เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางเอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ณ หองแอทธินี คริสตัลฮอลล ชั้น 3 โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา
องคประชุม ณ เวลา 14.07 นาฬิกา มีผูถือหุนที่มาดวยตนเอง จํานวน 711 ราย รวมจํานวนหุนได 15,942,112
หุน และผูถือหุนที่มอบฉันทะ จํานวน 1,618 ราย รวมจํานวนหุนได 659,827,079 หุน รวมจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 2,329
ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 675,769,191 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 52.8841 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจํานวน
1,277,829,703 หุน ครบเปนองคประชุม
กรรมการผูเขารวมประชุม
1. นายบันเทิง
2. นายศุภเดช
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตันติวิท
พูนพิพัฒน

ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการที่เปนผูบริหาร)
นางศิริเพ็ญ
สีตสุวรรณ
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกรรมการกําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ)
นายสมเกียรติ
ศุขเทวา
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ)
นางพันธทิพย
สุรทิณฑ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกรรมการกําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ)
นายพิมล
รัฐปตย
กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เปนผูบริหาร)
นายสมเจตน
หมูศิริเลิศ
กรรมการ กรรมการบริหาร (กรรมการที่เปนผูบริหาร)
นายทวีศักดิ์
ศักดิ์ศิริลาภ
กรรมการ กรรมการบริหาร (กรรมการที่เปนผูบริหาร)

เปดประชุม
นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อเวลา 14.07 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 10 วาระ โดยพิจารณาเรียงตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมที่ไดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว โดยประธานที่
ประชุมแตงตั้งให คุณภาณุพันธุ ตวงทอง เลขานุการบริษัท เปนผูจดบันทึกการประชุม
ประธานที่ประชุมไดขอใหเจาหนาที่โรงแรม เรียนใหผูถือหุนทราบถึงเสนทางออกฉุกเฉินกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
หรือเพลิงไหมเพื่อความปลอดภัยของผูถือหุน หลังจากนั้นขอใหเลขานุการบริษัทกลาวแนะนํากรรมการบริษัทและชี้แจง
รายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุมใหผูถือหุนทราบ โดยเลขานุการบริษัทไดเรียนชี้แจงใหที่ประชุมทราบวาในการ
ประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทฯ เขารวมประชุมทั้งสิ้นจํานวน 9 ทาน จากจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ จํานวน
หนาที่ 8

เอกสารแนบ 1
-ฉบับราง9 ทาน ซึ่งในจํานวนนี้รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกําหนด
คาตอบแทน โดยไดแนะนํากรรมการบริษัทฯ เปนรายบุคคล และเรียนชี้แจงเพิ่มเติมวา ในวันนี้ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ
ผูแทนจากสํานักงานสอบบัญชีที่ทําการสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในกลุม ก็ไดเขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย ดังนั้น หาก
ในระหวางการประชุมทานผูถือหุนประสงคจะใหกรรมการหรือผูสอบบัญชี ตอบชี้แจงขอซักถามก็สามารถดําเนินการได
โดยขอชี้แจงรายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุมใหทราบสรุปไดดังนี้
• บริษัทฯ ไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนไวใหกับทุกทานเพื่อความสะดวกในการใชสิทธิการออกเสียงลงมติใน
การประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ทานไดรับจะแบงเปนวาระตาง ๆ รวมทั้งหมด 12 บัตร ซึ่งฝายจัดการไดพิมพรายละเอียด
ไวในบัตรแลว สําหรับวาระที่ 2 เปนการเสนอรายงานเพื่อใหที่ประชุมรับทราบเทานั้นจึงไมมีบัตรลงคะแนน
• ในระหวางการประชุมแตละวาระ ผูถือหุนทานใดที่มีประเด็นชี้แจงหรือคําถาม กรุณาแจงชื่อและนามสกุล
เพื่อใหผูจดบันทึกการประชุม ไดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง
• การออกเสียงลงมติ สําหรับทานที่ประสงคจะใชสิทธิลงมติ “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด
กรุณากรอกมติของทานพรอมลงนามไวในบัตร เมื่อเรียบรอยแลวโปรดยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เก็บและรวบรวมคะแนน
ดังกลาว โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิไดลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกวา 1 ชอง จะถือวาเปน “บัตรเสีย”
• สําหรับทานที่มีมติ “เห็นดวย” ไมตองสงบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่มีมติไมเห็นดวย งด
ออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมในแตละวาระนั้น ไดจํานวนเทาใดจะ
ถือเปนคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบดวย ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดแสดงการลงมติในแตละวาระไวอยางชัดเจน
ในหนังสือมอบฉันทะดวย
• ระหว า งรอการรวบรวมผลคะแนนเสีย ง ประธานที่ป ระชุม จะขอดํ า เนิ น การประชุม ในวาระถั ดไปก อ น
เมื่อการรวมคะแนนเปนที่เรียบรอยก็จะกลับมารายงานผลใหทราบเปนรายวาระไป
หลังจากการชี้แจงดังกลาวขางตน ประธานที่ประชุมจึงขอเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระที่กําหนดไว ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555

ประธานที่ประชุม ชี้แ จงตอ ที่ประชุมวา กอนที่จะพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผูถือ หุน
ประจําป 2555 มีเรื่องการรายงานคะแนนเสียงลงมติในแตละวาระผิดพลาด โดยขอใหเลขานุการบริษัทรายงานในเรื่อง
ดังกลาว
เลขานุการบริษัท เรียนแจงตอที่ประชุมวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 5
เมษายน 2555 ที่ผานมานั้น ไดดําเนินการลงทะเบียนผูถือหุนที่เขารวมประชุมโดยถูกตอง แตมีความผิดพลาด โดยรวม
จํานวนหุนที่เขารวมประชุมสําหรับการลงมติของผูถือหุนบางรายในแตละวาระซ้ําซอนกัน ทําใหรายงานคะแนนลงมติ
ที่เสนอใหประธานรายงานตอผูถือหุนในที่ประชุมสามัญผูถือหุนที่ผานมานั้น ไมตรงกับตัวเลขจริงจากการลงทะเบียนเขา
รวมประชุมที่ถูกตอง
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางอยางไรก็ตาม เมื่อทําการปรับคะแนนเสียงผูถือหุนที่ลงมติที่ถูกตองตรงกับที่ลงทะเบียนเขารวมประชุมแลว
ทุกวาระที่ลงมติยังมีมติเห็นดวยตามที่กฎหมายและขอบังคับของบริษัทกําหนดทุกประการ โดยคะแนนเสียงลงมติที่
ถูกตองในแตละวาระปรากฏตามขอมูลที่แสดงบนจอภาพ ดังนี้
ตารางคะแนนเสียงการลงมติในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
วาระ
วาระที่ 1*
วาระที่ 3*
วาระที่ 4*
วาระที่ 5.1
วาระที่ 5.2
วาระที่ 6.1*
วาระที่ 6.2*
วาระที่ 6.3*

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

716,365,384 100.000 580,128,484 100.000

0

0.000

19,000

คะแนนรวม
มติ
ที่ถูกตอง
ที่ถูกตอง
รายงานใน AGM 55
จํานวนเสียงที่รายงานใน AGM 55 ไมเปลี่ยนแปลง
รายงานใน AGM 55
จํานวนเสียง รอยละ จํานวนเสียง รอยละ จํานวนเสียง รอยละ** จํานวนเสียง รอยละ** จํานวนเสียง รอยละ มติ จํานวนเสียง รอยละ
722,987,234
720,710,435
685,291,961
685,845,835
722,255,770
722,254,872
722,251,672

99.993
99.671
94.765
94.836
99.865
99.867
99.867

586,750,334
584,473,535
549,055,061
549,608,935
586,018,870
586,017,972
586,014,772

99.991
99.595
93.550
93.637
99.834
99.836
99.836

50,600
2,375,900
19,540,500
19,050,500
974,700
962,588
964,788

0.009
0.405
3.330
3.246
0.166
0.164
0.164

10,010
3,010
18,312,798
18,297,810
0
13,010
14,010

วาระที่ 7* 723,061,860 99.978 586,824,960

99.973

157,000

0.027

13,010

0.000 716,365,384 100.000 อนุมัติ 580,128,484 100.000 อนุมัติ
0.000
0.000
3.120
3.117
0.000
0.000
0.000

723,037,834
723,086,335
723,145,259
723,194,145
723,230,470
723,217,460
723,216,460

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

586,800,934
586,849,435
586,908,359
586,957,245
586,993,570
586,980,560
586,979,560

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

0.000 723,218,860 100.000 อนุมัติ 586,981,960 100.000 อนุมัติ

หมายเหตุ * เปนวาระทีจ่ ํานวนเสียงไมรวมงดออกเสียง
** รอยละของจํานวนเสียงที่ "ไมเห็นดวย" และ "งดออกเสียง" มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเล็กนอย เปนผลมาจากการคํานวณใหม ไมทําใหมติเปลี่ยนแปลงแตอยางใด

ประธานที่ประชุม แจ ง เพิ่มเติมตอ ที่ป ระชุมวา ตอ งขออภัยทา นผูถือ หุน ที่เกิดความผิ ด พลาดในการ
รวบรวมคะแนนเสียงดังกลาว และตามที่เลขานุการบริษัทไดเรียนชี้แจงไปนั้น คะแนนที่ลงมติทุกวาระไมสงผลใหมติ
เปลี่ยนแปลงไปแตอยางใด
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ไดจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 ซึ่งรายงาน
การประชุมดังกลาวจําเปนตองเสนอใหผูถือหุนพิจารณาความถูกตองรวมกัน โดยรายละเอียดของรางรายงานการประชุม
ไดจัดพิมพไวในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 9 ถึงหนาที่ 32 โดยขอเสนอรับรองตามรายงานที่ไดเสนอแกผูถือ
หุนตามที่เกิดขึ้นจริง และรับทราบรายงานคะแนนเสียงผิดพลาดที่เลขานุการบริษัทไดรายงานไปแลว พรอมสอบถามวามีผู
ถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอแกไขรายงานการประชุมในจุดใดบางหรือไม หากผูถือหุนทุกทานที่มีประเด็นชี้แจงหรือ
คําถาม กรุณาแจงชื่อและนามสกุลเพื่อใหผูจดบันทึกการประชุม ไดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกลาว ประธานที่ประชุมจึง
เสนอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
บันทึกเพิ่มเติม หลังจากเปดประชุมจนถึงเวลาลงมติวาระที่ 1 มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเขารวมประชุม
เพิ่ ม จํ า นวน 96 ราย เป น จํ า นวน 6,125,840 หุ น ทํ า ให มี จํ า นวนผู ถื อ หุ น ที่ เ ข า ร ว มประชุ ม ทั้ ง สิ้ น 2,425 ราย
รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 681,895,031 หุน
ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดังนี้

เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน

679,394,131

เสียง

0

เสียง
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับราง-

งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสียจํานวน

2,500,900

เสียง

0

เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผู ถือ หุนซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับ รอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555
วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2555

ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายให คุณศุภเดช พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการใหญ เปนผูนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 ที่ผานมา ตอที่ประชุม
คุ ณ ศุ ภ เดช พู น พิ พั ฒ น แจ ง ต อ ที่ ป ระชุ ม ว า ในวาระที่ 2 นี้ เป น การรายงานผลการดํ า เนิ น งานจาก
คณะกรรมการ ซึ่งไดจัดเตรียมการนําเสนอไวในรูปแบบของวีดิทัศน ความยาวประมาณ 8 นาที โดยผูถือหุนสามารถ
พิจารณารายละเอียดในรายงานประจําป 2555 ซึ่งไดจัดทําเปนแผนซีดีสงใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือบอกกลาว
เชิญประชุม และผูถือหุนก็สามารถขอรับเลมหนังสือรายงานประจําปเพิ่มเติมได
บันทึกรายงานจากวีดิทัศน
“เราไปดูรวมเรื่องเดนเศรษฐกิจในปนี้กันคะ เศรษฐกิจไทยฟนตัวหลังภาวะน้ําทวมในป 54 ขยายตัวถึง รอย
ละ 6.4 เกินกวาที่คาดการณไว โครงการรถคันแรก บานหลังแรก และการลดภาษีเงินไดนิติบุคคลชวยกระตุนเศรษฐกิจ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. มีมติใหลดดอกเบี้ยนโยบายเหลือรอยละ 2.75 ในไตรมาสสุดทาย เพื่อสงเสริม
การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย ธนาคารพาณิชยไทยโดยรวมเติบโตขึ้นทั้งในดานสินเชื่อ เงินรับฝาก รายไดดอกเบี้ยรับ
ตลอดจนรายไดคาธรรมเนียมตาง ๆ
ดวยปจจัยบวกทั้งหมดนี้ จึงเปนแรงสงใหเราเติบโตขึ้นอยางแข็งแกรง สินทรัพยรวมของกลุมธนชาต
ณ สิ้นป 2555 เพิ่มขึ้นเปน 1,023,912 ลานบาท และสินเชื่อขยายตัวถึงรอยละ 18.6 เมื่อเทียบกับปกอน โดยผลการ
ดําเนินงานของป 2555 กลุมธนชาตมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิใกลเคียงกับปกอน สวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยปรับเพิ่มสูงขึ้นจาก
ความรวมมือกันของทุกบริษัทภายใตกลุมธนชาต (Synergy) และการเพิ่มการขายขามผลิตภัณฑ (Cross-selling) ดาน
อัตราสวนหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ตอเงินใหสินเชื่อรวม (Credit Cost) เพิ่มขึ้น
เล็กนอย และจากปจจัยที่ไดกลาวมาทั้งหมดสงผลใหกลุมธนชาตมีกําไรสําหรับป 2555 ตามงบการเงินรวมจํานวน 9,751
ลานบาท ซึ่งเปนกําไรสวนที่เปนของบริษัทฯ จํานวน 5,482 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 480 ลานบาท
หรือรอยละ 9.6
อีกทั้งยังมีอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงที่แข็งแกรงถึงรอยละ 12.1 โดยธนาคารธนชาตมีเงินกองทุน
ทั้งสิ้นจํานวน 101,417 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14 ของสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารธนชาตทั้งหมด ซึ่งจะเปนแรงสงให
กลุมธนชาตเติบโตตอไปอยางมั่นคง ดวยความสําเร็จของการรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทยมาที่ธนาคารธนชาตในปที่
ผานมาบรรลุตามแผนงาน ป นี้เราจะมุงมั่น กับภารกิจสําคัญตอ เนื่องในการยกระดับธนาคารธนชาตใหเปนธนาคาร
พาณิชยชั้นนําของประเทศ โดย
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับราง• พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการ
พัฒนาระบบขอมูลลูกคาใหสามารถตรวจสอบความคืบหนาขอมูลของลูกคาไดทุกกระบวนการ เพื่อรองรับการขายขาม
ผลิตภัณฑในชองทางใหม ๆ อีกทั้งบริหารจัดการและควบคุมหนี้ดอยคุณภาพ และการตั้งสํารองไดตามเปาหมาย
• ปรั บ ปรุง ขั้น ตอนการทํา งานทั้ง ดา นปฏิ บัติก าร การอนุ มัติ ธุร กรรม และการบริก าร ให รองรับ การ
ขยายตัวของธุรกิจ และการบริการลูกคาไดดียิ่งขึ้น
• พัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรูดานผลิตภัณฑ การบริการที่เกี่ยวของ ตลอดจนการสื่อสารขอมูลแก
ลูกคา เพื่อใหสามารถนําเสนอผลิตภัณฑและบริการไดตรงความตองการของลูกคามากที่สุด
• นอกจากนี้เรายังมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการลดตนทุน รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
ในการอนุมัติสินเชื่อใหสามารถกํากับความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดวยการพัฒนาทุกดานดังกลาว จะเพิ่มศักยภาพใหเราตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลากหลาย
และจะทําใหฐานลูกคาของกลุมธนชาตขยายตัวอยางตอเนื่อง
นี่ คื อ อี ก หนึ่ ง พั น ธมิ ต รที่ จ ะช ว ยกั น ขั บ เคลื่ อ นการเติ บ โตของเราจากความร ว มมื อ ระหว า งธนาคาร
ธนชาตกับกลุมพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต กลุมธุรกิจประกันชีวิตชั้นนําจากอังกฤษ ซึ่งจะรวมมือกันคิดคนพัฒนาผลิตภัณฑ
และบริการประกันชีวิตใหม ๆ เพื่อเสนอแกลูกคาผานสาขาของธนาคารธนชาตทั่วประเทศ
โดยในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ธนาคารธนชาต ตกลงเขาทําสัญญาเพื่อการขายหุนสามัญของ
บริษัท ธนชาตประกัน ชีวิต จํา กัด (มหาชน) (“ธนชาตประกัน ชีวิต”) ทั้งหมดใหแ ก บริษัท พรู เด็น เชียล ประกัน ชีวิ ต
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต”) โดยมีมูลคาซื้อขายหุนเปนเงิน 17,500 ลานบาท ปรับเพิ่ม
ดวยมูลคาทางบัญชีของธนชาตประกันชีวิต ณ วันกอนวันชําระราคาคาหุนและโอนหุนตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน และอีกทั้ง
คาตอบแทนสวนเพิ่มอีกจํานวน 500 ลานบาท ที่จะชําระเมื่อครบ 12 เดือน หลังจากวันชําระราคาคาหุนและโอนหุน และ
มีเงื่อนไขสําคัญในการชําระราคาคาหุนและโอนหุนดังนี้
(1) พรูเ ด็น เชียล ประกัน ชีวิต ได รับ อนุญ าตจากคณะกรรมการกํ า กับ และสง เสริ ม การประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย
(2) ธนาคารธนชาต และพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ไดลงนามในสัญญาความรวมมือทางธุรกิจใหธนาคาร
ธนชาตเปนผูแนะนําผลิตภัณฑและบริการดานประกันชีวิตมีกําหนดเวลา 15 ป
(3) ไมมีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีผลกระทบทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจ
และฐานะการเงินของธนชาตประกันชีวิต และการรวมมือในธุรกิจการเปนผูแนะนําประกันชีวิต
ซึ่งเมื่อพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย และเงื่อนไขสําคัญในการชําระราคาคาหุนและโอนหุนสําเร็จครบถวนแลว ธนาคารธนชาตจะทําการโอนหุน
ธนชาตประกันชีวิต ใหกับพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต พรอมรับชําระคาหุนตามที่กําหนดไวในสัญญาเพื่อการขายหุนฯ ตอไป
เพราะเราเชื่อวา การเติบโตที่แข็งแกรงตองมีรากฐานมาจากการกํากับดูแลกิจการที่ดี ควบคูไปกับการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคมที่เรามุงมั่นมาโดยตลอด และประสบความสําเร็จตลอดมา จนถึงวันนี้ไดจัดตั้ง “มูลนิธิธนชาตเพื่อ
สังคมไทย” เพื่อสานตอเจตนารมณและกิจกรรมสรางสรรคสังคมตอไป
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางดวยเปาหมายการเติบโตที่ชัดเจน ทุกพลังของธนชาตจะพุงไปในทิศทางเดียวกัน ขับเคลื่อนดวยความมุงมั่น
ของผูบริหารและบุคลากรทุกฝาย เปนการเสริมฐานใหมั่นคง เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน (หรือ “Strengthening for
Growth”) มุงสูการขยายฐานลูกคา การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและโครงสรางพื้นฐาน การจัดการตนทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ และการเพิ่มศักยภาพในการสรางผลกําไร จะเปนแรงขับเคลื่อนใหธนชาต เติบโตขึ้นอีกอยางแข็งแกรงและ
มั่นคงตอไปในฐานะสถาบันทางการเงินชั้นนําของไทยที่ทานผูถือหุนไววางใจได”
เนื่องจากวาระนี้เปนการเสนอเพื่อทราบไมมีการลงมติแตอยางใด ซึ่งหากผูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะหรือ
ขอซักถาม ขอใหผถู ือหุนรวบรวมไวเพื่อเสนอในวาระตอ ๆ ไป
วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ฉบั บ สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2555

ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายให คุณศุภเดช พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการใหญ เปนผูนําเสนอในวาระนี้
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน แจงตอที่ประชุมวาในวาระที่ 3 นี้ มีรายละเอียดคอนขางมาก เพื่อความสะดวกใน
การทําความเขาใจของผูถือหุน บริษัทฯ ขอนําเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ
และบริษัทยอยผานวีดิทัศนความยาวประมาณ 12 นาที เพื่ออธิบายฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ
ตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2555 โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว
บันทึกรายงานจากวีดิทัศน
“คณะกรรมการขอนําเสนอแกที่ประชุม เพื่อการพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมนี้ สะทอนถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยในกลุมธนชาตอันไดแก ธนาคารธนชาต และ
บริษัทยอยอื่น ตามที่ปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว
สินทรัพย
ในการพิจารณางบการเงิน มีประเด็นสําคัญที่จะขอชี้แจง ดังตอไปนี้ การพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน
เพื่ อ ให ท ราบถึ ง ฐานะการเงิ น ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยมี สิ น ทรั พ ย ร วมเท า กั บ 1,023,912
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 128,755 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.4 สินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย
ประกอบดวยสัดสวนจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิรอยละ 7 เงินลงทุนสุทธิรอยละ 15 เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับสุทธิรอยละ 71 และสินทรัพยอื่นรอยละ 7 โดยสินทรัพยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญไดแก
• รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ เทากับ 71,978
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 13.8
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ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 8,746

