทางออกของหองประชุม  

 
4. เชนเดียวกับท่ีเคยปฏิบัติเสมอมา ระหวางรอการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง จะดําเนินการประชุมในวาระ

ถัดไปกอน และเมื่อรวบรวมคะแนนเสียงเปนท่ีเรียบรอยแลว จะไดรายงานผลใหท่ีประชุมรับทราบเปนราย
วาระไป  

หลังจากการชี้แจงดังกลาวขางตน ประธานท่ีประชุมจึงขอเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระที่กําหนดไว ดังนี้ 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/ 2551 

ประธานท่ีประชุม แถลงตอท่ีประชุมวา การประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2551 ไดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี
ท่ี 30 ตุลาคม 2551 ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาว จําเปนตองเสนอใหผูถือหุนพิจารณาความถูกตองรวมกัน 
โดยรายละเอียดของรางรายงานการประชุม ไดจัดพิมพไวในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนา 6 ถึง
หนา 15 โดยประธานที่ประชุมไดขอใหผูถือหุนพิจารณาทีละหนา ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใดขอแกไข ประธานท่ี
ประชุมจึงขอใหผูถือหุนลงมติในวาระนี้  

 มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2551 มีดังนี้ 
  เห็นดวย  จํานวน  779,239,652 เสียง คิดเปนรอยละ   99.998 
  ไมเห็นดวย จํานวน       0 เสียง คิดเปนรอยละ     0.000 
  งดออกเสียง จํานวน         12,600 เสียง คิดเปนรอยละ     0.002 
  จํานวนเสียงท้ังหมดในวาระนี้ 779,252,252 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

 สรุป ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2551  
 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 

ประธานท่ีประชุม มอบหมายให นายศุภเดช พูนพิพัฒน เปนผูเสนอรายงานผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบป 2551 ตอท่ีประชุม ซึ่งไดนําเสนอรายงานในวาระนี้ตอท่ีประชุมในรูปแบบวีดีทัศน ความ
ยาวประมาณ 12 นาที โดยแจงใหผูถือหุนทราบวา สามารถพิจารณารายละเอียด ไปพรอมกับการรับชมวีดี
ทัศนไดในรายงานประจําป 2551 หัวขอ “สารจากกรรมการผูจัดการใหญ” ซึ่งไดจัดทําเปนแผนซีดีสงให     
ผูถือหุนพรอมเอกสารเชิญประชุม และผูถือหุนสามารถขอรับรายงานประจําปฉบับพิมพเปนเลมได 

ภายหลังจบการนําเสนอทางวีดีทัศน ประธานท่ีประชุมท่ีไดแจงตอท่ีประชุมวา วาระนี้เปนการเสนอเพื่อ
ทราบจะไมมีการลงมติแตอยางใด 

ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบป 2551 ตามท่ีเสนอผาน
วีดีทัศน 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดลุและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  

  ประธานท่ีประชุม ไดมอบใหนายศุภเดช  พูนพิพัฒน กรรมการผูจัดการใหญเปนผูนําเสนอในวาระนี้ 

นายศุภเดช  พูนพิพัฒน แจงตอท่ีประชุมวาในวาระที่ 3 นี้ ขอนําเสนอวีดีทัศนเพ่ืออธิบายฐานะการเงิน
และผลประกอบการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2551 และสรุปฐานะการเงิน ซึ่งวีดี
ทัศนมีความยาวประมาณ 15 นาที โดยงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2551 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว  

จากนั้น ประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนซักถามหรือ
แสดงความเห็นดังนี้  
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 คุณสุวัฒน  ก.ศรีสุวรรณ ผูถือหุน 

จากขอมูลในเอกสารแสดงถึงการเพ่ิมขึ้นของหนี้ดอยคุณภาพในอัตราท่ีคอนขางสูง อยากใหแสดงวาเปน
หนี้ประเภทใดและมีแนวทางแกไขอยางไร 

นายอนุวัติร  เหลืองทวีกุล กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจัดการ แจงตอท่ีประชุมวา 

เปนการเพ่ิมขึ้นของลูกหนี้สัญญาใหเชาซื้อ สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม และสินเชื่อสวน
บุคคล ซึ่งสวนใหญเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย และมาตรการตั้งสํารองของกลุมธนชาตท่ีต้ังสํารอง
เขมงวดกวาท่ีอ่ืนๆ 

  

 คุณกรกฤต  สุกาญจนวัฒนชัย ผูรับมอบฉันทะจาก คุณสุภิญญา  สุกาญจนวัฒนชัย ผูถือหุน 

พิจารณาผลกําไรในป 2551 เปนรายไตรมาส จะพบวากําไรลดลงทุกไตรมาส ขณะท่ีธนาคารพาณิชยอ่ืนมี
การเพ่ิมขึ้นและลดลง คณะกรรมการไดพิจารณาประเด็นนี้และมีแนวทางแกไขอยางไร 

