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-ฉบับราง- 

 หนาที่  8 

 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ณ หองแอทธินี  คริสตัลฮอลล ช้ัน 3 โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน 
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา 
 

 
 องคประชุม ณ เวลา 14.04 นาฬิกา มีผูถือหุนที่มาดวยตนเอง จํานวน 816 ราย รวมจํานวนหุนได 23,244,967 

หุน  และผูถือหุนที่มอบฉันทะ จํานวน 1,004 ราย รวมจํานวนหุนได 644,696,946 หุน รวมจํานวนผูถือหุนทั้งส้ิน 1,820 

ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 667,941,913 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 52.2716 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จํานวน 

1,277,829,703 หุน ครบเปนองคประชุม 

 บันทึกเพิ่มเติม: มีผูถือหุน 2 รายที่เปนบุคคลที่เก่ียวของกันตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) 

กําหนด ถือหุนรวมกันเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่ง ธปท. อนุญาตใหใชสิทธิ

ลงคะแนนเสียงไดรวมกันไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จํานวนหุนท่ี

ประธานที่ประชุมรายงานตอนเปดประชุม จะสามารถออกเสียงไดในแตละวาระรวมเปนจํานวน 127,782,970 เสียง 

 กรรมการผูเขารวมประชุม 

1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ  (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

2. นายศุภเดช   พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  ประธาน

กรรมการบริหารความเ ส่ียง   และกรรมการผูจัดการใหญ  

(กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

3. นางศิริเพ็ญ   สีตสุวรรณ กรรมการ   ประธานกรรมการตรวจสอบ   กรรมการสรรหา 

และกรรมการกําหนดคาตอบแทน  (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ี 

ไมเปนผูบริหาร) 

4. นายสมเกียรติ   ศุขเทวา กรรมการ   กรรมการตรวจสอบ   ประธานกรรมการสรรหา 

ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน  และกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

5. นายวิรไท  สันติประภพ กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการอิสระ /

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

6. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ   รองประธานกรรมการบริหาร   และรองประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

7. นายสมเจตน   หมูศิริเลิศ กรรมการ  กรรมการบริหาร  และกรรมการบริหารความเส่ียง 

(กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

8. นายทวีศักด์ิ ศักด์ิศิริลาภ กรรมการ  กรรมการบริหาร  และกรรมการบริหารความเส่ียง 

(กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 
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-ฉบับราง- 

 หนาที่  9 

 เปดประชุม  นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุม 

สามัญผูถือหุนประจําป 2557 เม่ือเวลา 14.04 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 9 วาระ โดยพิจารณาเรียงตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมที่ไดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว โดยประธาน    

ที่ประชุมแตงต้ังให  นายภาณุพันธุ  ตวงทอง  เลขานุการบริษัท เปนผูจดบันทึกการประชุม  

ประธานที่ประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุมวา คุณพันธทิพย  สุรทิณฑ กรรมการบริษัทฯ ไดลาออกจากการเปน

กรรมการ ต้ังแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 แลว  ทําใหปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการเหลือ 8 ทาน ซึ่งตองขอบคุณ 

คุณพันธทิพย   สุรทิณฑ ที่ผานมาปฏิบัติหนาที่กรรมการและกรรมการชุดยอยดวยดีมาโดยตลอด หลังจากนั้นขอให

เลขานุการบริษัทกลาวแนะนํากรรมการบริษัทฯ และช้ีแจงรายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุมใหผูถือหุนทราบ 

เลขานุการบริษัท ไดขอใหเจาหนาที่โรงแรมเรียนใหผูถือหุนทราบถึงเสนทางออกฉุกเฉินกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

หรือเพลิงไหมเพื่อความปลอดภัยของผูถือหุน หลังจากนั้นไดเรียนช้ีแจงใหที่ประชุมทราบวาในการประชุมคร้ังนี้                

มีกรรมการบริษัทฯ เขารวมประชุมทั้งส้ินจํานวน 8  ทาน จากจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัทฯ จํานวน 8 ทาน ซึ่งใน

จํานวนน้ีรวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหา  และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน โดย   

ไดแนะนํากรรมการบริษัทฯ เปนรายบุคคล และเรียนช้ีแจงเพิ่มเติมวา ในวันนี้คุณรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ

คุณวรรณวิไล เพชรสราง ผูแทนจากสํานักงานสอบบัญชี ที่ทําการสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในกลุม ก็ไดเขารวมประชุม

ในคร้ังนี้ดวย ดังนั้น หากในระหวางการประชุมทานผูถือหุนประสงคจะใหกรรมการหรือผูสอบบัญชี ตอบชี้แจง 

ขอซักถามก็สามารถดําเนินการไดและไดขอเชิญตัวแทนของผูถือหุน 1 ทาน เปนพยานในการสังเกตการณ การตรวจนับ

หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังนี้ดวย โดยขอช้ีแจงรายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุมใหทราบสรุปไดดังนี้ 

• บริษัทฯ ไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนไวใหกับทุกทานเพ่ือความสะดวกในการใชสิทธิการออกเสียงลงมติ 

ในการประชุม โดยบัตรลงคะแนนท่ีทานไดรับจะแบงเปนวาระตาง ๆ รวมทั้งหมด 11 บัตร  ซึ่งฝายจัดการไดพิมพ

รายละเอียดไวในบัตรแลว สําหรับวาระท่ี 2 เปนการเสนอรายงานเพื่อใหที่ประชุมรับทราบเทานั้นจึงไมมีบัตรลงคะแนน 

• ในระหวางการประชุมแตละวาระ ผูถือหุนทานใดท่ีมีประเด็นชี้แจงหรือคําถาม กรุณาแจงชื่อและนามสกุล

เพื่อใหผูจดบันทึกการประชุม ไดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง 

• การออกเสียงลงมติ สําหรับทานท่ีประสงคจะใชสิทธิลงมติ “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด 

กรุณากรอกมติของทานพรอมลงนามไวในบัตร เม่ือเรียบรอยแลวโปรดยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เก็บและรวบรวมคะแนน

ดังกลาว  โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิไดลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกวา 1 ชอง จะถือวาเปน “บัตรเสีย” 

• สําหรับทานที่มีมติ “เห็นดวย” ไมตองสงบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่มีมติไมเห็นดวย  

งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมในแตละวาระน้ัน  ไดจํานวนเทาใด

จะถือเปนคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบดวย ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดแสดงการลงมติในแตละวาระไวอยาง

ชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะดวย 

• ระหวางรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานท่ีประชุมจะขอดําเนินการประชุมในวาระถัดไปกอน 

เม่ือการรวมคะแนนเปนที่เรียบรอยก็จะกลับมารายงานผลใหทราบเปนรายวาระไป 
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หลังจากการชี้แจงดังกลาวขางตน ประธานที่ประชุมจึงขอเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

 ประธานที่ประชุม  ชี้แจงตอที่ประชุมวาสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ไดจัดขึ้นเม่ือ   

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวจําเปนตองเสนอใหผูถือหุนพิจารณาความถูกตองรวมกัน 

โดยรายละเอียดของรางรายงานการประชุม ไดจัดพิมพไวในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 8 ถึงหนาที่ 35 โดย

ขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดังกลาว พรอมสอบถามวามีผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอแกไขรายงานการ

ประชุมในจุดใดบางหรือไม หากผูถือหุนทุกทานที่มีประเด็นชี้แจงหรือคําถาม กรุณาแจงชื่อและนามสกุลเพื่อใหผูจดบันทึก

การประชุม ไดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกลาว ประธานท่ีประชุมจึง

เสนอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

บันทึกเพิ่มเติม หลังจากเปดประชุมจนถึงเวลาลงมติวาระท่ี 1 มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเขารวมประชุม

เพิ่มจํานวน 85 ราย เปนจํานวน 1,218,267 หุน ทําใหมีจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ิน 1,905 ราย  รวมเปน

จํานวนหุนทั้งส้ิน 669,160,180 หุน 

ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดังนี้ 

 เห็นดวยจํานวน  661,270,650 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน      0 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน     2,358,100 เสียง 

บัตรเสียจํานวน      0 เสียง 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2556 

ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายให คุณศุภเดช พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผูจัดการใหญ เปนผูนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556 ที่ผานมา ตอที่ประชุม 

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน แจงตอที่ประชุมวาในวาระที่ 2 นี้ เปนการรายงานผลการดําเนินงานจาก

คณะกรรมการ ซึ่งไดจัดเตรียมการนําเสนอไวในรูปแบบของวีดิทัศน ความยาวประมาณ 9 นาที โดยผูถือหุนสามารถ

พิจารณารายละเอียดในรายงานประจําป 2556 ซึ่งไดจัดทําเปนแผนซีดีสงใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือบอกกลาว

เชิญประชุม และผูถือหุนก็สามารถขอรับเลมหนังสือรายงานประจําปเพิ่มเติมได 
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บันทึกรายงานจากวีดิทัศน 

“ตลอดเวลาที่ผานมา พิสูจนแลววา ความม่ันคงตองสรางจากฐานท่ีแข็งแกรง เพื่อรองรับการเติบโต        

ใหรุดหนาอยางตอเนื่อง อีกทั้งตอยอดและพัฒนาไดไมหยุดย้ัง จนกลายเปนความย่ิงใหญ ดวยพลังทวีคูณ 

ป 2556 ที่ผานมา ธนชาตยังคงสามารถเติบโตทามกลางภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ 

ธุรกิจเอกชนกุมขมับ หลากปจจัยลบป 2556 กระทบไมหยุดย้ัง ทั้งกําลังซื้อลดลง วิกฤตการเมือง เศรษฐกิจ

ยํ่าแย ฟาดฟนรายไดหายกําไรหด เศรษฐกิจจีนป 2556 ขยายตัวชาสุดในรอบ 14 ป สงออกซบเซาตามภาวะ      

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว การเมืองบานปลายกระทบการลงทุน ผูประกอบการชะลอการจางงาน หอการคาสํารวจ           

หนี้ครัวเรือน พบเพ่ิมขึ้นจากปที่แลวเฉลี่ยครัวเรือนละเกือบ 200,000 มรสุมดังกลาวกระทบธุรกิจธนาคารพาณิชยไทย 

สงผลใหการขยายตัวของสินเช่ือชะลอตัวลง สินเช่ือเชาซ้ือรถยนตปรับตัวลงอยางเห็นไดชัดหลังส้ินสุดโครงการรถยนตคัน

แรก สวนดานเงินฝากยังคงแขงขันกันอยางรุนแรงเพื่อรักษาฐานลูกคาและรองรับการขยายตัวของสินเช่ือในอนาคตแต

มรสุมรุนแรงเพียงใด ไมอาจทําอันตรายรากฐานท่ีม่ันคง กลุมธนชาตยังสามารถฝามรสุมไดอยางแข็งแกรง อีกทั้งประสบ

ความสําเร็จอยางสูง ยืนยันดวยรางวัลเกียรติยศมากมาย จากการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1) ธนาคารธนชาตไดมีการรวมเปนพันธมิตรกับกลุมพรูเด็นเชียล โดยผลิตภัณฑประกันชีวิตช้ันนํา    

ระดับโลกของพรูเด็นเชียลไดขายผานสาขาธนาคารธนชาตทั่วประเทศ 

2) กลุมธนชาตไดพัฒนาและออกผลิตภัณฑใหม ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการ        

ทางการเงินของลูกคาในทุกดาน ทั้งของธนาคารเองและบริษัทในเครือ โดยเฉพาะอยางย่ิงผลิตภัณฑดานการออมเงินและ

ดานการคุมครองจากพรูเด็นเชียล 

3) ทุนธนชาตและสโกเทียแบงกไดสนับสนุนใหธนาคารบรรลุเปาหมายที่วางไวดวยดี เร่ิมใชระบบงานและ

โครงสรางพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นใหมมากมาย อีกทั้งการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานที่สําคัญตาง ๆ สําเร็จ          

ตามเปาหมาย 

4) อีกทั้งการรวมมือในดานตาง ๆ ของบริษัทในเครือฯ 

ดวยองคประกอบเหลานี้ทําใหป 2556 กลุมธนชาตสามารถเติบโตโดยมีสินทรัพยรวม ที่เพิ่มขึ้นเปน 

1,050,914 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากการขยายตัวอยางตอเนื่องของสินเช่ือเชาซ้ือ และกลุมธนชาตยังคงสามารถ

สรางกําไรไดอยางตอเนื่อง โดยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นเปน 17,004 ลานบาท กําไรสวนที่เปนของบริษัทฯ 

9,231 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 68 ปจจัยหลักมาจากธนาคารธนชาต มีกําไรจากการขายหุนธนชาตประกันชีวิตใหกับ

กลุมพรูเด็นเชียลและจากการขยายตัวของการดําเนินธุรกิจ 

หากไมรวมกําไรจากการขายธนชาตประกันชีวิตและการต้ังสํารองพิเศษเพื่อรองรับความผันผวนจาก

เศรษฐกิจ กลุมธนชาตจะมีกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทฯ จํานวน 6,464 ลานบาท เพิ่มสูงถึงรอยละ 17 

• ดานรายไดดอกเบ้ียปรับตัวสูงขึ้นจากการขยายตัวของสินเช่ือที่มีคุณภาพและสวนตางของอัตรา

ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากการบริหารจัดการตนทุนดานการเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

• รายไดคาธรรมเนียมและรายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการขายขามผลิตภัณฑที่มี

มากขึ้น 

อีกทั้งความสําเร็จในการควบคุมคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ และการลดลงของตนทุนคงท่ี เปนผล

จากการพัฒนาระบบงานและโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ทําใหคาใชจายดําเนินงานลดลงรอยละ 2 สงผลใหอัตราสวน
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คาใชจายดําเนินงานตอรายไดรวม ปรับตัวดีขึ้นอยางนาพอใจ ความสามารถในการทาทายอนาคต เกิดจากฐานราก      

ที่แข็งแกรง คาดการณกันวา ป 2557 ธนาคารพาณิชยจะยังคงขยายตัวแตชะลอลง เนื่องจากความไมแนนอนทั้งปจจัย   

ในประเทศและตางประเทศ สินเช่ือภาคธุรกิจจะโตขึ้นโดยเฉพาะสินเช่ือธุรกิจ SME แตสินเช่ือบุคคลจะหดตัวลงเนื่องจาก

หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นในชวงที่ผานมา อีกทั้งความเขมงวดของกฎระเบียบที่มีมากขึ้น 

กลุมธนชาตเตรียมพรอมดวยเงินกองทุนและสภาพคลองที่แข็งแกรง พรอมขยายการเติบโตดวยบริการ   

