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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ณ หองบอลรูม โรงแรมโฟรซีซั่นส
ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549
เวลา 14.30 นาฬิกา

องคประชุม

ณ เวลา 14.30 นาฬิกา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 176 ราย รับมอบฉันทะจาก
บุคคลธรรมดา จํานวน 562 ราย และรับมอบฉันทะจากนิติบุคคล จํานวน 242 ราย รวมทั้งสิ้น
980 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 711,503,256 หุน จากจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทที่ออกและ
เรียกชําระแลว 1,333,154,003 หุน หรือ คิดเปนรอยละ 53.37 ครบเปนองคประชุม

บันทึกเพิ่มเติม

ระหวางชวงการประชุม มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทั้งจากบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ไดทยอย
เขารวมประชุมเพิ่มจนถึงเวลาสิน้ สุดการประชุมรวมเปนผูถือหุนทั้งสิ้นจํานวน 1,015 ราย รวมจํานวน
หุนได 713,914,984 หุน หรือคิดเปนรอยละ 53.55 จากจํานวนหุนทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว

กรรมการผูเขารวมประชุม 1.
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เปดประชุม
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ตันติวิท
พูนพิพัฒน
พูนภักดี
รัฐปตย
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รุนสําราญ
อาจมังกร

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการใหญ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ที่ปรึกษากฎหมาย
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/อนุกรรมการสรรหา/
อนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ/อนุกรรมการสรรหา/
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นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดประชุมเมื่อเวลา 14.30 นาฬิกา
โดยประธานไดแตงตั้ง นางณัฐกฤตา ภัทรภร เศวตพัชราภรณ เปนเลขานุการเพื่อจดบันทึกการประชุม
กอนเริ่มการประชุมประธานไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา กรรมการ 1 ทาน คือ นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน และประธานคณะอนุกรรมการสรรหา
ไมสามารถเขารวมประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจสําคัญ สําหรับกรรมการทานอื่นนั้นเขารวมประชุมครบทุกคน

หนาที่ 1 ของจํานวน 20 หนา

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549

จากนั้น ไดแถลงใหที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดและวิธีดําเนินการประชุมและการลงคะแนน สรุปไดดังนี้
1. บริษัทไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแตละวาระ และไดมอบใหทุกทานพรอมการลงทะเบียนเขาประชุมแลว
2. การออกเสียงลงคะแนน โดยใชบัตรลงคะแนนที่จัดไว ผูถือหุนที่ประสงคจะใชสิทธิ “ไมเห็นดวย” หรือ
“งดออกเสียง”ในวาระใดใหใชบัตรลงคะแนนในการออกเสียงลงมติพรอมลงนามไวในบัตร เมื่อเรียบรอย
โปรดยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เก็บและรวบรวมคะแนนดังกลาว
3. สําหรับทานที่เห็นดวยมิตองสงบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงที่มีมติไมเห็นดวยและงดออก
เสียง หัก ออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมในแตละวาระ ไดจํานวนเทาใดจะถือ
เปนคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบดวย ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดแสดงความประสงคไวใน
หนังสือมอบฉันทะที่มอบใหกรรมการของบริษัทเปนผูเขารวมประชุมแทนและไดสงมายังบริษัทลวงหนา
กอนการประชุมแลว
หลังจบการชี้แจงประธานจึงเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระที่กําหนดไว
วาระที่ 1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549
ประธาน เสนอใหที่ประชุมรวมกัน ตรวจ-อาน และพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่
1/2549 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันจันทรที่ 30 มกราคม 2549 ดังรายละเอียดที่ไดจัดพิมพไวในเลมหนังสือ
บอกกลาวเชิญประชุมตั้งแตหนาที่ 8-25 รวมจํานวนทั้งสิ้น 18 หนา ประธานไดสอบถามที่ประชุมวามีผูใด
พบการบันทึกที่ไมถูกตอง ครบถวน หรือตองการใหแกไขเพิ่มเติมในจุดใด หนาใดหรือไม ปรากฏวาไมมี
ผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือเสนอขอแกไข ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549
มติ

ผลการลงมติใน วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549
มีดังนี้
เห็นดวย จํานวน
ไมเห็นดวย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้

679,048,906
0
33,975,700
713,024,606

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

95.235
0.000
4.765
100.000

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยเสียงสวนใหญรอยละ 95.235 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ เห็นดวยใหรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549
ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549
วาระที่ 2.