นายอนุวัติร  เหลืองทวกีุล กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจัดการ แจงตอท่ีประชุมวา  

กําไรของบริษัทฯ สวนใหญมาจากธนาคารธนชาต ซึ่งในไตรมาสแรกของป 2551 ภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยยังไมถดถอยนัก หนี้ดอยคุณภาพจึงไมสูง ประกอบกับบริษัทลูกมีผลประกอบการดี หลังจาก
นั้นผลประกอบการเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น อยางไรก็ตามในไตรมาสแรกของป 2552 จากการ
บริหารงานในป 2551 ท่ีทําใหควบคุมคาใชจายการดําเนินการลดลง อัตราสวนตางดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมขึ้น การ
ขยายรายไดคาธรรมเนียม และการควบคุมตดิตามหนี้ดอยคุณภาพ จะทําใหผลประกอบการนาจะดีขึ้นเปน
ลําดับ 

นายศุภเดช  พูนพิพัฒน  กรรมการผูจัดการใหญ  

เสริมวาในสวนธุรกิจใหเชาซื้อ คอนขางเปนตามชวงเวลา ไตรมาสแรกสวนใหญจะดี ไตรมาสสองลดลง
เนื่องจากเทศกาลและชวงเปดเทอม ไตรมาสสามไดรับผลกระทบจากราคาพืชผลและปริมาณผลผลิต สวน
ไตรมาสสุดทายป 2551 เปนผลหลักจากภาวะเศรษฐจกิจตกตํ่า  

ประธานท่ีประชุม  

เสริมวาในชวงเดือนมกราคมป 2552 ผลประกอบการไมดีเนื่องจากมีปจจัยทางการเมืองเพ่ิมเติมจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา แตแนวโนมนาจะดีขึ้นเรื่อยๆ  

 

 คุณพงษ  บัวประดับกุล ผูถือหุน  

 จํานวนพนักงานในป 2551 เพ่ิมขึ้นประมาณ 2,500 คน เพราะอะไร และจะมีปญหาในอนาคตหรือไม 

  

 

 นายศุภเดช  พูนพิพัฒน  กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวา 
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จากการเพ่ิมจํานวนสาขาในป 2551 และสาขาสวนใหญเปด 7 วัน จึงใชจํานวนพนักงานตอสาขา
คอนขางมาก นอกจากนั้นจํานวนพนักงานยังเพ่ิมขึ้นในธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตท่ีมีการเติบโต
คอนขางมาก และยังเพ่ิมพนักงานการตลาดทางดานหลักทรัพยในชวงตนป 2551 แตไดลดลงในชวง
ปลายปตามภาวะธุรกิจ ภาพรวมของกลุมธนชาต นาจะมีจํานวนพนักงานประมาณ 9,000 คน 

 

 หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 

มติ ผลการลงมติใน วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับส้ินสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2551 มีดังนี้ 
เห็นดวย  จํานวน  779,754,830 เสียง คิดเปนรอยละ   99.998 
ไมเห็นดวย จํานวน       0 เสียง คิดเปนรอยละ     0.000 

  งดออกเสียง จํานวน         12,725 เสียง คิดเปนรอยละ     0.002 
  จํานวนเสียงท้ังหมดในวาระนี้ 779,767,555 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

สรุป ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับส้ินสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2551 ตามท่ีเสนอ 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 
2551 

ประธานท่ีประชุม แจงวาตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีไดชี้แจงใหทานผูถือหุนทราบ
ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  ไปแลวนั้น  ป 2551 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จํานวน 
1,366,010,779.37 บาท ซึ่งตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด และคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการจายเงินปนผล ลงวันท่ี 25 เมษายน 2550 
กําหนดใหการจายเงินปนผลของบริษัทมหาชนจํากัดจะตองจายจากเงินกําไรซึ่งเกิดจากผลประกอบการใน
รอบปบัญชีตามหลักฐานจากงบการเงินเฉพาะบริษัท(กิจการ) ณ วันส้ินรอบปบัญชี มีผลใหบริษัทฯ 
สามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได  ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลวขอเสนอใหท่ีประชุม
พิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ดังนี้ 

1. อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ เปนทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของเงินกําไรสุทธิ คิดเปน
จํานวนเงิน 68,300,538.97 บาท 

2. อนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2551 งวด 6 เดือนหลังตั้งแตวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2551 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราเทากับหุนละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค) คิด
เปนเงินจํานวน 766,697,821.80 บาท  โดยเมื่อรวมกับการจายเงินปนผลงวดครึ่งปแรกในอัตราหุน
ละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค) เปนเงินจํานวน 399,946,200.90 บาท  แลวจะรวมเปนจํานวนเงิน
ปนผลที่จายจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2551 ท้ังส้ินในอัตราหุนละ 0.90 บาท (เกาสิบสตางค) 
เปนจํานวนเงินรวม 1,166,644,022.70 บาท 
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รวมจํานวนเงินกําไรที่ขอจัดสรรในวาระนี้เทากับ 1,234,944,561.67 บาท และมเีงินกําไรสุทธิคงเหลือ 
(ภายหลังการจัดสรร) จํานวน 131,066,217.70 บาท จะโอนเขาไปอยูในสวนของผูถือหุนในรายการกําไร
สะสมตอไป 