เอกสารแนบ 1
-ฉบับราง• เงินลงทุนสุทธิ เทากับ 150,649 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1,862 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.2
สวนใหญเปนการครบกําหนดของตราสารหนี้ตางประเทศ
• เงินใหสินเชื่อ เทากับ 755,330 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 118,226 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
18.6 เปนการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจเชาซื้อรอยละ 38.6 จากสิ้นปที่ผานมา โดยธนาคารธนชาตซึ่งเปนบริษัทยอย
เปนผูนําในตลาดสินเชื่อเชาซื้อรถยนต สําหรับสัดสวนการใหสินเชื่อมีสัดสวนรายยอยเทากับรอยละ 68 สินเชื่อธุรกิจและ
สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเทากับรอยละ 32
หนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ สิ้นป 2555 เทากับ 940,122 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 120,646
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.7
หนี้สินของบริษัทฯและบริษัทยอยประกอบดวย สัดสวนจากเงินรับฝากรอยละ 74 รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงินรอยละ 9 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมรอยละ 10 และหนี้สินอื่นรอยละ 7
เงินรับฝาก มีจํานวน 693,421 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 257,556 ลานบาท หรือรอยละ 59.1 ทั้งนี้
เปนผลจากการออกผลิตภัณฑเงินฝากที่สอดคลองกับความตองการของลูกคา และลูกคาตั๋วแลกเงินเปลี่ยนมาใชธุรกรรม
ประเภทเงินฝากประจําเพิ่มขึ้น
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน เทากับ 87,777 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 27,626 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 45.9 สวนใหญเกิดจากการบริหารสภาพคลองของธนาคาร
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมมีจํานวน 89,506 ลานบาท ลดลง 173,147 ลานบาท หรือรอยละ 65.9
สวนใหญเกิดจากตั๋วแลกเงินลดลงตามเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน และในระหวางป 2555 บริษัทฯ ไดออกหุนกูไมดอย
สิทธิจํานวน 3,000 ลานบาท ธนาคารธนชาต ซึ่งเปนบริษัทยอยไดมีการออกหุนกูดอยสิทธิจํานวนรวมกันทั้งสิ้น 12,516
ลานบาท หุนกูไมดอยสิทธิจํานวน 2,072 ลานบาท และหุนกูระยะสั้นจํานวน 13,235 ลานบาท รวมทั้ง บริษัท ราชธานี
ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง ไดมีการออกหุนกูไมดอยสิทธิจํานวน 9,000 ลานบาท
สวนของเจาของ มีจํานวนทั้งสิ้น 83,790 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 8,109 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
10.7 สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับป 2555 จํานวน 5,482
ลานบาท รวมทั้งการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 1,533 ลานบาท และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น
3,596 ลานบาท
การพิจารณางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยตาม
สัดสวนการถือหุน
ในป 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ เทากับ 9,751 ลานบาท โดยเปนกําไรสวนของบริษัทฯ
จํานวน 5,482 ลานบาท และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 4,269 ลานบาท โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่มี
สาระสําคัญมีดังนี้
1. รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดดอกเบี้ย มีจํานวน 49,999 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,741 ลานบาท หรือรอยละ 13.0 สวนใหญเปน
ผลมาจากการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อโดยเฉพาะอยางยิ่งสินเชื่อเชาซื้อ สําหรับคาใชจายดอกเบี้ยมีจํานวน 25,765
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางลานบาท เพิ่มขึ้น 5,822 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 29.2 จากปกอน โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณเงินรับฝาก
เพิ่มขึ้น การแขงขันดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย ประกอบกับการตั้งคาใชจายเพิ่มจากเงิน
นํ า ส ง กองทุ น เพื่ อ การฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น และสถาบั น คุ ม ครองเงิ น ฝาก ส ง ผลให ร ายได
ดอกเบี้ยสุทธิมีจํานวน 24,234 ลานบาท
2. รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยสูงถึง 13,458 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,848 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 26.8 ประกอบดวยรายการที่สําคัญดังนี้
• รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิมีจํานวน 4,230 ลานบาท
• รายไดจากการรับประกันภัยและประกันชีวิตสุทธิมีจํานวน 3,874 ลานบาท
• กําไรจากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่นมีจํานวน 1,059 ลานบาท
• กําไรจากเงินลงทุน จํานวน 852 ลานบาท
• และรายไดอื่น ๆ จากการขยายตัวของธุรกิจตาง ๆ ภายใตกลุมธนชาต
3. คาใชจายดําเนินงานอื่น ๆ
คาใชจายดําเนินงานอื่น ๆ มีจํานวน 22,578 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 1,638 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 7.8 สวนใหญเกิดจากคาใชจายอื่นที่มาจากคาใชจายในการสงเสริมการขายซึ่งแปรผันตามการขยายตัวของธุรกิจ
ในขณะที่มีการควบคุมคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหคาใชจายที่ไมแปรผันตามปริมาณธุรกิจ เชน คาใชจาย
เกี่ ย วกั บ พนั ก งาน และค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ อาคาร สถานที่ แ ละอุ ป กรณ ซึ่ ง เป น ค า ใช จ า ยคงที่ ป รั บ ตั ว ลดลง
รอยละ 2.8

4. คาใชจายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
ในป 2555 บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยมี ห นี้ สู ญ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ และขาดทุ น จากการด อ ยค า
จํานวน 2,900 ลานบาท เพิ่มขึ้น 823 ลานบาท หรือรอยละ 39.6 จากปกอน เนื่องจากในชวงตนปกลุมธนชาตไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปลายปกอน ประกอบกับการขยายตัวของสินเชื่อเปนอยางมากในปนี้
สํา หรั บ การดํา เนิน ธุ รกิจ ตอ ไป บริษัท ฯและบริ ษัท ยอ ยยัง คงใหความสํา คัญ ในการกัน สํ า รองเพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพในการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ด ว ยบริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการให ผ ลตอบแทนแก ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ฯ อย า งเหมาะสม
มาโดยตลอด จึงมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผานมา
จากการประสานความร ว มมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของทุ ก บริ ษั ท ภายใต ก ลุ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของธนชาต ส ง ผลให
ผลประกอบการของบริษัทยอยทุกบริษัท มีการเติบโตอยางแข็งแกรง และมั่นคง
ผลการดําเนินงานป 2555 ของบริษัทยอยที่สําคัญ ดังแสดงหนาจอ
ประจําปซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว”
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โดยรายละเอียดปรากฏในรายงาน

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางตารางแสดงผลการดําเนินงานป 2555 และป 2554 ของบริษัทยอยที่สําคัญ
สัดสวนการถือหุน
ทางตรง/ทางออม
(รอยละ)

บริษัทยอย
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)*
บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด
บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด
หมายเหตุ

50.96
50.96
38.22
50.96
50.96
50.96
33.22
100.00
83.44

(หนวย: ลานบาท)
กําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
8,221
6,804
458
141
616
1,715
1,718
489
460
280

7,671
6,668
293
89
436
770
93
205
446
120

* ธนาคารธนชาตถือหุนในบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 65.18 ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2554

