
 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 
หนา 1 จาก 24 (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556) 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ณ หองแกรนดบอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน 
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 นาฬิกา 
  
 

 องคประชุม ณ เวลา 14.00 นาฬิกา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน  539 ราย รับมอบฉันทะ
จากบุคคลธรรมดา จํานวน 802 ราย และรับมอบฉันทะจากนิติบุคคล จํานวน 212 ราย รวมท้ังส้ิน 1,553 ราย รวมเปน
จํานวนหุนทั้งส้ิน 565,494,430 หุน จากจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทฯ ที่มีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน 1,277,829,703 หุน* หรือคิดเปนรอยละ 44.254 ครบเปนองคประชุม 

 หมายเหตุ: * จํานวนหุนที่ใชเปนฐานคํานวณมาจากจํานวนหุนที่ออกและไดรับชําระคาหุนแลวของบริษัทฯ ทั้งหมด หักดวย
จํานวนหุนสามัญที่บริษัทฯ ซ้ือหุนคืนจากโครงการซ้ือหุนคืน จํานวน 55,324,300 หุน ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 66/1
ที่กําหนดเกี่ยวกับการซ้ือหุนคืนของบริษัทฯ วา “หุนที่บริษัทฯ ถืออยูนั้นจะไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมทั้งไมมีสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผลดวย” 

กรรมการผูเขารวมประชุม  
 

1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)  
2. นายศุภเดช  พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  และกรรมการผูจัดการใหญ

(กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
3. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา 

และกรรมการกําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
4. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหา 

และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
5. นางพันธทิพย สุรทิณฑ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา 

และกรรมการกําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ)   
6. นายพิมล รัฐปตย กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 
7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ  รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
8. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ กรรมการ  กรรมการบริหาร (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
9. นายทวีศักด์ิ ศักด์ิศิริลาภ กรรมการ  กรรมการบริหาร (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

 

 เปดประชุม นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุมไดกลาวเปดประชุมเม่ือเวลา 
14.00 นาฬิกา แจงวาวันนี้เปนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 มีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยพิจารณา
เรียงตามระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมที่ไดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว 

 ประธานไดแตงต้ังให คุณภาณุพันธุ  ตวงทอง เลขานุการบริษัท เปนผูจดบันทึกการประชุม กอนเร่ิมการ
ประชุม ประธานไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุมคร้ังนี้ มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งส้ินจํานวน 9 ทาน 



 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 
หนา 2 จาก 24 (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556) 

จากจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัทฯ  จํานวน  9 ทาน  ซึ่ งในจํานวนน้ีรวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนรวมทั้งผูบริหารสูงสุดดานการเงินของบริษัทฯ 

 จากนั้นประธานที่ประชุมไดขอใหเลขานุการบริษัท กลาวแนะนํากรรมการเปนรายบุคคลตอที่ประชุม 
และช้ีแจงวิธีการดําเนินการประชุมใหผูถือหุนทราบ โดยเลขานุการบริษัทไดแนะนํากรรมการเปนรายบุคคล และช้ีแจง
วิธีการประชุมสรุปได ดังนี้ 

 บริษัทฯ ไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนไวใหกับทุกทานเพื่อความสะดวกในการใชสิทธิการออกเสียงลงมติใน
การประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ทานไดรับจะแบงเปนวาระตาง ๆ รวมท้ังหมด 11 บัตร ซึ่งฝายจัดการได
พิมพรายละเอียดไวในบัตรแลว สําหรับวาระท่ี 2 เปนการเสนอรายงานเพ่ือใหที่ประชุมรับทราบเทาน้ัน 
จึงไมมีบัตรลงคะแนน 

 ในระหวางการประชุมแตละวาระ ผูถือหุนทุกทานที่มีประเด็นชี้แจงหรือคําถามกรุณาแจงชื่อและนามสกุล
เพื่อใหผูจดบันทึกการประชุมไดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง 

 การออกเสียงลงมติ สําหรับทานท่ีประสงคจะใชสิทธิ “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใดกรุณา
กรอกมติของทานพรอมลงนามไวในบัตร เม่ือเรียบรอยแลวโปรดยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เก็บและรวบรวม
คะแนนดังกลาว 

 สําหรับทานที่มีมติเห็นดวยไมตองสงบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่มีมติไมเห็นดวย 
และงดออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมในแตละวาระน้ันไดจํานวน
เทาใด จะถือเปนคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบดวย ทั้งน้ี รวมถึงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดแสดงการลงมติ 
ในแตละวาระไวในหนังสือมอบฉันทะชัดเจนเปนรายวาระ 

 และเชนเดียวกับที่เคยปฏิบัติเสมอมา ระหวางรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง จะดําเนินการประชุมใน
วาระถัดไปกอน เม่ือการรวมคะแนนเปนที่เรียบรอยก็จะกลับมารายงานผลใหทราบเปนรายวาระไป 

 ประธานท่ีประชุมแจงเพิ่มเติมวา ในวันนี้ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ ผูแทนจากสํานักงานสอบบัญชีที่ทําการ
สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในกลุม ก็ไดเขารวมประชุมดวย  ดังนั้น หากในระหวางการประชุมทานผูถือหุนประสงคจะให
กรรมการหรือผูสอบบัญชี ตอบช้ีแจงขอซักถามก็สามารถดําเนินการได และขอเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระท่ี
กําหนดไว ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 

 ประธานที่ประชุม   แถลงตอท่ีประชุมวาการประชุมสามัญผู ถือหุน  ประจําป  2554 ไดจัดขึ้นใน 
วันศุกรที่ 8 เมษายน 2554 ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวจําเปนตองเสนอใหผูถือหุนพิจารณาความถูกตองรวมกัน โดย
รายละเอียดของรางรายงานการประชุม ไดจัดพิมพไวในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนา 7 ถึงหนา 29 โดยประธาน
ที่ประชุมไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมพรอมกันทีละหนา พรอมสอบถามวามีผูถือหุนทานใดมีความ
ประสงคจะขอแกไขรายงานการประชุมในจุดใดบางหรือไม หากผูถือหุนทุกทานที่มีประเด็นชี้แจงหรือคําถาม กรุณาแจงชื่อ
และนามสกุลเพื่อใหผูจดบันทึกการประชุม ไดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง 



 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 
หนา 3 จาก 24 (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556) 

 คุณสืบศักดิ์  พิภพมงคล (ผูถือหุน)  เสนอความเห็นวาไดรับการตอนรับดีมาก แตสําหรับบัตรลงคะแนนเสียง
ในแตละวาระนั้น ขนาดของตัวอักษรมีขนาดเล็กทําใหมองเห็นไดยาก จึงขอใหเพิ่มขนาดตัวอักษรในบัตรลงคะแนนเสียงให
ใหญขึ้น 

 ประธานที่ประชุม  กลาวขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ และจะดําเนินการแกไขในการประชุมครั้งตอไป 

 เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกลาว ประธานท่ีประชุมจึงเสนอ
ใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 

 ผลการลงมติในวาระที่ 1 มีดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 716,365,384 เสียง คิดเปนรอยละ  100.000 
ไมเห็นดวย    จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 
คะแนนเสียงท่ีลงมติ จํานวน 716,365,384  เสียง คิดเปนรอยละ  100.000 
(งดออกเสียง จํานวน 19,000  เสียง)   

 มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ซึ่งประชุมเม่ือวันศุกรที่ 8 เมษายน 2554 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2554 

 ประธานที่ประชุม  ไดมอบหมายให คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการใหญ  เปนผูนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554 ที่ผานมา ตอที่ประชุม  

 คุณศุภเดช พูนพิพัฒน แจงตอท่ีประชุมวาในวาระท่ี 2 นี้ เปนการรายงานผลการดําเนินงานจาก
คณะกรรมการ  ซึ่งไดจัดเตรียมการนําเสนอไวในรูปแบบของวีดิทัศน ความยาวประมาณ 8 นาที โดยผูถือหุนสามารถ
พิจารณารายละเอียดในรายงานประจําป 2554 ซึ่งไดจัดทําเปนแผนซีดีสงใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือบอกกลาว
เชิญประชุม และผูถือหุนก็สามารถขอรับเลมหนังสือรายงานประจําปเพ่ิมเติมได 

 บันทึกรายงานจากวีดิทัศน  

 “มีเพียงหนึ่ง ไมเทา “กลุมพลัง” ที่ประสานเขาดวยกัน นี่คือแนวคิดอันเปนรากฐานสําคัญประการหนึ่ง ที่สราง
การเติบโตที่รุดหนาอยางรวดเร็วและม่ันคงใหกับธนชาต สูเปาหมายความสําเร็จบนทําเนียบสถาบันการเงินช้ันนํา 
ของธนาคารพาณิชยไทยไดในที่สุด  ปที่ผานมาเปนปแหงความทาทายของประเทศไทยจากเหตุการณมหาอุทกภัยคร้ัง
ใหญในประวัติศาสตร สรางความเสียหายและความสูญเสียอยางมากตอคนไทย ทามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงไดรับ
ผลกระทบจากการฟนตัวอยางเช่ืองชาของสหรัฐอเมริกาและวิกฤตหน้ีของยุโรป สงผลตอเศรษฐกิจของกลุมประเทศใน
เอเชียรวมถึงประเทศไทยอยางหลีกเล่ียงไมได ความกังวลตอภาวะเงินเฟอ ทําใหธนาคารแหงประเทศไทยมุงเนนการ
ดําเนินนโยบายอยางรัดกุม โดยปรับอัตราดอกเบ้ียนโยบายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงปลายป 2554 และจากเหตุ 
มหาอุทกภัยทําใหธนาคารแหงประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงเพ่ือลดผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว 

 อยางไรก็ดีเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 หดตัวลง และทําใหอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2554 
ลดลงจากรอยละ 7.8 ในป 2553 มาอยูที่รอยละ 0.1 แตผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบในป 2554 
ยังคงเติบโตไดดี มีอัตราการขยายตัวของสินเชื่อและเงินฝากในระดับสูง อีกท้ังยังสามารถควบคุมหน้ีดอยคุณภาพใหลดลง
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ได การเขามารวมพลังของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ทําใหธนาคารธนชาตซึ่งเปนธนาคารพาณิชยใน 
กลุมธนชาตติดอันดับธนาคารชั้นนําของธนาคารพาณิชยไทย ที่มีฐานลูกคาเพิ่มขึ้น และสามารถกระจายการใหบริการ
ผานสาขาและเครื่องบริการอัตโนมัติครอบคลุมไปทั่วประเทศมากขึ้น สงผลใหกลุมธนชาตมีการเติบโตดานสินทรัพยอยาง
ตอเนื่อง 

 โดย ณ ส้ิน ป 2554 กลุมธนชาตมีเงินใหสินเชื่อจํานวน 637,104 ลานบาท เพิ่มขึ้น 27,458 ลานบาท 
หรือรอยละ 4.5 จากส้ินป 2553 โดยเปนผูนําตลาดสินเชื่อเชาซื้อรถยนต สงผลใหสินทรัพยรวม ณ ส้ินป 2554 มีจํานวน 
895,157 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 12,400 ลานบาท หรือรอยละ 1.4 จากส้ินปกอน และมีกําไรสุทธิจํานวน 5,002 ลานบาท 
นี่คือ เหตุการณสําคัญท่ีจารึกหนาประวัติศาสตรของธุรกิจสถาบันการเงินไทย เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2554 กลุมธนชา
ตไดรับโอนกิจการของธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาตสําเร็จตามแผนงานอยางราบรื่น โดยลูกคาของทั้งสอง
ธนาคารไดรับผลกระทบนอยที่สุด การรวมพลัง รวมกิจการครั้งย่ิงใหญนี้ สําเร็จไดดวยการอุทิศตนของพนักงานทุกคน
อยางเต็มความสามารถ และการสนับสนุนจากสโกเทียแบงกอยางเต็มที่ ถือเปนการลงทุนเพื่อวางรากฐานท่ีแข็งแกรง โดย
กาวตอไป จะมุงเนนพัฒนาบุคลากร ปรับโครงสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการใหบริการและการทํางาน 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  พรอมตอบสนองทุกความตองการของลูกคาไดมากย่ิงขึ้น 