ในการจายเงินปนผลครั้งนี้ คิดเปนประมาณรอยละ 85.41 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ
คิดเปนรอยละ 42.14 ของงบการเงินรวม สําหรับสถิติการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปท่ีผานมา
ต้ังแตผลการดําเนินงานป 2549 ถึง 2551 ก็ไดจัดทําตารางเปรียบเทียบใหทุกทานไดพิจารณาแลว ดังท่ี
ปรากฏในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาท่ี 16    

 
ท้ังนี้ จํานวนเงินปนผลท่ีแสดง มีฐานการคํานวณจากจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ รวม 
1,333,154,003 หุน หักดวยจํานวนหุนสามัญท่ีบริษัทฯ ซื้อคืนจากโครงการซื้อหุนคืน คิดเพียง ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2552 จํานวน 55,324,300 หุน คงเหลือจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ เทากับ 1,277,829,703 
หุน ซึ่งจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิท่ีจะนํามาคํานวณเพ่ือจายเงินปนผลอาจลดลงจนกวาจะถึงวันท่ี
กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล (วันท่ี 13 พฤษภาคม 2552) อันเนื่องมาจากการรับซื้อหุนคืนมี
ระยะเวลาถึงวันท่ี 14 มิถุนายน 2552  

และหากไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมแลวก็จะกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล ในวันท่ี 13 
พฤษภาคม 2552 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 14 
พฤษภาคม 2552 และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2552  

จากนั้น ประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนซักถามหรือ
แสดงความเห็นดังนี้  

 คณุประจวบ  วรรณพฤกษ  ผูถือหุน 
 การจายเงินปนผลทําไมไมพิจารณาจากงบการเงินรวม 

 ประธานท่ีประชุม 

ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด และประกาศนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กําหนดใหจายจากกําไรงบ
การเงินเฉพาะกิจการ จึงตองดําเนินการตามนั้น แตในทางปฏิบัติจะพิจารณาจากงบการเงินรวม  เมื่อได
ประมาณการแลวก็จะเทียบกับงบการเงินเฉพาะบริษัทวาตองไมเกินกวากําไรงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งท่ี
ผานมาบริษัทฯ ก็จายประมาณรอยละ 40 ถึง 50 ของงบการเงินรวม 

 
 หลังจากนั้นไมผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมต ิ

 มติ    ผลการลงมติวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2551 มีดังนี้ 
เห็นดวย  จํานวน  779,756,946 เสียง คิดเปนรอยละ   99.998 
ไมเห็นดวย จํานวน       0 เสียง คิดเปนรอยละ     0.000 

  งดออกเสียง จํานวน         12,725 เสียง คิดเปนรอยละ     0.002 
  จํานวนเสียงท้ังหมดในวาระนี้ 779,769,671 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 
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 สรุป ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 
2551 และอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดครึ่งปหลังในอัตราหุนละ 0.60 บาท 
(หกสิบสตางค) ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2551 และอนุมัตเิงินบําเหน็จแก
กรรมการจากผลการดําเนินงานประจําป 2551   

ประธานท่ีประชุม แถลงวาวาระนี้เปนการรายงานคาตอบแทนกรรมการที่จายในปท่ีผานมา และพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกป โดยคาตอบแทนท่ีจายใหแกกรรมการทุกคณะในป 2551 มีดังนี้ 
 คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรจากวงเงินท่ีผูถือหุนอนุมัติไวจํานวน 8,600,000 บาท โดย

จํานวนท่ีจายออกจริงเทากับ 7,570,000 บาท  
 จํานวนคาตอบแทนท่ีจายแกคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ท้ังป 2551 มีจํานวนเทากับ 1,200,000 บาท 
 ตารางแสดงอัตราคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยอื่นๆ ทุกชุดเปรียบเทียบป 

2551 และ 2550 รายละเอียดอยูในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาท่ี 17 สวนคาตอบแทนรายบุคคล
ท่ีจายในป 2551 ไดจัดพิมพในรายงานประจําปหนา 207-208 

 
เปนการรายงานเพื่อทราบไมมีการลงมติ และนอกเหนือจากคาตอบแทนท่ีไดรายงานไปแลวนั้น บริษัทฯ ไม
มีการจายคาตอบแทนและ/หรือ สิทธิประโยชนอ่ืนใดในลักษณะท่ีมิใชคาตอบแทนตามปกติใหแกกรรมการ 
สวนเรื่องการพิจารณาทบทวนคาตอบแทนกรรมการ ขอใหนางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน เปนผูนําเสนอ 