ทางการเงินที่หลากหลาย ครบวงจร และตรงความตองการของลูกคา อีกท้ังมุงลงทุนพัฒนาระบบงานและโครงสราง

พื้นฐาน ซึ่งถือเปนรากฐานสําคัญของการใหบริการ ที่ทําใหเราสนองความตองการของลูกคาไดรวดเร็วและตรงใจมากขึ้น 

ซึ่งระบบใหม ๆ เร่ิมทยอยพรอมใชแลวในปที่ผานมา 

เม่ือรากฐานพรอม จึงพรอมตอยอดการเติบโตใหกลุมธนชาต ดังนี้ 

• มุงขยายสินเช่ือ โดยมุงเนนสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง สินเช่ือ SME และสินเช่ือรายยอย ในขณะท่ียังคง

รักษาตําแหนงสุดยอดผูนําในธุรกิจสินเช่ือเชาซ้ือรถยนต 

• มุงเนนการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม รวมทั้งการใชเคร่ืองมือติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ 

• เพิ่มสัดสวนเงินรับฝากกระแสรายวันและออมทรัพยตอเงินรับฝากรวม เพื่อลดคาใชจายดอกเบี้ยลง 

ผานนวัตกรรมผลิตภัณฑใหม ๆ ที่ตรงใจลูกคา 

• มุงเติบโตดวยการขายขามผลิตภัณฑ โดยเฉพาะการผนึกกําลังกับพันธมิตรพรูเด็นเชียลที่จะชวยเพิ่ม

รายไดคานายหนาประกันชีวิตไดอยางเต็มที่ 

• และเหนืออื่นใดคือการสรางความแข็งแกรงจาก “แกนกลาง” ดวยการพัฒนาคนธนชาตใหมี    

ศักยภาพสูงในการตอบสนองความตองการของลูกคา สามารถสรางคุณคาประสบการณที่แตกตาง จนตอกย้ําใหลูกคา

เช่ือม่ันไดวา ธนชาตเปนสถาบันการเงินที่ “คิดได ก็ทําได” 

ความแข็งแกรงที่แทจริง ตองคํ้าจุนทุกสรรพส่ิงโดยรอบ กาลเวลาท่ีผานมาพิสูจนแลววา การปลูกฝง

จิตสํานึกที่ดีของผูบริหารและพนักงาน ตลอดจนการจัดทํานโยบายและระเบียบในการกํากับดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน

อยางท่ัวถึง ควบคูไปกับการตอบแทนสังคมอยางจริงจังและตอเนื่องของธนชาตในทุกดาน ลวนบมเพาะใหธนชาต 

กลายเปนสัญลักษณของความพึงพอใจและไววางใจไดอยางแทจริง แมไมมีใครรูวาอนาคตจะมีบททดสอบใดรอคอยอยู

เบื้องหนา แตปราการท่ีแข็งแกรงและมั่นคงของธนชาต อันเกิดจากพลังความสามารถ พลังความรวมมือ และพลัง    

ความไววางใจจะเปนรากฐานใหเราเติบโตรุดหนาตอไป เพื่อผลไดสูงสุดแกทานผูถือหุนและสังคมไทย” 

เนื่องจากวาระน้ีเปนการเสนอเพื่อทราบไมมีการลงมติแตอยางใด ซึ่งหากผูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะหรือ

ขอซักถาม ขอใหผูถือหุนรวบรวมไวเพื่อเสนอในวาระตอ ๆ ไป 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 

ประธานที่ประชุม  ไดมอบหมายให  คุณศุภเดช พูนพิพัฒน  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผูจัดการใหญ เปนผูนําเสนอในวาระน้ี 
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คุณศุภเดช พูนพิพัฒน แจงตอที่ประชุมวาในวาระที่ 3 นี้ มีรายละเอียดคอนขางมาก เพื่อความสะดวก  

ในการทําความเขาใจของผูถือหุน บริษัทฯ ขอนําเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ

บริษัทฯและบริษัทยอยผานวีดิทัศนความยาวประมาณ 13 นาที เพื่ออธิบายฐานะทางการเงินและผลประกอบการของ

บริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจําป  2556 โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับส้ินสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว 

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน 

“คณะกรรมการขอนําเสนอแกที่ประชุมเพื่อการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว โดยพิจารณาจาก 

งบการเงินรวมของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) งบการเงินรวมน้ีสะทอนถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯและ  

บริษัทยอยในกลุมธนชาตอันไดแก ธนาคารธนชาต และบริษัทยอยอื่น ตามที่ปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหแก

ทานผูถือหุนแลว 

สินทรัพย 

ในการพิจารณางบการเงินมีประเด็นสําคัญที่จะขอชี้แจงดังตอไปน้ี การพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน 

เพื่อใหทราบถึงฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย รายการที่สําคัญในป 2556 

• ในระหวาง ป 2556 ธนาคารธนชาต ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดขายเงินลงทุนในหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท 

ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ใหกับบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  เปน     

จํานวนเงิน 18,440 ลานบาท มีกําไรจากการขายจํานวน 12,281 ลานบาท ซึ่งแสดงไวเปนสวนหนึ่งในงบการเงินแลว 

• บริษัทฯและบริษัทยอย ไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญโดยนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

12 เร่ือง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ เนื่องจากมาตรฐานฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชในป 2556 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเทากับ 1,050,914 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 24,235 ลานบาท 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 สินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอยประกอบดวยสัดสวนจาก เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้แและ

ดอกเบี้ยคางรับสุทธิรอยละ 72  เงินลงทุนสุทธิรอยละ 14  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิรอยละ 7 และ

สินทรัพยอื่นรอยละ 7 โดยสินทรัพยที่มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ไดแก 

• เงินใหสินเช่ือ เทากับ 791,174 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 35,844 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 

เปนการขยายตัวของสินเช่ือธุรกิจเชาซ้ือรอยละ 10.9 จากส้ินปที่ผานมา โดยธนาคารธนชาตซ่ึงเปนบริษัทยอยยังคงเปน

ผูนําในตลาดสินเช่ือเชาซ้ือรถยนต สําหรับสัดสวนการใหสินเช่ือมีสัดสวนสินเช่ือรายยอยเทากับรอยละ 70 สินเช่ือธุรกิจ

และสินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเทากับรอยละ 30 

• เงินลงทุนสุทธิ เทากับ 147,686 ลานบาท ลดลงจากปกอน 2,963 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2     

สวนใหญเปนรายการเงินลงทุนภายใตบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และการครบกําหนดของกองทุน

วายุภักษ  ในขณะท่ีมีการลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 

• รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ เทากับ 70,215 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1,763 

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.4 



เอกสารแนบ 1 

-ฉบับราง- 

 หนาที่  14 

หนี้สิน  

บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ ส้ินป 2556 เทากับ 955,474 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 14,029 

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 

หนี้สินของบริษัทฯและบริษัทยอยประกอบดวย  สัดสวนจากเงินรับฝากรอยละ 75 ตราสารหน้ีที่ออกและ

เงินกูยืมรอยละ 11 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินรอยละ 9 และหน้ีสินอื่นรอยละ 5 

เงินรับฝาก มีจํานวน 715,931 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 22,510 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.2 ทั้งนี้ 

เปนผลมาจากการออกผลิตภัณฑที่หลากหลายซ่ึงตอบสนองความตองการของลูกคามากขึ้น รวมทั้งเปนการปรับ

โครงสรางเงินฝากใหมีระยะเวลายาวขึ้นเพื่อรองรับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมมีจํานวน 109,290 ลานบาท เพิ่มขึ้น 19,784 ลานบาท หรือรอยละ 22.1  

สวนใหญเกิดจากในระหวางป 2556 บริษัทฯ ไดออกหุนกูไมดอยสิทธิจํานวน 8,700 ลานบาท ธนาคารธนชาตซ่ึงเปน

บริษัทยอยมีการออกหุนกูระยะส้ันในระหวางปเพิ่มขึ้น  รวมทั้งบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย 

ไดมีการออกหุนกูไมดอยสิทธิจํานวน 5,760 ลานบาท   

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน เทากับ 81,082  ลานบาท ลดลงจากปกอน 6,695 ลานบาท หรือ

ลดลงรอยละ 7.6 ตามการบริหารสภาพคลองของธนาคาร 

สวนของเจาของ มีจํานวนท้ังส้ิน 95,440 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 10,206 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 

รอยละ 12 สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับป 2556 จํานวน 

9,231 ลานบาท และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น 6,423 ลานบาท 

การพิจารณางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยตาม

สัดสวนการถือหุน 

ในป 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม เทากับ 17,004 ลานบาท โดยเปนกําไร

สวนของบริษัทฯ จํานวน 9,231 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 3,722 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 67.6 โดยมี

ปจจัยหลักมาจากธนาคารธนชาตซ่ึงเปนบริษัทยอย ไดขายหุนบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มีกําไรจํานวน 

12,281 ลานบาท และการต้ังสํารองพิเศษตามแนวทางของ ธปท. เพื่อรองรับความผันผวนจากเศรษฐกิจ เปนจํานวน 

5,380 ลานบาท หากไมรวมรายการพิเศษกําไรจากการขายหุนบริษัท ธนชาตประกันชีวิต และการต้ังสํารองพิเศษดังกลาว  

บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมจากผลประกอบการปกติในป 2556 เปนจํานวน 11,652 ลานบาท 

โดยเปนสวนของบริษัทฯ จํานวน 6,464 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 955 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 17.3 

โดยรายการเปล่ียนแปลงที่มีสาระสําคัญมีดังนี้  

1. รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 

ในป 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิจํานวน 26,557 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,262   

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14 เม่ือเทียบกับปกอน โดยรายไดดอกเบี้ย มีจํานวน 54,115 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,034   

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.3 จากปกอน โดยสวนใหญเปนผลมาจากการขยายตัวของเงินใหสินเช่ือ โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงสินเช่ือเชาซ้ือที่เติบโตขึ้น  สําหรับคาใชจายดอกเบี้ยในป 2556 มีจํานวน 27,558 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,772 

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.9 จากปกอน โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณเงินรับฝากและการออกหุนกูของ        
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บริษัทในกลุมธนชาตเพิ่มขึ้น รวมทั้งคาใชจายจากเงินนําสงกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

ตามปริมาณเงินรับฝากและตราสารหน้ีที่เพิ่มขึ้น 

2. รายไดที่มิใชดอกเบี้ย  

บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย เทากับ 27,366 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14,879 ลานบาท 

หรือเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 119.2 ประกอบดวยรายการที่มีสาระสําคัญ ไดแก 

• รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจํานวน 6,900 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 1,811 

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 35.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายไดคาธรรมเนียมธนาคารท่ีเพิ่มขึ้น ประกอบกับรายได 

คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมจัดการกองทุนที่เพิ่มขึ้นตามภาวะตลาดท่ีปรับตัวดีขึ้นในชวง     

คร่ึงปแรก รวมท้ังรายไดคาธรรมเนียมจากการขายผลิตภัณฑประกันชีวิตของพรูเด็นเชียล ตามสัญญาความรวมมือ    

ทางธุรกิจกับบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

• กําไรสุทธิจากเงินลงทุน เทากับ 13,592  ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 12,875 ลานบาท      

สาเหตุหลักจากการที่ธนาคารธนชาตซึ่งเปนบริษัทยอยไดขายหุนธนชาตประกันชีวิตมีกําไร 12,281 ลานบาท และจาก

การไดรับชําระคืนจากการปดกองทุนวายุภักษ 

• รายไดจากการรับประกันภัยและประกันชีวิตสุทธิเทากับ 2,282 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 135 

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 สวนใหญเกิดจากการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย      

• รายไดเงินปนผลจํานวน 634 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 197 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 45.1 

จากการลงทุนและไดรับเงินปนผลในอัตราที่เพิ่มขึ้น สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมมีจํานวน 800 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 507 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 173 จากกําไรของบริษัทรวมที่เพิ่มขึ้น 

3. คาใชจายดําเนินงานอื่น ๆ 

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ มีจํานวน 21,475 ลานบาท ลดลงจากปกอน 421 ลานบาท หรือ

ลดลงรอยละ 1.9 เปนผลมาจากบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถควบคุมคาใชจายคงที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. คาใชจายหน้ีสูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 

ในป 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา จํานวน 

11,510 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8,610 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 296.9 จากปกอน โดยเปนการต้ังสํารองพิเศษตามแนวทาง

ของ ธปท. เพื่อรองรับความผันผวนจากเศรษฐกิจ จํานวน 5,380 ลานบาท และสํารองเพื่อรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้น

จากขาดทุนจากการขายรถยึด รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง 

จากการประสานความรวมมือที่ มีประสิทธิภาพของทุกบริษัท ภายใตกลุมธุรกิจทางการเงินของ 

ธนชาต สงผลใหผลประกอบการของบริษัทยอยทุกบริษัท มีการเติบโตอยางแข็งแกรง และม่ันคง 

ผลการดําเนินงานป 2556 ของบริษัทยอยที่สําคัญ ดังแสดงหนาจอ  โดยรายละเอียดปรากฏใน       

รายงานประจําปซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว 

ทั้งนี้ ขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด วันที่ 31 

ธันวาคม 2556” 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานป 2556 และป 2555 ของบริษัทยอยที่สําคัญ 

  

 (หนวย: ลานบาท) 

บริษัทยอย 
สัดสวนการถือหุน 
ทางตรง/ทางออม 

(รอยละ) 

กําไรสุทธิสําหรับปส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555 * 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)    

      งบการเงินรวม  15,385 8,354 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 50.96 14,113 6,855 

      บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 50.96 801 462 

      บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 38.22 285 141 

      บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 50.96 953 616 

      บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด 50.96 404 1,756 

      บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 33.22 754 477 

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 100.00 296 435 

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 83.44 103 279 

หมายเหตุ * ปรับปรุงใหม 

ภายหลังจากการนําเสนอวีดิทัศน ประธานที่ประชุม แจงตอที่ประชุมวา วีดิทัศนที่ไดนําเสนอผานไปน้ัน   

ไดอธิบายฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2556 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยูในรายงานประจําปกับ

สรุปงบการเงินและคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําป 2556 ที่สงใหกับผูถือหุน    

ทุกทานแลว โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่เสนอตอ 

ผูถือหุนนี้ ไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเปนที่รองรับกันทั่วไปโดยไดผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและลงนามรับรองแลว 

จากนั้น ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระน้ีจะมีผูแทนจาก

สํานักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ชวยตอบคําถามใหแกผูถือหุนดวย ซึ่งมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

คุณสืบศักดิ์  พิภพมงคล  (ผูถือหุน)  สอบถามวา : 