 ทามกลางความยากลําบาก แตมีความสําเร็จที่ย่ิงใหญในปที่ผานมา นําเราเขาสู ป 2555 กับความทาทายที่
รออยูเบื้องหนา ความไมแนนอนจากการฟนตัวอยางชา ๆ ของเศรษฐกิจโลก  เศรษฐกิจไทยที่จะยังทยอยฟนตัว 
การแขงขันที่รุนแรงทั้งระหวางสถาบันการเงินเอกชนและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ อีกทั้งมาตรการการเรียกเก็บเงิน
เพิ่มจากสถาบันการเงินเอกชนจากรอยละ 0.40 เปนรอยละ 0.47 ของเงินฝาก และรอยละ 0.46 สําหรับเงินกูยืมใน
รูปแบบต๋ัวแลกเงินเพื่อใชหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน แตขอใหทานผูถือหุนเช่ือม่ันไดวา
ดวย การประสานพลัง ประสานประโยชนรวมกัน (Realizing Synergies) ของกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต กับธนาคาร
นครหลวงไทย และสโกเทียแบงก จะเปนพลังขับเคล่ือนที่เสริมสรางการดําเนินธุรกิจ บวกดวยพลังการจัดการตนทุนอยาง
มีประสิทธิภาพ การประสานพลังทางเทคโนโลยีและชองทางการบริการกวา 670 สาขา เคร่ืองบริการอัตโนมัติกวา 2,100 
เคร่ือง ภายใต “กลยุทธการเปล่ียนแปลงมุงสูความแข็งแกรง”(Transformation to Strength) พลังของกลุมธนชาตจะ
เติบโตอยางม่ันคงในอนาคต 

 แตเหนืออื่นใด การเติบโตของธนชาต ตองวางอยูบนรากฐานของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งเปนเร่ืองที่เราให
ความสําคัญ ทั้งการกําหนดเปนนโยบาย ประกาศ ระเบียบใหถือปฏิบัติ จัดหลักสูตรและการทดสอบความเขาใจของ
บุคลากรอยางตอเนื่อง ทําใหไดรับความไววางใจจากลูกคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย ธนชาตเราเชื่อวาพลังที่ย่ิงใหญคือ
การให  เราจึงตอบแทนสังคมไทยอยางตอเนื่องมาโดยตลอด  โดยเฉพาะการบรรเทาความเดือดรอนจาก 
มหาอุทกภัยในปที่ผานมา ดวยการจัดใหมีโครงการชวยเหลือลูกคาและผูประสบภัยในหลากหลายรูปแบบเพื่อทุกความ
ตองการอยางเต็มท่ี ดวยความต้ังใจจริงของเราชาวธนชาต เพื่อใหพลังของสังคมไทยสามารถตั้งหลัก และฝาวิกฤตไป
ดวยกันอยางม่ันใจ เสนทางการเติบโตของเราแมมีความทาทายอีกมากท่ีรออยู แตพลังจากทุกกลุมกอนของธนชาตจะ
พรอมประสานเขาดวยกัน (Realizing Synergies) ภายใต “กลยุทธการเปล่ียนแปลงมุงสูความแข็งแกรง” 
(Transformation to Strength) เพื่อใหเราพรอมสําหรับทุกโอกาสทางการเงินของคนไทย พรอมเพื่อทุกความมั่นใจของ
ทานผูถือหุน และพรอมที่จะสรางปรากฏการณใหมทางการเงินเพื่อการเติบโตที่ม่ันคง แข็งแกรง ตลอดไป” 

 เน่ืองจากวาระน้ีเปนการเสนอเพื่อทราบไมมีการลงมติแตอยางใด  ซึ่งหากผูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะหรือ
ขอซักถาม ขอใหผูถือหุนรวบรวมไวเพื่อเสนอในวาระตอ ๆ ไป 
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หนา 5 จาก 24 (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556) 

 มติ ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับกิจการในรอบป 2554 ที่ผานมา ตามท่ี
เสนอผานวีดิทัศน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554  

 ประธานที่ประชุม  ไดมอบหมายให คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ เปนผูนําเสนอในวาระน้ี 

 คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน แจงตอที่ประชุมวาในวาระท่ี 3 นี้ รายละเอียดคอนขางมาก เพ่ือความสะดวกในการ
ทําความเขาใจของผูถือหุน  บริษัทฯ ขอนําเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 
และบริษัทยอยผานวีดิทัศนความยาวประมาณ 12 นาที  เพ่ืออธิบายฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ตาม
รายละเอียดในรายงานประจําป 2554 โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

 บันทึกรายงานจากวีดิทัศน 

 “คณะกรรมการขอนําเสนอแกที่ประชุม เพ่ือการพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) งบการเงินรวม
นี้ สะทอนถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยในกลุมธนชาตอันไดแก ธนาคารธนชาต และบริษัทยอยอื่น 
ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว ป 2554 เปนปแหงการรวมกิจการของกลุมธนชาต 
โดยมีเหตุการณสําคัญดังนี้ 

1. การรับโอนกิจการของธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาต  เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2554 สําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี  

2. ธนาคารธนชาตไดจัดต้ังบริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด เพื่อรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของ
ธนาคารนครหลวงไทย เพื่อใหการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพมีความคลองตัวและเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ   

3. ธนาคารธนชาตไดมีการซ้ือหุนเพิ่มทุนในบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  สงผลใหธนาคารธนชาต
มีสัดสวนการถือหุนในบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) เพ่ิมจากรอยละ 48.35 เปนรอยละ 65.18  
ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 และถือเปนหนึ่งในกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต 

 ในการพิจารณางบการเงินมีประเด็นสําคัญที่จะขอชี้แจงดังตอไปนี้ 

 การพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน เพื่อใหทราบถึงฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอยณ ส้ินป 2554 
บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเทากับ 895,157 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 12,400 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
รอยละ 1.4 สินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอยประกอบดวยสัดสวนจากเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิรอยละ 68 
เงินลงทุนสุทธิรอยละ 17  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิรอยละ 7 และสินทรัพยอื่นรอยละ 8 โดยสินทรัพยที่
มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ไดแก เงินใหสินเชื่อเทากับ637,104 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 27,458 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 เปนการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจเชาซ้ือรอยละ 19.4 จากส้ินปที่ผานมา โดยธนาคารธนชาตซ่ึง
เปนบริษัทยอยปนผูนําในตลาดสินเชื่อเชาซ้ือรถยนต นอกจากนั้นจากการรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย สงผลให
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หนา 6 จาก 24 (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556) 

การใหสินเช่ือมีการกระจายตัวท่ีเหมาะสมมากขึ้น เงินลงทุนสุทธิ เทากับ 152,511 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 7,135 
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.9 สวนใหญเปนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ เทากับ 63,232 ลานบาท ลดลงจากปกอน 21,873 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 25.7  

 ดานหนี้สิน บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ ส้ินป 2554 เทากับ 819,476 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 
8,438 ลานบาท หนี้สินของบริษัทฯและบริษัทยอยประกอบดวย สัดสวนจากเงินรับฝากและเงินกูยืมระยะส้ันที่อยูในรูป
ของต๋ัวแลกเงินรอยละ 80  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินรอยละ 7  ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืมรอยละ 5 
และหน้ีสินอื่นรอยละ 8  เงินรับฝากมีจํานวน 435,865 ลานบาท สวนต๋ัวแลกเงินมีจํานวน 218,224 ลานบาท โดยตั๋วแลก
เงินเพิ่มขึ้น 78,690 ลานบาท ทั้งนี้ เปนผลจากการที่ธนาคารไดออกต๋ัวแลกเงินเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคา และไดรับ
ความนิยมเปนอยางมาก  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน เทากับ 60,151 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 19,606 
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 48.4 สวนใหญเกิดจากการบริหารสภาพคลองของธนาคาร 

 ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทยอยยังคงพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มทางเลือกและ
ตอบสนองทุกความตองการของลูกคา 

 สวนของเจาของ มีจํานวนทั้งส้ิน 75,681 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 3,962 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
5.5 สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับป 2554 จํานวน 
5,002 ลานบาท รวมทั้งผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับผลประโยชนของพนักงานทําใหกําไร
สะสมลดลง 1,170 ลานบาท  การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 1,533 ลานบาท และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมเพิ่มขึ้น 1,795 ลานบาท 

 อัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียง (BIS Ratio) ตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ณ ส้ินป 2554 เทากับรอยละ 12.5 

 การพิจารณางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ตาม
สัดสวนการถือหุน จากการผสานพลังภายใตกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต ที่มุงเนนการเพ่ิมศักยภาพการดําเนินธุรกิจ 
และการสรางผลกําไรที่ย่ังยืนในระยะยาว สงผลใหในป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ เทากับ 5,002 ลานบาท  

 0องคประกอบหลักของการพิจารณากําไรสุทธิ มีอยูดวยกัน 5 ประการ ดังนี้ 

1. รายไดดอกเบ้ีย 
2. คาใชจายดอกเบ้ีย และเงินนําสงสถาบันประกันเงินฝาก 
3. รายไดที่มิใชดอกเบี้ย   
4. คาใชจายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 
5. คาใชจายดําเนินงานอื่น ๆ 

 องคประกอบแรก: รายไดดอกเบ้ีย 

 รายไดดอกเบ้ียในป 2554 เทากับ 44,419 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 9,392 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
26.8 โดยสวนใหญเปนการเพ่ิมของดอกเบ้ียเงินใหสินเช่ือ และการใหเชาซื้อตามการเติบโตของปริมาณธุรกิจและการ
ปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยตลาด โดยคิดเปนสัดสวน ดังนี้ รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเชื่อรอยละ 47 รายไดดอกเบ้ียจาก
การใหเชาซื้อและเชาการเงินรอยละ 38 รายไดจากเงินลงทุนในตราสารหนี้และธุรกรรมเพื่อคารอยละ 10 และรายไดจาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินรอยละ 5 
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หนา 7 จาก 24 (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556) 

 องคประกอบที่สอง: คาใชจายดอกเบี้ยและเงินนําสงสถาบันประกันเงินฝาก 

 คาใชจายดอกเบ้ียและเงินนําสงสถาบันประกันเงินฝากในป 2554 เทากับ 20,104 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
กอน 8,106 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 67.6 

 1เม่ือนํารายไดดอกเบ้ียหรือองคประกอบที่หนึ่ง หักลบดวยคาใชจายดอกเบี้ย และเงินนําสงสถาบันประกันเงิน
ฝากหรือองคประกอบที่สองดังกลาว ทําใหรายไดดอกเบี้ยสุทธิของบริษัทฯและบริษัทยอย เพิ่มขึ้นจากปกอน 
1,286 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.6 ตามภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับภาวะการ
แขงขันที่สูงขึ้น 

 2องคประกอบที่สาม: รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 

            ในป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย เทากับ 11,430 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 551 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 5.1 โดยมีรายการที่สําคัญ ไดแก 

 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจํานวน 3,372 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 491 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 17 

 กําไรจากเงินลงทุน เทากับ 1,139 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 616 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 117.8 

 รายไดจากการรับประกันภัยและประกันชีวิตสุทธิเทากับ 2,127 ลานบาท ลดลงจากปกอน 224 ลานบาท 
หรือลดลงรอยละ 9.5 

 คานายหนาจากการซ้ือขายหลักทรัพย เทากับ 1,071 ลานบาท ลดลงจากปกอน 258 ลานบาท 
หรือลดลงรอยละ 19.4 