 
นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ แจงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาเห็นวาอัตรา
คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ท่ีจายอยูในปจจุบันยังอยูในระดับท่ีเหมาะสม จึงเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ ท่ีจะจายคาตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมตอไปกอน สวนในเรื่องเงินบําเหน็จ คณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลว ขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จแก
กรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําป 2551 ในอัตรารอยละ 1 ของจํานวนเงินปนผลท่ีอนุมัติจายแก 
ผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามนโยบายที่ท่ีประชุมผูถือหุนไดกําหนดไว 

โดยปนี้จํานวนเงินปนผลที่เสนอใหจายแกผูถือหุนจากผลการดําเนินงานทั้งปประมาณ 1,166,644,022.70 
ดังนั้น จํานวนเงินบําเหน็จท่ีขอเสนอจายแกกรรมการท้ังคณะ จึงเปนเงินจํานวนประมาณ 11,666,440.22 
บาท โดยใหคณะกรรมการเปนผูดําเนินการจัดสรรแกกรรมการตอไป โดยรายละเอียดของการจายเงิน
บําเหน็จกรรมการ สรุปเปรียบเทียบป 2551 2550 และ 2549 ไดจัดพิมพไวในหนังสือบอกกลาวเชิญ
ประชุมหนาท่ี 18  

หลังจากนั้นนางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุน
ซักถามหรือแสดงความเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 
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มติ  ผลการลงมติวาระท่ี 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2551 และอนุมัติเงิน
บําเหน็จแกกรรมการจากผลการดําเนินงานประจําป 2551 มีดังนี้ 
เห็นดวย  จํานวน  751,611,146 เสียง คิดเปนรอยละ   96.389 
ไมเห็นดวย จํานวน                 7,000 เสียง คิดเปนรอยละ     0.001 

 งดออกเสียง จํานวน    28,151,525 เสียง คิดเปนรอยละ     3.610 
 จํานวนเสียงท้ังหมดในวาระนี้ 779,769,671 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

 
 สรุป ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 อนุมัติเงินบําเหน็จแกกรรมการ จากผลประกอบการ

ป 2551 ในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลจายแกผูถือหุนตามท่ีเสนอ 
 
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ประธานท่ีประชุม แถลงวาวาระนี้เปนการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ สําหรับรายชื่อกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในปนี้ มีจํานวน 3 ทาน  ประกอบดวย   

1. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป 
2. นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ 
3. นายทวีศักด์ิ  ศักด์ิศิริลาภ 
และในวาระนี้ ขออนุญาตใหนายสมเกียรติ  ศุขเทวา กรรมการสรรหาเปนผูดําเนินการประชุม 

นายสมเกียรติ  ศุขเทวา  แจงตอท่ีประชุมวา สําหรับการครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงใน
คณะกรรมการบริษัทฯ นี้ รวมไปถึงการครบวาระการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ของแต
ละทานดวย  การสรรหาหรือเสนอแนะผูท่ีจะเขารับตําแหนงแทนกรรมการที่ครบวาระนี้ นอกจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาเปนผูพิจารณาแลว  ชวงเวลาตั้งแตวันท่ี 29 
ธันวาคม  2551  ถึงวันท่ี 27 มกราคม 2552 บริษัทฯ ก็ไดเปดใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม ท่ีจะเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมครั้งนี้ ผานทางเว็บไซดของบริษัทฯ  
(www.thanachart.co.th) แตปรากฏวาเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อ
บุคคลเขามา  ดังนั้น  คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา จึงเสนอกรรมการ
ท้ัง 3 ทาน รับเลือกต้ังกลับเขาเปนกรรมการตอไป 

โดยผูถือหุนสามารถพิจารณาขอมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ทานไดจากเอกสารประกอบการ
ประชุมตั้งแตหนาท่ี 19 ถึงหนาท่ี 21  

ทานผูถือหุนทานใด มีขอคิดเห็น หรือประสงคจะเสนอชื่อผูใดเปนกรรมการ  นอกเหนือจากท้ัง 3 ทานนี้
หรือไม และเพ่ือความโปรงใสในการลงมติจึงขอใหผูถือหุนลงมติแยกเปนรายบุคคล โดยใหใชบัตรท่ีระบุ 
วาระท่ี 6 และระบุชื่อกรรมการ 
6.1  นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป 
6.2  นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ 
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6.3  นายทวีศักด์ิ  ศักด์ิศิริลาภ 

หลังจากนั้นนายสมเกียรติ  ศุขเทวา ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุน
ซักถามหรือแสดงความเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 

  
ประธานท่ีประชุม ไดแจงเพ่ิมเติมวาหากผูถือหุนแตงตั้งการแตงตั้งจะมีผลเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย ตามเกณฑท่ีกําหนดโดยพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินท่ีประกาศใชเมื่อป 
2551 ซึ่งบริษัทฯ ไดเสนอขอความเห็นชอบแลวคาดวาจะไดรับความเห็นชอบในเร็ววันนี้ 