มีเหตุผลอะไรที่ตองขายบริษัท ธนชาตประกันชีวิต เพราะเห็นวาบริษัทประกันชีวิตนาจะทําประโยชน        

ใหอยางมาก 

ประธานที่ประชุม  เรียนช้ีแจงวา : 

เหตุผลที่ทางบริษัทฯ และสโกเทียแบงก ตัดสินใจขายบริษัทประกันชีวิตออกไปเพราะวา ธุรกิจประกันชีวิตมี 

2 ดาน 1) ดานพัฒนาผลิตภัณฑ   2) ดานการขาย ซึ่งทางธนาคารธนชาตเห็นวา ถาขายบริษัทประกันชีวิตไปใหกับบริษัท

ซึ่งทําธุรกิจดานประกันชีวิตมานานและมีความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาผลิตภัณฑตาง ๆ และบริษัทฯ นําผลิตภัณฑมาขาย 

นาจะทําไดดีกวาทําเอง สวนทางธนาคารธนชาตมีเครือขายและลูกคาจํานวนมาก ถามุงไปทางดานการขายอยางเดียว 

รายไดจากคานายหนาจากการขายนาจะไดเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาที่ไดจากการทําสัญญากับผูซื้อคือ พรูเด็นเชียล        
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ก็สูงมาก ก็นาจะเปนประโยชนกับธนาคารธนชาตในแงของเงินกองทุนเพิ่มขึ้น สามารถต้ังสํารองหน้ีเสียเพิ่มขึ้นตาม

นโยบายของ ธปท. ที่ตองการใหธนาคารทุกแหงต้ังสํารองเพิ่มขึ้น เพื่อปองกันในกรณีที่เกิดภาวะเศรษฐกิจหรือเหตุการณ  

ที่อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของธนาคารได จากเหตุผลรวม ๆ กันทั้งหมด ทางธนาคารธนชาตและผูถือหุนทั้ง    

2 ฝาย ก็เห็นวานาจะขายออก ไดเงินมาทั้งหมดประมาณ 18,000 กวาลานบาท ประโยชนที่จะไดเงินตรงนี้มาใช ก็นาจะ

ชดเชยรายไดทางดานกําไรของบริษัทประกันชีวิตที่จะเสียไปบางสวน ที่เหลือก็จะไดมาจากคานายหนาที่จะไดเพิ่มขึ้น       

นี่คือเหตุผลที่สําคัญ ๆ ที่ธนาคารธนชาตขายธนชาตประกันชีวิตไป 

คุณดรุณี  ชุณหานนท (ผูถือหุน)  สอบถามวา : 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา ที่วางไว 11,510 ลานบาท กรณีนี้ไดรวมรถคันแรก และ

ครอบคลุมถึงสหฟารมแลวหรือไม ครอบคลุมตามเกณฑแลวหรือไม ประมาณรอยละเทาไร 

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  เรียนช้ีแจงวา : 

1. เร่ืองรถคันแรก สัดสวนการเสียของรถคันแรกมีนอยมาก นอยกวารถปกติมาก โดยเฉล่ียรถใหมที่ปลอย

จะมีหนี้เสีย ประมาณรอยละ 1.0  แตรถคันแรกประมาณรอยละ 0.2 เทานั้น เนื่องจากธนาคารธนชาตไมไดลดหยอน

มาตรฐานในการพิจารณาสินเช่ือของลูกคาตามนโยบายรถคันแรกเลย  

2. สหฟารม ก็เปนลูกหน้ีเกาที่ติดคางมาจากตอนควบรวมกับธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งไดต้ังสํารองไว

ครบถวนตามเกณฑ  ธปท . แลวต้ังแตป  2555 และเม่ือป  2556 ที่ มีขาวเ ร่ืองนี้  บริษัทฯ  ก็ไดแจงขาวผานทาง 

ตลาดหลักทรัพยฯ ไปแลววาธนาคารธนชาตไดต้ังสํารองเต็มตามเกณฑ ธปท. แลว ตอนนี้อยูระหวางรวมกับธนาคาร

เจาหนี้อื่นเพื่อที่จะไปดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ตอไป 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน  เรียนช้ีแจงเพิ่มเติมวา : 

สําหรับเงินที่สํารองไว 11,510 ลานบาท ไดรวมสํารองพิเศษเปนจํานวนเงิน 5,380 ลานบาทแลว 

คุณพัทธพล มวงศิริ  (ผูถือหุน)  สอบถามวา : 

เม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกองทุนของธนาคารธนชาตอยูที่รอยละ 14.77 เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2557 

ตาม ธ.พ.1.1 เงินกองทุนลดลงเหลือรอยละ 14.05 สาเหตุที่ลดลงของเงินกองทุนเกิดจากอะไร 

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  เรียนช้ีแจงวา : 

โครงสรางเงินกองทุนที่ใชในการคํานวณอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง  มีสวนที่เปนหุนกูที่นับเปน

เงินกองทนุชั้นที่ 2 กับสวนที่เปน Hybrid Tier I ที่เปนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่ถือโดยผูถือหุนใหญ 

คือ ทุนธนชาตและกลุมสโกเทียแบงก พอมาปนี้สวนดังกลาวตองลดจํานวนลงตามเกณฑ Basel III ซึ่งเปนเหตุผลที่ทําให

ตัวเลขลดลงไป อยางไรก็ตาม ปนี้ก็อยูในขั้นตอนที่จะดําเนินการไถถอนอันเกาแลวออกอันใหม เพื่อใหตรงตามเกณฑ 

Basel III และนับเงินกองทุนไดเต็มจํานวน 

คุณเยาวลักษณ  มั่นจิตจันทรา (ผูรับมอบฉันทะ)  สอบถามวา : 

1. ตัวเลขหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได เพิ่มขึ้นมาต้ังแตไตรมาส 2 เปนประมาณ 3,500 กวาลานบาท           

ในไตรมาส 3 ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก 700 กวาลานบาท แตวาเงินที่ไดจากการขายธนชาตประกันชีวิต  จริง ๆ แลวตัวเลข    

การกันสํารองเมื่อเทียบกับระบบแลวธนาคารธนชาตนอยที่สุดในกลุมธนาคารพาณิชย แลวนําเงิน 3,400 ลานบาท ไปซ้ือ
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หุนของบริษัทฯ คืน ขณะที่ไตรมาส 2 การต้ังสํารองเพ่ิมขึ้นมาอยูที่รอยละ 85 จากไตรมาส 1 ที่รอยละ 76 และนําเงินไปซื้อ

หุนคืนเพื่อเปนการบริหารความเส่ียงใหผูถือหุนมีผลตอบแทนในระยะยาว โดยในวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ปรับราคา     

หุนซ้ือคืน ดัชนีอยูที่ 1,600 จุด ราคาท่ีเขาไปซื้อปรับเปล่ียนเปน 1.1 เทาของราคาตามบัญชี ซึ่งราคาเสนอซ้ือตองไมเกิน

กวารอยละ 115 ของราคาปดหุนเฉล่ีย 5 วันทําการซ้ือขายกอนหนา ซึ่งตอนน้ันราคาเฉล่ียอยูที่ 47.60 บาทตอหุน ปจจุบัน

ราคาหุนบริษัทฯ อยูที่ 35.75 บาทตอหุน สอบถามหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ วาทําไมถึงซื้อหุนคืนแพงขนาดน้ี เม่ือตอนป 

2553 มีการรับซื้อคืน แตตอนนั้นราคาหุนของบริษัทฯ มีราคาต่ําจริง ๆ ซึ่งเห็นควรจะใชเงินตรงน้ีเขาไปซ้ือหุนคืนตอนป 

2553 หนวยงานนักลงทุนสัมพันธบอกวาการซ้ือหุนของบริษัทฯ คืนเปนการสงสัญญาณใหตลาดทราบวาราคาหุน          

ยังตํ่ากวามูลคายุติธรรม ดัชนีตอนนั้น 1,600 หุนทุกตัวกําลังราคาแพง ใชเงิน 3,400 ลานบาท เพราะเพิ่งขายประกันชีวิต

มาได แตถามวาแลวแบบนี้จะขาดทุนหรือไม ไมพิจารณาซ้ือหุนตัวอื่นหรือไมก็ฝากเงินไว  ไดคําตอบมาวาซ้ือหุนตัวเองคืน

ตามหลักบัญชีแลวไมมีกําไรขาดทุน ไมมีการลงบัญชีกําไรขาดทุน ในดานสินทรัพยไมมีการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม 

(Mark to Market) และเปนการบริหารความเส่ียง ทําใหผูถือหุนมีกําไรตอหุน (Earning per Share) ดีขึ้น ถามวาดีขึ้นแค

ไหน ก็แครอยละ 5.5 หมายความวาถาบริษัทฯ มีกําไรตอหุน (Earning per Share) 1 บาท นําหุนซ้ือคืนมาไปหัก เราจะมี

กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเปน 1.05 บาท แลวผูถือหุนไดผลตอบแทนตรงไหน ในเมื่อยังจายเงินปนผลไมมาก แตถาไมซื้อหุนคืน 

แลวเอาไปต้ังสํารอง ตัวเลขการต้ังสํารองจะขึ้นมาเทียบเทากับธนาคารพาณิชยอื่น 

2. สอบถามเก่ียวกับประกันชีวิตนครหลวงไทย ที่ทางบริษัทฯ มีการจางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ 

บริษัท แคปปตอล แอดแวนเทจ จํากัด ใหความเห็นในการท่ีใหทางบริษัทฯ ไปซื้อประกันชีวิตนครหลวงไทยซึ่งมี            

สวนผูถือหุนอยู 1,123 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ จะเขาไปซื้อรวมกับ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) เปนราคา 900 ลานบาท 

ปจจุบันยังขาดทุนสุทธิอยู 26 ลานบาท ซึ่งทางผูบริหารแจงวาประกันชีวิตนครหลวงไทยไมไดดําเนินธุรกิจมาประมาณ      

3 ปแลว และก็ไมสามารถใหธนาคารธนชาตชวยขายผลิตภัณฑได เพราะเปนขอสัญญากับพรูเด็นเชียล และถาบริษัทฯ  

ซื้อมาราคา 900 ลานบาท แทนที่จะขายใหผูที่สนใจ 850 ลานบาท ซึ่งอาจจะขาดทุนนิดหนอยประมาณ 200 กวาลานบาท 

แตไมตองมีภาระ การท่ีบริษัทฯ จะซ้ือหุนในสัดสวนรอยละ 53.5 เงินจํานวนน้ีไปลงทุนอยางอื่นได จะขอสอบถามวา        

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเสนอวาใหซื้อ คิดวาจะกําไรเม่ือไร แลวจะใหผลตอบแทนคุมกับเงินที่ลงทุนไปหรือไม เพราะ    

ไมเห็นดวยกับการที่จะไปซื้อ เพราะบริษัทฯ และเอ็มบีเค ไมไดเนนธุรกิจตรงนี้ ความเช่ือม่ันที่ขายธุรกิจประกันชีวิตไป คนที่

จะซ้ือก็ไมกลาซ้ือ เพราะก็ไมรูวาจะถูกขายไปอีกหรือไม 

ประธานที่ประชุม  เรียนช้ีแจงวา : 

1. ตองแยกกันระหวางบริษัทฯ กับธนาคารธนชาต เร่ืองการตั้งสํารองเปนเร่ืองของธนาคารธนชาต 

เงินที่เหลืออยูในบริษัทฯ ก็เปนเงินสวนของบริษัทฯ จะเอาไปต้ังสํารองใหธนาคารธนชาตไมได เหตุผลที่ทางธนาคาร 

ธนชาตตองต้ังสํารองเพิ่มขึ้นสูง มาจาก 2 ปจจัย 1) เปนนโยบายของทางการ ตรงนั้นก็ประมาณ 5,000 ลานบาท 

2) เปนเร่ืองของหนี้เสียที่มันเกิดขึ้นในการปลอยสินเช่ือ โดยเฉพาะสินเช่ือรถยนตมือสอง ซึ่งเกิดหนี้เสียมากขึ้น เนื่องจาก

รัฐบาลมีนโยบายรถคันแรก ทําใหคนไมคอยซ้ือรถยนตมือสอง ราคารถยนตมือสองจึงตกลงไปมาก รถที่ยึดมาได 

ขายก็ขาดทุนมากขึ้นกวาเดิมมาก ทําใหเกิดหนี้เสียเพิ่มขึ้น ปจจุบันก็เขาสูสถานการณปกติ 

สวนเรื่องการซ้ือหุนคืนก็ตองยอมรับวา ตอนนั้นซ้ือในราคาท่ีสูง แตตอนนั้นบริษัทฯ มีเงินเหลืออยู และ

สามารถไดผลตอบแทนแคประมาณรอยละ 2-3 ดังนั้น การซ้ือหุนคืนก็เปนวิธีที่จะบริหารเงินใหไดผลประโยชนสูงสุด

สําหรับผูถือหุน แตไมคิดวาหุนจะตกมาถึงขนาดนี้ แตอยางไรก็ตาม สําหรับผูถือหุนแลวจะไดรับประโยชนจากการ         

ซื้อหุนคืน เนื่องจากตนทุนของเงินที่เราใชซื้อตํ่ามาก ในขณะเดียวกันหุนที่ซื้อมาถึงแมจะราคาสูง แต EPS ก็จะดีมากขึ้น 
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สําหรับการลงทุนในหุนตัวอื่นปกติทางบริษัทฯ จะไมเขาไปซื้อหุนตัวอื่น เพราะเงินที่ใชถือวาเปนการบริหารสภาพคลอง

ระยะส้ัน   2-3 ป  

สําหรับหน้ีที่ต้ังสํารองเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมแลวนั้น ยังตํ่าอยู ตองเรียนช้ีแจงวา การเทียบกับ

อุตสาหกรรมดวยการท่ีเอาตัวเลขเงินสํารองกับหนี้เสียมาดูมาเปรียบกันไมได เพราะแตละธนาคารก็มีหนี้ประเภท            

ที่แตกตางกัน อยางเชน ของธนาคารธนชาตก็มีหนี้ที่แบงได 2 ประเภท คือหนี้เชาซ้ือ กับหนี้ที่ไมใชหนี้เชาซ้ือ ถาแยกหนี้ 

2 ประเภทน้ีออกจากกัน แลวแยกสํารองที่ต้ัง ทางฝายการเงินของบริษัทฯ ไดวิเคราะหออกมาอยางละเอียดแลว เห็นวา

การต้ังสํารองของธนาคารธนชาตทางดานเชาซ้ือก็สูงกวาในอุตสาหกรรม ในทางหน้ีซึ่งไมใชเชาซ้ือธนาคารธนชาตก็ 