 3องคประกอบที่ส่ี: คาใชจายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 

 ในป 2554 คาใชจายหน้ีสูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา มีจํานวน 2,077 ลานบาท เพ่ิมขึ้น
จากปกอน 424 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 25.7 

 องคประกอบสุดทาย: คาใชจายดําเนินงานอื่น ๆ 

  คาใชจายดําเนินงานอื่น ๆ มีจํานวน 21,760 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 4,651 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
27.2 สวนใหญเกิดจากคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน เพิ่มขึ้นรอยละ 26.5 รวมทั้งในปนี้ ธนาคารธนชาตไดรวมคาใชจาย
จากการรวมกิจการ (Integration Cost) อันไดแก คาใชจายในการปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ การเปล่ียนรูปลักษณ
สาขา รวมทั้งโครงการเกษียณอายุกอนครบกําหนดดวยความสมัครใจ เปนตน 

 จากองคประกอบหลักท้ัง 5 ประการ สงผลใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิในสวนของบริษัทฯ 
5,002 ลานบาท จากการประสานความรวมมือที่มีประสิทธิภาพของทุกบริษัท ภายใตกลุมธุรกิจทางการเงินของธนชาต 
สงผลใหผลประกอบการของบริษัทยอยทุกบริษัท มีการเติบโตอยางแข็งแกรงและม่ันคง ผลการดําเนินงานป 2554 ของ
บริษัทยอยที่สําคัญ ดังแสดงหนาจอ โดยรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว” 
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หนา 8 จาก 24 (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556) 

ตารางแสดงผลการดําเนินงานป 2554 และป 2553 ของบริษัทยอยที่สําคัญ 
  (หนวย: ลานบาท) 

กําไรสุทธิ  บริษัทยอย สัดสวนการถือหุน 
(รอยละ) ป 2554 ป 2553 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 50.96 6,668 5,719 

 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 50.96 293 391 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 38.22 89 131 

 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 50.96 436 352 

 บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 50.96 770 688 

 บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด 50.96 91 - 

 บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซ่ิง จํากัด 50.96 99 214 

 บริษัท ธนชาตโบรกเกอร จํากัด 50.95 75 68 

 บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)* 33.22 205 - 

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 100.00 446 461 
บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 83.44 120 108 
*ธนาคารธนชาตถือหุนในบริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 65.18 ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2554 

 ภายหลังจากการนําเสนอวีดิทัศน ประธานที่ประชุม  แจงตอท่ีประชุมวา วีดิทัศนที่ไดนําเสนอผานไปน้ัน 

ไดอธิบายฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2554 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยูในรายงานประจําปกับ
สรุปงบการเงินและคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ประจําป 2554 ที่สงใหกับผูถือหุนทุก
ทานแลว โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่เสนอตอผูถือ
หุนนี้ ไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเปนที่รับรองกันทั่วไปโดยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและลงนามรับรองแลว 

 จากน้ัน ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระน้ีจะมีผูแทนจาก
สํานักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ชวยตอบคําถามใหแกผูถือหุนดวย  ซึ่งมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

 คุณสืบศักดิ์  พิภพมงคล (ผูถือหุน)  สอบถาม ดังนี้ 

1. บริษัทฯ มีการลงทุนในตางประเทศบางหรือไม 

2. บริษัทฯ ถือหุนธนาคารธนชาตเทาใด และเม่ือการคุมครองเงินฝากลดลงอีกในวันที่ 1 สิงหาคม 2555  
ธนาคารจะมีผลกระทบมากนอยอยางไร 

3. ในอดีตธนาคารธนชาตใหดอกเบี้ยรอยละ 2.6 สําหรับการฝากเงิน 1 ลานบาทขึ้นไป ซึ่งในปจจุบันใหอัตรา
ดอกเบี้ยลดลง อยากทราบวาจะมีโอกาสที่อัตราดอกเบ้ียเงินฝากจะเพิ่มขึ้นหรือไม 

สุดทายน้ีไดกลาวชมเชยธนาคารธนชาตบริเวณถนนเพลินจิต (สํานักตนสน) ที่บริการตอนรับเปนอยางดี 
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หนา 9 จาก 24 (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556) 

 ประธานที่ประชุม และคุณศุภเดช  พูนพิพัฒน  เรียนชี้แจง ดังนี้ 

1. บริษัทฯ ไมมีการลงทุนในตางประเทศ แตธนาคารธนชาตมีการลงทุนในตางประเทศบาง เชน ลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลเกาหลี เปนตน แตไมมีการลงทุนในประเทศแถบยุโรปที่มีปญหา  

2. บริษัทฯ ถือหุนธนาคารธนชาตประมาณรอยละ 51 สําหรับการประกันเงินฝากท่ีจะลดลงเหลือ 
1 ลานบาทนั้น ซึ่งเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ที่ผานมา ก็ลดลงมาแลวจากท่ีคุมครองโดยไมจํากัดจํานวน 
ลดมาเหลือ 50 ลานบาท โดยที่ผานมาพฤติกรรมของลูกคาไมแสดงใหเห็นถึงการเคล่ือนยายเงิน ซึ่งก็ม่ันใจ
วาจากพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝากที่จะบังคับใชอีกขั้นหนึ่งนั้น คาดวาจะไมกระทบอะไรมาก  
อยางไรก็ตาม ทราบวา ทางการกําลังพิจารณาที่จะขยายวงเงินคุมครองการประกันเงินฝาก โดยอาจจะ
พิจารณาขยายวงเงินคุมครองเปน 5 ลานบาท หรือ 10 ลานบาท แตในการวางแผนการดําเนินงานของ 
บริษัทฯ ก็ไมไดคาดหวังในเร่ืองดังกลาว 

3. ปจจุบันดอกเบี้ยกําลังอยูในชวงขาลงเล็กนอย ในชวง 6-7 เดือนที่ผานมา ดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นมาตลอด 
โดยรายไดสวนใหญเปนรายไดจากเชาซื้อ ซึ่งเปนดอกเบี้ยที่มีอัตราคงที่ (Fixed Rate) ซึ่งทําใหรายไดจากเชา
ซื้อนั้นถูกจํากัด แตในขณะเดียวกันคาใชจายดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายทําใหสวน
ตางอัตราดอกเบี้ยนอยลง จะเห็นไดวาผลประกอบการของธนาคารธนชาตในชวง 6 เดือนแรกของป 2554 จะ
ดีกวาชวง 6 เดือนหลังของป 2554 แตยังมีปจจัยอื่นที่สงผลตอผลประกอบการ เชน คาใชจายในการรวม
กิจการ  ผลกระทบจากนํ้าทวม เปนตน สําหรับโอกาสที่ดอกเบี้ยเงินฝากจะเพิ่มขึ้นนั้น หากเงินเฟอที่กําลัง
ขึ้นอยูตอนนี้คงที่อยู ก็เปนไปไดวาในปหนาดอกเบี้ยเงินฝากอาจจะเพิ่มขึ้นได 

 คุณปรัชญา  เตียวเจริญ (ผูรับมอบฉันทะ)  สอบถามวาตามงบกําไรขาดทุน รายไดสุทธิจากการรับประกันภัย
และประกันชีวิตเปนขอมูลรวมกัน จึงทําใหไมทราบวาประกันชีวิตโตขึ้นหรือไม หรือเกิดจากการบันทึกบัญชีขาดทุน 
(Book Loss) ของประกันภัย 

 คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน  เรียนชี้แจงวา บริษัทประกันภัยไดรับผลกระทบจากนํ้าทวม สวนที่เสียหายจริงเม่ือป 
2554 ประมาณ 40 ลานบาท แตจนถึงปจจุบันมีคาความเสียหายทั้งส้ินประมาณ 120 ลานบาท ซึ่งรวมสัดสวนท่ีตองจาย
ใหกับ บริษัทไทยรับประกันภัยตอ จํากัด ดวยแลว สวนที่ผูถือหุนถามวารายไดสุทธิจากการรับประกันภัยประกันชีวิตลดลงน้ัน 
เน่ืองจากบางผลิตภัณฑประกันภัยเราทําการประกันภัยตอทําใหสวนตางอาจจะลดลงไปบาง แตอยางไรก็ตามบริษัทประกัน
ของกลุมธนชาตมีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยงบการเงินของบริษัทประกันภัยมีกําไรประมาณ 440 ลานบาท 
และบริษัทประกันชีวิตมีกําไรประมาณ 770 ลานบาท รวมทั้งประกันภัยและประกันชีวิตมีกําไรประมาณ 1,200 ลานบาท ซึ่ง
เติบโตขึ้นพอสมควร  

 คุณชํานาญ  ธรรมเจริญ (ผูถือหุน)  กลาวชมเชยสําหรับสรุปงบการเงินและคําอธิบายและการวิเคราะห
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ประจําป 2554 ที่ไดจัดทําแยกเลมไวใหผูถือหุนนั้น สามารถอานเขาใจไดงาย โดยได
สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. สําหรับป 2554 คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นมาก เน่ืองจากการรวมกิจการ ดังนั้น ในป 2555 นี้ 
คาใชจายสําหรับการดําเนินงานก็ควรจะนอยกวาในปที่ผานมาหรือไม 

2. คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในป 2554 จํานวน 27,000 ลานบาท จํานวนน้ีลดลงแครอยละ 2 ซึ่งคิดวานอยเกินไป 



 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 
หนา 10 จาก 24 (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556) 

3. เงินรับฝากมีจํานวนลดลงจากป 2553 คอนขางมากประมาณรอยละ 18 แตตราสารหนี้เพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งนี้โดยรวมแลวก็ยังติดลบอยูประมาณ 20,000 ลานบาท 

 ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  เรียนชี้แจง ดังนี้ 

1. คาใชจายในป 2554 ที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากการรวมกิจการ ซึ่งในปนี้ก็จะมีคาใชจายตอเนื่องเพ่ือการ
พัฒนา แตจํานวนไมมากเทาป 2554 และจากการรวมกิจการโดยหลักการเปนการรวม 2 ธนาคาร ซึ่งตางก็มี
คาใชจายประเภทเดียวกันอยู ดังนั้น ในปนี้ไดดําเนินนโยบายบริหารคาใชจายในการดําเนินงานไมใหเพิ่มขึ้น 
สําหรับภายในก็มีการเปล่ียนแปลงการวิธีการทํางานหลายอยาง เพื่อที่จะใหคาใชจายในการดําเนินงาน
ลดลง  โดยปจจุบันก็ไดดําเนินการโครงการนี้ไปแลว ซึ่งภาพรวมก็อยูในวิสัยที่สามารถดําเนินการไดตาม
เปาหมายที่วางไว 

2. คุณอนุวัติร  เหลืองทวีกุล รองกรรมการผูจัดการ สายการเงินและบัญชี ธนาคารธนชาต  เรียนชี้แจงวา 
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่ลดลงไปประมาณรอยละ 2 ซึ่งอยูในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ  เกิดจากการ
ขายบริษัทลูกของกลุมธนชาตออกไป สวนคาใชจายในการต้ังสํารองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการดอยคา ที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น เพิ่มขึ้นเกือบ 500 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอนหนา
นี้  คิดเปนคาใชจายหน้ีสูญ และหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม (Credit Cost)  ที่รอยละ 0.3 ตอป ถือวา 
ตํ่ามากเม่ือเทียบกับคาเฉล่ียอุตสาหกรรมที่รอยละ 0.8 ตอป 

ประธานที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมวา เงินใหสินเชื่อเพิ่มขึ้นจาก 6.4 แสนลานบาท เปน 6.8 แสนลานบาท ก็
จําเปนจะตองต้ังสํารองเพิ่มขึ้น ถึงแมวาจะเปนสินเชื่อปกติก็ตองทําการต้ังสํารองดวย และในปลายป 2554 
ก็ตองต้ังสํารองเพิ่มจากเหตุการณน้ําทวมดวย โดยคาดวาหลังจากผลกระทบน้ําทวมซึ่งประมาณไตรมาส
แรกปนี้เร่ืองหนี้สูญก็คงจะดีขึ้น 