มติ ผลการลงมติเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

มีผูถือหุนเห็นดวยใหแตงตั้งกรรมการท่ีครบกําหนดตองออกตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขารับตําแหนงตออีก
วาระ โดยแยกการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลจากคะแนนเสียงท้ังหมดของท่ีประชุมดังนี้ 

 

1.  นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป 
เห็นดวย  จํานวน  777,212,396 เสียง คิดเปนรอยละ   96.672 
ไมเห็นดวย จํานวน          2,506,000 เสียง คิดเปนรอยละ     0.321 

 งดออกเสียง จํานวน           51,275 เสียง คิดเปนรอยละ     0.007 
  จํานวนเสียงท้ังหมดในวาระนี้ 779,769,671 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 
 

2.  นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ 
เห็นดวย  จํานวน  777,219,426 เสียง คิดเปนรอยละ   99.671 
ไมเห็นดวย จํานวน          2,510,000 เสียง คิดเปนรอยละ     0.322 

 งดออกเสียง จํานวน           53,075 เสียง คิดเปนรอยละ     0.007 
  จํานวนเสียงท้ังหมดในวาระนี้ 779,782,501 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 
 

3.  นายทวีศักด์ิ  ศักด์ิศิริลาภ 
เห็นดวย  จํานวน  777,212,426 เสียง คิดเปนรอยละ   96.670 
ไมเห็นดวย จํานวน          2,528,200 เสียง คิดเปนรอยละ     0.324 

 งดออกเสียง จํานวน           41,825 เสียง คิดเปนรอยละ     0.005 
  จํานวนเสียงท้ังหมดในวาระนี้ 779,782,501 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 
 

สรุป ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก แตงตั้งกรรมการท่ีตองออกตามวาระท้ัง 3 ทานกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการตออีกวาระ 
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วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2552 

ประธานท่ีประชุม แถลงวาในปท่ีผานมา บริษัทฯ ไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด 
ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2551 โดยกําหนดคาสอบบัญชีใวเปนเงินจํานวน 1,650,000 บาท 

 
สําหรับป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได
พิจารณาความเห็นของกรรมการตรวจสอบแลวเห็นสมควรเสนอตอผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี
จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด (Ernst & Young) มีรายนาม ดังนี้ 
1. นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ 
2. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ 
3. นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734  

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2552 โดยกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 1,650,000 บาท โดย
ขอใหคุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอขอมูล 

นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ แจงตอท่ีประชุมวาหลังจากไดพิจารณาถึงความเหมาะสมของปริมาณงาน และ
องคประกอบในดานตาง ๆ แลว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา Ernst & Young มีประสบการณใน
การตรวจสอบบริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินท่ีกลุมธนชาตประกอบการอยู มีเครือขายครอบคลุมเปนท่ี
ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทําใหมาตรฐานการสอบบัญชีของบริษัทฯ อยูในระดับสากล ตลอดจนมีการ
ถายทอดความรูใหกับบริษัทฯ สําหรับคาสอบบัญชีท่ีเสนอเขามาในป 2552 นี้  ก็มีความสมเหตุสมผล โดย
ผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทาน รวมถึงสํานักงาน Ernst & Young ไมมีความสัมพันธหรือรายการท่ีอาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ แตอยางใด และไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศ
ไทยแลว  อัตราคาสอบบัญชี จํานวน 1,650,000 บาท เปนจํานวนเทากับคาสอบบัญชีป 2551  

 
สําหรับรายละเอียดอื่นท่ีจะแจงใหทราบก็คือ สํานักงาน Ernst & Young ไดทําการตรวจสอบบัญชีใหกับ
บริษัทฯ มาต้ังแต ป 2544 จนถึงขณะนี้ก็เปนเวลา 9 ป แตผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทานท่ีเสนอชื่อนี้ มีเพียง
นางสาวรัตนา จาละ เพียงทานเดียวท่ีไดทําหนาท่ีตรวจสอบบัญชีใหกับบริษัทฯ แลว โดยเริ่มตรวจครั้ง
แรกในป 2549 ท่ีผานมา  

สําหรับรายละเอียดประวัติผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทานจะมีอยูในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม หนาท่ี 23-
24 และขอมูลเพ่ิมเติมรายชื่อของบริษัทในกลุมธนชาตท่ี Ernst & Young รับตรวจสอบบัญชีใหจะอยูใน
เอกสารหนาท่ี 25  
หลังจากนั้นนางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุน
ซักถามหรือแสดงความเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 

 

มติ  ผลการลงมติพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2552 มีดังนี้ 
เห็นดวย  จํานวน  779,723,626 เสียง คิดเปนรอยละ   99.992 
ไมเห็นดวย จํานวน                 2,000 เสียง คิดเปนรอยละ     0.000 