ต้ังสํารองสูงกวาอุตสาหกรรม แตหนี้เชาซ้ือความเสียหายมันนอยกวาหนี้อื่น เม่ือรวมกันทั้งหมดแลวตัวเลขของธนาคาร    

ธนชาตเลยตํ่ากวาอุตสาหกรรม 

2. จะมีวาระอนุมัติการรวมลงทุนซ้ือหุนสามัญทั้งหมดของประกันชีวิตนครหลวงไทยในการประชุมคร้ังนี้ 

ขออนุญาตไปสอบถามและช้ีแจงในวาระน้ัน 

คุณธนชาติ ธนเศรษฐกร  (ผูถือหุน)  สอบถามวา : 

1. นโยบายและทิศทางของประกันชีวิตนครหลวงไทย จะเปนอยางไร เนื่องจากวาสินทรัพยรวมป 2556 มี

จํานวน 10,000 ลานบาท ลดลงจากป 2555 ที่มีจํานวน 12,000 ลานบาท และรายไดสุทธิจากการดําเนินงานป 2556 มี

จํานวน 40 ลานบาท  ลดลงจากป 2555 ที่มีจํานวน 392 ลานบาท ซึ่งลดลงประมาณรอยละ 80-90 แนวโนมการ

ดําเนินงานจะไปในทิศทางใด 

2. ตอนที่รวมกับธนาคารนครหลวงไทย มีบริษัท สยามซัมซุง มาดวย แตถาดูจากในงบตอนน้ีไมมีเลย 

ไมแนใจวามีการควบรวมกันหรือไมอยางไร 

3. หมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 34 รายไดคาธรรมเนียมและบริการ พูดถึงเร่ืองของ คาธรรมเนียมรับ

คาเบี้ยประกัน พอแยกไดหรือไม วาที่ไดจากพรูเด็นเชียลประมาณก่ีรอยลานบาท และเปนของทางธนชาตเอง 

ที่ไดจากบริษัทประกันภัยประมาณสัดสวนเทาไหร สําหรับรายไดอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นมาอยูที่ประมาณ 2,000 ลานบาท 

มีอะไรบาง  

4. หมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 35 กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ   

ในหัวขอตราสารหน้ีที่มีขาดทุน 139 ลานบาท ขาดทุนจากสาเหตุอะไร 

ประธานที่ประชุม และคุณศุภเดช  พูนพิพัฒน  เรียนช้ีแจงสําหรับคําถามขอที่ 1 วา : 

เร่ืองประกันชีวิตนครหลวงไทย ขอแยกเปน 2 ประเด็น 1) ทําไมธนาคารธนชาตถึงขาย แลวทําไมบริษัทฯ ถึง

มาขอเสนอใหผูถือหุนอนุมัติใหซื้อ 2) ถาซ้ือมาแลวจะดําเนินการตอไปอยางไร 

1. ธนาคารธนชาตไดขายธนชาตประกันชีวิตไปใหกับพรูเด็นเชียล และในการควบรวมกับธนาคาร 

นครหลวงไทยเราก็ไดประกันชีวิตนครหลวงไทยมา ตามสัญญาขอตกลงกับพรูเด็นเชียล มีขอผูกมัดสัญญากันไววา 

ธนาคารธนชาตและชองทางการจําหนายของบริษัทลูก จะขายเฉพาะสินคาดานประกันชีวิตของพรูเด็นเชียลเทานั้น ดังนั้น 

ถาธนาคารธนชาตจะเก็บประกันชีวิตนครหลวงไทยไวก็ไมมีประโยชนอะไร จึงจําเปนที่จะตองขายออกไป ซึ่งไดติดตอผูที่

สนใจจะซ้ือหลายราย หลังจากที่เจรจาไปแลวราคาสูงสุดที่ไดเสนอมาคือ 850 ลานบาท ทางสโกเทียแบงก ก็ตองการที่จะ

ขายออก แตวาทางบริษัทฯ เห็นวาราคาที่ 850 ลานบาท เปนราคาที่ถูกเกินไป ก็เลยตกลงท่ีจะรวมกับทาง เอ็มบีเค เขาไป
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ซื้อเอาไว โดยตกลงราคาท่ี 900 ลานบาท คือมองในแงธนาคารธนชาต ธุรกิจในอนาคตมันไมมีคาเพราะทําอะไรไมได มีแต

ภาระ แตถามองในแงผูซื้อมันมีคาอยูแลวในธุรกิจเกาและจะมีคาในธุรกิจใหมที่จะทําไดในอนาคต ซึ่งเปนเหตุผลที่วาทําไม

บริษัทฯ ถึงมาเสนอซ้ือในตอนนี้ และทําไมธนาคารธนชาตถึงจะขาย 

2. ฐานกรมธรรมเดิมของประกันชีวิตนครหลวงไทย มีอยูประมาณ 10,000 ลานบาท โดยมีฐานลูกคา

ใหญพอสมควร ดังนั้น ในชวงเริ่มตนก็จะใชฐานลูกคาเดิม ซึ่งในชวงตนก็สามารถจะขายผลิตภัณฑไดบาง แลวคอย ๆ 

ขยายผลิตภัณฑออกไป สําหรับผลการดําเนินงานท่ีลดลง เนื่องจากใน 3 ปที่ผานมาก็ไมไดดําเนินธุรกิจอะไร ระหวางทางก็

ปรับโครงสรางพื้นฐานใหมดวย ก็อาจจะเห็นการแกวงตัวของกําไรบาง สวนใหญก็จะเปนการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรม 

(Mark to Market) ของการลงทุนที่มีอยูเปนตัวหลัก 

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  เรียนช้ีแจงสําหรับคําถามขอที่ 2 วา : 

สยามซัมซุง ไดมาตอนควบรวมกับธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งถือหุนในจํานวนไมมากนัก และตอมาทาง     

ซัมซุงเกาหลีมาเพิ่มธุรกรรม ในระหวางทางที่มาก็มีการเพิ่มทุนเพื่อจะขยายฐานเงินกองทุนใหเปนไปตามกฎของ คปภ. แต

เนื่องจากสยามซัมซุงไมกําไร มีขาดทุนมาก ธนาคารธนชาตก็เลยตัดสินใจไมลงเงินเพิ่ม ขณะนี้สัดสวนการถือหุนของ

ธนาคารธนชาตก็ลดลงตํ่ากวารอยละ 10 อยูระหวางการเจรจากับผูถือหุนใหญวารับซื้อกลับไปในราคาเทาไหร ซึ่งได      

ต้ังสํารองไวแลว 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน  เรียนช้ีแจงสําหรับคําถามขอที่ 3 วา : 

ในสวนของพรูเด็นเชียลเราไดคานายหนาประมาณ 100 กวาลานบาทตอเดือน ทั้งหมด 7 เดือนก็ประมาณ 

800 กวาลานบาท สําหรับรายไดอื่น ๆ สวนใหญเปนคาเบี้ยปรับทางดานรถยนตเชาซ้ือ 

ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  เรียนช้ีแจงสําหรับคําถามขอที่ 4 วา : 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี และในระหวางทางตามเกณฑก็มีการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรม (Mark to 

Market) ขึ้นลงของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้  ปที่ผานมาก็มีการเคล่ือนไหวมาก  บริษัทฯ ไมไดมีการเขาไปเก็งกําไร

อัตราแลกเปล่ียน ดังนั้น ไมใชขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 

คุณชัชชัย  คุณงาม (ผูถือหุน)  สอบถามวา : 

ขอแสดงความยินดีกับคุณบันเทิง และคุณศุภเดช สําหรับคดีที่ศาลยกฟอง โดยมีขอซักถามดังนี้ ณ ส้ินป 

2556 มีมูลคาตามบัญชีเทากับ 39.26 บาท โดยเทาที่ติดตามจะเห็นวาราคาตลาดจะตํ่ากวา มูลคาตามบัญชีมาโดยตลอด 

จะขอทราบเหตุผล 

ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  เรียนช้ีแจงวา : 

ขอขอบคุณที่แสดงความยินดีสําหรับคดีที่ศาลพิพากษายกฟองไป สําหรับเร่ืองที่ทําไมราคาหุนในตลาด   

ถึงตํ่ากวามูลคาตามบัญชี ก็พยายามจัดประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพยและพบปะกับนักลงทุนตลอด ใหเขาใจถึง 

มูลคาที่แทจริง ก็อาจจะรอใหผลประกอบการดีขึ้นกวานี้  อีกปจจัยนาจะเกิดจากหุนที่มีการกระจายตัวอยูที่นักลงทุน 

ซึ่งมีการกระจายอยูสูงถึงรอยละ 80-90 อาจจะเปนสาเหตุที่ทําใหคนที่เขามาซื้อขาย ไมมีกําลังจะทําใหราคาขึ้นได 

แตก็พยายามออก Roadshow เพื่อทําใหนักลงทุน นักวิเคราะหเขาใจถึงสถานการณการเงินที่แทจริง ความสามารถในการ

ทํากําไรของบริษัทฯ ซึ่งไดเจอกับนักวิเคราะหทุกไตรมาส สวนใหญก็แนะนําใหซื้ออยูที่ 40 บาทตอหุนมาตลอด 
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คุณนิเวศน  เหมวชิรวรากร (ผูถือหุน)  สอบถามวา : 

สุดทายถากําไรบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ราคาก็ตองตามมาอยูดี แตที่ประหลาดใจ คือมองยอนหลังไป 4-5 ป กําไรก็

ไมเพิ่มเลย อาจจะเปนตัวสําคัญตัวนึงที่วาราคาหุนยอนหลังไปหลายปราคาก็ไมคอยขึ้นมา ก็ไดแตเงินปนผล 

ก็หวังวาถาบริษัทฯ จายเงินปนผลมากขึ้นมาหนอย ก็อาจจะทําใหคนรูสึกวาซ้ือหุนบริษัทฯ นี้ยังไง เงินปนผลก็ไดพอสมควร 

ดีกวาเงินฝาก อาจไดรับความนิยม คนที่ถือไวก็ไมอยากขาย ถาผลตอบแทนดีมาก ๆ ก็ไมอยากขายถึงวันนั้นราคาหุนก็ไป

ไดเอง อยากรูเหมือนกันวาสินเช่ือเชาซ้ือสํารองไวเทาไหร ซึ่งถามันมากพอก็มีเหตุผลที่ไมตองสํารองถึงรอยละ 100 เพราะ

รถยนตยึดกลับมาไดก็ขายไดอยูดี แตถาเปนกิจการอื่น เชน SME ก็ตองสํารอง รอยละ 100 เพราะถายึดมาก็เปนเศษเหล็ก 

ถาแยกตัวนี้มาไดอีกหนอย ก็จะทําใหนักลงทุนสบายใจข้ึน เวลาออกพบปะนักวิเคราะหหลักทรัพย ก็บอกไปเลยวาบริษัทฯ 

สํารองมากกวาคูแขง แลวใหไปเขียนใหถูกตองก็อาจจะชวยได เพราะคนท่ีอยูขางนอกก็ฟงนักวิเคราะห เขียนบอกไปเลย

วาบริษัทฯ สํารองเต็มจํานวน แยกเหตุผลใหชัดเจน เพราะการสํารองหนี้รถยนตขอเท็จจริงคือยึดรถมาไดยังไงก็ไดมา     

ไมตํ่ากวารอยละ 50 ตอนนี้ก็สํารองไปแลวรอยละ 70-80 ถาบริษัทฯ แกจุดออนที่มีการเสนอมาทุกคร้ัง นักลงทุนอาจจะ

สนใจมากขึ้นวาหุนบริษัทฯ เปนหุนที่นาลงทุนไมแพกับสถาบันการเงินอื่น 

ประธานที่ประชุม  เรียนช้ีแจงวา : 

3-4 ป ที่ผานมา กําไรก็ขึ้นมาตลอด ถาเทียบกอนที่จะเขาไปซื้อธนาคารนครหลวงไทย ก็ขึ้นไปมากอยู 

คุณสิทธิโชค  บุญวณิชย (ผูถือหุน)  สอบถามวา : 

1. เร่ืองหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ที่เพิ่มขึ้นมา ยังอยูในเกณฑที่ควบคุมไดหรือไม แลวในกลุมของ

ธนาคารพาณิชย กับ ธปท. เคยประชุมรวมกันหรือไมวาโดยระบบรวมแลวตองมี NPL ทั้งระบบเทาไรถึงจะอยูในเกณฑที่

นาเปนหวง หรืออยางธนาคารธนชาตมีเกณฑ NPL ปริมาณเทาไร มีเปาไวหรือไม 

2. ระบบเศรษฐกิจปจจุบันคิดวาถา NPL ของกลุมธนาคารพาณิชยทั้งหมดอยูในระดับเทาไรถึงจะ 

เขาสูภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

3. บริษัทยอยของธนาคารนครหลวงไทยบริษัทใดบางที่ยังดูแลอยูบาง 

4. ธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) ยังคงเติบโตและแขงขันกับบริษัทอื่น ๆ ตอไปได

อยางม่ันคงหรือไม เห็นไดรับทราบวามีพนักงานลาออกคอนขางมาก 

ประธานที่ประชมุ และคุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  เรียนช้ีแจงวา : 

1. ตัวเลขที่เห็นปที่แลว 3,000 กวาลานบาท ในไตรมาส 2 หรือไตรมาส 3 มาจาก 2 บริษัทที่เคยรายงาน

ขาวผานตลาดหลักทรัพยฯ ไปแลว ก็คือ สหฟารม กับโรงไฟฟาแหงหนึ่ง ซึ่งทางบริษัทฯ มีการต้ังสํารองเรียบรอยแลว     

สวนถาเปนรายยอยอื่นก็เปนตามภาวะการณเศรษฐกิจที่มันถดถอยลง จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ 

และความไมแนนอนทางการเมืองทางบริษัทฯ ก็มีการเจรจาใหโอกาสปรับโครงสรางหนี้  

2. สําหรับเร่ือง NPL ของทั้งระบบ ระดับไหนท่ีนาเปนหวงนั้นไมมีตัวเลข แตวาทาง ธปท. เม่ือตอน 

ปท่ีแลวไดสํารวจทุกธนาคาร และไดมองไปขางหนาดวย เปนชวงที่ธนาคารพาณิชยกําไรดี ธปท. ขอใหต้ังสํารองพิเศษขึ้น 

เพื่อเปนวัคซีนกันไววาเผ่ือเกิดมีภาวะท่ีกอใหเกิดหนี้เสียเยอะจริง ๆ  รับกับภาระอันนั้นได ซึ่งทั้งระบบก็ต้ังสํารอง      