ภายหลังจากการนําเสนอวีดิทัศน ประธานที่ประชุม แจงตอที่ประชุมวา วีดิทัศนที่ไดนําเสนอผานไปนั้น ได
อธิบายฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2555 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยูในรายงานประจําปกับ
สรุปงบการเงินและคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําป 2555 ที่สงใหกับผูถือหุนทุก
ทานแลว โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่เสนอตอ
ผู ถื อ หุ น นี้ ได จั ด ทํ า ขึ้ น อย า งถู ก ต อ งตามมาตรฐานการบั ญ ชี ซึ่ ง เป น ที่ ร องรั บ กั น ทั่ ว ไปโดยได ผ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและลงนามรับรองแลว
จากนั้น ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้จะมีผูแทนจาก
สํานักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ชวยตอบคําถามใหแกผูถือหุนดวย ซึ่งมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้
คุณสมเกียรติ พรหมรัตน (ผูถือหุน) สอบถามวา :
จากการที่ไดรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาตนั้น ในเรื่องของการรวมพนักงานของทั้ง
2 แหง ไดแก ธนาคารนครหลวงไทยเดิมกับธนาคารธนชาต มีปญหา และ/หรือ อุปสรรคมากนอยเพียงใด และบรรลุผล
ตามเปาหมายหรือไม
คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงวา :
ตั้งแตวันโอนกิจการคือวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ลูกคาสามารถเขามาใชบริการสาขาไดทุกแหงทั่วประเทศ
เจาหนาที่และผูบริหารทุกระดับรวมกันใหบริการลูกคา โดยยึดหลักในการรักษาผลประโยชนของลูกคาทุกทาน โดยในชวง
แรกของการรวมกิจการ อาจจะตองใหเวลาพนักงานในการปรับตัว เนื่องจาก ธนาคารธนชาตมีบริการทางการเงินและ
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ต อ งเสนอบริ ก ารให ต รงความต อ งการของลู ก ค า ที่ มี จํ า นวนมากขึ้ น โดยทางฝ า ยจั ด การของธนาคาร
ธนชาตไดทําการสื่อสารและอบรมแกพนักงานเพื่อใหสามารถใหบริการแกลูกคาไดอยางราบรื่น และจากการรวมกิจการ
ทําใหธนาคารธนชาตมีฐานลูกคาที่มากขึ้น สงผลใหสามารถขยายปริมาณธุรกรรมไดดี และมีผลประกอบการที่ดี จากนี้ไป
การพัฒนาบุคคลากร และระบบงานตาง ๆ เพื่อสามารถปฏิบัติงานใหทันคูแขง และใหลูกคาไดรับประโยชนสูงสุดเปนสิ่งที่
ทางธนาคารธนชาตจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
คุณโชคบุญ จิตรประดับศิลป (ผูถือหุน) สอบถามวา :
1. จากที่ไดพบขาวตามสื่อเรื่องรถยนตคันแรกมีปญหามาก ซึ่งธนาคารธนชาตก็ปลอยสินเชื่อรถยนต
คันแรกจํานวนมาก จะมีปญหาหรือไม
2. ธนาคารธนชาตอยูในลําดับที่เทาไร
3. ขณะที่ธนาคารพาณิชยอื่นใหความสําคัญกับธุรกิจประกันชีวิต ทําไมธนาคารธนชาตจึงขายบริษัท
ประกันชีวิต และหากธนาคารธนชาตขายธนชาตประกันชีวิต จะทําใหอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเทาไร
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน เรียนชี้แจงสําหรับคําถามขอที่ 1 วา :
ในป 2555 มี ก ารปล อ ยสิ น เชื่ อ รถยนต ป ระมาณ 270,022 คั น ซึ่ ง เป น รถยนต คั น แรก
ประมาณ
110,000 คัน คิดเปนรอยละ 41 ซึ่งปจจุบันจํานวนรถยนตคันแรกที่มีปญหามีเพียงประมาณ 50 กวาคัน คิดเปนประมาณ
รอยละ 0.03
คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงสําหรับคําถามขอที่ 2 วา :
ขนาดสินทรัพยของธนาคารธนชาตอยูลําดับที่ 6 แตถาเปนจํานวนสาขาธนาคารธนชาตอยูลําดับที่ 5 โดย
การปลอยสินเชื่อรถยนตธนาคารธนชาตยังเปนที่ 1 ของอุตสาหกรรม สวนผูประกอบการใหสินเชื่อรถยนตลําดับที่ 2
สินทรัพยรวมยังหางจากธนาคารธนชาต คิดวาในระยะตอไปธนาคารธนชาตยังรักษาที่ 1 สําหรับสินเชื่อรถยนตได
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงสําหรับคําถามขอที่ 3 วา :
ปจจุบันธนาคารพาณิชยอื่นใหความสนใจในการขายสินคาเกี่ยวกับประกันชีวิตผานสาขาของธนาคาร
มากกวาที่จะสนใจในการเปนเจาของบริษัทประกันชีวิต โดยกอนที่จะตกลงกับ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียลประกันชีวิต”) ธนาคาธนชาตก็เปนทั้งเจาของบริษัทประกันชีวิตและเปนทั้งผูขาย
ประกันชีวิต โดยตองยอมรับวาทางธนาคารธนชาตไมมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันชีวิตมากนัก ถาจะทําธุรกิจประกัน
ชีวิตตอไป คงตองเรียนรูและลงทุนระบบอีกมากพอสมควร แตหากมีกลุมธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจประกันชีวิตที่
มีเครือขายทั่วโลกและมีความมั่นคง มาเปนพันธมิตรในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางดานประกันชีวิต พรอมกับ
ฝกอบรมพนักงาน และใหธนาคารธนชาตเปนผูแนะนําผลิตภัณฑผานสาขาทั่วประเทศ โดยไดคาตอบแทนการขายใน
อัตราตลาด จะเปนการเพิ่มรายไดคานายหนาของธนาคารธนชาตใหมากขึ้น
โดยการขายหุนธนชาตประกันชีวิตรวมมูลคา 18,000 กวาลานบาท ประโยชนที่ได คือ ใชเงินสดสวนหนึ่ง
เปนเงินทุนของบริษัทฯ อีกสวนไมใชเปนเงินทุนก็ปลอยกูได สวนที่เปนทุนก็ใชขยายฐานธุรกิจใหผลตอบแทนไมต่ํากวา
รอยละ 10 ทั้งหมดรวมกันนาจะไดประโยชนมากกวาที่ยังคงบริษัทประกันชีวิตไว และยังทําใหมีเงินกองทุนตอสินทรัพย
เสี่ยงสูงขึ้น โอกาสที่บริษัทฯ ตองไปเพิ่มทุนในธนาคารธนชาตก็นอยลง ซึ่งจากการประเมินในระยะอันใกลนี้ยังไมมีความ
จําเปนตองเพิ่มทุนแตอยางใด
สําหรับกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง ธนาคารธนชาตคาดวาจะกันเงินจากการขายมาตั้งสํารองหนี้สูญเผื่อไว
ประมาณ 5,100 กวาลานบาท โดยปจจุบันยังคงมีพออยู แตการตั้งสํารองเพิ่มขึ้นจะทําใหแข็งแรงขึ้น และจะมีกําไรจาก
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางการขายประมาณ 5,700 ลานบาทหลังหักภาษีแลว นอกจากนี้ เงินลงทุนในธนชาตประกันชีวิตที่ปจจุบันตองนํามาหัก
เงินกองทุน หลังจากขายธนชาตประกันชีวิตแลว ก็ไมตองนํามาหักเงินกองทุน ทําใหอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
สูงขึ้นประมาณ 1.5 รวมเปนประมาณรอยละ 15 จากปจจุบันอยูที่ประมาณรอยละ 13 กวา ๆ
ผูถือหุน สอบถามวา :
1. เงินที่ไดรับจากการขายธนชาตประกันชีวิต จะเปนรายไดของบริษัทฯ หรือของธนาคารธนชาต
2. บริษัทฯ ถือหุนธนาคารธนชาตจํานวนเทาไร
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา :
1. ผูขายธนชาตประกันชีวิต คือ ธนาคารธนชาต ดังนั้น เงินที่ไดรับจากการขายธนชาตประกันชีวิต จะเปน
รายไดของธนาคารธนชาต
2. บริษัทฯ ถือหุนในธนาคารธนชาตรอยละ 50.96
คุณธนชาติ ธนเศรษฐกร (ผูถือหุน) สอบถามวา :
1. กรณี น ครหลวงประกั น ชี วิ ต มี ก ลุ ม ลู ก ค า คนละกลุ ม กั บ ธนชาตประกั น ช ีวิ ต ทั้ ง นี้ การที่ ยั ง คงมี
นครหลวงประกันชีวิตไวอีกบริษัท การบริหารความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) เปนอยางไร
2. รายไดที่ธนาคารธนชาตสูญเสียจากการขายธนชาตประกันชีวิตตอป เมื่อเทียบกับคานายหนาที่จะ
ไดรับตอปมีจํานวนเทาไร
3. จะมีนโยบายขายนครหลวงประกันชีวิตหรือไม
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน เรียนชี้แจงสําหรับคําถามขอที่ 1 วา :
ฐานลูกคาของนครหลวงประกันชีวิต สวนใหญเปนลูกคาเงินฝากกับทางธนาคารนครหลวงไทยเดิม สําหรับ
ฐานลูกคาธนชาตประกันชีวิต สวนใหญเปนลูกคาสินเชื่อ จึงเปนกลุมลูกคาที่แตกตางกัน คงจะไมมีเรื่องความขัดแยงทาง
ผลประโยชน
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงสําหรับขอที่ 2 และขอที่ 3 วา :
ตามที่ไดลงนามในสัญญาความรวมมือทางธุรกิจ (Bancassurance Agreement) นั้น ทางธนาคาร
ธนชาตจะนําผลิตภัณฑของนครหลวงประกันชีวิตมาขายในธนาคารธนชาตไมได ดังนั้น ถาจะดําเนินกิจการนครหลวง
ประกันชีวิตตอ จะตองหาชองทางอื่นในการขายผลิตภัณฑตอไป ทั้งนี้ ความเปนไปไดหากมีขอเสนอที่ดีและเหมาะสม
ก็อาจจะขายนครหลวงประกันชีวิตออกไป
สํ า หรั บ ธนชาตประกั น ชี วิ ต ได กํ า ไรประมาณเดื อ นละ 80 – 90 ล า นบาท ก็ ป ระมาณ 1,000
ล า นบาทต อ ป ห ลั ง จากหั ก ภาษี คาดว า ทั้ ง หมดจะชดเชยได จ ากค า นายหน า ที่ ม ากขึ้ น จากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ ข อง
พรูเด็นเชียลประกันชีวิต และจากการใชเงินประมาณ 18,000 ลานบาทไปดําเนินธุรกิจ หรือตอยอดเปนเงินทุนได
ซึ่งทั้งหมดรวมกัน รายไดไมนานอยไปกวารายไดท่ไี ดรับจากธนชาตประกันชีวิต
คุณอธิวัฒน พัฒนชัยภูวนนท (ผูถือหุน) สอบถามวา :
1. รายไดจากการขายประกันชีวิตใหแก พรูเด็นเชียลประกันชีวิตประมาณ 18,000 ลานบาท โดยจะมีการ
ตั้งสํารองหนี้สูญประมาณ 5,000 ลานบาท ทําไมถึงตองตั้งสํารองสูงถึง 5,000 ลานบาท ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 30
ของรายไดที่ไดจากการขาย กรณีการตั้งสํารองดังกลาว มีวิธีนํากลับเขามาเปนกําไรอยางไร
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับราง2. กรณีที่ทางธนาคารธนชาตปลอยสินเชื่อเรื่องรถยนตคันแรก โอกาสที่สินเชื่อรถดังกลาวจะมีปญหา
ประมาณรอยละ 0.03 แตการตั้งสํารองหนี้สูญชี้แจงวาเปนการกันเพิ่ม ไมมีการนํากลับเขามาเปนกําไรทําไมถึงเปนเชนนี้
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา :
1. การตั้งสํารองหนี้สูญที่มีจํานวนสูงเปนไปตามนโยบายของทางการที่ตองการเห็นสถาบันการเงินไทย
เขมแข็งมากเปนพิเศษ ซึ่งอนาคตขางหนาไมวาจะเปนความไมแนนอนของเศรษฐกิจ การเมือง ถาหากธนาคารธนชาต
อยูในฐานะที่จะตั้งสํารองใหสูงไดก็ควรจะทําไวเพื่อเปนการปองกันในกรณีหากมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นในอนาคตจะไดไม
สงผลกระทบมากนักตอฐานะทางการเงินของธนาคารธนชาต ถึงแมจะตั้งสํารองหนี้สูญไวสูง เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
ก็ยังคงสูง และสําหรับกรณีการตั้งสํารองดังกลาวในขณะนี้ยังไมไดคิดนํากลับมาเปนกําไร แตหากมีปญหาเกิดขึ้น หรือมี
หนี้เสียที่ไมไดคาดหวังเกิดขึ้น เงินสํารองนี้จะปองกันไมใหมีผลกระทบสําหรับปญหาใหม ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต
2. การตั้งสํารองหนี้สูญคงไมไดตั้งสํารองไวเพียงปเดียว และผลกระทบที่ไดรับก็ไมใชสินเชื่อรถคันแรก
เพียงอยางเดียว โดยในอนาคตอาจจะมีหลายเรื่องที่ไมอาจจะคาดการณได ทั้งนี้ ถามีการตั้งสํารองเผื่อไวในจํานวนสูงจะ
ทําใหกรณีหากเกิดเหตุการณที่คาดไมถึง จะทําใหผลประกอบการไดรับผลกระทบนอย
คุณเกรียงศักดิ์ ดิฐสถาพรเจริญ (ผูถือหุน) สอบถามวา :
เห็นดวยกับการตั้งสํารองหนี้สูญ เพื่อเพิ่มความแข็งแกรง แตอาจจะกระทบตอกําไร เนื่องจากปที่ผานมา
ประมาณไตรมาส 3 มีการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญจากลูกคาเพิ่มขึ้น ทางธนาคารธนชาตมีมาตรการดูแลลูกคาที่จะเปน
หนี้สงสัยจะสูญอยางไร และความคืบหนาของลูกคากลุมนี้มีมากนอยแคไหน
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน และคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงวา :
ทางธนชาตได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การหนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพเป น อย า งมาก เมื่ อ ป 2554
มีหนี้ดอยคุณภาพประมาณรอยละ 6 ซึ่งป 2555 ก็ลดเหลือประมาณรอยละ 4 ซึ่งธนาคารธนชาตมีแผนลดจํานวนหนี้ดอย
คุณภาพลงอีกรอยละ 1 และพยายามบริหารจัดการในสวนนี้อยู สําหรับหนี้ปกติก็มีทีมงานบริหารจัดการอยางใกลชิด และ
มี ก ารปรั บ แผนกลยุ ท ธ ใ ห เ หมาะสมในแต ล ะช ว งเวลา ซึ่ ง ภายหลั ง จากการรวมกิ จ การแล ว ก็ มี ก ารตั้ ง บริ ษั ท
บริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด สําหรับบริหารจัดการหนี้ดอยคุณภาพของธนาคารนครหลวงไทยเดิม โดยมีทีมงานเฉพาะ
รองรับสําหรับการบริหารจัดการหนี้ดังกลาว
คุณสุดา รุงฟาแสงอรุณ (ผูถือหุน) สอบถามวา :
ธนชาตประกันชีวิตยังทําธุรกิจประกันชีวิตอยูหรือไม เนื่องจากเห็นวามีการทําสัญญาขอตกลงที่จะขาย
ใหกับทางพรูเด็นเชียลประกันชีวิตแลว
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา :
ปจจุบัน ธนชาตประกันชีวิต ยังดําเนินธุรกิจตามปกติ และเมื่อธนาคารธนชาตไดทําสัญญาขายผลิตภัณฑ
ของพรู เด็น เชี ยลประกัน ชีวิต โดยผา นเครื อ ขา ยสาขาของธนาคารธนชาตมีกํา หนดเวลา 15 ป ธนาคารธนชาตจะมี
ผลิตภัณฑประกันชีวิตที่มีจํานวนมากกวาเดิมเสนอขายใหแกลูกคา
คุณพิทักษ เนตรเพชราชัย (ผูถือหุน) สอบถามวา :
เมื่อกอนตอนควบรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารธนชาตยังคงเปนอันดับ 5 แตปจจุบัน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปนธนาคารอันดับ 5 ทําไมธนาคารธนชาตถึงตกอันดับลงมาอยูที่อันดับ 6