 งดออกเสียง จํานวน           56,875 เสียง คิดเปนรอยละ     0.007 
  จํานวนเสียงท้ังหมดในวาระนี้ 779,782,501 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 
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 สรุป ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2552 
ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานท่ีประชุมแถลงตอท่ีประชุมวา ไดจัดวาระน้ีไวเพ่ือใหท่ีประชุมไดมีโอกาสซักถามหรือแสดงความเห็น 

 
คุณปฏิการ  มหัทธนารักษ   ผูถือหุน 
ผลประกอบการของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับบริษัทลูก ซึ่งพบวารายไดลดลงทุกป บริษัทฯ มีเจตนาโอน
ผลประโยชนใหธนาคารธนชาตหรือไม และไมทราบวามีแนวทางนําธนาคารธนชาตเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยอีกหรือไม 
นายอนุวัติร  เหลืองทวีกุล กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจัดการ ชี้แจงวา 
ขณะนี้บริษัทฯ ยังมีลูกหนี้สัญญาใหเชาซื้อเดิมเหลืออยูซึ่งจะมีรายไดสวนหนึ่ง และรายไดจากนี้ไปจะมี
รายไดหลักจากเงินปนผลจากธนาคารธนชาต ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 51 และตามขอตกลงรวมกันกับ
ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย ธนาคารธนชาตจะจายเงินปนผลประมาณรอยละ 75 ของกําไรสุทธิ 
ประธานท่ีประชุม 
แจงวา บริษัทฯ ไมมีนโยบายโอนผลประโยชนใหธนาคารธนชาตแตอยางใด แตหากธนาคารธนชาตใน
ฐานะบริษัทลูกท่ีสําคัญตองการเพ่ิมเงินกองทุนเพ่ือประโยชนในการดําเนินธุรกิจ ทางบริษัทฯ และธนาคาร
แหงโนวาสโกเทียก็ยินดีจะเพ่ิมทุน ปจจุบันบริษัทฯ มีสภาพคลองมากแตการลงทุนก็ไมไดผลประโยชน
เทาท่ีควร และมีทรัพยสินรอการขายเปนมูลคาหลายพันลานบาท ซึ่งเชื่อวาจะมีกําไรแตคงขายไมไดเร็วนัก
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ไมคอยดีนัก 
 
ผูถือหุนไมประสงคออกนาม (สงใบคําถาม) 
ทราบวาบริษัทฯ ลงทุนในหุนธนาคารนครหลวงไทย อยากทราบวาลงทุนคิดเปนรอยละเทาไหร และ
วัตถุประสงคในการลงทุนเปนอยางไร 

ประธานท่ีประชุม ชี้แจงวา 
จากปญหาหนี้ดอยคุณภาพของธนาคารนครหลวงไทยใน 2-3 ปกอน ทําใหราคาหุนลดลงกวาท่ีควรจะเปน 
เมื่อปญหาหนี้ดอยคุณภาพไดถูกบริหารจัดการใหดีขึ้น ขณะท่ีราคาหุนยังต่ําอยู จึงนาลงทุนซึ่ง ณ ปจจุบัน
ลงทุนคิดเปนรอยละ 4.97 ของหุนท้ังหมดของธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งผลประกอบการป 2551 ธนาคาร
นครหลวงไทยมีกําไรกวา 4,000 ลานบาทและจายเงินปนผลหุนละ 0.70 บาท มากกวาท่ีคาดการณไว 
นอกจากนี้ไดเคยกลาวไวในชวง 2-3 ปท่ีผานมาวาธนาคารธนชาตมีแนวทางการดําเนินธุรกิจ 3 แนวทางคือ
1. ดําเนินธุรกิจดวยตนเองซึ่งก็ไดดําเนินการมาโดยตลอด 2. หาพันธมิตรทางธุรกิจสรางความแข็งแกรง
และเพ่ิมศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ซึ่งปจจุบันก็มีธนาคารแหงโนวาสโกเทียเปนพันธมิตรทางธุรกิจ 
และ 3. ควบรวมกิจการกับสถาบันการเงินอื่นท่ีเหมาะสม ซึ่งหากธนาคารแหงประเทศไทยประกาศประมูล
ขายหุนธนาคารนครหลวงไทยท่ีกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถืออยู ก็เปนทางเลือก
หนึ่งท่ีธนาคารธนชาตจะพิจารณาถึงเง่ือนไขและความเปนไปไดในการควบรวมกิจการ  
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ผูถือหุนไมประสงคออกนาม ไดสอบถามการปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับวาระเลือกต้ังกรรมการ ดังนี้ 
1. ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนหลายแหงกรรมการท่ีถูกเสนอรับเลือกต้ังจะออก

จากท่ีประชุมในวาระนี้ ไมทราบวาคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นอยางไร 
2. ระหวางท่ีธนาคารแหงประเทศไทยยังไมใหความเห็นชอบกรรมการที่ออกตามวาระท้ัง 3 ทาน ท่ีไดรับ