เพิ่มขึ้นมาก โดยธนาคารธนชาตก็ต้ังสํารองพิเศษเม่ือปที่แลวประมาณ 5,000 กวาลานบาท แตถามองตัวเลขสํารองของ

ธนาคารธนชาตท่ีดูวาตํ่ากวาอุตสาหกรรมน้ัน ถาแยกประเภทเชาซ้ือของธนาคารธนชาตตั้งสํารองอยูที่รอยละ 2.4 ของ
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ยอดรวม ของอุตสาหกรรมอยูที่รอยละ 2.0 ซึ่งก็ไมไดนอยกวาอุตสาหกรรม สวนการต้ังสํารองของหน้ีอื่น ๆ ที่ไมใชเชาซ้ือ

ธนาคารธนชาตก็ต้ังสํารองไวประมาณรอยละ 5 ซึ่งอุตสาหกรรมต้ังสํารองอยูที่รอยละ 4 กวา ๆ แตก็ไมสามารถเอาตัวเลข

มาเปรียบเทียบกันก็ได เพราะตองดูวามีหลักประกันเปนอยางไร โดยถาเปน SME ก็มีหลักประกันรอยละ 100 ถึงแมจะ

เปนหนี้เสีย ภาระก็ไมมากนัก จึงขอเรียนวาสํารองที่ต้ังไวนาจะเพียงพอ 

3. บริษัทที่อยูภายใตการบริหารของธนาคารธนชาต ไมมีบริษัทไหนที่มีปญหา แตอาจจะมีบางบริษัทที่มี

กําไรนอยลง 

4. ทีมงานของบริษัทหลักทรัพย ทั้งทางดานนายหนาและวาณิชธนกิจ ก็ยังคงอยูปกติ ยังเดินทางไป      

ใหขอมูลกับนักลงทุนอยูตลอดเวลา อยางไรก็ตามพนักงานท่ียายออกไป ก็ไดจัดทีมงานใหญเพื่อไปดูแลลูกคาของ

พนักงานท่ียายออกไป ก็ยังม่ันใจวาดวยคุณภาพบริการท้ังหลาย ยังรักษาลูกคาไวไดจํานวนหนึ่ง และยังมีการพัฒนา

ประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถ ในการที่จะใหขอมูลนักลงทุน เพื่อใหนักลงทุนไดมีขอมูลตลอดเวลา ปนี้ถาหลักทรัพย

จะมีผลกระทบ ปจจัยหลักก็คงจะกระทบจากปริมาณซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ ที่ลดลง 

คุณพิทักษ  เนตรเพชราชัย (ผูถือหุน)  สอบถามวา : 

ธุรกิจของบริษัทฯ ในปนี้ ในภาวะการเมืองแบบน้ี ทางบริษัทฯ ประเมินไววาอยางไร แตกตางจากปที่แลว

อยางไร ธุรกิจตัวไหนที่เนนจะทําการตลาดในชวงปนี้บาง และขอเสนอความคิดเห็นวาทําไมราคาหุนตํ่ากวามูลคา        

ตามบัญชี เพราะทุกคนที่ซื้อหุนขาดความเช่ือม่ันในคณะกรรมการ เร่ืองวัฒนธรรมองคกรมีปญหา นโยบายท่ีลด      

พนักงานขายลง สาขาละ 1 คน เร่ืองธุรกิจประกัน พนักงานมาเสนอขายตลอด ซึ่งประกันของพรูเด็นเชียลขายยากมาก    

ใหผลประโยชนกับลูกคานอยมาก 

ที่จะเนนไปธุรกิจดาน SME ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ การเมืองแบบน้ี อยากจะขอใหระวังไว สําหรับพนักงาน

ธนาคารธนชาต กรณีหลักทรัพย พนักงานธนาคารติดตอลูกคาใหเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ก็ไมไดรับการดูแลเทาที่ควร

และไมแนะนําลูกคาวาซ้ือขายยังไง (ซื้อขายผานระบบ Internet) การประสานงานรวมกันระหวางพนักงานธนาคารธนชาต 

กับบริษัทหลักทรัพยธนชาต ไมมีการประสานงานการทํางานรวมกันที่ดีพอ  สวนเรื่องประกันชีวิตนครหลวงไทย ที่บอกวา

ไมสามารถแขงขันกับประกันชีวิตอื่นได ทําไมถึงจะแขงขันไมได 

ประธานที่ประชุม  เรียนช้ีแจงวา : 

แนวโนมธุรกิจในแงการเจริญเติบโตของสินเช่ือธุรกิจ ถาสถานการณบานเมืองไมดีขึ้นในระยะเวลาอันใกลนี้ 

ก็คิดวามีโอกาสที่อุตสาหกรรมธนาคารที่จะเติบโตมาก ๆ คงจะไมมี ของบริษัทฯ ที่ผานมาก็ไมไดเติบโตมากมายนัก แต

สามารถควบคุมหนี้เสียในระดับที่ดีพอสมควร ไดใหเจาหนาที่สินเช่ือ ประเมินความสามารถของลูกคาทุกราย วาจะ

สามารถรับภาวะวิกฤตทางการเมืองไดแคไหน ขอมูลที่ไดมาเบ้ืองตนคือลูกคาไมนามีปญหามากมาย สําหรับลูกคา SME 

ก็อาจมีปญหาบาง แตเนื่องจากมีหลักประกันเต็มจํานวน ก็เลยไมไดสงผลกระทบมากนัก สวนเรื่องคาใชจายก็ยังควบคุม

ตอไป ก็ยังเปนปที่พัฒนาระบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับเร่ืองประกันชีวิต        

นครหลวงไทยท่ีขายไมใชวาแขงขันไมไดในศักยภาพ แตเปนขอสัญญาที่ตกลงรวมกัน 

หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอใหผูถือหุน  

ลงมติ 
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บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติวาระที่ 1 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 3 มีผูถือหุนมาลงทะเบียน 

เขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 241 ราย เปนจํานวน 7,958,496 หุน ทําใหมีจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ิน 

2,146 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งส้ิน 677,118,676 หุน 

ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดังนี้ 

เห็นดวยจํานวน  669,162,646 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน       0 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน      2,424,600 เสียง 

บัตรเสียจํานวน       0 เสียง 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยให

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 และจายเงินปนผล 

ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา ตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ไดชี้แจงให     

ทานผู ถือหุนทราบในวาระท่ี  2 และวาระท่ี  3  ไปแลวนั้น  บริษัทฯ  มี กําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจํานวน 

2,180,441,872.73 บาท โดยไมมียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจายเงินปนผลได และบริษัทฯ มีทุนสํารอง       

ตามกฎหมายครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว  จึงไมตองจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติม                 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับอีกแตอยางใด ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลวจึงขอเสนอใหที่

ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

1. รับทราบการไมจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2556 เปนทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจาก

บริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดแลว 

2. อนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิจากกําไรสะสมท่ีเสียภาษีในอัตรา 

รอยละ  30 ใหแก ผู ถือหุนสามัญและผู ถือหุนบุ ริมสิทธิ  ในอัตราหุนละ  1.00 บาท  เปนจํานวนเงินที่อนุ มัติจาย 

1,206,479,703 บาท ซึ่งการจายเงินปนผลคร้ังนี้ เม่ือรวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลที่คณะกรรมการอนุมัติจาย   

ในอัตราหุนละ 0.60 บาท เปนจํานวนเงินที่อนุมัติจาย 723,887,821.80 บาท จะรวมเปนจํานวนเงินปนผลที่อนุมัติจาย  

ของป  2556 (งบการเ งินเฉพาะกิจการ )  ทั้ ง ส้ินในอัตราหุนละ  1 .60 บาท  รวมเปนจํานวนเงินที่อนุ มั ติจาย 

1,930,367,524.80  บาท 

ในการจายเงินปนผลคร้ังนี้ คิดเปนรอยละ 88.53 ของกําไรสุทธิป 2556 จากผลการดําเนินงานตาม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ และรอยละ 20.91 จากผลการดําเนินงานสวนที่เปนของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม  สําหรับสถิติ

การจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปที่ผานมา จากผลการดําเนินงานป 2554 ถึง 2556 ก็ไดจัดทําตารางเปรียบเทียบ

ใหผูถือหุนทุกทานไดพิจารณาแลว ดังที่ปรากฏในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 38 
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หากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว ก็จะกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 17 

เมษายน 2557 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนในวันที่ 18 เมษายน 2557 

และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2557 

จากน้ัน ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนซักถาม / แสดง

ความคิดเหน็ ดังนี้ 

คุณเยาวลักษณ  มั่นจิตจันทรา (ผูรับมอบฉันทะ)  สอบถามวา : 

กําไรสุทธิในปนี้ สูง เพราะมีการขายธนชาตประกันชีวิตออกไป เงินปนผลที่จายอยูที่รอยละ 31-32 

ของกําไรสุทธิ จายที่ 1.60 บาท ตอนท่ีเสนอขาววาขายประกันชีวิตก็เปนขาวท่ีดี ในฐานะผูถือหุนก็หวังวาจะได 

เงินปนผล EPS สูงเทาไหรก็ไมมีผล ถาไมจายเงินปนผลออกมา แตกระแสเงินสดไมม่ันใจวาบริษัทฯ ไดไปซ้ือหุนคืน 3,400 

ลานบาทแลว ขอเสนอวาถาไมมีสภาพคลองที่จะจายเปนเงิน ก็ขอใหออกเปน warrant ซึ่งออกเปนระยะยาวก็ได อาจจะ

เปนวิธีที่ทําใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่ดีอีกวิธี 

ประธานที่ประชุม  เรียนช้ีแจงวา : 

ถึงแมบริษัทฯ จะมีกําไรสูงในปนี้ ทางคณะกรรมการมีความเห็นวา นโยบายการจายเงินปนผลของ 

บริษัทฯ นาจะเปนเงินปนผลที่คอนขางม่ันคง ถาเปนไปไดก็จะรักษาระดับเดิมอยูและคอย ๆ ขึ้นไป ในอัตราท่ีเสนอ

คณะกรรมการคิดวาเปนอัตราที่คงไวไดหรือเพิ่มขึ้นไดในอนาคต สําหรับเร่ือง warrant  บริษัทฯ ก็ยังไมจําเปนที่จะตอง    

ใชทุนในตอนนี้ ซึ่งจะขอไวพิจารณาในอนาคต 

หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอใหผูถือหุน  

ลงมติ 

บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติวาระที่ 3 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 4 มีผูถือหุนมาลงทะเบียน 

เขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 1 ราย เปนจํานวน 17,950 หุน ทําใหมีจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ิน 2,147 ราย 

รวมเปนจํานวนหุนทั้งส้ิน 677,136,626 หุน 

ผลการลงมติวาระที่ 4 มีดังนี้ 

เห็นดวยจํานวน  667,773,896 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน      1,373,500 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน      2,457,800 เสียง 

บัตรเสียจํานวน                    0 เสียง 

มติ ที่ประชุมรับทราบการไมจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 เปนทุนสํารอง      

ตามกฎหมาย และมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจายเงินปนผล 

ในอัตราหุนละ 1.00 บาท และใหดําเนินการจายเงินปนผลตามกําหนดการที่เสนอ 



เอกสารแนบ 1 

-ฉบับราง- 

 หนาที่  25 

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จ
แกคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2556 และขออนุมัติวงเงินคาตอบแทน
จายแกคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2557 

ประธานที่ประชุม  ไดมอบหมายให  คุณสมเกียรติ  ศุขเทวา  ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

เปนผูนําเสนอในวาระน้ี 

คุณสมเกียรติ ศุขเทวา เรียนแจงตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของ

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ไดมีการทบทวนคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย เปนประจําทุกป 

และเห็นสมควรใหมีการรายงานคาตอบแทนกรรมการที่จายในปที่ผานมา และพิจารณาคาตอบแทนกรรมการเปนประจํา

ทุกป โดยไดรายงานการจายคาตอบแทนที่ไดจายใหแกคณะกรรมการทุกคณะในป 2556 ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

• คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรจากวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติไวจํานวน 11,000,000 บาท โดย

จํานวนท่ีจายออกจริงเทากับ 8,925,000 บาท ซึ่งเปนไปตามจํานวนคร้ังที่กรรมการเขารวมประชุม 

• จํานวนคาตอบแทนท่ีจายแกคณะกรรมการชุดยอยอื่น  ๆ  ทั้ งป  2556 มีจํานวนรวมเทากับ 

2,910,666.66 บาท โดยในเดือนกันยายน 2556 ไดจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพิ่มอีก 1 คณะ 

• ตารางแสดงอัตราคาตอบแทน และจํานวนคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยอื่น ๆ 

ทุกชุดที่จายในป 2556 และอัตราคาตอบแทนที่จายในป 2557 รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม หนาที่ 

37 ถึงหนาที่ 38 

สวนคาตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จายในป 2556 ดูไดจากรายงานประจําปหนาที่ 88 ถึงหนาที่ 89 ซึ่ง

เปนการรายงานเพื่อทราบไมมีการลงมติ และนอกเหนือจากคาตอบแทนท่ีไดรายงานไปแลวนั้น บริษัทฯ ไมมีการจาย

คาตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชนอื่นใดในลักษณะที่มิใชคาตอบแทนตามปกติใหแกกรรมการ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน    

ในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของคาตอบแทนท่ีจายแกคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดยอยอื่นเปนประจําทุกป โดยจากการ

พิจารณาเห็นวาอัตราคาตอบแทนท่ีจายแกกรรมการบริษัทฯ ในปจจุบันตามที่แสดงอยูบนจอ โดยมีวงเงินรวมไมเกิน 

11,000,000 บาท ตามที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนเม่ือป 2555 โดยเม่ือเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการ                    

ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีการปรับเพิ่มตามบทบาทความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และคาเงินเฟอ จึงพบวาวงเงินที่ไดรับ

อนุมัติจากผูถือหุนยังเหมาะสมอยู 

สําหรับเร่ืองเงินบําเหน็จ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลว ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําป 2556 ในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติ

จายแกผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามนโยบายที่ที่ประชุมผูถือหุนไดกําหนดไว โดยปนี้เงินปนผลที่เสนอใหจายแกผูถือหุนรวมเปน

จํานวนเงิน 1,930,367,524.80 บาท ดังนั้น จํานวนเงินบําเหน็จที่ขอเสนอจายแกกรรมการทั้งคณะ จึงเปนเงินจํานวน 

19,303,675.25 บาท โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาจัดสรรแกกรรมการบริษัทฯ ตอไป ทั้งนี้ รายละเอียด
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ของการจายเงินบําเหน็จกรรมการจากผลการดําเนินงานป 2554 ถึง ป 2556 ปรากฏในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม

หนาที่ 38 

หลังจากน้ัน คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุน

ซกัถาม / แสดงความคิดเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ โดยใชบัตรที่ระบุวาระท่ี 5.1 และวาระท่ี 5.2 ดังนี้ 

1. ขออนุมัติจายเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในจํานวนรอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแก 

ผูถือหุน โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูดําเนินการจัดสรรแกกรรมการบริษัทฯ ตอไป โดยใชบัตรลงคะแนนวาระท่ี 5.1 

2. ขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนจายแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2557 ในวงเงินไมเกิน 11,000,000 

บาท โดยใชบัตรลงคะแนนวาระท่ี 5.2 

บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติวาระที่ 4 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 5 มีผูถือหุนมาลงทะเบียน 

เขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 1 ราย  เปนจํานวน  15,000 หุน ทําให มีจํานวนผู ถือหุนที่ เขารวมประชุมทั้ ง ส้ิน 

2,148 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งส้ิน 677,151,626 หุน 

ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดังนี้ 

เห็นดวยจํานวน  637,066,123 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน    31,881,673 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน      2,672,400 เสียง 

บัตรเสียจํานวน                  0 เสียง 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมา

ประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน 

โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูดําเนินการจัดสรรแกกรรมการบริษัทฯ ตอไป  

ผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดังนี้ 

เห็นดวยจํานวน  636,330,223 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน    32,818,173 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน      2,471,800 เสียง 

บัตรเสียจํานวน                  0 เสียง 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมา

ประชุม อนุมัติวงเงินคาตอบแทนจายแกคณะกรรมการบริษัทฯ ไมเกิน 11,000,000 บาท 
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วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม 

วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา วาระน้ีเปนการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการ

บริษัทฯ ที่ออกตามวาระ และเลือกต้ังกรรมการใหมอีก 1 ทาน โดยขอให คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานกรรมการ     

สรรหา เปนผูนําเสนอรายละเอียดในวาระน้ี 

คุณสมเกียรติ ศุขเทวา เรียนแจงตอที่ประชุมวา สําหรับกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 มีจํานวน 2 ทาน ประกอบดวย 

1. นายศุภเดช  พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร

   ความเส่ียง และกรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

2. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด 

    คาตอบแทน (กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไมเปน ผูบริหาร) 

คณะกรรมการสรรหาจึงไดพิจารณาเสนอช่ือกรรมการที่ออกตามวาระ 2  ทาน คือ คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน 

และคุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ใหผูถือหุนแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาและลงมติอยางอิสระในวาระน้ี ขอใหบุคคลที่ถูกเสนอช่ือรับแตงต้ังเปนกรรมการ

ทั้ง 2 ทาน ออกจากท่ีประชุมเปนการช่ัวคราว หลังจากนั้นบุคคลที่ถูกเสนอชื่อรับแตงต้ังเปนกรรมการทั้ง  2  ทาน ไดออก   

จากหองประชุม 

คุณสมเกียรติ  ศุขเทวา เรียนแจงตอที่ประชุมวา การสรรหาหรือเสนอแนะผูที่จะเขารับตําแหนงแทน

กรรมการท่ีครบวาระน้ี นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาเปนผูพิจารณาแลว 

คณะกรรมการสรรหายังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเขารับเลือกต้ัง 

เปนกรรมการในการประชุมคร้ังนี้ ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) ต้ังแตวันที่ 13 กันยายน 2556 

ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 แตปรากฏวาเม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเขามา 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งไมรวมกรรมการสรรหาที่ออกตามวาระ 

ไดพิจารณาเสนอกรรมการท่ีออกตามวาระ 2  ทาน ใหผูถือหุนแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ โดยทั้ง 2 ทาน ไดรับ           

ความเห็นชอบการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ จาก ธปท. แลว ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถพิจารณาขอมูลประวัติโดยสังเขปของ

กรรมการทั้ง 2  ทาน ไดจากหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมต้ังแตหนาที่ 39 ถึงหนาที่ 43 หรือตามที่แสดงบนจอภาพ        

โดยกลาวสรุปคุณสมบัติและประสบการณของกรรมการแตละทาน ดังนี้ 

คุณศุภเดช   พูนพิพัฒน   รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผูจัดการใหญ 

เปนกรรมการ / ผูบริหาร ที่รวมงานกับกลุมธนชาตมากวา 30 ป เปนผูมีความรูความสามารถทางดาน

การตลาด การบริหาร และธุรกิจการเงินเปนอยางดี ตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนงเปนผูบริหารกลุมธนชาต และ
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กรรมการบริษัทฯ ทานไดทุมเทในการปฏิบัติหนาที่ โดยเคยดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการธนาคารธนชาต ซึ่งมีบทบาท

สําคัญต้ังแตเร่ิมจัดต้ังธนาคารธนชาต และมีสวนรวมอยางมากในการเจริญเติบโตธุรกิจของกลุมธนชาต 

นอกจากนั้นยังเปนผูบริหารคนสําคัญในการวางแผนและกํากับดูแลในการท่ีสโกเทียแบงกเขามาเปน         

ผูรวมทุนในธนาคารธนชาต รวมถึงการรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาต 

คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด
คาตอบแทน 

เปนกรรมการอิสระท่ีรวมงานกับกลุมธนชาตเปนเวลากวา 13 ป เปนผูมีความรูความสามารถทางดาน

การเงินและการบัญชี โดยทานมีบทบาทสําคัญในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ชวยขับเคล่ือนการตรวจสอบ      

ใหระบบบัญชีและงบการเงินมีความนาเช่ือถือ ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมี      

สวนรวมในการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนในบทบาทของกรรมการสรรหาและกรรมการกําหนดคาตอบแทน โดยท่ี

ผานมาปฏิบัติหนาที่ดวยดีมาตลอด ที่สําคัญยังคงคุณสมบัติกรรมการอิสระ และมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่          

อยางเหมาะสม จึงเสนอใหผูถือหุนเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ โดยเปนกรรมการอิสระตอไป 

หลังจากน้ัน คุณสมเกียรติ  ศุขเทวา ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น กอนเสนอให 

ผูถือหุนลงมติในวาระน้ี โดยมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

MR. BASANT KUMAR DUGAR (ผูถือหุน) เสนอแนะวา : 

เนื่องดวยเปนผูถือหุนรายยอยตางประเทศของบริษัทฯ อยากจะเสนอขอแนะนําเล็กนอยตอคณะกรรมการ 

ในการใหคณะกรรมการของบริษัทฯ เขามาถือหุนของบริษัทฯ ไวอยางนอยจํานวนหน่ึง เพื่อใหคณะกรรมการเห็นและ

เขาใจถึงความเคล่ือนไหวที่เกิดขึ้นของบริษัทฯ 

หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณสมเกียรติ  ศุขเทวา จึงขอให 

ผูถือหุนลงมติ 

ในวาระน้ีเพื่อความโปรงใสในการลงมติจึงขอใหผูถือหุนลงมติแยกเปนรายบุคคล โดยใหใชบัตรที่ระบุ        

วาระท่ี 6.1.1 ถึงวาระท่ี 6.1.2 ที่ระบุชื่อกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้ 

6.1.1 นายศุภเดช  พูนพิพัฒน 

6.1.2 นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ 

จากน้ัน คุณสมเกียรติ  ศุขเทวา ไดเชิญกรรมการท้ัง 2 ทาน ที่ไดออกจากหองประชุมเปนการช่ัวคราว      

กลับเขาที่ประชุมเพื่อดําเนินการในวาระตอไป 

บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติวาระที่ 5 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 6 ไมมีผูถือหุนมาลงทะเบียน     

เขารวมประชุมเพิ่มเติม 

มีผูถือหุนเห็นดวยใหแตงต้ังบุคคลที่คณะกรรมการเสนอช่ือทั้ง 2 ทาน เปนกรรมการบริษัทฯ โดยแยกการ

ลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ดังนี้ 
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ผลการลงมติวาระที่ 6.1.1 นายศุภเดช  พูนพิพัฒน มีดังนี้ 

เห็นดวยจํานวน  649,063,183 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน    11,375,275 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน    11,181,738 เสียง 

บัตรเสียจํานวน             0 เสียง 

ผลการลงมติวาระที่ 6.1.2 นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ มีดังนี้ 

เห็นดวยจํานวน  646,194,852 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน    23,029,144 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน      2,396,200 เสียง 

บัตรเสียจํานวน      0 เสียง 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกต้ัง

บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอช่ือทั้ง 2 ทาน เปนกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ 

วาระที่ 6.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม 

ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา จากท่ีคุณพันธทิพย  สุรทิณฑ  ไดลาออกจากการเปนกรรมการ

บริษัทฯ และกรรมการชุดยอย มีผลต้ังแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งทําใหปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน

กรรมการรวม  8  ทาน ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาท่ีจะใหกรรมการบริษัทฯ   

มีจํานวน 9 ทาน ตามเดิม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ รวมกรรมการสรรหาทุกคน ไดสรรหาบุคคลภายนอก ที่มีความรู 

ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ โดยขอให คุณสมเกียรติ ศุขเทวา 

ประธานกรรมการสรรหา เปนผูนําเสนอรายละเอียดในวาระน้ี 

คุณสมเกียรติ ศุขเทวา  เรียนแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทฯ รวมกรรมการสรรหาทุกทาน      

ขอเสนอนายธีรพจน  วัชราภัย  ใหผูถือหุนเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถพิจารณาขอมูลประวัติ

โดยสังเขปไดจากหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมต้ังแตหนาที่ 44 หรือตามท่ีแสดงบนจอภาพ โดยกลาวสรุปคุณสมบัติและ

ประสบการณ ดังนี้ 

คุณธีรพจน  วัชราภัย 

จบปริญญาตรีทางดานเศรษฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย และจบปริญญาโท

ทางดานการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยเร่ิมทํางานกับกลุมบริษัทเชลล ต้ังแตป 2521 จนกระท่ังไดรับตําแหนงเปนประธานกรรมการกลุม  

บริษัทเชลล ในประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม ต้ังแตป 2544 และเกษียณอายุการทํางานในป 2551 เคยดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการและกรรมการตรวจสอบธนาคารไทยพาณิชย ระหวางป 2546-2552 ทานถือวาเปนผูมีความรู 
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ความสามารถ และประสบการณ ในการทํางานในธุรกิจระดับนานาชาติ และธุรกิจการเงิน ซึ่งจะสามารถชวยสงเสริมการ

ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยไดเปนอยางดี 

หลังจากน้ัน คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ไดเปดโอกาสใหผู ถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมี 

ผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 

บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติวาระที่ 6.1 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 6.2 ไมมีผูถือหุนมาลงทะเบียน

เขารวมประชุมเพิ่มเติม 

ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นายธีรพจน  วัชราภัย มีดังนี้ 

เห็นดวยจํานวน  668,913,178 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน        221,818 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน     2,485,200 เสียง 

บัตรเสียจํานวน                0 เสียง 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกต้ัง   

นายธีรพจน  วัชราภัย เปนกรรมการบริษัทฯ 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2557 

ประธานที่ประชุม  ไดมอบหมายให  คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ เปน         

ผูนําเสนอในวาระน้ี 

คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  แถลงตอที่ประชุมวา ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท 

สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) เปนผูสอบบัญชีประจําป 2556 โดยกําหนด   

คาสอบบัญชีใหเปนจํานวนเงิน 950,000 บาท สําหรับป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี 

และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาความเห็นของกรรมการตรวจสอบแลว เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน           

เพื่อพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีรายนาม ดังนี้ 

1. นางสาวรัตนา  จาละ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 

2. นางสาวภูร์ิพรรณ  เจริญสุข  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 และ/หรือ 

3. นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2557 โดยกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 900,000 บาท 

หลังจากไดพิจารณาถึงองคประกอบในดานตาง ๆ รวมทั้งความเหมาะสมของปริมาณงานแลว มีความเห็น

วา บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนสํานักงานที่มีความนาเช่ือถือ มีผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป               

ทั้งในประเทศและตางประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีอยูในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ และ
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ประสบการณในการตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการใหบริการ และการใหคําปรึกษากับบริษัท

ในดานตาง ๆ เปนอยางดีตลอดมา สําหรับคาสอบบัญชีที่เสนอเขามาในป 2557 นี้ ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผูสอบบัญชี

ทั้ง 3 ทาน รวมถึงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไมมีความสัมพันธ หรือรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับบริษัทฯ แตอยางใด และผูสอบบัญชีที่เสนอไดรับความเห็นชอบจาก ธปท.แลว เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 

2557 โดยอัตราคาสอบบัญชีของป 2557 จํานวน 900,000 บาท ซึ่งลดลงจากคาสอบบัญชีป 2556 ที่จํานวน 50,000 บาท 

หรือลดลงรอยละ 5.3 

สําหรับรายละเอียดประวัติผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน และขอมูลอื่น ๆ ปรากฏอยูในเลมหนังสือบอกกลาว     

เชิญประชุม หนาที่ 45 ถึงหนาที่ 47 

หลังจากน้ัน คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมี 

ผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 

บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติวาระท่ี 6.2 จนถึงเวลาลงมติวาระท่ี 7 ไมมีผูถือหุนมาลงทะเบียน    

เขารวมประชุมเพิ่มเติม 

ผลการลงมติในวาระที่ 7 มีดังนี้ 

เห็นดวยจํานวน  669,126,978 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน          25,618 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน     2,467,600 เสียง 

บัตรเสียจํานวน                  0 เสียง 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แตงต้ัง  

ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2557 โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

1. นางสาวรัตนา  จาละ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 

2. นางสาวภูร์ิพรรณ  เจริญสุข  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 และ/หรือ 

3. นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 

และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2557 เปนจํานวนเงิน 900,000 บาท 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการรวมลงทุนซื้อหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด 
(มหาชน) 

ประธานที่ประชุม  แถลงตอที่ประชุมวา จากการที่ธนาคารธนชาตมีนโยบายที่จะขายบริษัทที่เก่ียวของกับ

ธนาคารนครหลวงไทยท่ีรับโอนกิจการมา และประกอบธุรกิจซ้ําซอนกับบริษัทในกลุมธนชาตออกไป รวมถึงบริษัท    

ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (“ประกันชีวิตนครหลวงไทย”) ดวย โดยท่ีผานมาไดมีการขายหุนทั้งหมดของ
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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย จํากัด  บริษัท สยามซิต้ีประกันภัย จํากัด  และบริษัทหลักทรัพย 