หนาที่ 19

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา :
เมื่ อ รวมกิ จ การแล ว มี สิ น เชื่ อ ที่ ป ล อ ยให แ ก รั ฐ วิ ส าหกิ จ หายไป และเงิ น ฝากจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ ก็ ห ายไป
นอกจากนี้ ก็ มี ลู ก ค า สิ น เชื่ อ ภาคเอกชนบางรายย า ยการใช สิ น เชื่ อ ไปยั ง สถาบั น การเงิ น แห ง อื่ น ทํ า ให ก ารเติ บ โต
ดานสินทรัพยนอยกวาที่หลายทานคาดไว ประกอบกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีการเติบโตทางดานสินทรัพยจากการ
รวมกิ จ การกั บ บริ ษั ท ในกลุ ม จี . อี . แคป ต อล ที่ ทํ า ธุ ร กิ จ ให เ ช า ซื้ อ ทํ า ให ข นาดสิ น ทรั พ ย ข องธนาคารธนชาตเป น
อันดับที่ 6
คุณอภินันท ลีลาเชาว (ผูถือหุน) สอบถามวา :
ธนาคารธนชาตไดรวมกิจการธนาคารหลวงไทยมาแลวปกวา ยังคงกลยุทธที่เนนธุรกิจใหเชาซื้อ ซึ่งมีรายได
ดอกเบี้ยคอนขางนอยเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น ๆ เชน สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดยอม ในอนาคตมีกลยุทธ
อื่นอยางไรบางในการเติบโตที่จะสามารถตอยอดธุรกิจธนาคารธนชาตตอไป
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน และคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงวา :
เหตุผลหนึ่งที่รวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย ก็เพื่อใหสินทรัพยมีการกระจายตัวไปยังสินเชื่อประเภท
อื่น ทั้งสินเชื่อรายยอยประเภทอื่น สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดยอม เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยง อีก
ทั้งมีฐานลูกคามากขึ้นจะสามารถตอยอดธุรกิจได ในเชิงนโยบายจะไมเนนลูกคาประเภทใดประเภทหนึ่ง เนื่องจาก
เศรษฐกิ จ มี ก ารเติ บ โตพอสมควร ธนาคารธนชาตจึ ง มุ ง เน น ไปทั้ ง ทางฝ ง ลู ก ค า รายใหญ และลู ก ค า รายย อ ย
โดยไดออกผลิตภัณฑใหม ๆ นําเสนอใหแกลูกคาอยางสม่ําเสมอ
ถึงแมผลตอบแทนจากธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตใหมจะไมสูงมาก แตจากที่ธนาคารธนชาตเปนผูครองตลาด
เชาซื้อในสัดสวนใหญที่สุด จึงมีฐานลูกคากลุมนี้ที่ธนาคารธนชาตสามารถเสนอบริการทางการเงินอื่นได อันเปนการเพิ่ม
ผลตอบแทนจากลูกคากลุมนี้ โดยเฉลี่ยลูกคาเชาซื้อรถยนต จะเปนลูกคาประมาณ 4-5 ป ทําใหมีโอกาสในการเสนอ
บริ ก ารทางการเงิ น อยา งอื่ น เพิ่ ม เติ ม ได ค อ นขา งมาก ธนาคารธนชาตจึ ง ได ผ ลตอบแทนจากลู ก ค า กลุ มนี้ พ อสมควร
นอกจากนี้ไดมีแนวทางในการขยายฐานลูกคารายยอยประเภทอื่นมากขึ้น ซึ่งเปนกลุมที่มีผลตอบแทนที่ดี เชน สินเชื่อ
บุคคลประเภทตาง ๆ
หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอใหผูถือหุนลง
มติ
บันทึกเพิ่มเติม หลั ง จากการลงมติ ว าระที่ 1 จนถึ ง เวลาลงมติ ว าระที่ 3 มี ผู ถื อ หุ น มาลงทะเบี ย น
เข า ร ว มประชุ ม เพิ่ ม จํ า นวน 132 ราย เป น จํ า นวน 1,430,715 หุ น ทํ า ให มี จํ า นวนผู ถื อ หุ น ที่ เ ข า ร ว มประชุ ม ทั้ ง สิ้ น
2,557ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 683,325,746 หุน
ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดังนี้

เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสียจํานวน
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หนาที่ 20

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางมติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยให
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 และจายเงินปนผล

ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา ตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ไดชี้แจงใหทานผู
ถือหุนทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแลวนั้น บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจํานวน 2,891,693,219.41
บาท โดยไมมีย อดขาดทุน สะสม บริษั ท ฯ จึง จํา เปน ตอ งมีการจัดสรรกํา ไรสุท ธิป ระจํา ป 2555 ไวเปน ทุน สํา รองตาม
กฎหมาย ตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษัท มหาชนจํา กั ด พ.ศ. 2535 และสามารถจายเงิ น ปนผลได ซึ่ง คณะกรรมการได
พิจารณาแลวจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2555 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 75,653,387.95
บาท โดยคิดเปนรอยละ 2.62 ของกําไรสุทธิป 2555 ทั้งนี้ รวมเปนเงินสํารองตามกฎหมายทั้งสิ้น 1,277,829,703.00 บาท
คิ ด เป น ร อ ยละ 10 ของทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ
ภายหลั ง จั ด สรรเป น ทุ น สํ า รองตามกฎหมาย จะคงเหลื อ
กําไรสุทธิป 2555 จํานวน 2,816,039,831.46 บาท ซึ่งจะโอนเขาเปนกําไรสะสม
2. อนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิจากกําไรสะสมที่มีฐานเสียภาษีเงินไดใน
อัตรารอยละ 30 ใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิ ในอัตราหุนละ 0.90 บาท เปนจํานวนเงิน 1,150,046,732.70
บาท ซึ่ ง การจ ายเงิ น ป น ผลค รั้ ง นี้ เมื่ อ รวมกั บ การจ า ยเงิ นป น ผลระหว า งกาลงวดครึ่ ง ป แ รกในอั ต ร า
หุนละ 0.50 บาท เปนจํานวนเงิน 638,914,851.50 บาท จะรวมเปนจํานวนเงินปนผลที่จายของป 2555 (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ) ทั้งสิ้นในอัตราหุนละ 1.40 บาท เปนจํานวนเงิน 1,788,961,584.20 บาท
ในการจายเงินปนผลครั้งนี้ คิดเปนรอยละ 61.87 ของกําไรสุทธิป 2555 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
รอยละ 32.64 จากงบการเงินรวม สําหรับสถิติการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปที่ผานมา จากผลการดําเนินงาน
ป 2553 ถึง 2555 ก็ไดจัดทําตารางเปรียบเทียบใหผูถือหุนทุกทานไดพิจารณาแลว ดังที่ปรากฏในหนังสือบอกกลาวเชิญ
ประชุมหนาที่ 33
หากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว ก็จะกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 17
เมษายน 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนในวันที่ 18 เมษายน 2556
และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2556
จากนั้น ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนซักถาม / แสดง
ความคิดเห็น ดังนี้
คุณเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ (ผูถือหุน) เสนอแนะวา :
การไปฝากเงิ นที่ธนาคารโดยมีสมุดฝากเงินไปดวย แตยังคงตองใหกรอกขอมูลในใบฝากเงิน-ฝากเช็ค
ที่มีสําเนาอยู 3 ใบ กรณีดังกลาวควรจะมีการลดการใชกระดาษใหนอยที่สุด เมื่อมีสมุดนําฝากไปดวยแลว ถาลดในสวน
ตรงนี้ไดอาจทําใหมีผลกําไรมากขึ้น
หนาที่ 21

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงวา :
ขอบคุณสําหรับคําแนะนํา โดยทางธนาคารธนชาตมีทีมงานที่จะดูแลปรับระบบใหมีการใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ลดการซ้ําซอนของกระบวนการทํางาน
คุณอธิวัฒน พัฒนชัยภูวนนท (ผูถือหุน) สอบถามวา :
การขายธนชาตประกันชีวิตจะรับรูรายไดในงบป 2555 หรือป 2556
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา :
จะรับรูในเดือนพฤษภาคม 2556 ประมาณ 18,000 กวาลานบาท
หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอใหผูถือหุน
ลงมติ
บันทึกเพิ่มเติม หลั ง จากการลงมติ ว าระที่ 3 จนถึ ง เวลาลงมติ ว าระที่ 4 มี ผู ถื อ หุ น มาลงทะเบี ย น
เขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 4 ราย เปนจํานวน 5,400 หุน ทําใหมีจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 2,561 ราย
รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 683,331,146 หุน
ผลการลงมติวาระที่ 4 มีดังนี้
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มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ
จัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 และจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.90 บาท และใหดําเนินการ
จายเงินปนผลตามกําหนดการที่เสนอ
วาระที่ 5

รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย และพิจารณาอนุมัติเงิน
บําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2555

ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน ไดมีการทบทวนคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย เปนประจําทุกป และเห็นสมควร
ให มี ก ารรายงานค า ตอบแทนกรรมการที่ จ า ยในป ที่ ผ า นมา และพิ จ ารณาค า ตอบแทนกรรมการเป น ประจํ า
ทุกป โดยไดรายงานการจายคาตอบแทนที่ไดจายใหแกคณะกรรมการทุกคณะในป 2555 ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
• คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรจากวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติไวจํานวน 11,000,000 บาท โดย
จํานวนที่จายออกจริงเทากับ 8,250,000 บาท ซึ่งเปนไปตามจํานวนครั้งที่กรรมการเขารวมประชุม
หนาที่ 22

เอกสารแนบ 1
-ฉบับราง• จํ า นวนค า ตอบแทนที่ จ า ยแก ค ณะกรรมการชุ ด ย อ ยอื่ น ๆ ทั้ ง ป 2555 มี จํ า นวนรวมเท า กั บ
2,425,000 บาท
• ตารางแสดงอัตราคาตอบแทน และจํานวนคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยอื่น ๆ
ทุกชุดที่จายในป 2555 และอัตราคาตอบแทนที่จายในป 2556 รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม หนาที่
34 ถึงหนาที่ 35
สวนคาตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จายในป 2555 ดูไดจากรายงานประจําปหนาที่ 93 ถึงหนาที่ 94 ซึ่ง
เปนการรายงานเพื่อทราบไมมีการลงมติ และนอกเหนือจากคาตอบแทนที่ไดรายงานไปแลวนั้น บริษัทฯ ไมมีการจาย
คาตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชนอื่นใดในลักษณะที่มิใชคาตอบแทนตามปกติใหแกกรรมการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ใน
การพิจารณาวงเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุน และขออนุมัติเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยขอให คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน เปนผูนําเสนอรายละเอียดในวาระนี้
คุณสมเกียรติ ศุขเทวา เรียนแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดทําการพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของคาตอบแทนที่จายแกคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป โดยจากการพิจารณาเห็นวาอัตราคาตอบแทนที่จายแก
กรรมการบริษัทฯ ในปจจุบันตามที่แสดงอยูบนจอ โดยมีวงเงินรวมไมเกิน 11,000,000 บาท ตามที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุน
เมื่อป 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีการปรับเพิ่มตามบทบาทความ
รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและคาเงินเฟอ จึงพบวาวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนยังเหมาะสมอยู
สําหรับเรื่องเงินบําเหน็จ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลว ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําป 2555 ในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติ
จายแกผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามนโยบายที่ที่ประชุมผูถือหุนไดกําหนดไว โดยปนี้เงินปนผลที่เสนอใหจายแกผูถือหุนรวมเปน
จํานวนเงิน 1,788,961,584.20 บาท ดังนั้น จํานวนเงินบําเหน็จที่ขอเสนอจายแกกรรมการทั้งคณะ จึงเปนเงินจํานวน
17,889,615.84 บาท โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาจัดสรรแกกรรมการบริษัทฯ ตอไป ทั้งนี้ รายละเอียด
ของการจายเงินบําเหน็จกรรมการจากผลการดําเนินงานป 2553 ถึง ป 2555 ปรากฏในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม
หนาที่ 36
หลังจากนั้น คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิอเห็น กอนเสนอใหผู
ถือหุนลงมติในวาระนี้ โดยมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้
คุณอธิวัฒน พัฒนชัยภูวนนท (ผูถือหุน) สอบถามวา :
1. คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ นอกจากที่กลาวแลว กรรมการมีสิทธิในการไดรับหุนบริษัท (Share
Option) ดวยหรือไม
2. นาจะเปดเผยการจัดสรรวากรรมการแตละทานมีรายไดเงินบําเหน็จเปนเงินเทาไร บริษัทในตลาด
หลักทรัพยหลาย ๆ บริษัทมีการเปดเผยขอมูล
หนาที่ 23