3. เหตุผลที่ เงินรับฝากและเงินกู ยืมที่ลดลงคอนขางมาก เน่ืองจากวา ตอนที่รวมกิจการกับธนาคาร 
นครหลวงไทยนั้น ธนาคารนครหลวงไทยมีเงินฝากจากราชการ และรัฐวิสาหกิจอยูคอนขางมาก ซึ่งเงิน
จํานวนน้ีถูกถอนออกไปหมด และเหตุผลอีกประการหน่ึงคือ ในชวงรวมกิจการไมสามารถขยายตัวได 
เนื่องจากตองเตรียมดําเนินการสําหรับการรวมกิจการหลายอยาง ซึ่งตอนนั้นนโยบายคือ พยายามที่จะคง
เงินฝากและเงินใหสินเชื่อเอาไวใหไดมากที่สุด เปนชวงที่ทําใหไมสามารถที่จะขยายตัวไดดีเม่ือเทียบกับ
คูแขงหรือธนาคารที่อยูในระดับเดียวกัน 

 คุณสุนี  แซซึง (ผูถือหุน)  สอบถามวา กลยุทธของธนาคารสําหรับป 2555 ซึ่งมีการรวมกิจการเรียบรอยแลว 
ภาระท่ีเกิดจากการรวบกิจการไมนาจะสะทอนในผลประกอบการอีกในป 2555 โดยกลยุทธ 6 ประการที่ไดแจงไว ประการใด
เปนเร่ืองสําคัญที่จะดําเนินการสูความสําเร็จ และเสนอแนะวาสําหรับวีดิทัศนที่ไดนําเสนอใหแกผูถือหุนชมนั้น อยากใหมี
ขอมูลการเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของอุตสาหกรรมเพิ่มดวย เพื่อที่จะไดรูวาการแขงขันของธนาคารธนชาตเม่ือเทียบกับ
ธนาคารอื่นหรืออุตสาหกรรมแลวอยูในระดับใด 

 ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา การจัดทําวีดิทัศนนั้น การเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของอุตสาหกรรมคงหมายถึง
ของธนาคารเปนสวนใหญ จะรับไวไปพิจารณาในการจัดทําครั้งตอไป สําหรับการรวมกิจการที่สําเร็จไปแลวน้ัน สําเร็จไปใน
ขั้นตอนท่ีสําคัญ คือเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2554 แตจะตองมีการดําเนินการตอโดยตองใชเวลาอยางนอยถึงส้ินป 2555 เพื่อปรับ



 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
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หนา 11 จาก 24 (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556) 

ใหการทํางานอยูในระบบเดียวกัน ตลอดจนถึงเร่ืองจํานวนพนักงานที่ยังมากอยูซึ่งจะตองหาแนวทางท่ีจะลดจํานวนลง ทั้งนี้ 
ภาระในการรวมกิจการก็ยังคงมีอยู แตอาจจะไมมากเทากับป 2554  

 คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงวา สําหรับความมุงม่ัน 6 ประการ ในการรวมกิจการกับธนาคาร 
นครหลวงไทย มีการเปล่ียนฐานในการทําธุรกิจของธนาคารเปนธนาคารขนาดใหญ มีเครือขายครอบคลุมทั่วประเทศ 
และมีฐานธุรกิจครบวงจร ซึ่งใน 6 ประการ ก็เปนความมุงม่ันของฝายจัดการท่ีพยายามจะสรางประโยชนอยางเต็มท่ีในการ 
สรางฐานการเปนธนาคารขนาดใหญ จึงตองดําเนินการโดยใชความมุงม่ันพรอมกันท้ัง 6 ประการ โดยพยายามสรางระบบงาน
และกระบวนการทํางานเพื่อสนองความตองการของลูกคาใหดีขึ้น เพื่อที่จะใหมีจํานวนลูกคาที่เพิ่มขึ้น โดยการรวมกิจการมี
กระบวนการดําเนินงานท่ีตองทําอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนประโยชนกับลูกคาและทายสุดก็เพื่อเปนประโยชนตอผูถือหุน 

 คุณศิริวัฒน  วรเวทวุฒิคุณ (ผูถือหุน)  กลาววาจากงบการเงินในป 2554 ผลประกอบการลดลง แตพอทาน
ประธานที่ประชุมอธิบายแลวก็เขาใจ เพราะสาเหตุหลักมาจากดําเนินการรวมกิจการที่ยากลําบาก แตอยากเรียนถามวาท่ีเปน
อยางนี้เปนเพราะนโยบายในปที่ผานมาวุนวายกับการรวมกิจการ หรือดําเนินธุรกิจแบบระมัดระวังเปนอยางมาก  โดย
หลังจากการรวมกิจการธนาคารธนชาตก็อยูในธนาคารพาณิชยระดับกลาง ซึ่งเชื่อม่ันวาจะสามารถบริหารธนาคารธนชาตให 
อยูในระดับตน ๆ ได โดยจะสอบถามเพิ่มเติมวาแนวโนมในป 2555 ผลประกอบการจะเปนอยางไร จะเหมือนกับป 2554 
หรือไม แลวเม่ือไหรที่จะสามารถดําเนินการไปไดดี 

 ประธานที่ประชุม  เรียนชี้แจงวา ปญหาเร่ืองการรวมกิจการนั้น ทางการไดกําหนดเวลาท่ีจะตองดําเนินการรวม
กิจการใหเสร็จไวแลว โดยหากไมสามารถดําเนินการภายในวันท่ีกําหนดได  จะทําใหคาใชจายทางภาษีหรือคาใชจาย 
ดานอื่น ๆ จะมีจํานวนมากหลายพันลานบาท จึงตองทุมเทพนักงานจํานวนมากเพื่อที่จะใหการดําเนินการรวมกิจการแลวเสรจ็
ไดภายในกําหนด ตลอดจนถึงเร่ืองของสาขาท่ีจะตองใหบริการ โดยในโอนกิจการคือวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ระบบการ
ปฏิบัติงานของสาขาก็ตองสามารถใหบริการได นอกจากนี้ ยังมีเร่ืองของการจดจํานองทรัพยสินเปนหลายแสนรายการ ซึ่งถา
หากไมสามารถจดจํานองไดทันภายในเวลาท่ีกําหนดไว คาธรรมเนียมที่จะตองเสียจากรอยละ 0.01 ก็ตองเสียคาธรรมเนียม
เปนรอยละ 1 หรือรอยละ 2 แลวแตกรณี คิดเปนจํานวนเงินหลายพันลานบาท ทําใหตองรีบดําเนินการในหลายดาน จึงไมมี
โอกาสขยายธุรกิจในเชิงรุกมีแตต้ังรับเพียงอยางเดียว ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทยที่
เพิ่มขึ้น ทําใหการแขงขันของอัตราดอกเบ้ียขึ้นสูงมาก สงผลใหตนทุนเพิ่มสูงขึ้น ขณะท่ีรายไดยังคงที่ แตสวนตางของอัตรา
ดอกเบี้ยลดลงมา ตลอดจนพนักงานที่มีจํานวนมากถึง 16,000 คนซึ่งมากกวาธนาคารพาณิชยใหญ จากเหตุผลดังกลาวทํา
ใหผลประกอบลดลง 

 สําหรับป 2555 ปญหาเร่ืองสวนตางอัตราดอกเบี้ยดีขึ้น ตราบใดท่ีอัตราดอกเบ้ียนโยบายยังคงเหมือนเดิม โดย
ปจจุบันธนาคารธนชาตก็ใหอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากประจําเทากับธนาคารขนาดใหญแลว สําหรับเงินฝากที่อยูในรูปของ
ออมทรัพยและกระแสรายวันยังมีจํานวนนอย ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยตํ่า ถามีจํานวนเงินฝากใน 2 ประเภทนี้เพิ่มขึ้น ก็จะทําให
อัตราดอกเบ้ียลดลงได สวนในเร่ืองของคาใชจายในการดําเนินงานก็คาดวาจะลดลงไดบาง แตถาในกรณีที่จะตองลดจํานวน
พนักงานลง ก็มีโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ซึ่งจะตองมีคาใชจายในการดําเนินงานดังกลาวอาจจะทําใหคาใชจาย
เพิ่มขึ้นได สวนปญหาเร่ืองหน้ีเสียสําหรับไตรมาสแรกยังมีผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมอยู สําหรับเร่ืองสวนตางอัตรา
ดอกเบี้ยก็คาดวาไมนาจะลดลง จะพยายามท่ีจะทําใหเพิ่มขึ้น 

 คุณวสันต  พงษพุทธมนต (ผูถือหุน)  สอบถามวาในป 2555 นี้ ธนชาตมีโครงการในการจัดการทรัพยสินที่เกิด
จาก การรวมกิจการ อาจจะมีทรัพยสินบางรายการที่ไมมีความจําเปนท่ีจะตองคงไว ที่จะตองขายออกไป หรือกรณีที่มีสาขาซ้าํ



 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 
หนา 12 จาก 24 (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556) 

กันในป 2555 นี้ จะมีการดําเนินการอยางไรในเร่ืองของทรัพยสินและสาขาดังกลาว สวนเร่ืองของพนักงานจะกําหนดวาจะคง
มีไวจํานวนประมาณเทาไหร และจะมีการดําเนินการเก่ียวกับคาใชจายอยางไร 

 ประธานที่ประชุม  เรียนช้ีแจงวา ยังมีการดําเนินการท่ีตอเนื่องจากการวมกิจการอยู รวมถึงมีสาขาท่ีอยูใกลกัน
ประมาณ 50-60 สาขา ซึ่งจะตองพิจารณาอีกคร้ังวาจะดําเนินการรวมกันอยางไร เนื่องจากบางสาขาเปนที่ซึ่งทางธนาคาร 
นครหลวงไทยซื้อไวเอง โดยหากดําเนินการแลวเสร็จนาจะมีทรัพยสินที่เปนสาขาจํานวนพอสมควรท่ีจะขายออกไปไดและได
กําไร นอกจากสาขาแลวก็ยังมีสํานักงานใหญ ๆ หลายแหง เชน ถนนเพชรบุรี สวนมะลิ เปนตน ในอนาคตถาหากดําเนินการ
ขายไดก็จะมีกําไรเขามา เนื่องจากกําลังศึกษาอยูวาเราควรจะมีสํานักงานใหญแหงเดียวหรือไม แตวิธีการดําเนินการคงจะทํา
การเชาและเจรจากับใครก็ตามที่จะสรางเพื่อใหไดพื้นที่ใชสอยตรงตามความตองการของเรา สวนคาใชจายก็จะมีคาใชจายที่
ทางการเรียกเก็บรอยละ 0.46 สําหรับต๋ัวแลกเงิน หรือประมาณ 800 ลานบาท (หลังจากหักภาษี) แตในขณะเดียวกันจะได
ประโยชนในเรื่องของภาษีนิติบุคคลที่ลดลงจากรอยละ 30 มาเปนรอยละ 23 และอาจจะมีเร่ืองการพัฒนาระบบที่จะรองรับ
การใหบริการท่ีดีขึ้น ซึ่งจะใชเงินจํานวนไมมากและถือเปนการลงทุนไมใชเปนคาใชจาย และก็อาจจะมีเร่ืองคาใชจายสําหรับ
โครงการเกษียณอายุกอนกําหนดซึ่งยังไมแนนอนวาจะมีหรือไม  

 คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  เรียนชี้แจงเพิ่มเติม กรณีเร่ืองสาขาที่ซ้ําซอนกันนั้น จะพิจารณาจากสาขาที่อยูใน
บริเวณท่ีใกลกันมาก ซึ่งถาหากรวมสาขากันแลวลูกคาตองไมไดรับผลกระทบในการมาใชบริการ ซึ่งในป 2554 ที่ผานมาได
ดําเนินการไปแลวประมาณ 10 กวาสาขา และสําหรับป 2555 นี้อยูในแผนที่วางไวประมาณ 30-40 สาขา นอกจากจะเลือก
จากทําเลที่ต้ังเปนหลักแลวนั้น ก็จะพิจารณาถึงการใชสาขาที่เปนทรัพยสินของธนาคาร ซึ่งจะทําใหประหยัดคาใชจายเร่ืองคา
เชาไดเปนจํานวนมาก  