แตงตั้งเปนกรรมการตอไป จะสามารถเขารวมประชุมไดหรือไม 
3. การลงมติบริษัทจดทะเบียนหลายแหงจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกคนท้ังเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออก

เสียง คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นอยางไร 
 
ประธานท่ีประชุม ชี้แจงวา 
1. ท่ีผานมาบริษัทฯ ก็ขอใหกรรมการที่เสนอรับเลือกต้ังออกจากท่ีประชุมในวาระนี้ เพ่ิงตกลง

เปล่ียนแปลงในการประชุมครั้งนี้ ดวยทราบวาบริษัทจดทะเบียนหลายแหง รวมถึงบริษัทท่ีไดรับการ
จัดอันดับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในระดับตนๆ ของประเทศ กรรมการที่ถูกเสนอรับเลือกต้ังก็ไมออก
จากท่ีประชุมในวาระนี้ อยางไรก็ตามการประชุมคราวหนาจะสอบถามผูถือหุนเมื่อดําเนินการประชุม
ถึงวาระนี้ 

2. ระหวางท่ีธนาคารแหงประเทศไทยยังไมใหความเห็นชอบกรรมการที่ออกตามวาระ ก็ไมสามารถเขา
รวมประชุมได แตจากการประสานกับธนาคารแหงประเทศไทยเชื่อวาจะไดรับความเห็นชอบในเร็ววัน 
นี้ 

3. เรื่องการเก็บบัตรลงมติวาจะเก็บทุกบัตรหรือไมเก็บบัตรท่ีเห็นดวย เห็นวาเปนเพียงวิธีการท่ีตางกันแต
ไมมีผลทําใหคะแนนเสียงท่ีลงมติตางกันแตอยางใด ดวยการดําเนินการประชุมอยางท่ีเปนอยูก็มีการ
ชี้แจงหรือดําเนินการท่ีครอบคลุมอยูแลว อยางไรก็ตามจะขอรับไปพิจารณาตอไป 

 
นายประจวบ  วรรณพฤกษ ผูถือหุน 
สอบถามถึงโครงสรางกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาตในปจจุบันวาเปนอยางไร 
 
ประธานท่ีประชุม  
แจงวาบริษัทฯ ถือหุนทางตรงรวม 3 บริษัท คือ ธนาคารธนชาตและบริษัทบริหารสินทรัพยอีก 2 บริษัท 
สวนบริษัทในกลุมท่ีเหลือท่ีประกอบธุรกิจทางเงินอื่นธุรกิจสนับสนุนจะถือหุนโดยธนาคารธนชาต 
รายละเอียดไดจัดพิมพไวในรายงานประจําปแลว 
 
ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
อยากทราบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจในชวงภาวะเศรฐกิจปนี้ และขอใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ
ประชุมในวาระเลือกต้ังกรรมการตามหลักธรรมาภิบาลกรรมการที่ถูกเสนอรับเลือกต้ังควรออกจากที่ประชุม
และควรเก็บบัตรลงมติทุกบัตรท้ังท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวยและงดออกเสียง 
 
ประธานท่ีประชุม 
การประกอบธุรกิจภายใตภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ ประการแรกตองติดตามปจจัยท่ีเปนความเส่ียงในการ
ดําเนินธุรกิจอยางใกลชิดและทําการวิเคราะหเพ่ือปรับแผนการดําเนินธุรกิจใหสอดรับกับภาวะการณตางๆ 
ท่ีเกิดขึ้น เชน การติดตามวิเคราะหปจจัยท่ีกระทบตอธุรกิจใหเชาซื้อเพ่ือปรับสูตรการประเมินเครดิตผูเชา
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ซื้อ หรือการขยายสินเชื่อธุรกิจ ตองวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจเพ่ือประเมินความเส่ียง
ทางดานเครดิตใหชัดเจน ประการท่ีสอง ตองใหความสําคัญกับระบบการบริหารติดตามหน้ีใหดี และ
ประการท่ีสาม ตองบริหารคาใชจายอยางเขมงวด ท้ังการจางพนักงานและคาใชจายอ่ืนๆ  
สวนการดําเนินประชุมในวาระเลือกต้ังกรรมการก็อยางท่ีไดแสดงความเห็นไปแลว  
 

 คุณกรกฤต  สุกาญจนวัฒนชัย ผูรับมอบฉันทะจาก คุณสุภิญญา  สุกาญจนวัฒนชัย ผูถือหุน 

ตนป 2552 บริษัทฯ รับเงินจากการขายหุนธนาคารธนชาตและจากขอมูลฐานะการเงินพบวาบริษัทฯ นาจะ
มีเงินเหลือประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ลานบาท อยากทราบวามีแผนการบริหารเงินอยางไรและมีแนวทางที่
จะนํามาจายเปนเงินปนผลหรือไม 