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงวา :
ไมมีขอตกลงการใหหุนบริษัทฯ แกกรรมการ การจัดสรรเงินบําเหน็จ รวมทั้งคาตอบแทนที่จายแกกรรมการ
เปนรายบุคคลในป 2555 เปดเผยไวในรายงานประจําปหนาที่ 93 และหนาที่ 94
MR. BASANT KUMAR DUGAR (ผูถือหุน) เสนอแนะวา :
กลาวขอบคุณบริษัทฯ ในการจายเงินปนผลที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 5 ป ซึ่งแบงเปน 2 สวน 0.50 บาท และ
0.90 บาท รวมเปน 1.40 บาทตอหุนในป 2555 แตถึงอยางไรก็ตาม ก็ยังคงมีความกังวลตอสภาวะของตลาดโดยใน
อนาคตอันใกลนี้จะมีการนํา Basel III มาใช ซึ่งเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริษัทฯ นั้นมีทิศทางลดลง
อีกทั้ง อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย (Net Interest Margin: NIM) และสวนตางอัตราดอกเบี้ย (Interest
Spread) เองนั้นลดลงเมื่อเทียบกับปกอนหนา เพราะฉะนั้นจะดีกวาหรือไมหากบริษัทฯ จะทําการจายปนผลในรูปแบบ
ของหุนปนผล (Stock dividend)
ประธานที่ประชุม เรียนวา :
ขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ
หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม / แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณสมเกียรติ ศุขเทวา จึงขอใหผูถือ
หุนลงมติอนุมัติจายเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน โดยให
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูดําเนินการจัดสรรแกกรรมการบริษัทฯ ตอไป
บันทึกเพิ่มเติม หลั ง จากการลงมติ ว าระที่ 4 จนถึ ง เวลาลงมติ ว าระที่ 5 มี ผู ถื อ หุ น มาลงทะเบี ย น
เข า ร ว มประชุ ม เพิ่ ม จํ า นวน 6 ราย เป น จํ า นวน 30,000 หุ น ทํ า ให มี จํ า นวนผู ถื อ หุ น ที่ เ ข า ร ว มประชุ ม ทั้ ง สิ้ น
2,567 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 683,361,146 หุน
ผลการลงมติวาระที่ 5 มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน

654,319,546

เสียง

ไมเห็นดวยจํานวน

26,514,300

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

2,525,300

เสียง

2,000

เสียง

บัตรเสียจํานวน

มติ ที่ป ระชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ หุน ซึ่งมา
ประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน
โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูดําเนินการจัดสรรแกกรรมการบริษัทฯ ตอไป
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการ
บริษัทฯ ที่ออกตามวาระ โดยขอให คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานกรรมการสรรหา เปนผูนําเสนอรายละเอียดในวาระนี้
หนาที่ 24

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางคุณสมเกียรติ ศุขเทวา เรียนแจงตอที่ประชุมวา สําหรับกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
1. นายบันเทิง ตันติวิท

ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)

2. นายสมเกียรติ ศุขเทวา

กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกํ า หนด
ค า ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิ ส ระ / กรรมการ
ที่ไมเปนผูบริหาร)

3. นายพิมล รัฐปตย

กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)

เนื่องจากคุณพิมล รัฐปตย ไดแจงความประสงคในการไมขอรับแตงตั้งเปนกรรมการตอไป คณะกรรมการ
สรรหาจึงไดพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ทาน คือ คุณบันเทิง ตันติวิท และคุณสมเกียรติ ศุขเทวา พรอม
กับบุคคลภายนอกอีก 1 ทาน คือ ดร.วิรไท สันติประภพ ใหผูถือหุนแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ โดย ดร.วิรไท สันติประภพ
ไดเขารวมการประชุมในครั้งนี้ดวย ซึ่ง ดร.วิรไท สันติประภพ ไดมีการกลาวแนะนําตัวเองพอสังเขป
เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาและลงมติอยางอิสระในวาระนี้ ขอใหบุคคลที่ถูกเสนอชื่อรับแตงตั้งเปนกรรมการ
ทั้ง 3 ทาน ออกจากที่ประชุมเปนการชั่วคราว และเนื่องจากคุณสมเกียรติ ศุขเทวา เปนบุคคลที่ถูกเสนอชื่อรับแตงตั้งเปน
กรรมการดวย จึงขอเรียนเชิญให คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการสรรหาดําเนินการประชุมแทน หลังจากนั้นบุคคลที่ถูก
เสนอชื่อรับแตงตั้งเปนกรรมการทั้ง 3 ทาน ไดออกจากหองประชุม
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ เรียนแจงตอที่ประชุมวา การสรรหาหรือเสนอแนะผูที่จะเขารับตําแหนงแทน
กรรมการที่ ค รบวาระนี้ นอกจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะมอบหมายให ค ณะกรรมการสรรหาเป น ผู พิ จ ารณาแล ว
คณะกรรมการสรรหายังไดเปดใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการใน
การประชุมครั้งนี้ ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) ตั้งแตวันที่ 14 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 13
พฤศจิกายน 2555 แตปรากฏวาเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเขามา ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัท ฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ซึ่ง ไม รวมกรรมการสรรหาที่ อ อกตามวาระ
ไดพิจารณาเสนอกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ทาน พรอมกับบุคคลภายนอกอีก 1 ทาน ใหผูถือหุนแตงตั้งเปนกรรมการ
บริษัทฯ โดยผูถือหุนสามารถพิจารณาขอมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ทานไดจากหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม
ตั้งแตหนาที่ 37 ถึงหนาที่ 42 หรือตามที่แสดงบนจอภาพ โดย คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ไดกลาวสรุปคุณสมบัติและ
ประสบการณของกรรมการแตละทาน ดังนี้
คุณบันเทิง ตันวิท ประธานกรรมการ
เปน กรรมการและผู บ ริห ารบริษั ท ในกลุม ธนชาตเปน เวลา 20 กว า ป และลดบทบาทการเปน ผูบ ริ ห าร
ประมาณเมื่อป 2533 โดยยังเปนกรรมการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ทานเปนผูนําในการกอตั้ง “บริษัท เงินทุนหลักทรัพย
ธนชาต จํากัด” จนธุรกิจเติบโตและมั่นคงในนาม “บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)” บริษัทแมของกลุมธุรกิจทาง
การเงินธนชาตในปจจุบัน ทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจทางการเงินมายาวนาน เปนผูริเริ่ม
โครงการสํา คัญตา ง ๆ ของกลุมธนชาตมาโดยตลอด ทั้งการจัดตั้ง “ธนาคารธนชาต” การหาพัน ธมิตรทางธุรกิจกับ
ธนาคารธนชาตอยางธนาคารแหงโนวาสโกเทีย และการรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทยกับธนาคารธนชาต
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางคุณสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ
เปนผูมีความรูดานการบริหารและการเงิน และมีประสบการณในธุรกิจการเงินเปนเวลานาน นอกจากนี้ ยัง
เปนผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และนํามาใชในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ไดเปนอยางดีมา
โดยตลอด
ดร.วิรไท สันติประภพ
ทานศึกษาจบทางดานเศรษฐศาสตรในระดับปริญาเอกและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยฮารเวิรด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เคยเปนนักเศรษฐศาสตรประจํากองทุนการเงินระหวาง
ประเทศที่กรุงวอชิงตัน กอนที่จะมารวมงานกับ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ในตําแหนงผูอํานวยการ
รวมของสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ หลังจากนั้นไดรวมงานกับธนาคารไทยพาณิชยตั้งแตป 2543 ในตําแหนงผูจัดการ
สายบริหารการลงทุนตราสารทุน จนดํารงตําแหนงผูชวยผูจัดการใหญ สายกลยุทธลูกคาธุรกิจในป 2548 และในป 2552
จึงไดมารวมงานกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในตําแหนงรองผูจัดการสายงานวางแผนกลยุทธองคกร จนถึงเดือน
มกราคม 2556 ที่ผานมา ถือวาเปนบุคคลที่มีความรูทางดานเศรษฐกิจมหภาค และความเชี่ยวชาญดานตลาดเงินและ
ตลาดทุน อันจะชวยเสริมสรางการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการไดเปนอยางดี
หลังจากนั้น คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น กอนเสนอให
ผูถือหุนลงมติในวาระนี้ โดยมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้
คุณอุไรวัลก สกุลวานิชธนา (ผูรับมอบฉันทะ) สอบถามวา :
1. จํานวนเงินสําหรับการกันสํารองสวนเพิ่ม ไปลงทุนอะไรและ ตองมีการบริหารสภาพคลองอยางไร
2. นอกจากคาตอบแทนกรรมการที่เปดเผยแลว มีรายไดหรือสวัสดิการอื่นที่บริษัทตองออกใหหรือไม
3. การเสนอบุคคลใหผูถือหุนแตงตั้งเปนกรรมการ พบวาสวนใหญเสนอกรรมการที่ออกตามวาระ อยาก
ทราบวิธีการสรรหาวาเปนอยางไร และผูถือหุนสวนใหญก็เปนผูสูงอายุไมมีความถนัดในการเขาเว็บไซตของทางบริษัทฯ
คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงวา :
1. จํานวนประมาณ 5,000 ลานบาทที่กันสํารองเปนเงินที่ใชประโยชนเหมือนเงินอื่นทั่วไป โดยหากนําไป
ลงทุนก็จะมีการวิเคราะหการลงทุนเปนการทั่วไป คงไมเกิดความเสียหาย สวนเรื่องการบริหารสภาพคลองเปนเรื่องที่
ธนาคารธนชาตใหความสําคัญอยูแลว
2. สําหรับคาตอบแทนอื่นไมมี กรรมการไดคาตอบแทนเทาที่เปดเผยไวในรายงานประจําปและหนังสือ
เชิญบอกกลาวเชิญประชุม
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ เรียนชี้แจงสําหรับขอที่ 3 วา :
3. ปกติกรรมการสรรหาพิจารณาคนปจจุบัน และดูคนที่มีสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสมกับการดําเนิน
กิจการ และเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ แตหากผูถือหุนทานใดจะมีหนังสือเสนอ
มายังบริษัทฯ ก็ยินดีรับมาพิจารณา และคราวนี้ก็ไดเสนอบุคคลภายนอก คือ ดร.วิรไท สันติประภพ
หนาที่ 26

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางคุณเลิศชัย ลีลายนกุล (ผูถือหุน) สอบถามวา :
จากประวัติ ดร.วิรไท สันติประภพ มีประวัติที่นาสนใจ เรียนถามวา กรรมการทานนี้จะมีบทบาทสําคัญใน
บริษัทฯ อยางไร
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ เรียนชี้แจงวา :
ท า นมี ค วามรู ท างด า นเศรษฐกิ จ มหภาค จะสามารถให ภ าพรวมเศรษฐกิ จ ของประเทศ และช ว ยดู ว า
กลุมธนชาตจะดําเนินธุรกิจในทิศทางใด
หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ จึงขอใหผูถือ
หุนลงมติ
ในวาระนี้เพื่อความโปรงใสในการลงมติจึงขอใหผูถือหุนลงมติแยกเปนรายบุคคล โดยใหใชบัตรที่ระบุ วาระ
ที่ 6.1 ถึงวาระที่ 6.3 ที่ระบุชื่อกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้
6.1 นายบันเทิง ตันติวิท
6.2 นายสมเกียรติ ศุขเทวา
6.3 นายวิรไท สันติประภพ
จากนั้น คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ไดเชิญกรรมการทั้ง 3 ทานที่ไดออกจากหองประชุมเปนการชั่วคราว กลับ
เขาที่ประชุมเพื่อดําเนินการในวาระตอไป
มีผูถือหุนเห็นดวยใหแตงตั้งบุคคลที่คณะกรรมการเสนอชื่อทั้ง 3 ทาน เปนกรรมการบริษัทฯ โดยแยกการ
ลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ดังนี้
บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติวาระที่ 5 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 6 ไมมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเขา
รวมประชุมเพิ่มเติม
ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นายบันเทิง ตันติวิท มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน

644,875,066

เสียง

ไมเห็นดวยจํานวน

35,953,700

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

2,529,380

เสียง

3,000

เสียง

บัตรเสียจํานวน

ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นายสมเกียรติ ศุขเทวา มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน

664,445,266

เสียง

ไมเห็นดวยจํานวน

15,145,400

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

3,768,480

เสียง
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางบัตรเสียจํานวน

2,000

เสียง

ผลการลงมติในวาระที่ 6.3 นายวิรไท สันติประภพ มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน

680,696,566

เสียง

ไมเห็นดวยจํานวน

129,200

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

2,533,380

เสียง

2,000

เสียง

บัตรเสียจํานวน

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งบุคคล
ทั้ง 3 ทาน เปนกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556

ประธานที่ ป ระชุ ม แถลงต อ ที่ ป ระชุ ม ว า ในป ที่ ผ า นมา บริ ษั ท ฯ ได แ ต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี จ ากบริ ษั ท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด (Ernst & Young) เปนผูสอบบัญชีประจําป 2555 โดยกําหนดคาสอบบัญชีใหเปน
จํานวนเงิน 1,000,000 บาท สําหรับป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และ
คณะกรรมการบริษั ท ฯ ไดพิ จ ารณาความเห็น ของกรรมการตรวจสอบแลว เห็ น ควรเสนอตอ ที่ ป ระชุมผู ถือ หุน เพื่ อ
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด มีรายนาม ดังนี้
1. นางสาวรัตนา จาละ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ

2. นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 และ/หรือ

3. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2556 โดยกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 950,000 บาท
ประธานที่ ป ระชุ ม ได ข อให คุ ณ ศิ ริ เ พ็ ญ สี ต สุ ว รรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป น ผู นํ า เสนอ
รายละเอียดในวาระนี้
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ แจงตอที่ประชุมวา หลังจากไดพิจารณาถึงองคประกอบในดานตาง ๆ รวมทั้ง
ความเหมาะสมของปริมาณงานแลว มีความเห็นวา บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนสํานักงานที่มีความ
นาเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในและตางประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีอยูในระดับ
สากล มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ความชํ า นาญ และประสบการณ ใ นการตรวจสอบบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ทาง
การเงิน ตลอดจนการใหบริการ และการใหคําปรึกษากับบริษัทในดานตาง ๆ เปนอยางดีตลอดมา สําหรับคาสอบบัญชี
ที่เสนอเขามาในป 2556 นี้ ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน รวมถึงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง
จํากัด ไมมีความสัมพันธหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ แตอยางใด และผูสอบ
บัญชีที่เสนอไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 โดยอัตราคาสอบบัญชีของ
ป 2556 จํานวน 950,000 บาท ซึ่งลดลงจากคาสอบบัญชีป 2555 ที่จํานวน 50,000 บาท หรือลดลงรอยละ 5.0
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางสําหรับรายละเอียดประวัติผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน และขอมูลอื่น ๆ ปรากฏอยูในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญ
ประชุม หนาที่ 44 ถึงหนาที่ 46
หลังจากนั้น คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น กอนเสนอใหผู
ถือหุนลงมติในวาระนี้ โดยมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้
คุณอุไรวัลก สกุลวานิชธนา (ผูรับมอบฉันทะ) สอบถามวา :
คาสอบบัญชี 950,000 บาท ลดไป 50,000 บาท ที่ลด 50,000 บาท เพราะอะไร
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ เรียนชี้แจงวา :
คาสอบบัญชีที่ลดลง เปนการลดลงตามปริมาณธุรกรรมของบริษัทฯ ที่ลดลง
MR. BASANT KUMAR DUGAR (ผูถือหุน) เสนอแนะวา:
สํานักงานตรวจสอบบัญชีสามารถที่จะทําการ ปดบัญชี กอนวันสิ้นงวดซึ่งคือวันที่ 31 ธันวาคม ไดหรือไม
เพราะถึงแมวาทางสํานักงานบัญชีจะคิดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีเพิ่มเติมนาจะสงผลดีใหกับบริษัทฯ ในการสอบบัญชี
ที่เร็วขึ้น เพื่อที่บริษัทฯ นั้นจะไดวางแผนในการบริหารจัดการกําไร (Profit Planning) และ การประชุมสามัญผูถือหุน
(AGM) จะไดจัดไดเร็วขึ้นดวย
ประธานที่ประชุม เรียนวา :
ขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ
หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ จึงขอให
ผูถือหุนลงมติ
บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติวาระที่ 6 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 7 ไมมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเขา
รวมประชุมเพิ่มเติม
ผลการลงมติในวาระที่ 7 มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน

678,997,166

เสียง

ไมเห็นดวยจํานวน

1,825,600

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

2,538,380

เสียง

0

เสียง

บัตรเสียจํานวน

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งผูสอบ
บัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2556 โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1. นางสาวรัตนา จาละ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ

2. นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 และ/หรือ
หนาที่ 29

เอกสารแนบ 1
-ฉบับราง3. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516

และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556 เปนจํานวนเงิน 950,000 บาท
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อรองรับการแปลงหุนบุริมสิทธิ
เปนหุนสามัญ

ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนบุริมสิทธิใชสิทธิแปลงหุนบุริมสิทธิเปน
หุ น สามั ญ ได ทุ ก วั น ที่ 15 ของเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ พฤษภาคม สิ ง หาคม และพฤศจิ ก ายน ของทุ ก ป โดยหุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ
1 หุน สามารถแปลงเปนหุนสามัญได 1 หุน ซึ่งในกรณีที่มีผูถือหุนบุริมสิทธิใชสิทธิการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญนั้น
จะไมมีผลกระทบตอทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทฯ แตจะทําใหจํานวนหุนบุริมสิทธิลดลง และจํานวนหุน
สามัญเพิ่มขึ้นในจํานวนเทากับจํานวนหุนบุริมสิทธิที่ลดลง โดยจะไมมีผลกระทบตอทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของ
บริษัทฯ แตอยางใด
ซึ่งในกรณีที่มีการใชสิทธิแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ จะตองดําเนินการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม
หนั ง สื อ บริ ค ณห ส นธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข อ 4 เพื่ อ เปลี่ ย นแปลงจํ า นวนหุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ แ ละจํ า นวนหุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ
ใหสอดคลองและถูกตองตรงกับการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญที่เกิดขึ้นในแตละครั้ง
โดยปจจุบัน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2556 ทุนของบริษัทฯ มีรายการดังนี้
ทุนจดทะเบียน จํานวน 12,778,297,030.00 บาท
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

1,277,829,703 หุน
10.00 บาท
1,277,816,397 หุน
13,306 หุน

(หนึ่ง หมื่ น สองพัน เจ็ ด รอ ยเจ็ด สิบ แปดล า น
สองแสนเกาหมื่นเจ็ดพันสามสิบบาท)
(หนึ่ ง พั น สองร อ ยเจ็ ด สิ บ เจ็ ด ล า นแปดแสน
สองหมื่นเกาพันเจ็ดรอยสามหุน)
(สิบบาท)
(หนึ่ ง พั น สองร อ ยเจ็ ด สิ บ เจ็ ด ล า นแปดแสน
หนึ่งหมื่นหกพันสามรอยเกาสิบเจ็ดหุน)
(หนึ่งหมื่นสามพันสามรอยหกหุน)

แตตามรายการในหนัง สือบริคณหสนธิขอ 4 แสดงหุน สามัญ จํานวน 1,277,816,367 หุน ซึ่งนอยกวา
จํานวนหุนสามัญที่ถูกตองอยู 30 หุน และแสดงหุนบุริมสิทธิอยูจํานวน 13,336 หุน ซึ่งมากกวาจํานวนหุนบุริมสิทธิที่
ถูกตองอยูจํานวน 30 หุน
ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทฯ สามารถดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนบุริมสิทธิและจํานวนหุนสามัญ
ของบริษัทฯ ใหสอดคลองและถูกตองตรงกับโครงสรางทุนของบริษัทฯ ในปจจุบัน และการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ
ที่เกิดขึ้นในแตละครั้ง จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหบริษัทฯ สามารถดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห
สนธิของบริษัทฯ ขอ 4 ในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนหุนบุริมสิทธิและจํานวนหุนสามัญ ใหสอดคลองและถูกตองตรงกับ

หนาที่ 30

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางโครงสรางทุนของบริษัทฯ ในปจจุบัน และโครงสรางทุนของบริษัทฯ ที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากการที่ผูถือหุนบุริมสิทธิใชสิทธิ
ในการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญในแตละครั้งได
จากนั้น ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม /
แสดงความคิดเห็นแตอยางใด ประธานที่ประชุมจึงขอใหผูถือหุนลงมติ
บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติวาระที่ 7 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 8 ไมมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเขา
รวมประชุมเพิ่มเติม
ผลการลงมติในวาระที่ 8 มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสียจํานวน

680,754,566

เสียง

9,200

เสียง

2,597,380

เสียง

0

เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอที่ 4 ใหมีจํานวนหุน
สามัญและจํานวนหุนบุริมสิทธิ ใหสอดคลองถูกตองตรงกับโครงสรางทุนของบริษัทฯ ในปจจุบัน และที่จะเปลี่ยนแปลงไป
จากการที่ผูถือหุนบุริมสิทธิใชสิทธิในการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญในแตละครั้ง
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุนกู

ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2546 ไดอนุมัติใหบริษัทฯ
ออกหุนกูในวงเงินไมเกิน 30,000 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการออกหุนกูเพื่อเปนทุนในการดําเนินกิจการและ
บริ ห ารต น ทุ น ทางการเงิ น แล ว รวมทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 24,000 ล า นบาท ป จ จุ บั น คงเหลื อ วงเงิ น เพี ย ง 6,000
ลานบาท และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงจําเปนตองมีการ
ออกและเสนอขายหุนกู จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุน
1. พิจารณายกเลิกวงเงินออกหุนกูจากมติที่ประชุมสามัญ ผูถือหุนประจําป 2546 ที่ยังคงเหลืออยู
6,000 ลานบาท
2. พิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุนกูทุกประเภทในวงเงินไมเกิน 30,000 ลานบาท โดย
มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเปนผูพิจารณาออกและเสนอขาย
หุนกูเปนครั้งคราวไป
สําหรับรายละเอียดการขออนุมัติ ดังที่ปรากฏตามหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 6 ถึงหนาที่ 7