 คุณเมธี  รังษีวงศ (ผูถือหุน)  สอบถาม ดังนี้ 

1. งบไตรมาสแรกของป 2555 มีผลการดําเนินงานที่เติบโตกวาปที่แลวหรือไม 

2. สัดสวนรายไดของธนาคารธนชาต เชน สินเชื่อรถยนต  สินเชื่อบาน  สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
และขนาด และคาธรรมเนียมตาง ๆ สัดสวนแตละผลิตภัณฑคิดเปนรอยละเทาใด และผลิตภัณฑที่เปน
รายไดหลัก ในป 2555 นี้ยังคงเปนสินเช่ือรถยนตใชหรือไม  โดยมีแนวทางในการรักษาฐานลูกคาเดิมของ
ธนาคารธนชาตอยางไร 

3. ในการรวมกิจการ ที่มีวัฒนธรรมองคกรที่แตกตางกัน ซึ่งจะตองใชเวลาสําหรับการบริหารในเร่ืองดังกลาว 
จึงสอบถามวาทางผูบริหารจะตองใชระยะเวลานานเทาใดที่จะสามารถดําเนินการรวมกิจการใหรวมเปน 
หน่ึงเดียวได 

4. ในอนาคตประมาณป 2015 ที่จะมี ASEAN Economic Community (AEC) จะมีการเตรียมการอยางไร 

 ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้ 

1. ถาเปรียบเทียบจากขนาดของสินทรัพย แยกลูกคารายยอย ไดแก สินเชื่อรถยนต  สินเชื่อบาน  สินเชื่อบัตร
เครดิต  สสินเชื่อสวนบุคคล จะอยูที่ประมาณรอยละ 62 และสําหรับสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม อยูที่ประมาณรอยละ 38  ถาเปรียบเทียบจากรายไดที่ไดรับจากของลูกคารายยอย และ
ลูกคาเชาซ้ือรถยนตอยูที่ประมาณรอยละ 77 สวนรายไดที่ไดรับลูกคาธุรกิจ ลูกคาธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม อยูที่ประมาณรอยละ 23  โดยคาดวาในป 2555 นี้ สินเช่ือรถยนตก็ยังเปนรายไดหลัก ซึ่งจะ



 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 
หนา 13 จาก 24 (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556) 

พยายามเพิ่มผลตอบแทนใหมากขึ้น และปรับกลยุทธเพื่อรักษาสวนแบงตลาดใหได และจะขยายการดําเนิน
ธุรกิจไปที่รถยนตเกาและสินเช่ือรถแลกเงินเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและกระจายความเส่ียงเพิ่มขึ้น 

2. เร่ืองวัฒนธรรมองคกรคาดวาไมมีปญหา แตปญหาคือมีพนักงานจํานวนมากเกินกวางานที่มีอยู โดยทีมงาน
ของทั้ง 2 องคกรมีความเกง ความชํานาญที่แตกตางกัน ผูบริหารพยายามผสมผสานเพื่อนําความเกง ความ
ชํานาญในแตละดานของทั้ง 2 องคกร เพื่อจะนํามาใชประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อที่จะใหลูกคา
ไดรับบริการที่ดีย่ิงขึ้นไป 

3. ในเรื่องของ ASEAN Economic Community (AEC) คิดวาไมนาจะมีผลกระทบอะไรมากมาย ซึ่งในเร่ืองนี้
อาจจะตองมีการวางแผนการดําเนินงานกันอีกคร้ัง แตในช้ันนี้ขอดูแลเร่ืองการรวมกิจการใหเปนที่เรียบรอย
กอน 

 คุณสุวัฒน  ก. ศรีสุวรรณ (ผูถือหุน)  สอบถามวา บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด มีบริษัทใดเปน 
ผูถือหุน และกองทุนช้ันท่ี 1 เพียงพอหรือไม 

 ประธานที่ประชุม เรียนช้ีแจงวา บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด มีธนาคารธนชาตถือหุนอยูรอยละ 100 
โดยบริษัทฯ ถือหุนธนาคารธนชาตรอยละ 51 สําหรับกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารธนชาตอยูที่รอยละ 9.28 ซึ่งเพียงพอ 
โดยธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวตํ่าสุดที่รอยละ 4.25 และตามแผนงานที่วางไว เงินกองทุนช้ันท่ี 1 จะเพ่ิมมากขึ้นเร่ือย ๆ 

 หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 

 ผลการลงมติในวาระที่ 3 มีดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 722,987,234 เสียง คิดเปนรอยละ  99.993 
ไมเห็นดวย    จํานวน 50,600 เสียง คิดเปนรอยละ 0.007 
คะแนนเสียงท่ีลงมติ จํานวน 723,037,834  เสียง คิดเปนรอยละ  100.000 
(งดออกเสียง จํานวน 10,010  เสียง)   

 มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยให
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 

 ประธานที่ประชุม  แถลงตอที่ประชุมวา ตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ไดชี้แจงใหทาน 
ผูถือหุนทราบในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  ไปแลวน้ัน  ป 2554 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จํานวน 
1,635,132,788.22 บาท  ซึ่งตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด และคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจ เร่ือง แนวทางปฏิบัติทาง
บัญชีในการจายเงินปนผลลงวันที่ 25 เมษายน 2550 กําหนดใหการจายเงินปนผลของบริษัทมหาชนจํากัดจะตองจายจาก

เงินกําไรจากงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันส้ินรอบปบัญชี มีผลใหบริษัทฯ สามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
ได  ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ดังนี้  

1. การจัดสรรกําไรสุทธิ เปนทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของเงินกําไรสุทธิ ประจําป 2554 คิด
เปนจํานวนเงิน 81,756,639.41 บาท  



 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 
หนา 14 จาก 24 (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556) 

2. การจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 ของงวด 6 เดือนหลังต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 
2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุนละ 0.70 บาท เปนจํานวนเงิน 894,480,792.10 บาท ซึ่ง
การจายเงินปนผลคร้ังน้ีเม่ือรวมกับการจายเงินปนผลของงวดคร่ึงปแรก ในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปน
จํานวนเงิน 638,914,851.50 บาท แลว รวมเปนจํานวนเงินปนผลที่จายจากผลการดําเนินงานประจําป 
2554 ทั้งส้ินในอัตราหุนละ 1.20 บาท เปนจํานวนเงิน 1,533,395,643.60 บาท 

 รวมจํานวนเงินกําไรที่ขอจัดสรรในวาระนี้เทากับ 1,615,152,283.01 บาท และมีเงินกําไรสุทธิคงเหลือ 
(ภายหลังการจัดสรร) จํานวน 19,980,505.21 บาท จะโอนเขาไปอยูในสวนของผูถือหุนในรายการกําไรสะสมตอไป 

 ในการจายเงินปนผลคร้ังนี้ คิดเปนประมาณรอยละ 93.78 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
คิดเปนรอยละ 30.65 จากงบการเงินรวม สําหรับสถิติการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปที่ผานมา จากผลการ
ดําเนินงานป 2552 ถึง 2554 ก็ไดจัดทําตารางเปรียบเทียบใหทุกทานไดพิจารณาแลว ดังที่ปรากฏในหนังสือบอกกลาว
เชิญประชุมหนาที่ 30 และที่แสดงบนจอภาพ โดยจํานวนเงินปนผลที่แสดง มีฐานการคํานวณจากจํานวนหุนสามัญและ
หุนบุริมสิทธิ รวม 1,333,154,003 หุน หักดวยจํานวนหุนสามัญท่ีบริษัทฯ ซื้อหุนคืนจากโครงการซ้ือหุนคืน จํานวน 
55,324,300 หุน คงเหลือจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ เทากับ 1,277,829,703 หุน  

 หากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมแลวก็จะกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 19 เมษายน 
2555 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (แกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุน ในวันที่ 20 เมษายน 2555 และ
กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2555 

 จากนั้น ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น  ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม / แสดง
ความคิดเห็นแตอยางใด  ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 

 ผลการลงมติในวาระที่ 4 มีดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 720,710,435 เสียง คิดเปนรอยละ  99.671 
ไมเห็นดวย    จํานวน 2,375,900 เสียง คิดเปนรอยละ 0.329 
คะแนนเสียงท่ีลงมติ จํานวน 723,086,335  เสียง คิดเปนรอยละ  100.000 
(งดออกเสียง จํานวน 3,010  เสียง)   

 มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ
จัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 และอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดคร่ึงป
หลังในอัตราหุนละ 0.70 บาท และใหดําเนินการจายเงินปนผลตามกําหนดการที่เสนอ 

วาระที่ 5  รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย พิจารณาอนุมัติปรับเพ่ิม
วงเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ จากผล
การดําเนินงานประจําป 2554   

 ประธานที่ประชุม  แถลงตอท่ีประชุมวา ในวาระนี้เปนการรายงานคาตอบแทนกรรมการท่ีจายในปที่ผานมา 
และพิจารณาคาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกป โดยไดรายงานการจายคาตอบแทนที่ไดจายใหแกคณะกรรมการ 
ทุกคณะในป 2554 ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 



 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 
หนา 15 จาก 24 (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556) 

 คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรจากวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติไวจํานวน 8,600,000 บาท โดยจํานวน
ที่จายออกจริงเทากับ 7,160,000 บาท ซึ่งเปนไปตามจํานวนครั้งที่กรรมการเขารวมประชุม  

 จํานวนคาตอบแทนที่ จ ายแกคณะกรรมการชุดยอยอื่น  ๆ  ทั้ งป  2554 มีจํ านวนรวมเทา กับ 
2,105,000 บาท 

 ตารางแสดงอัตราคาตอบแทน และจํานวนคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยอื่น ๆ ทุก
ชุดที่จายในป 2554 และอัตราคาตอบแทนที่จายในป 2555 จนถึงปจจุบัน รายละเอียดปรากฏในหนังสือ
บอกกลาวเชิญประชุม หนาท่ี 31-32  

 สวนคาตอบแทนรายบุคคลที่จายในป 2554 ดูไดจากรายงานประจําปหนาท่ี 83-84 ซึ่งเปนการรายงานเพ่ือ
ทราบไมมีการลงมติ และนอกเหนือจากคาตอบแทนท่ีไดรายงานไปแลวนั้น บริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทน และ/หรือ 
สิทธิประโยชนอื่นใดในลักษณะที่มิใชคาตอบแทนตามปกติใหแกกรรมการ 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนในการ
ขอปรับเพิ่มวงเงินคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการบริษัทฯ โดยขอให
คุณสมเกียรติ  ศุขเทวา ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน เปนผูนําเสนอรายละเอียดในวาระน้ี 

 คุณสมเกียรติ ศุขเทวา เรียนแจงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดทําการพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของคาตอบแทนที่จายแกคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน  และคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป โดยจากการพิจารณาลาสุดเห็นวาอัตราคาตอบแทนที่จายแก
กรรมการบริษัทฯ ในปจจุบันตามที่แสดงอยูบนจอ โดยมีวงเงินรวมไมเกิน 8,600,000 บาท ตามที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุน
ต้ังแตป 2550 เม่ือเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีการปรับเพิ่มตามบทบาทความ
รับผิดชอบที่ เพิ่มขึ้นและคาเงินเฟอ จึงพบวาวงเงินที่ได รับอนุมัติจากผู ถือหุนตํ่ากวาคาเฉล่ียของอุตสาหกรรม 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน จึงไดมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอผูถือหุนปรับเพิ่มวงเงินคาตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ จากปจจุบันรวมท้ังส้ินปละไมเกิน 8,600,000 บาท เปนรวมทั้งส้ินปละไมเกิน 11,000,000 บาท โดย
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาอัตราคาตอบแทนจายแกกรรมการบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสมตอไป โดยเปนการดําเนินการตามท่ีที่ประชุมผูถือหุนไดมอบอํานาจแกคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไว 