นครหลวงไทย จํากัด ออกไปแลว 

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ธนาคารธนชาตไดขายหุนทั้งหมดของบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

พรอมกับทําสัญญา Exclusive Bancassurance Agreement กับกลุมพรูเด็นเชียล ทําใหไมสามารถขยายธุรกิจของ

ประกันชีวิตนครหลวงไทยผานสาขาของธนาคารธนชาตได การคงประกันชีวิตนครหลวงไทยไวภายใตการถือหุนของ

ธนาคารธนชาต จะไมกอใหเกิดประโยชนแกธนาคารธนชาตอีกตอไป ดังนั้น ธนาคารธนชาตจึงไดพยายามเสนอขายหุน

ของประกันชีวิตนครหลวงไทยแกกลุมนักลงทุน  ซึ่งมีกลุมนักลงทุนเสนอราคาเขามา  แตเปนราคาที่ธนาคาร 

ธนชาตเห็นวายังไมเหมาะสมและยังมีเงื่อนไขสําคัญในการซื้อขายหุนที่เช่ือวาไมสามารถตกลงกันได 

บริษัทฯ และบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ไดพิจารณาเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจประกันชีวิต 

ที่แยกจากฐานลูกคาและชองทางสาขาของธนาคารธนชาต อันจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ จึงได

พิจารณาเสนอซ้ือหุนทั้งหมดของประกันชีวิตนครหลวงไทยจากธนาคารธนชาต ดวยราคาท่ียุติธรรมเหมาะสม 

จึงใครเสนอผูถือหุนพิจารณา ซึ่งไดจัดเตรียมการนําเสนอไวในรูปแบบของวีดิทัศน ความยาวประมาณ 

8 นาท ี

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน 

“บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กับบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (“เอ็มบีเค”) ไดศึกษา

และพิจารณาท่ีจะรวมลงทุนใน บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (“ประกันชีวิตนครหลวงไทย”) เนื่องจาก 

• ธุรกิจประกันชีวิตยังมีศักยภาพในการเติบโตอยู 

• กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีประสบการณในการทําธุรกิจบริษัทประกันชีวิต 

• ประกันชีวิตนครหลวงไทย มีทีมผูบริหารท่ีมีความสามารถและประสบการณในธุรกิจประกันชีวิต     

เปนอยางดี   

• เอ็มบีเค มีความแข็งแกรงดานการตลาดและฐานลูกคา สามารถนําไปตอยอดชองทางการจําหนาย

ลูกคาใหมในการดําเนินธุรกิจประกันชีวิตได 

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 12/2556 จึงมีมติใหบริษัทฯ รวมลงทุนกับ เอ็มบีเค ในการซื้อ

หุนของประกันชีวิตนครหลวงไทยท้ังหมดในราคารวม 900 ลานบาท จากธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร 

ธนชาต”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ  

โดยบริษัทฯ และเอ็มบีเค ไดตกลงสัดสวนการลงทุน ดังนี้ 

• บริษัทฯ ซื้อหุนประกันชีวิตนครหลวงไทยไมนอยกวารอยละ 51 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดของประกันชีวิตนครหลวงไทย 

• เอ็มบีเค ซื้อหุนประกันชีวิตนครหลวงไทยไมเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดของประกันชีวิตนครหลวงไทย 
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กรณีดังกลาวทําใหบริษัทฯ เปนผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมในประกันชีวิตนครหลวงไทย ซึ่งบริษัทฯ จะ

ดําเนินการขออนุญาตจาก ธปท. ในการลงทุนดังกลาวและใหประกันชีวิตนครหลวงไทยยังคงเปนบริษัทในกลุมธุรกิจ     

ทางการเงินธนชาตตอไป โดยไดแสดงโครงสรางกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาตภายหลังบริษัทฯ กับเอ็มบีเค ซื้อหุนทั้งหมด

ของประกันชีวิตนครหลวงไทย ซึ่งจากการถือหุนโดยตรงในประกันชีวิตนครหลวงไทยดังกลาว จะชวยเสริมสรางธุรกิจของ

กลุมธนชาตและสรางผลตอบแทนในระยะยาวใหแกบริษัทฯ อันจะเปนประโยชนแกผูถือหุนตอไปในอนาคต 

การพิจารณาความเหมาะสมของราคาซ้ือหุนทั้งหมดของประกันชีวิตนครหลวงไทย 

บริษัทฯ ไดแตงต้ังบริษัท แคปปตอล  แอดแวนเทจ จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทําการ

ประเมินมูลคายุติธรรมของประกันชีวิตนครหลวงไทย โดยประเมิน 4 วิธี คือ 

• วิธีมูลคาหุนตามบัญชี 

• วิธีมูลคาตามบัญชีที่ปรับปรุงแลว 

• วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี 

• วิธีทางคณิตศาสตรประกันภัย 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

1. วิธีมูลคาหุนตามบัญชีและวิธีมูลคาตามบัญชีที่ปรับปรุงแลว เปนวิธีที่สะทอนถึงฐานะของบริษัทฯ 

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยวิธีนี้ไมไดคํานึงถึงมูลคายุติธรรมของสินทรัพยบางรายการท่ีอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก

มูลคาตามบัญชี รวมถึงไมไดคํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรและแผนธุรกิจของประกันชีวิตนครหลวงไทยในอนาคต 

นอกจากน้ี วิธีมูลคาหุนตามบัญชีและวิธีมูลคาตามบัญชีที่ปรับปรุงแลว ยังไมไดสะทอนถึงแนวโนมภาวะเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมโดยรวม ดังนั้น วิธีมูลคาหุนตามบัญชีและวิธีมูลคาตามบัญชีที่ปรับปรุงแลวจึงไมสะทอนถึงมูลคาที่แทจริง

ของประกันชีวิตนครหลวงไทย 

2. วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี ใชมูลคาตามบัญชีซึ่งเปนขอมูลในอดีตของประกันชีวิต 

นครหลวงไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มาเปรียบเทียบกับอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชีของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยฯ ในหมวดประกันภัยและประกันชีวิตจํานวน 2 บริษัทที่ดําเนินธุรกิจประกันชีวิต แตเนื่องจากประกันชีวิต

นครหลวงไทยเปนบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก ในขณะที่บริษัทประกันชีวิต 2 บริษัทดังกลาวมีสวนแบงการตลาดที่สูง 

ประกอบกับจํานวนบริษัทประกันชีวิตในตลาดหลักทรัพยฯ มีนอยเกินไป ดังนั้น การประเมินมูลคาหุนของประกันชีวิต  

นครหลวงไทย ดวยวธิีนี้อาจไมสะทอนถึงมูลคาหุนที่เหมาะสมของประกันชีวิตนครหลวงไทย เชนกัน 

3. วิธีทางคณิตศาสตรประกันภัย  เปนวิธีการประเมินมูลคาหุนที่นํามูลคาพื้นฐานของกิจการ 

(Embedded Value) ซึ่งเปนมูลคาของสวนของผูถือหุนในปจจุบันของประกันชีวิตนครหลวงไทย และมูลคาปจจุบันของ

กรมธรรมที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน (Value of In-force Business หรือ “VIF”) และมูลคาปจจุบันของกรมธรรมใหม การ

ประเมินมูลคาหุนประกันชีวิตนครหลวงไทย ดวยวิธีนี้จะสะทอนถึงสถานะในปจจุบันของประกันชีวิตนครหลวงไทยและ

ความสามารถในการสรางกระแสเงินสดและผลการดําเนินการในอนาคตของประกันชีวิตนครหลวงไทย  

โดยสรุปที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเห็นวามูลคายุติธรรม (Fair Value) ของหุนประกันชีวิตนครหลวงไทยที่

จะไดมาในครั้งนี้ เทากับ 13.01 – 13.94 บาทตอหุน หรือมูลคากิจการที่ 911 – 976 ลานบาท ดังนั้น ราคาซ้ือหุน    

ประกันชีวิตนครหลวงไทยที่ 12.86 บาทตอหุน หรือราคารวมที่ 900 ลานบาท เปนราคาท่ีเหมาะสม เนื่องจากต่ํากวา

มูลคายุติธรรมที่ประเมินไดโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ในมาตรา 107 (2) กําหนดใหตองขออนุมัติจากที่ประชุม 

ผูถือหุนในการซ้ือหุนของประกันชีวิตนครหลวงไทย  โดยถือวาเปนการซ้ือกิจการของบริษัทมหาชนจํากัดอื่นมาเปนของ

บริษัทฯ  โดยขอมูลประการพจิารณาตามหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนา 48-50 

ในการน้ี จึงขอที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติ ใหบริษัทฯ ลงทุนซ้ือหุนบริษัท ประกันชีวิต 

นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ในจํานวนไมนอยกวารอยละ 51 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมด 

ในราคาที่คํานวณจากมูลคากิจการของบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ทั้งหมดที่ 900 ลานบาท 

โดยมีเงื่อนไขสําคัญ คือ บริษัทฯ ตองไดรับอนุญาตจาก ธปท. ในการลงทุนในบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด 

(มหาชน) จนมีอํานาจควบคุมกิจการ และการเปล่ียนแปลงโครงสรางกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต” 

ภายหลังจากการนําเสนอวีดิทัศน ประธานที่ประชุม แจงตอที่ประชุมวา วีดิทัศนที่ไดนําเสนอผานไปน้ัน 

เปนขอมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยูในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 48 ถึงหนาที่ 50 

จากน้ัน ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนซักถาม / แสดง

ความคิดเห็น ดังนี้ 

คุณวิไลวรรณ  อาจาริยานนท (ผูถือหุน) สอบถามวา : 

ธนาคารธนชาตไดขายธนชาตประกันชีวิต ใหกับพรูเด็นเชียลไปแลว และประกันชีวิตนครหลวงไทยก็ตอง 

ถูกขายไปดวย เนื่องจากมีสัญญากับพรูเด็นเชียล วาไมสามารถทําธุรกิจแขงขันได จึงจําเปนตองขายออก แตการที่บริษัทฯ 

ไปรวมลงทุนกับ เอ็มบีเค เพื่อซ้ือประกันชีวิตนครหลวงไทยอีก ก็จะมีความเก่ียวของกันอยู  ซึ่งกรณีนี้ไมมีเงื่อนไขหรือ     

ขอสัญญาหามใชหรือไม 

ประธานที่ประชุม  เรียนช้ีแจงวา : 

เงื่อนไขหรือขอสัญญาที่ลงนามระหวางพรูเด็นเชียลกับธนาคารธนชาต ไมไดผูกพันมาถึงบริษัทฯ แตก็คง  

ไปขายใหกับลูกคาของธนาคารธนชาตไมได ตามวัตถุประสงคของแนวทางและการดําเนินงานหลังจากผูถือหุนอนุมัติให

บริษัทฯ ซื้อมาแลวก็จะพัฒนาสินคาและชองทางการขายอื่นที่ไมใชผานธนาคารธนชาตและไมขายใหกับลูกคาธนาคาร  

ธนชาต 

คุณพิทักษ  เนตรเพชราชัย (ผูถือหุน)  สอบถามวา : 

1. ในเม่ือมีขอจํากัดในการทําธุกิจประกันชีวิต และคิดวาจะขยายทางดานอื่น ขอความกระจางตรงน้ีวา 

ขยายดานไหน อยางไร ชวยประเมินวาหลังจากไดมาแลวทําธุรกิจภายใน 3 ป คิดวาผลที่ไดจะเปนอยางไร 

2. มีกลุมเปาหมายอื่นหรือไม นอกจากลูกคาเกา 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน  เรียนช้ีแจงวา : 

1. ที่เ รียนใหทราบต้ังแตตน ที่ไปศึกษาขอมูลของประกันชีวิตนครหลวงไทยมา ก็มีคาพอสมควร 

ในชวงตนคงเปนการพัฒนาผลิตภัณฑเสนอขายลูกคาเกา  แตเนื่องจากทางประกันชีวิตนครหลวงไทย ไมไดมีเครือขาย 

การขาย ก็ตองสรางขึ้นใหม ประกันชีวิตที่ธนชาตประสบความสําเร็จมาในอดีตก็เร่ิมจากศูนย จนเติบโตขึ้นมา 2 หม่ืนกวา

ลานบาท ก็ใชกลยุทธนี้ ก็คือดูลูกคากอนแลวหาผลิตภัณฑที่เหมาะกับลูกคาซ่ึงก็ประสบความสําเร็จ ในชวงตนของการ

ดําเนินธุรกิจประกันชีวิตนครหลวงไทยลูกคาฐานเดิมก็มีอยูแลวประมาณหม่ืนลานและคิดวานาจะเติบโตไดปละอยางนอย
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ประมาณรอยละ 20 จากฐานเดิม ซึ่งการที่มีกรมธรรมใหมที่มีผลตอบแทนที่เหมาะสมผสมกับกรมธรรมเดิมที่มี

ผลตอบแทนสูง และการดูแลเงินลงทุนใหไดรับผลตอบแทนท่ีดี ประกอบกับแนวโนมผลตอบแทนการลงทุนที่นาจะดีขึ้น 

เช่ือไดวาจะดําเนินธุรกิจประกันชีวิตนครหลวงไทยได 

2. ในชวงตน การไปแยงตลาดอ่ืนขางนอกไมใชเร่ืองงายก็ตองมองใหชัดกอน และยังตองสรางเครือขาย

การขายกอน โดยหากประกันชีวิตนครหลวงไทยมีเครือขายการขายอยูแลว ราคาขายคงไมไดในราคา 900 ลานบาท 

คุณจักรพันธ  อินชูกุล (ผูถือหุน)  สอบถามวา : 

1. สาเหตุที่ขายธนชาตประกันชีวิต  เหตุเพราะไมเ ช่ียวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑจึงขายให 

พรูเด็นเชียล แลวทําไมถึงกลับไปลงทุนดวยการซื้อนครหลวงประกันชีวิตกลับมาดําเนินกิจการอีก 

2. ชองทางการจัดจําหนายประกันชีวิต หากจะดําเนินธุรกิจประกันชีวิตตอ ทั้งที่ในปจจุบันมีการแขงขันที่

สูงมาก ซึ่ง Bancassurance มีสัดสวนที่ชวยในการขายประกันชีวิตไดเยอะมาก เชน SCBLIFE 

ประธานที่ประชุม  เรียนช้ีแจงวา : 

1. ที่บอกวาไมเช่ียวชาญ แตคุณศุภเดชก็ดําเนินธุรกิจประกันชีวิตมานานแลว จนสามารถทําใหบริษัท    

ธนชาตประกันชีวิต เปนบริษัทที่มีการดําเนินการที่ดี มีกําไรมาได แตวาทางพรูเด็นเชียลก็เปนกลุมที่ดําเนินธุรกิจประกัน