หนาที่ 31

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางจากนั้น ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนซักถาม / แสดง
ความคิดเห็น ดังนี้
คุณอุไรวัลก สกุลวานิชธนา (ผูรับมอบฉันทะ) สอบถามวา :
ทําไมตองขอออกวงเงินหุนกู ทําไมไมออกหุนสามัญ
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา :
การออกหุนสามัญ บริษัทฯ จะมีตนทุนทางบัญชีสูงกวาหุนกู และมีกําไรตอหุนลดลงได ดังนั้น การออกหุนกู
ในจํานวนที่เหมาะสม จะเปนประโยชนตอผูถือหุนมากกวาการเพิ่มทุนหุนสามัญ
ผูถือหุน สอบถามวา :
1. การขออนุมัติวงเงินออกหุนกูควรกําหนดกรอบเวลาในการออกหุนกู
2. มติออกหุนกูเดิม อนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุนตั้งแตป 2546 เห็นวาในเรื่องธรรมาภิบาล ควรมีกรอบ
กําหนดเวลามีผลของมติใหชัดเจน โดยการอนุมัติไมมีกรอบเวลาอาจดูไมเหมาะสม
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา :
1. หุนกูที่ขออนุมัตินี้ ตามกฎหมายหรือเกณฑทางการไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาการมีผลของมติที่อนุมัติไว
โดยบริษัทฯ จะออกเมื่อมีเหตุสมควร
2. ตามเกณฑทางการมีกําหนดเฉพาะมติออกหุนกูแปลงสภาพที่กําหนดเวลาไมเกิน 1 ป สวนหุนกู เปน
การดําเนินการปกติของบริษัทฯ ไมกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ ถาผูถือหุนไววางใจขอไมกําหนดเวลา ซึ่งจะทําให
การบริหารเงินของบริษัทฯ มีความคลองตัวกวา
MR. BASANT KUMAR DUGAR (ผูถือหุน) เสนอแนะวา:
การออกหุนกูในชวงเวลานี้ถือวาเปนการตัดสินใจที่ดีและถูกเวลา ตองขอขอบคุณผูบริหาร เพราะในตลาด
นั้นมีสภาพคลองที่สูงมากซึ่งทําใหเราสามารถสรางผลประโยชนไดจากตลาดในสภาวะนี้ ซึ่งจะเสริมในสวนนี้วา หุนกู
ทั้ ง หมดที่ ท างบริ ษั ท ฯ มี นั้ น หากบริ ษั ท ฯ สามารถที่ จ ะทํ า ให หุ น กู ดั ง กล า วนี้ เ ป น หุ น กู ที่ อ อกได ต อ เนื่ อ ง (Revolving
Debentures) ไดจะทําใหมีการลดตนทุน ในกรณีที่ครบกําหนดเวลาไถถอนจะไดมีการออกหุนกูโดยอัตโนมัติ
ประธานที่ประชุม เรียนวา :
ขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ
หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอใหผูถือหุน
ลงมติ
บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติวาระที่ 8 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 9 ไมมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเขา
รวมประชุมเพิ่มเติม
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางผลการลงมติในวาระที่ 9 มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน

671,022,205

เสียง

ไมเห็นดวยจํานวน

7,053,561

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

5,283,380

เสียง

2,000

เสียง

บัตรเสียจํานวน

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให 1) บริษัทฯ ยกเลิกวงเงินออกหุนกูจากมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2546 ที่ยังคงเหลืออยู 6,000 ลานบาท 2) ออกและเสนอขายหุนกูทุกประเภทในวงเงินไมเกิน 30,000 ลานบาท โดย
มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเปนผูพิจารณาออกและเสนอขาย
หุนกูเปนครั้งคราว
วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ประธานที่ประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอขอเสนอแนะและคําถามตาง ๆ ได โดยมีผูถือหุนซักถาม /
แสดงความเห็น ดังนี้
คุณภูเมธ มณูพิบูลย (ผูถือหุน) สอบถามวา :
อยากทราบวาอะไรเปนจุดออนของบริษัทฯ และมีแนวทางปรับปรุงอยางไร
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา :
ปจจุบันบริษัทฯ และกลุมธนชาต มีฐานะการเงินที่มั่นคง ยังไมพบจุดออนที่เปนนัย แตหากจะกลาวถึง
ความสามารถในการทํากําไร ก็มี 2 - 3 ปจจัย ดังนี้
1. ทรัพยสินอยูในรูปสัญญาเชาซื้อ ใหผลตอบแทนคงที่ แตหนี้สินสวนใหญผันแปรไปตามสภาพตลาด 23 ปที่ผานมา มีกําไรมากกวาในปจจุบันนี้ เนื่องจากที่ผานมาดอกเบี้ยเงินฝากต่ํา แตปจจุบันดอกเบี้ยเงินฝากสูง กําไรสวน
ตางระหวางผลตอบแทนลดลง ทําใหกําไรเติบโตนอยกวาธนาคารพาณิชยอื่นในตลาด
2. จากที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น แต เ ดิ ม ลู ก ค า ผู ฝ ากเป น รายใหญ ต อ งจ า ยดอกเบี้ ย สู ง หลั ง จาก
รวมกิจการธนาคารนครหลวงไทยเขามา ไดประโยชนฐานเงินฝากออมทรัพยมากขึ้น แตเมื่อเทียบสัดสวนกับธนาคาร
พาณิชยอื่นก็ยังนอยอยู จึงมีแนวทางในการขยายเงินฝากออมทรัพยมากขึ้นอีก
3. ระยะเวลาชวงหลัง การรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทยเขามา ซึ่งจะตองดําเนินการพัฒนาและ
ปรั บ ปรุง ระบบงาน รวมถึ ง การฝก อบรมตา ง ๆ อย า งตอ เนื่ อ ง จึง มีต น ทุ น การดํา เนิ น งานสํา หรั บ ค า ใชจ า ยดัง กล า ว
ในชวงนี้คอนขางสูง แตอีกไมนานคาใชจายและรายไดนาจะใกลเคียงคูแขงได
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางคุณวิภา สุธารักษนนท (ผูรับมอบฉันทะ) สอบถามวา :
1. กลาวชมเชยบริษัทฯ ที่สามารถบริหารกิจการไดมีประสิทธิภาพ และสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารกําไรจากการขายธนชาตประกันชีวิตซึ่งเปนรายไดพิเศษอยางไร ถาอยากใชใหหมด อาจจายเปนหุนปนผล หรือ เงิน
ปนผลพิเศษ
2. จากที่ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่มีผู
ถือหุนเคยถาม 2 – 3 ราย เมื่อการประชุมปที่แลว แตเห็นวามีประเทศที่มีศักยภาพสูงกวาประเทศไทย เชน สิงคโปร
มาเลเซีย เปนตน กลุมธนชาตมีแผนขยายขยายสูประเทศอื่นหรือไม
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา :
1. การจายปนผลพิเศษเมื่อบริษัทฯ มีรายการที่เปนกําไรพิเศษ ไมนาจะเปนประโยชนแกผูถือหุนในระยะ
ยาว เพราะจะกระทบใหราคาหุนปรับตัวสูงขึ้นไมมากนัก แตถาเก็บเปนทุนใหแข็งแรง คอย ๆ จายปนผลปกติเพิ่มขึ้นเรื่อย
ๆ นาจะดีกวา ซึ่งถาไมมีอะไรผิดปกติ บริษัทฯ นาจะสามารถจายปนผลเพิ่มขึ้นไปได แตถาบริษัทฯ ขาดเงินสดการจายหุน
ปนผลก็จะเปนวิธีหนึ่ง
2. สําหรับเรื่องการเขาสู AEC ระยะสั้น 2 – 4 ป เห็นวายังไมนาหวง เนื่องจากในอดีตมีธนาคารพาณิชย
ตางประเทศที่เขามาในเมืองไทย ก็ดําเนินธุรกิจสูธนาคารพาณิชยไทยไมได แผนที่วางไวในขณะนี้จะเนนความสําคัญ ทํา
ตนเองใหแข็งแรงกอน มากกวาคิดขยายตัวไปในภูมิภาคอาเซียน
คุณอธิวัฒน พัฒนชัยภูวนนท (ผูถือหุน) สอบถามวา :
จากการรวมกิ จ การธนาคารนครหลวงไทยเข า มา ในเรื่ อ งของสาขาไม ท ราบว า มี ก ารพิ จ ารณาผล
ประกอบการแตละสาขาตามพื้นที่หรือยัง และมีแผนเพิ่มสาขาในศูนยการคาหรือไม แผนการเปนอยางไร
คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงวา :
สาขาธนาคารธนชาตมีการกําหนดตัวชี้วัดผลประกอบการที่ชัดเจน โดยประเมินผลทุก 3 เดือน และหาก
สาขาใดมีผลประกอบการไมดี ก็จะวิเคราะหถึงสาเหตุเพื่อปรับแกตอไป โดยขณะนี้อยูระหวางปรับปรุงระบบงานสาขา
เพื่ อ ยกระดับ สาขาให อ ยูในมาตรฐานอุตสาหกรรม หากบางสาขาทํา เลไม ดีจ ะรวมกับอีก สาขาหนึ่ง สํา หรับ ในพื้น ที่
ศู น ย ก ารค า ที่ เ หมาะสมแก ก ารเป ด สาขาแต ยั ง ไม มี ส าขาของธนาคารธนชาต ก็ จ ะพิ จ ารณาการเป ด สาขาในพื้ น ที่
ศูนยการคานั้น อยางไรก็ตามจะเปดสาขาเพิ่มเทาที่จําเปน
คุณกิตติ สนิทวงศ ณ อยุธยา (ผูถือหุน) เสนอแนะวา :
1. การรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทยเขามากอใหเกิดผลดีหลายอยาง แตมีประเด็นขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมในการบริการของธนาคารธนชาต ดังนี้
• ขั้ น ตอนการใช บ ริ ก ารฝาก-ถอน ยั ง มี ก ารใช ก ระดาษค อ นข า งมากและต อ งกรอกข อ มู ล มาก
ในขณะที่บางธนาคารลูกคาไมตองกรอกขอมูลเพียงลงนามในแบบพิมพที่ออกจากระบบขั้นตอนเดียวก็เสร็จ ซึ่งจะชวยลด
การใชกระดาษ และระยะเวลาในการใชบริการ
• หากพนักงานสาขา สามารถนําเสนอผลิตภัณฑอื่น เชน ประกัน หรือบริการอื่นนอกจากเงินฝาก
ในชวงที่ลูกคามาใชบริการฝาก-ถอน หรือทําธุรกรรมอื่น จะเปนการสรางโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับราง• มีขอสังเกตวาการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อธุรกิจใชเวลานานทําใหลูกคารายใหญหลายรายไมใช
บริการ และธนาคารใหญแหงอื่นที่ดําเนินการอนุมัติไดเร็วกวาก็แยงลูกคาไป
2. การเขาสู AEC ที่มีคน 6,000 กวาลานคน แตประเทศไทยมีคน 60 ลานคน จึงเปนโอกาสในการเปด
ตลาดของไทย และเมื่อเปด AEC เมื่อไร การแขงขันทางการคาจะเพิ่มขึ้น ทั้งจากอัตราภาษีทางธุรกิจในบางประเทศที่ต่ํา
กวาประเทศไทย รวมถึงอัตราคาบริการตางๆ อยางเชน ธนาคารมาเลเซีย คือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย ฝากถอนเงินในประเทศ AEC ไดโดยไมมีคาบริการ
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา :
กลาวขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะดี ๆ ซึ่งจะนําไปพิจารณาตอไป สวนกรณีการปลอยสินเชื่อเหตุผลที่ใช
เวลานาน เพราะเปนการปลอยสินเชื่ออายุ 15 -20 ป แตคงตองพัฒนาตอไปเพื่อใหสามารถแขงขันได
คุณโสภณา ไตรรัตนพงศ (ผูถือหุน) สอบถามวา :
จํานวนหนี้ที่ไมกอ ใหเกิดรายไดอยูในระดับไหน มีแนวโนมสูงขึ้นหรือไม
คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงวา :
สําหรับขอมูลเดือนมกราคม 2556 อยูในระดับคากลางของอุตสาหกรรม โดยไมเพิ่มขึ้นและยังไมมี
เหตุการณที่จะทําใหสูงขึ้น
และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะหรือคําถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขออนุญาตปดประชุม
โดยกลาวขอบคุณผูถือหุนที่เสียสละเวลามารวมในการประชุมผูถือหุน รวมถึงคําติชมและขอเสนอแนะที่ไดรับ จะนําไป
ปรับปรุงใหดีขึ้นในการประชุมครั้งตอไป
นอกจากนี้ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใดเขาสูการพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกลาวปดการประชุม
ปดประชุมเวลา 17.15 นาฬิกา
ลงชื่อ
(

นายบันเทิง ตันติวิท
นายบันเทิง ตันติวิท

ลงชื่อ
(

นายภาณุพันธุ ตวงทอง
นายภาณุพันธุ ตวงทอง
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ประธานที่ประชุม
)
ผูจดบันทึกการประชุม
)