 สําหรับในเร่ืองเงินบําเหน็จ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลว ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําป 2554 ในอัตรารอยละ 1 ของจํานวนเงินปนผลที่
อนุมัติจายแกผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามนโยบายท่ีที่ประชุมผูถือหุนไดกําหนดไว โดยปนี้เงินปนผลที่เสนอใหจายแกผูถือหุน
จากผลการดําเนินงานท้ังปเปนจํานวน 1,533,395,643.60 บาท ดังนั้น จํานวนเงินบําเหน็จที่ขอเสนอจายแกกรรมการทั้ง
คณะ จึงเปนเงินจํานวน 15,333,956.44 บาท โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาจัดสรรแกกรรมการบริษัทฯ 
ตอไป ทั้งน้ี รายละเอียดของการจายเงินบําเหน็จกรรมการจากผลการดําเนินงานป 2551-2553 ปรากฏในหนังสือบอก
กลาวเชิญประชุมหนาที่ 32  

 หลังจากนั้น  คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความเห็น กอนเสนอใหผูถือหุน
ลงมติในวาระน้ี  โดยมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 



 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 
หนา 16 จาก 24 (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556) 

 คุณสืบศักดิ์  พิภพมงคล (ผูถือหุน) สอบถามวาในการประชุมแตละครั้งกรรมการแตละตําแหนงได
คาตอบแทนเทาไหร  นอกจากคาตอบแทนในการประชุมแลวน้ัน กรรมการไดรับคาตอบแทนอ่ืน ๆ อีกหรือไม เชน คา
รับรอง คาน้ํามันรถ เปนตน 

 คุณสมเกียรติ  ศุขเทวา เรียนช้ีแจงคาตอบแทนกรรมการแตละตําแหนง สรุปไดดังนี้ 
 หนวย: บาท 

คณะกรรมการชุดตาง ๆ ตําแหนง 
เงินประจําตําแหนง 
 (รายเดือน : คน) 

คาเบ้ียประชุม  
(ตอครั้ง : คน) 

คณะกรรมการบริษัท ประธาน 80,000 40,000 
 กรรมการ 40,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 40,000 15,000 
 กรรมการ 30,000 10,000 
คณะกรรมการสรรหา ประธาน ไมมี 25,000 
 กรรมการ ไมมี 15,000 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประธาน ไมมี 25,000 
 กรรมการ ไมมี 15,000 

 ทั้งนี้ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา กรรมการไมมีคาตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากการประชุม ไมวาจะเปนคารับรอง 
คาน้ํามัน เปนตน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 31 

 คุณสุนี  แซซึง (ผูถือหุน)  สอบถามวา ในการจายเงินบําเหน็จใหแกกรรมการก็ควรจะใหสอดคลองกับผล
ประกอบการของธุรกิจ แตสําหรับผลประกอบการในป 2554 กําไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง ทําไมยังคงจายเงินบําเหน็จแก
กรรมการในอัตราที่เทากับปที่ผานมา ซึ่งมีผลประกอบการท่ีดีกวาป 2554 

 ประธานที่ประชุม และคุณสมเกียรติ  ศุขเทวา เรียนช้ีแจงวา ในกรณีการจายเงินเงินบําเหน็จใหแก
กรรมการไมไดคิดจากกําไรของบริษัทฯ โดยตรง แตจะจัดสรรใหสอดคลองกับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน โดยท่ี 
ผานมาที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหจายเงินบําเหน็จแกกรรมการในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน 

 คุณเมธี  รังษีวงศ (ผูถือหุน) สอบถามวา ขอมูลตัวเลขบําเหน็จกรรมการในรายงานประจําปหนาท่ี 85  
ขอมูลไมตรงกับที่กรรมการรายงาน 

 คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน  เรียนช้ีแจงวา ขอมูลคาบําเหน็จในรายงานประจําปหนาที่ 85 เปนขอมูลของ
ธนาคารธนชาต สําหรับขอมูลคาบําเหน็จของบริษัทฯ ตองดูจากรายงานประจําปหนาท่ี 83 เนื่องจากวากรรมการเปนคน
ละชุดกัน 

 คุณสุวัฒน  ก. ศรีสุวรรณ (ผูถือหุน)  สอบถามวา กรณีที่จะขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินคาตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ทั้งคณะจากเดิม 8,600,000 บาทตอป เปนไมเกิน 11,000,000 บาทตอป นั้น โดยที่ผานมาการจายคาตอบแทน
แกกรรมการบริษัทฯ ก็ไมไดจายคาตอบแทนเกินวงเงิน 8,600,000 บาท ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนเคยไดอนุมัติไว เหตุผลใด
จึงขอเพิ่มวงเงินคาตอบแทนดังกลาว  และขอมูลในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 31 นั้น ที่ระบุวาคาตอบแทนรวม
เปนจํานวนเงิน 9,265,000 บาท คืออะไร รวมกับที่จะขออนุมัติเพิ่มวงเงินในคร้ังนี้ดวยหรือไม 
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หนา 17 จาก 24 (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556) 

 คุณสมเกียรติ  ศุขเทวา เรียนช้ีแจงวา ในกรณีการขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินตาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ นั้น
เน่ืองจากคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดทบทวนและทําการพิจารณาพบวาปจจุบันอัตราคาตอบแทนที่จายแก
กรรมการบริษัทฯ ตามท่ีไดรายงานไปเม่ือสักครูนั้น ตํ่ากวาคาเฉล่ียของอุตสาหกรรมที่มีการปรับเพิ่มตามบทบาทความ
รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและคาเงินเฟอ จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอเสนอผูถือหุนปรับเพิ่มวงเงินคาตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ ดังกลาว 

 โดยไดชี้แจงเพิ่มเติมวา สําหรับขอมูลที่ระบุวาคาตอบแทนรวมเปนจํานวนเงิน 9,265,000 บาท ตามท่ีปรากฎ
ในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาท่ี 31 นั้น เปนคาตอบแทนรวมในป 2554 ที่จายใหแก 1) คณะกรรมการบริษัทฯ  2) 
คณะกรรมการตรวจสอบ  3) คณะกรรมการสรรหา  และ 4) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งการขออนุมัติปรับเพิ่ม
วงเงินคาตอบแทนในคร้ังนี้ เปนวงเงินที่จายแกกรรมการบริษัทฯ เทานั้น สําหรับการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน นั้น อยูในอํานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
การพิจารณาการจายคาตอบแทน โดยไมตองขออนุมัติวงเงินการจายคาตอบแทนจากที่ประชุมผูถือหุน แตจะรายงาน 
เพื่อใหผูถือหุนรับทราบเปนประจําทุกป 

 หลังจากน้ันไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม / แสดงความเห็นเพิ่มเติม คุณสมเกียรติ ศุขเทวา จึงขอใหผูถือหุนลง
มติโดยแยกลงมติเร่ืองขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และอนุมัติจายเงินบําเหน็จ 

 ผลการลงมติในวาระที่ 5.1 มีดังนี้ 
 อนุมัติปรับเพิ่มวงเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เปนไมเกิน 11,000,000 บาทตอป 

เห็นดวย จํานวน 685,291,961  เสียง คิดเปนรอยละ  94.765 
ไมเห็นดวย    จํานวน 19,540,500  เสียง คิดเปนรอยละ 2.702 
งดออกเสียง จํานวน 18,312,798  เสียง คิดเปนรอยละ 2.532 
คะแนนเสียงท่ีลงมติ จํานวน 723,145,259  เสียง คิดเปนรอยละ  100.000 

 ผลการลงมติในวาระท่ี 5.2 มีดังนี้ 
 อนุมัติจายเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุน 

เห็นดวย จํานวน 685,845,835  เสียง คิดเปนรอยละ   94.836 
ไมเห็นดวย    จํานวน 19,050,500  เสียง คิดเปนรอยละ 2.634 
งดออกเสียง จํานวน 18,297,810  เสียง คิดเปนรอยละ 2.530 
คะแนนเสียงท่ีลงมติ จํานวน 723,194,145  เสียง คิดเปนรอยละ   100.000 

 มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
อนุมัติปรับเพิ่มวงเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เปนไมเกิน 11,000,000 บาทตอป และอนุมัติจายเงินบําเหน็จแก
คณะกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการป 2554 ในอัตรารอยละ 1 ของเงนิปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุนตามท่ีเสนอ 
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หนา 18 จาก 24 (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556) 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ 

 ประธานที่ประชุม  แถลงตอที่ประชุมวา วาระน้ีเปนการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ี
ออกตามวาระ สําหรับรายช่ือกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในปนี้ มีจํานวน 3 ทาน  ประกอบดวย   

1. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป 
2. นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ 
3. นายทวีศักด์ิ  ศักด์ิศิริลาภ 

 คุณสมเกียรติ ศุขเทวา เรียนแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาและลงมติอยางอิสระในวาระน้ี 
ขอใหกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระท้ัง 3 ทาน ออกจากที่ประชุมเปนการช่ัวคราว หลังจากนั้นกรรมการที่ครบ
กําหนดออกตามวาระท้ัง 3 ทานไดออกจากหองประชุม 

 การสรรหาหรือเสนอแนะผูที่จะเขารับตําแหนงแทนกรรมการท่ีครบวาระน้ี นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะ
มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาเปนผูพิจารณาแลว  ชวงเวลาต้ังแตวันที่ 14 ตุลาคม 2554  ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2554 บริษัทฯ ก็ไดเปดใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการในการ
ประชุมคร้ังนี้ ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) แตปรากฏวาเม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมี 
ผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเขามา  ดังนั้น  คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม
รวมกรรมการที่ออกตามวาระ ไดพิจารณาเสนอกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ใหผูถือหุนแตงต้ังเปนกรรมการอีก
วาระหน่ึง โดยผูถือหุนสามารถพิจารณาขอมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการท้ัง 3 ทานไดจากหนังสือบอกกลาวเชิญ
ประชุมต้ังแตหนาท่ี 33 ถึงหนาท่ี 36 หรือตามที่แสดงบนจอภาพ โดยคุณสมเกียรติ ศุขเทวา ไดกลาวสรุปคุณสมบัติของ
กรรมการแตละทาน ดังนี้ 

 คุณสุวรรณภา  สุวรรณประทีป  รองประธานกรรมการบริหาร 

 เปนกรรมการและผูบริหารบริษัทในกลุมธนชาตเปนเวลา 20 กวาป ต้ังแตกรรมการผูจัดการบริษัท เงินทุน
หลักทรัพยเอกชาติ จํากัด (มหาชน) ทานเปนบุคคลสําคัญในการรวมจัดต้ังธนาคารธนชาต และรับตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการธนาคารธนชาต ต้ังแตจัดต้ังธนาคารเม่ือป 2545 ตอเน่ืองจนถึงป 2549 โดยหลังจากน้ันยังคงเปนกรรมการและ
กรรมการบริหารที่ธนาคารธนชาตจนถึงปจจุบัน  

 สําหรับการเปนกรรมการบริษัทฯ ทานดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรมการบริหารท่ีบริษัทฯ ต้ังแตป 2549 
มาจนถึงปจจุบัน โดยในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯและกรรมการบริหารที่ผานมา ทานไดใชความรูความสามารถ
และประสบการณในธุรกิจทางการเงิน เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่อยางดีย่ิงมาโดยตลอด 

 คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการใหญ 

 เปนผูมีความรูและประสบการณในธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพยเปนอยางมาก ทานเปนผูบริหาร
ในกลุมธนชาตต้ังแตแรกเร่ิม กอนจะไปรับตําแหนงกรรมการผูจัดการบริษัทบริหารสินทรัพยไทยตั้งแตป 2545 และกลับมา
เปนกรรมการและผูบริหารบริษัทในกลุมธนชาตต้ังแตป 2552 ปจจุบันทานดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร ประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญที่ธนาคารธนชาต โดยเปนผูบริหารคนสําคัญในการดําเนินการรวมกิจการ
ธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาตใหบรรลุตามแผนงาน สําหรับบริษัททุนธนชาตทานดํารงตําแหนง
กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจัดการใหญโดยไดรับมอบหมายใหเปนประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญที่ธนาคารธนชาต 

http://www.thanachart.co.th/
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หนา 19 จาก 24 (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556) 

 คุณทวีศักด์ิ  ศักด์ิศิริลาภ  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 

 เปนผูมีความรูความสามารถในธุรกิจการเงิน โดยเฉพาะอยางย่ิงการบริหารสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายได 
ทานรวมงานกับบริษัท โดยเปนผูบริหารต้ังแตป 2547 ในสายงานแกไขหน้ี และดูแลการบริหารสินเชื่อที่ไมกอใหเกิด
รายไดมาโดยตลอด ถือไดวาเปนผูบริหารคนสําคัญในการบริหารสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายไดของทั้งกลุมธนชาตใหไดรับ
ผลตอบแทนในอัตราตามแผนงานที่กําหนดไวมาโดยตลอด ทานรับตําแหนงกรรมการบริษัทต้ังแต 2550 โดยปจจุบันดํารง
ตําแหนงกรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 

 หลังจากนั้น  คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุน
ซักถาม /แสดงความเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 

 ในวาระน้ีมีวิธีการลงมติ 2 วิธี คือ ผูถือหุนสามารถมติใหคณะกรรมการทั้งชุด คือ ทั้ง 3 ทาน หรือเลือกลงมติ
แยกเปนรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความโปรงใสในการลงมติจึงขอใหผูถือหุนลงมติแยกเปนรายบุคคล โดยใหใชบัตรที่ระบุ วาระ
ที่ 6 และระบุชื่อกรรมการ  

 6.1 นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป 
 6.2 นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ    
 6.3 นายทวีศักด์ิ  ศักด์ิศิริลาภ 

 โดยทานผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง กรุณาลงมติในบัตรลงคะแนน พรอมลงนามและยกมือขึ้น
เพื่อใหเจาหนาที่ไปเก็บบัตร 

 จากน้ัน คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ไดเชิญกรรมการทั้ง 3 ทานที่ไดออกจากหองประชุมเปนการช่ัวคราว กลับ
เขาที่ประชุมเพื่อดําเนินการในวาระตอไป 

 มีผูถือหุนเห็นดวยใหแตงต้ังกรรมการท่ีครบกําหนดตองออกตามวาระท้ัง 3 ทาน กลับเขารับตําแหนงตออีก
วาระโดยแยกการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลจากคะแนนสียงท้ังหมดของที่ประชุม ดังนี้ 

ผลการลงมติในวาระที่ 6.1 นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป มีดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 722,255,770 เสียง คิดเปนรอยละ  99.865 
ไมเห็นดวย    จํานวน 974,700 เสียง คิดเปนรอยละ 0.135 
คะแนนเสียงท่ีลงมติ จํานวน 723,230,470  เสียง คิดเปนรอยละ  100.000 
(งดออกเสียง จํานวน 0  เสียง)   

ผลการลงมติในวาระที่ 6.2 นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ มีดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 722,254,872 เสียง คิดเปนรอยละ  99.867 
ไมเห็นดวย    จํานวน 962,588 เสียง คิดเปนรอยละ 0.133 
คะแนนเสียงท่ีลงมติ จํานวน 723,217,460  เสียง คิดเปนรอยละ  100.000 
(งดออกเสียง จํานวน 13,010  เสียง)   
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หนา 20 จาก 24 (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556) 

ผลการลงมติในวาระที่ 6.3 นายทวีศักด์ิ  ศักด์ิศิริลาภ มีดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 722,254,872 เสียง คิดเปนรอยละ  99.867 
ไมเห็นดวย    จํานวน 962,588 เสียง คิดเปนรอยละ 0.133 
คะแนนเสียงท่ีลงมติ จํานวน 723,217,460  เสียง คิดเปนรอยละ  100.000 
(งดออกเสียง จํานวน 13,010  เสียง)   

 มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แตงต้ัง
กรรมการที่ออกตามวาระท้ัง 3 ทาน กลับเขาเปนกรรมการตออีกวาระ 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2555 

 ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด (Ernst & Young) เปนผูสอบบัญชีประจําป 2554 โดยกําหนดคาสอบบัญชีใหเปนจํานวนเงิน 
1,470,000 บาท สําหรับป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได
พิจารณาความเห็นของกรรมการตรวจสอบแลว เห็นควรเสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท 
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด มีรายนาม ดังนี้ 

 1. นางสาวภูร์ิพรรณ  เจริญสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 และ/หรือ 
 2. นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ 
 3. นายณรงค  พันตาวงษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 

 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555 โดยกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท 

 ประธานที่ประชุม ไดขอให คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอรายละเอียด
ในวาระน้ี 

 คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ  แจงตอท่ีประชุมวา หลังจากไดพิจารณาถึงองคประกอบในดานตาง ๆ รวมทั้งความ
เหมาะสมของปริมาณงานแลว มีความเห็นวาบริษัท สํานักงาน Ernst & Young เปนสํานักงานที่มีความนาเช่ือถือ 
มีผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในและตางประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีอยูในระดับสากล 
มีบุคคลากรที่มีความรู ความชํานาญ และประสบการณในการตรวจสอบสถาบันการเงินตลอดจนการใหบริการ และการ
ใหคําปรึกษากับบริษัทในดานตาง ๆ เปนอยางดีตลอดมา (โดยเฉพาะในชวงของการรวมกิจการของธนาคาร) สําหรับคา
สอบบัญชีที่เสนอเขามาในป 2555 นี้  ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน รวมถึงสํานักงาน Ernst & Young 
ไมมีความสัมพันธหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ แตอยางใด และผูสอบบัญชีที่
เสนอไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2555 โดยอัตราคาสอบบัญชีของป 2555 
จํานวน 1,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากคาสอบบัญชีป 2554 ที่จํานวน 1,470,000 บาท หรือลดลงรอยละ 31.97 

 สําหรับรายละเอียดอื่นที่จะแจงใหทราบก็คือ สํานักงาน Ernst & Young ไดทําการตรวจสอบบัญชีใหกับ
บริษัทฯ มาต้ังแต ป 2544 และผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน เปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในปที่ผานมา 
โดยมี นางสาวภูร์ิพรรณ เจริญสุข เปนผูสอบบัญชี และลงนามรับรองงบการเงินในป 2554 โดยรายละเอียดประวัติ
ผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน ปรากฎอยูในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม หนาท่ี 37-39 



 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 
หนา 21 จาก 24 (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556) 

 หลังจากนั้น  คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุน
ซักถาม /แสดงความเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 

 ผลการลงมติในวาระท่ี 7  มีดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 723,061,860 เสียง คิดเปนรอยละ  99.978 
ไมเห็นดวย    จํานวน 157,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.022 
คะแนนเสียงท่ีลงมติ จํานวน 723,218,860  เสียง คิดเปนรอยละ  100.000 
(งดออกเสียง จํานวน 13,010  เสียง)   

 มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
แตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2555 โดยมีรายช่ือ 
ดังนี้    

1. นางสาวภูร์ิพรรณ  เจริญสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 และ/หรือ 
2. นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ 
3. นายณรงค  พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 

 และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2555 เปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท  

วาระที่ 8 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

 ประธานที่ประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอขอเสนอแนะและคําถามตาง ๆ ได โดยมีผูถือหุนซักถาม / 
แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

 คุณกิตติ  สนิทวงศ ณ อยุธยา (ผูถือหุน)  เสนอแนะความเห็นวา ประทับใจในการดําเนินงานของบริษัท
ฯ เชน มีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน มีการลดคาใชจายของธนาคารธนชาตโดยการปดสาขาบางแหงท่ีอยูบริเวณ
ใกลกันที่ซ้ําซอนกัน จากที่สังเกตุลูกคาท่ีมาใชบริการของธนาคารธนชาตน้ัน สวนใหญจะใชบริการชําระคาเชาซ้ือ
รถยนตเพียงอยางเดียว แลวไปทําธุรกรรมอื่นกับธนาคารพาณิชยอื่น จึงเสนอวาควรประชาสัมพันธ โดยวิธีการโฆษณา
วาธนาคารธนชาตเปนธนาคารที่ครบวงจรสามารถรองรับการทําธุรกรรมอื่นไดเทียบเทากับธนาคารพาณิชยอื่น และการ
ใชพื้นท่ีสาขาของธนาคารธนชาตใหเปนประโยชนโดยการเพิ่มรายได เชน การปลอยใหรานตาง ๆ เชาพื้นท่ีในการทํา
ธุรกิจ หรืออาจจะพิจารณาเปดสาขาธนาคารธนชาตท่ีมีบริการเวสเทิรน ยูเนี่ยน ในพื้นท่ีสุวรรณภูมิ  เพื่อเปนการเพิ่ม
รายไดอีกทางหนึ่ง และบริษัทฯ มีนโยบายออกหุนกูหรือไม 

 ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ กลาวขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ และเรียนชี้แจงวา 
ทางธนาคารธนชาตก็มีการประชาสัมพันธใหลูกคาไดรับขอมูลเก่ียวกับบริการท่ีหลากหลาย กรณีการใหเชาพื้นท่ี
บางสวนของสาขาธนาคารธนชาตที่ไมไดใชงานนั้น อาจจะมีเกณฑบางประการของทางการท่ีไมสามารถดําเนินการได 
สวนการบริการเวสเทิรน ยูเน่ียน ก็ยังคงบริการไว สําหรับเร่ืองการออกหุนกูนั้น ทางที่ประชุมผูถือหุนธนาคารธนชาต ก็
ไดมีมติอนุมัติวงเงินออกหุนกูไดประมาณ 1.5 แสนลานบาท  

 คุณเมธี  รังษีวงศ (ผูถือหุน)  สอบถาม ดังนี้ 

1. บริษัท ธนชาต กรุปลีสซ่ิง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยในป 2554 มีกําไรสุทธิ 99 ลานบาท 
ซึ่ งลดลงจากป  2553 ขณะท่ีบริษัท  ราชธานี  ลิส ซ่ิง  จํากัด  (มหาชน )  ซึ่ ง เปนบริษัทยอยของ 



 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 
หนา 22 จาก 24 (ผานการรับรองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556) 

ธนาคารนครหลวงไทยเดิม มีกําไรสุทธิสําหรับป 2554 จํานวน 205 ลานบาท กําไรสุทธิของบริษัท ธนชาต 
กรุปลีสซ่ิง จํากัด ที่ลดลงจากปที่ผานมาอยางมีนัยสําคัญนั้น เพราะเหตุใด 

2. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ในป 2554 มีกําไรสุทธิลดลงจากปที่ผานมาประมาณ 98 
ลานบาท กําไรสุทธิลดลงจากปที่ผานมาเพราะเหตุใด 

3. กรณีที่ทางธนาคารธนชาตจะออกหุนกู 1.5 แสนลานบาทนั้น เพ่ือนํามาลงทุนสําหรับสํานักงานใหญแหง
ใหมที่จะมีขึ้นในอนาคตหรือไม หรือเพื่อวัตถุประสงคใด 

4. จากที่ทราบขาวมาวาประเทศพมาเปดประเทศมากขึ้น มีทรัพยากรจํานวนมาก โดยมีหลายบริษัทใน
ประเทศไทยท่ีสนใจที่จะเขาไปลงทุนในประเทศพมา จึงเล็งเห็นวาเปนโอกาสท่ีทางธนาคารธนชาตจะ
สนับสนุนสินเชื่อลูกคาธุรกิจ (Corporate) ไดมากขึ้น  