ชีวิตระดับโลกจึงเช่ียวชาญมากกวา ที่สําคัญราคาท่ีเสนอใหดีมาก ๆ 

2. ที่เสนอผูถือหุนอนุมัติการรวมซ้ือหุนประกันชีวิตนครหลวงไทย เขาใจวาปจจุบันการขยายของธุรกิจ

ประกันชีวิตจะหันไปทาง Bancassurance มากข้ึน แตไมไดหมายความวาชองทางอ่ืน ๆ ไมมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น 

ที่คุณศุภเดชเสนอวา เบื้องตนจะเนนกับลูกคาเกา ที่ยังถือกรมธรรมอยู และลูกคาเกาที่มี Data base อยู เปนจุดเร่ิมแรก

เทานั้น เราก็จะสรางชองทางการจําหนายตาง ๆ ทั้งการเสนอขายทางโทรศัพท ทีมการตลาดขายตรง และผาน Broker ซึ่ง

มีหลายชองทางที่จะทําได และถึงจุด ๆ หนึ่ง ถาสรางมาไดดีพอสมควรแลวอาจจะหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือขายตอไปได

ในระยะยาว  อีกทั้ ง เงินลงทุนก็มีภาระไมมาก  ตนทุนของบริษัทฯ  และเอ็มบี เค  ถาไปกูมา  10 ป  ก็ประมาณ 

รอยละ 5 อยางมาก หักภาษีอะไรแลวก็ตนทุนจริง ๆ ก็ประมาณรอยละ 4  

คุณสิทธิโชค  บุญวณิชย (ผูถือหุน)  สอบถามวา : 

บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยนาจะโตอีกเทาไหร บริษัทฯ มีวิธีไหนท่ีจะใหลูกคาซ้ือประกันโดยมั่นใจ    

ในบริษัทฯ วาไมโดนโกงแนนอน เพราะลูกคาสวนใหญจะเชื่อม่ันในประกันชีวิตที่อยูภายใตธนาคารพาณิชย 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน  เรียนช้ีแจงวา : 

การที่ประกันชีวิตนครหลวงไทยเปนบริษัทในเครือของทุนธนชาตซ่ึงมีชื่อเสียง ทีมงานที่ทําอยูก็เปน     

ทีมงานเกาซ่ึงก็เปนที่รูจักในวงการพอสมควร ผลิตภัณฑที่ขายไปในอดีตในนามของธนชาตประกันชีวิตเปนผลิตภัณฑที่     

ไมเคยเอาเปรียบผูบริโภค ยุติธรรมตอผูบริโภคอยูเสมอ เพราะฉะน้ัน ตองใชหลักเดียวกันในอดีต คือการไมเอาเปรียบ

ผูบริโภค 

คุณพิทักษ เนตรเพชราชัย (ผูถือหุน)  สอบถามวา : 

ทาํสัญญากับพรูเด็นเชียลประกันชีวิตก่ีป แลวมีเงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากที่ชี้แจงหรือไม 
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ประธานที่ประชุม  เรียนช้ีแจงวา : 

สัญญา 15 ป และไมมีเงื่อนไขอื่นอีก 

MR. BASANT KUMAR DUGAR (ผูถือหุน) 
อยากทราบถึงผลกระทบของการเขาซ้ือประกันชีวิตนครหลวงไทย ที่พบวามีการดําเนินงานท่ีขาดทุน    

บริษัทฯ จะทําอยางไรในการเปล่ียนและปรับปรุงการขาดทุนดังกลาวใหเปนไปในทางท่ีสามารถสรางกําไรตอบริษัทฯ ซึ่งใน

การเขาซ้ือกิจการคร้ังนี้ บริษัทฯ ไดทํารวมกันกับเอ็มบีเค ซึ่งถือวาเปนโอกาสท่ีดีในการกาวเขามาสูธุรกิจประกันอยางที่เรา

ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ประธานที่ประชุม  เรียนวา : 

ขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ สวนคําถามคุณศุภเดชไดชี้แจงกอนหนาแลว 

หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอใหผูถือหุน  

ลงมติ 

บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติวาระที่ 7 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 8 ไมมีผูถือหุนมาลงทะเบียน     

เขารวมประชุมเพิ่มเติม 

ผลการลงมติในวาระที่ 8 มีดังนี้ 

เห็นดวยจํานวน  666,984,178 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน      2,177,718 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน      2,458,300 เสียง 

บัตรเสียจํานวน                    0 เสียง 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการรวมลงทุนซ้ือหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด 

(มหาชน) 

วาระที่ 9 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

ประธานที่ประชุม  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอขอเสนอแนะและคําถามตาง ๆ ได โดยมีผูถือหุนซักถาม / 

แสดงความเห็น ดังนี้ 

คุณเกษมพันธ  สรวยจิทวัฒน  (ผูถือหุน) สอบถามวา : 

ขอยินดีกับคุณศุภเดช พูนพิพัฒน และคุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ที่ไดรับเสียงขางมากเขามาดํารงตําแหนง   

อีกวาระ และไดเสนอปญหาจากการใชบริการของบริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ เรียนช้ีแจงวา : 

ขอรับทราบรายละเอียดหลังประชุม แลวจะดําเนินการติดตามและพัฒนาตอไป 

คุณนธโชค  จริยะภูมิ  (ผูถือหุน) สอบถามวา : 

เร่ืองการซื้อหุนคืนผิดเวลา ทําใหซื้อหุนในราคาท่ีสูง ทําไมไมดําเนินการลดทุน และในกรณีทางบริษัทฯ     

ไปถือหุนธนาคารกรุงศรีอยุธยาน้ัน ใชหลักเกณฑอะไรในการเขาไปซื้อหุนเพื่อเก็งกําไร 

ประธานที่ประชุม เรียนช้ีแจงวา : 

ยังไมจําเปนที่จะตองดําเนินการลดทุน เพราะตามเกณฑมีระยะเวลา 3 ป ซึ่ง 3 ปนี้ ถามีความจําเปนก็

สามารถขายคืนได สําหรับกรณีเขาไปซ้ือหุนธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้น บริษัทฯ ไมไดเขาไปซ้ือหุนกอน แตซื้อหลังจากท่ีได

ประกาศ Tender Offer แลว ซึ่งพอคํานวณดูแลวมีประโยชนก็เลยซื้อ 

คุณสิทธิโชค  บุญวณิชย (ผูถือหุน) สอบถามวา : 

พิพิธภัณฑครุฑอยูที่ไหน และสํานักงานใหญที่กรรมการผูจัดการใหญ นั่งปฏิบัติงานอยูที่อาคารไหน 

คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนช้ีแจงวา : 

ไดอัญเชิญองคครุฑไปประดิษฐานที่ศูนยฝกอบรมที่บางปูของธนาคารธนชาต และไดสรางพิพิธภัณฑครุฑ

แหงแรกในประเทศไทย เพื่อใหการศึกษาสําหรับผูที่สนใจ สําหรับสถานที่ปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญอยูที่

อาคารเอ็มบีเค 

คุณทศพล ธํารงสุวรรณกิจ  (ผูรับมอบฉันทะ) เสนอแนะวา : 

1. เร่ืองการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ปจจุบันนักลงทุนไดใหความสําคัญกับเร่ืองนี้คอนขางมาก และ   

ไดทราบวาทางบริษัทฯ ไดแสดงเจตนารมณเขารวมโครงการน้ีแลว อยากจะทราบวาทางบริษัทฯ มีมาตรการสวนไหน

ออกมาเพิ่มเติมเพื่อจะใหการดําเนินการในสวนนี้เปนรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น 

2. การลงมติวาระการเลือกต้ังกรรมการใหม และมติการเลือกต้ังกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระกลับเขา

มาดํารงตําแหนงนั้น จําเปนจะตองเก็บบัตรลงคะแนนทุกคนและทุกบัตร ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือไม 

และขอเสนอแนะสําหรับการจัดหองประชุม ควรมีการวางไมคเปนจุด ๆ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเดินเขาไปพูดได 

ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  เรียนช้ีแจงสําหรับคําถามขอที่ 1 วา : 

ทางบริษัทฯ ก็มีมติชัดเจนวาไมเห็นดวยและจะไมกระทําการใด ๆ ที่เก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทฯ ลงนามประกาศเจตนารมณเขารวมโครงการแลว อยูระหวางขั้นตอนในการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 

ที่กําหนด เพื่อจะไปในขั้นตอนตอไปในการรับรองการเปนสมาชิก  เร่ืองความชัดเจนในเร่ืองนโยบายและในทางปฏิบัติ  

ทางบริษัทฯ ก็ไดดําเนินการมาโดยตลอด 

เลขานุการบริษัท เรียนช้ีแจงสําหรับคําถามขอที่ 2 วา : 

สําหรับการเก็บบัตรเลือกต้ังวาระกรรมการ เทาที่ทราบในปจจุบันไมมีหลักการเก็บทุกบัตรแลว ดวยจะมี

ขอจํากัดในการปฏิบัติ และดวยระบบท่ีเปนอยูที่นับเฉพาะไมเห็นดวย และงดออกเสียง ก็ยังมีผลคะแนนท่ีถูกตองอยู 
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คุณกิตติ  สนิทวงศ ณ อยุธยา (ผูถือหุน)  เสนอแนะ และสอบถามวา : 

1. เสนอใหมีการบริการที่รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะการพิจารณาสินเช่ือ อัตราคาธรรมเนียมการใชบริการ  

 2. สโกเทียแบงก จะเปนพันธมิตรทางธุรกิจระยะยาวหรือไม จะเหมือนกับผูลงทุนหลายรายหรือไม      

ที่มาลงทุนหรือมาซ้ือหุนธนาคารพาณิชยไทย แลวจะพยายามขายทรัพยสินที่มีประโยชนออกไปใหเร็วที่สุด เสร็จแลวก็

กลับประเทศไป ซึ่งการเปดประชาคมอาเซียนมีแนวโนมที่จะมีกลุมนักลงทุนมากขึ้น   

ประธานที่ประชุม เรียนช้ีแจงวา : 

สําหรับสโกเทียแบงกนั้น ยืนยันไดวาต้ังใจจะเปนพันธมิตรรวมกันในระยะยาวจริง ๆ ไมใชประเภทท่ีมา    

เอากําไรแลวก็ไป แตในการทํางานรวมกันนี่ก็มีการปรับตัวหลาย ๆ อยาง ธนาคารธนชาตโตขึ้นมาก อยางสมัยกอนที่เรายัง

เปนองคกรเล็ก ๆ อยู การตัดสินใจในการทํางานก็จะรวดเร็วกวานี้ แตตอนนี้ก็มีระบบในการทํางานมากขึ้น ซึ่งไดจากการ

รวมทุนกับสโกเทียแบงกมาก โดยเฉพาะในเรื่องระบบตาง ๆ ตอนน้ีกําลังอยูในชวงพัฒนาเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขง

รายใหญ ๆ ได  

MR. BASANT KUMAR DUGAR (ผูถือหุน) สอบถามวา : 

ขออางถึงหนา 177 ในรายงานประจําป 2556 ซึ่งบริษัทฯ ไดประสบผลสําเร็จใน 2 ปที่ผานมาในการจัดการ

หาเงินทุน ดังจะเห็นไดจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในสวนของหน้ีสิน ที่บริษัทฯ สามารถไปกูเงินใน       

ตลาดระหวางธนาคารไดในอัตราตํ่า ในขณะที่รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในสวนของสินทรัพย ที่บริษัทฯ

สามารถนําไปปลอยตอใหกับธนาคารอื่น ๆ ไดรับในอัตราท่ีสูงกวา ซึ่งแสดงใหเห็นถึง บริษัทฯ มีความสามารถในการจัดหา

เงินทุนในตนทุนที่ตํ่า นอกจากน้ี จากในวาระท่ี 5 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2557 ที่บริษัทฯ มีนโยบายการ

จายเงินบําเหน็จใหกรรมการ ในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน ผมขอเสนอในเร่ืองการจายเงิน

บําเหน็จใหแกคณะกรรมการในอัตรารอยละ 0.5 ของกําไรสุทธิแทน เพื่อใหไมมีใครเสียเปรียบทั้งกรรมการและผูถือหุน 

หรืออาจจะพิจารณาวาอยางใดอยางหน่ึงสูงกวา ใหเลือกวิธีนั้น นอกจากนี้ ผมขอเสนอใหบริษัทฯ ชวยจัดทํารายงานการ

ประชุมลงในเว็บไซตภายใน 14 วัน ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ใหผูถือหุนทุกคนสามารถเขาถึงไดตามการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของคาใชจายในการจัดทําเชนกัน 

ประธานที่ประชุม เรียนวา : 

ขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ 

คุณชัชชัย  คุณงาม (ผูถือหุน)  สอบถามวา : 

มีปญหาสอบถามการบริการของบริษัทหลักทรัพย และอยากทราบวาทําไมกรรมการหรือผูบริหารของ  

บริษัทฯ ถึงไมมีการถือหุนเลย ไมแนใจวาเปนขอกําหนดหรืออยางไร 

ประธานที่ประชุม เรียนช้ีแจงวา : 

เร่ืองปญหาการใชบริการ จะจัดเจาหนาที่ไปรับขอมูลและติดตามให สวนเร่ืองการถือหุนบริษัทฯ ผมกับ   

คุณศุภเดช เปนกรรมการบริหารของบริษัท เอ็มบีเค จํากัด (มหาชน) ซึ่งเอ็มบีเคมีการถือหุนอยูครบรอยละ 10 มาเปนเวลา

หลายปแลว ดังนั้นจึงไมสามารถที่จะซ้ือหุนไดอีก ซึ่งเปนไปตามกฎของ ธปท. 
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และเม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะหรือคําถามเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชุมจึงขออนุญาตปดประชุม 

โดยกลาวขอบคุณผูถือหุนที่เสียสละเวลามารวมในการประชุมผูถือหุน รวมถึงคําติชมและขอเสนอแนะที่ไดรับ จะนําไป

ปรับปรุงใหดีขึ้นในการประชุมคร้ังตอไป 

นอกจากนี้ไมมีผูเสนอเร่ืองอื่นใดเขาสูการพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกลาวปดการประชุม 

ปดประชุมเวลา    17.45    นาฬิกา 

ลงชื่อ              นายบันเทิง  ตันติวิท            ประธานที่ประชุม 

 (               นายบันเทิง  ตันติวิท               ) 

ลงชื่อ           นายภาณุพันธุ  ตวงทอง          ผูจดบันทึกการประชุม 

 (            นายภาณุพันธุ  ตวงทอง            ) 
 