ประธานท่ีประชุม ชี้แจงวา 
ท่ีดําเนินการอยูตอนนี้คือการหาการลงทุนท่ีจะใหผลตอบแทนสูงสุดในชวงเวลานี้ ซึ่งตลาดการลงทุนไมดี
นัก รวมถึงโครงการซื้อหุนบริษัทฯคืนท่ีไดซื้อมา 50 กวาลานหุนแลวในราคาเฉล่ียท่ีประมาณ 7 บาทตอหุน 
สวนเงินท่ีเหลืออยากเก็บไวสําหรับเพ่ิมทุนใหธนาคารธนชาตในอนาคต กรณีท่ีมีการประกาศขายหุน
ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารธนชาตสามารถมีสิทธิในการซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย และหลังจาก
นั้นคงตองพิจารณาแผนการบริหารเงินใหเกิดประโยชนสูงสุดในระยะยาวตอไป 
 
คุณวิชัย  จารุสุขถาวร  ผูถือหุน ไดซักถามดังนี้ 
1. ราคาขายหุนธนาคารธนชาตใหธนาคารแหงโนวาสโกเทียหลังป 2551 จากขอมูลท่ีบริษัทฯ เปดเผยมา

ตลอด เขาใจวานาจะขายไดในราคา 1.7 เทาของมูลคาทางบัญชีตอหุนท่ีคํานวณตามขอตกลง   
2. ระยะยาวบริษัทฯ นาจะมีเงินเหลือประมาณ 12,000 – 13,000 ลานบาท จะดําเนินการอยางไรกับเงิน

จํานวนนี้ 
3. กลยุทธในการดําเนินธุรกิจท่ีนําเสนอเปนลักษณะของนามธรรม เห็นรูปธรรมเพียงเร่ืองเดียวคือจํานวน

สาขาท่ีจะเปด กลยุทธนาจะมีความชัดเจนมากกวานี้ เชน กําหนดเปาหมายสัดสวนสินเชื่อประเภท
ตางๆ การขายขามผลิตภัณฑ การเพ่ิมสัดสวนรายไดดอกเบ้ีย รายไดคาธรรมเนียม หรือแนวทางการ
สรางภาพลักษณ 

 
ประธานท่ีประชุม ชี้แจงวา  
1. เรื่องการซื้อขายหุนธนาคารธนชาตเพื่อท่ีธนาคารแหงโนวาสโกเทียจะถือหุนธนาคารธนชาตถึงรอยละ 

49 ไดมีการตกลงกันและไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยตั้งแตชวงปลายป 2551 ซึ่งอยู
ในชวงท่ีกําหนดราคาซื้อขายท่ี 1.6 เทาของมูลคาทางบัญชีตอหุนท่ีคํานวณตามขอตกลง  แตดวย
ปจจัยทางการเมืองจึงทําใหเล่ือนเวลาซื้อขายเปนตนป 2552  

2. ระยะยาวบริษัทฯ คงมีเงินเหลือประมาณ 7,000-8,000 ลานบาทไมถึง 12,000 – 13,000 ลานบาท โดย
การดําเนินการกับเงินจํานวนดังกลาว เปนไปตามที่ไดชี้แจงกับผูถือหุนกอนหนานี้แลว 

3. เรื่องกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ นอกจากเปาหมายท่ีจะเปนธนาคารพาณิชยขนาดกลางที่ดีท่ีสุด ยังมี
แผนงานระยะ 3 ป ท่ีกําหนดเปาหมายชัดเจนแตไมสามารถเปดเผยได 
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คุณเทพบดินทร  บริรักษอราวินท ผูถือหุน 
ชวงภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ท่ีปริมาณการซื้อขายรถยนตลดลงมีผลตอธุรกิจเชาซื้อของธนาคารธนชาตหรือไม 
นายศุภเดช  พูนพิพัฒน กรรมการผูจัดการใหญ 
คงมีผลกระทบบาง แตชวงท่ีผานมาธนาคารธนชาต ยังคงเปนผูนําธุรกิจเชาซื้อรถยนต และมียอดเชาซื้อ
เดือนละ 7,000 – 8,000 ลานบาท 
 
เมื่อไมมีขอซักถามหรือขอเสนออ่ืนอีก ประธานท่ีประชุมไดขออนุญาตปดประชุม โดยกลาวขอบคุณผูถือหุน
ท่ีเสียสละเวลามารวมในการประชุม รวมถึงคําติชมและขอเสนอแนะท่ีไดรับ จะนําไปปรับปรุงใหดีขึ้นในการ
ประชุมครั้งตอไป 

 
ปดประชุมเวลา 17.15 นาฬิกา 

 

ลงชื่อ บันเทิง  ตันติวิท  ประธานท่ีประชุมท่ีประชุม 
(นายบันเทิง ตันติวิท) 

 

ลงชื่อ ภาณุพันธุ   ตวงทอง  ผูจดบันทึกการประชุม 
(นายภาณุพันธุ ตวงทอง) 

 
 