 ประธานที่ประชุม คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน  และคุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ เรียนช้ีแจง ดังนี้ 

1. ในอดีตธนาคารแหงประเทศไทยไมอนุญาตใหธนาคารพาณิชยดําเนินการแกไขหนี้เชาซื้อได ประกอบกับ
ตอนน้ันมีหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) คอนขางมาก   ก็ไดจัดต้ังบริษัท ธนชาต กรุปลีสซ่ิง จํากัด 
(ธนชาต กรุปลีสซิ่ง) เพื่อโอนหนี้ดังกลาวไปปรับปรุงโครงสรางหน้ีที่ ธนชาต กรุปลีสซิ่ง ซึ่งปจจุบัน 
ธนาคารแหงประเทศไทย ไดอนุญาตใหทางธนาคารพาณิชยดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหน้ีโดยตรงกับ
ลูกคาไดแลวก็ทําใหการดําเนินการแกไขหน้ีดังกลาวมีจํานวนลดลง โดยที่ผานมา ธนชาต กรุปลีสซิ่ง 
ประสบความสําเร็จในการแกไขหน้ีไดดีมาก สําหรับบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ก็เติบโตไปได
ดี เนนทางดานรถบรรทุกโดยเฉพาะ 

2. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ที่กําไรลดลงน้ัน เนื่องจากปริมาณซ้ือขายตํ่ากวาที่ประมาณ
การไว  ประกอบกับนโยบายทางการที่มีการตอรองคานายหนาทําใหคาเฉล่ียนายหนาลดลง เปนตน 

3. กรณีการออกหุนกูนั้นไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อรองรับสํานักงานใหญ 

4. สินเชื่อลูกคาธุรกิจ (Corporate) เปนอีกดานที่พยายามใหโตขึ้น แตคงยังไมเนนที่ประเทศพมา 

MR. BASANT KUMAR DUGAR (ผูถือหุน)  กลาววา หลังจากท่ีไดดูงบการเงินป 2554 ไดพบขอสังเกตุที่ดี 
ซึ่งเม่ือปที่แลวไดเคยกลาวชมไปในเร่ือง การจัดการเก่ียวกับรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินและการ
จัดการสภาพคลองของธนาคารธนชาต ซึ่งในระหวางป 2554 นั้น ก็ยังคงทําไดดี สามารถขยายหนี้สินใน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินขึ้น และลดสินทรัพยรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 
สงสัญญาณท่ีดีสําหรับความสามารถในการบริหารตนทุนตํ่าเพื่อเพิ่มรายได ซึ่งสงผลใหสวนตางรายได
ดอกเบ้ียดีขึ้น อยางไรก็ตาม จากการศึกษาที่ไดทํามา ยังคงเล็งเห็นวาธนาคารธนชาตยังคงสามารถบริหาร
จัดการไดดีย่ิงขึ้น โดยรายการเหลานี้แยกเปนรายการเม่ือทวงถาม และรายการที่มีระยะเวลา ซึ่งต้ังสมมติฐาน
วารายการระหวางธนาคารและตลาดเงินมีระยะเวลาสูงสุด 3 เดือน จากที่ไดทําการศึกษาโดยเขารวมสัมมนา
สําคัญ ๆ หลายคร้ัง เก่ียวกับการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานสากลโลก เร่ืองการกํากับดูแลเงินกองทุน 
Basel II ซึ่งจากการศึกษาพบวา หากธนาคารท่ีมีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินนอยกวา 90 วันจะ
ไดรับคะแนนการจัดการความเส่ียงท่ีดี หากบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงระยะเวลาของรายการระหวางธนาคาร
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และตลาดเงินใหสอดคลองกับเร่ืองดังกลาว บริษัทฯ ก็จะสามารถทํากําไรไดเพิ่มมากขึ้น พรอมทั้งบริหาร 
ความเส่ียงไดดีขึ้นดวย 

ประธานที่ประชุม กลาวขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ 

 คุณสมบูรณ  พีระพัฒนกุล (ผูถือหุน) สอบถามวา เม่ือปลายปที่แลวไดทําการเปดบัญชี SBL หลังจากท่ีได
เขารับการอบรมกับทางบริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) เก่ียวกับระบบบัญชีดังกลาวนั้น ก็ไดลองมาดําเนินการ
สงคําส่ังในบัญชีดังกลาวที่เปดไวนั้นประมาณ 4 คร้ัง ระบบไมสามารถดําเนินการตามคําส่ังได จึงอยากทราบวาระบบ
ดังกลาวสามารถใชไดแนนอนหรือไม 

 คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ ใครขอรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากเสร็จส้ินการประชุม เพื่อจะไปดําเนินการ
ติดตามใหอีกคร้ัง 

 คุณฤทธิชัย  หยิบเจิรญพร (ผูถือหุน) สอบถามวา อัตราการขยายตัวของสินเชื่อนอยมากเมื่อเทียบกับ
ธนาคารอื่น มีนโยบายแกไขการขยายตัวสินเชื่ออยางไร และ ASEAN Economic Community (AEC)  ที่จะขยายไปยัง
ตางประเทศ มีแนวทางอยางไร 

 ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา เนื่องจากปที่แลวใหความสําคัญกับการรวมกิจการ จึงไมสามารถทําธุรกิจ
ในเชิงรุกได และยังตองต้ังรับดวย โดยมีการเตรียมแผนการที่จะขยายสินเช่ืออยางเต็มที่ สําหรับ ASEAN Economic 
Community (AEC)  ซึ่งยังไมไดศึกษาและวางแผนรายละเอียดตาง ๆ ในเร่ืองนี้มากนัก โดยอาจจะตองทําการศึกษาและ
วางแผนกอน โดยระหวางน้ีใหความสําคัญกับการเตรียมตัวในการรวมกิจการในขั้นท่ี 2 ใหเสร็จส้ินกอน 

 คุณเฉลิมชัย  จารุเสนารงค (ผูถือหุน) สอบถามวา กรณีเบิกเงินสดที่สาขาธนาคาร ซึ่งตองใชบัตร
ประชาชนในการประกอบการเบิกเงิน ซึ่งบัตรประชาชนหมดอายุ ทางพนักงานสาขาก็ไมสามารถดําเนินการเบิกเงินได ซึ่ง
เห็นวาในเร่ืองดังกลาวก็ควรจะดูประกอบแควาเปนเจาของบัตรประชาชน โดยคิดวากรณีที่บัตรหมดอายุไมนาจะมา
พิจารณาประกอบในการเบิกเงินหรือไม 

 ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงวา เนื่องจากเปนรายละเอียดในเรื่องการ
ใหบริการของพนักงาน โดยหลังการประชุมจะขอรับเร่ืองดังกลาว และจะติดตามดําเนินการพิจารณาใหอีกคร้ัง 

 คุณเมธี  รังษีวงศ (ผูถือหุน) สอบถามวาการออกหุนกูของธนาคารธนชาตจํานวน 1.5 แสนลานบาท จะมี
ผลตอบแทนประมาณเทาไหร และเสนอขายใหรายยอยหรือไม และการรวมกิจการท่ีจะดําเนินการในขั้นที่ 2 นั้น มีทั้งหมด
ก่ีขั้น 

 ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ เรียนช้ีแจงวา กรณีการออกหุนกูในจํานวนดังกลาว เปน
การขอวงเงินไวลวงหนาเพื่อรองรับสําหรับการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งอาจจะเสนอขายใหแกลูกคาแตละประเภทท่ีมี
ความตองการที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนประชาชนทั่วไป หรือลูกคาสถาบัน โดยผลตอบแทนท่ีจะไดรับคงเปนไปตามภาวะ
ตลาดในขณะน้ัน สําหรับการรวมกิจการน้ันคงจะมีขั้นที่ 2 อีกเพียงขั้นเดียว แตจะใชเวลาพอสมควรในการดําเนินการ 

 คุณอาปุน  กัณทนเวทย (ผูถือหุน) สอบถาม ดังนี้ 

1. มีธนาคารอื่นที่มีการออกผลิตภัณฑเงินฝากที่บริการรับฝากเงินชองทางอื่นที่ไมใชเคานเตอรที่ชื่อวา “ME” 
ใหดอกเบ้ียรอยละ 3.5 มีแนวทางที่จะแขงขันกับผลิตภัณฑนี้ไดหรือไม 
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2. เร่ือง Basel II และ Basel III  มีผลตอธนาคารธนชาตอยางไร 

3. ตอนท่ีรวมกิจการมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตเหลืออีก 1 ใบ จะดําเนินการอยางไร และบริษัท
ประกันชีวิตท่ีมีอยู มีแนวโนมที่จะเขามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือไม 

ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ เรียนช้ีแจงดังนี้ 

1. ธนาคารแตละแหงคงมีแนวคิดที่แตกตางกันออกไป ซึ่งการระดมทุนในระยะยาวก็มีหลายแนวทางให
เลือกที่แตกตางกัน แตในขณะเดียวกันก็ไมละเลยที่จะศึกษา ก็ยังคงศึกษาตลอดเวลา 

2. ในเร่ือง Basel II และ Basel III ไดศึกษาในเบื้องตนแลวคาดวาไมนาจะมีปญหา 

3. เร่ืองของใบอนุญาตประกันชีวิตท่ีเหลืออยูอีก 1 ใบนั้น ในเบื้องตนอยูระหวางศึกษาและพิจารณาวาจะ
ดําเนินการอยางไร ทางบริษัทฯ คงไมมีนโยบายที่จะนําบริษัทประกันชีวิตจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

 คุณกิตติ  สนิทวงศ ณ อยุธยา (ผูถือหุน) เสนอแนะวา ระบบคอมพิวเตอรที่ใชปฏิบัติงานหลังจากการรวม
กิจการน้ันชามาก อาจจะทําใหเกิดปญหาสําหรับการบริการได ซึ่งอาจจะแกไขไดโดยกลับไปใชระบบเดิม และการอนุมัติ
สินเชื่อที่พบมาชากวาปกติ 

 ประธานที่ประชุม กลาวขอบคุณและช้ีแจงวาระบบก็ยังใชระบบเดิมแตอาจจะเปนรุนใหมกวา 

 คุณจักราวุธ  จงพิเชษฐวรกุล (ผูถือหุน) ถือหุนบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มาหลายป เม่ือโอน
มาที่ธนาคารธนชาตแลว ไดรับเงินปนผลนอยลง และมีแนวทางในการจัดการเร่ืองของทรัพยสินรอการขายของ 
ธนาคารธนชาตอยางไร 

 คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน  รับทราบประเด็น โดยชี้แจงวาในการบริหารทรัพยสินรอการขายมีทีมงานในการ
บริหารจัดการอยางใกลชิดเปนอยางดี ทั้งนี้ จะรับขอเสนอแนะดังกลาวไปพิจารณาอีกคร้ัง 

 และเม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะหรือคําถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขออนุญาตปดประชุม โดย
กลาวขอบคุณผูถือหุนที่เสียสละเวลามารวมในการประชุม รวมถึงคําติชมและ ขอเสนอแนะที่ไดรับ จะนําไปปรับปรุงใหดี
ขึ้นในการประชุมคร้ังตอไป 

 นอกจากนี้ไมมีผูเสนอเร่ืองอื่นใดเขาสูการพิจารณา ประธานจึงกลาวปดประชุม 

 ปดประชุมเวลา    17.10    นาฬิกา 

ลงชื่อ              นายบันเทิง  ตันติวิท            ประธานที่ประชุม 
 (               นายบันเทิง  ตันติวิท               ) 

ลงชื่อ           นายภาณุพันธุ  ตวงทอง          ผูจดบันทึกการประชุม 
 (            นายภาณุพันธุ  ตวงทอง            ) 
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