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2548
ประธาน มอบหมายใหกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป
2548 ตอที่ประชุม โดยกรรรมการผูจัดการใหญ ไดนําเสนอรายงานในวาระนี้ตอที่ประชุมในรูปของวีดีทัศน
ความยาวประมาณ 10 นาที ซึ่งผูถือหุนสามารถพิจารณารายละเอียดไปพรอมกับการรับชมวีดีทัศนได
ในหนังสือรายงานประจําป 2548 (Annual Report) หัวขอ “รายงานจากคณะกรรมการ” หนาที่ 15 ถึงหนาที่ 16

หนาที่ 2 ของจํานวน 20 หนา
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ทั้งนี้ ภายหลังจบการนําเสนอทางวีดีทัศน ประธาน ไดกลาวรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินการคืน
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุน การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และชื่อยอที่ใชในระบบการซื้อขายหลักทรัพย
ในตลาดหลักทรัพย ดังนี้
• บริษัทไดดําเนินการยื่นคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุน ตอ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2549 โดยมีผลเปนการคืนใบอนุญาตฯ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2549 เปนตนมา
• ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับในสวนที่เกี่ยวของ
ตามที่ไดรับมติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 เสร็จเรียบรอยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549
โดยเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)” หรือในชื่อภาษาอังกฤษวา “ THANACHART
CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED”
• เปลี่ยนแปลงชื่อยอที่ใชในระบบซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย จาก “NFS” เปน “TCAP” โดย
เริ่มมีผลตั้งแตวนั ที่ 10 เมษายน 2549
• การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย จากที่ไดแจงผูถือหุนไววาภายหลังการคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุน
แลวคาดวาหุนของบริษัทจะไดรับการจัดกลุมและทําการซื้อขายอยูภายใตหมวดธุรกิจประเภทธนาคาร แต
จากการหารือกับตลาดหลักทรัพยซึ่งมีความเห็นวาเนื่องจากบริษัทยังมีรายไดจากธุรกิจอื่นเปนจํานวนมากจึง
ยังคงกําหนดใหหุนของบริษัททําการซื้อขายอยูภายใตหมวดธุรกิจประเภทสถาบันการเงินที่เปนบริษัทเงินทุน
ตอไป
ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2548 ตามที่เสนอผานวีดีทัศน
และตามขอมูลที่ประธานแถลงเพิ่มเติม
วาระที่ 3.

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
ประธาน มอบหมายใหกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูสรุปประเด็นสําคัญในงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ใหที่ประชุมรับทราบ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท
เงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน) ซึ่งงบการเงินรวมนี้จะสะทอนถึงผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัท
รวมไวดวยแลว สําหรับงบการเงินเฉพาะนั้นปรากฏอยูในรายงานประจําป 2548 ของบริษัท ซึ่งไดสงให
ผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมแลว กรรมการผูจัดการใหญไดเสนอประเด็นสําคัญดานตาง ๆ ทั้ง
ในดานงบดุล และงบบัญชีกําไรขาดทุน ใหที่ประชุมทราบดวยการบรรยายทางวีดีทัศน ความยาวประมาณ
20 นาที กอนที่จะเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2548 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตโดยไมมีเงื่อนไข และผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
ในการพิจารณางบการเงินมีประเด็นสําคัญที่ชี้แจงดังตอไปนี้
การพิจารณางบดุล เพื่อใหทราบถึงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย

หนาที่ 3 ของจํานวน 20 หนา
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ณ สิ้นป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเทากับ 228,073 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นจากปที่
ผานมา 23% การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสวนใหญยังคงมาจากลูกหนี้สินเชื่อเชาซือ้ รถยนตที่เพิ่มขึ้นถึง 36% โดย
บริษัทสามารถปลอยสินเชื่อเชาซือ้ ใหมในป 2548 ไดถึง 69,754 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 29% จากปกอน
อยางไรก็ดี การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชนลดลงจากปกอน 17% ทั้งนี้
เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะขายเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชนตาง ๆ ออกไปเพื่อลด
ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้
สินทรัพยรวมทั้งหมดของกลุมธนชาต เทากับ 228,073 ลานบาท หรืออยูในอันดับที่ 9 เมื่อเทียบกับขนาด
สินทรัพยของธนาคารพาณิชยทั้งหมด
ดานหนี้สิน
กลุมธนชาต ไดรับความไววางใจจากประชาชนในการรับฝากเงินผานทางสาขาของธนาคารธนชาต โดยในป 2548
ธนาคารไดเปดสาขาเพิ่มขึ้นอีกถึง 54 สาขา สงผลใหมีสาขารวมทั้งสิ้น 66 สาขา อันเปนการเพิ่มความสะดวก
ใหแกลูกคาของธนาคารยังผลใหยอดเงินรับฝากจากประชาชน ณ สิ้นป 2548 มีเทากับ 160,137 ลานบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนถึง 20%
สวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2548 เทากับ 23,386 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 9% จากจํานวน 21,494 ลานบาท
ในป 2547 การเพิ่มขึ้นนี้สวนใหญเกิดจากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทในกลุมธนชาต และแมวา
บริษัทไดมีการจายเงินปนผลอยางตอเนื่องมาทุกปนับแตป 2545 แตบริษัทก็ยังคงสามารถรักษาระดับของ
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง หรือ BIS Ratio ที่แสดงถึงความเพียงพอของเงินกองทุนของ
บริษัทใหอยูในระดับสูงไวได โดย ณ สิ้นป 2548 คา BIS Ratio ของบริษัท เทากับ 13.9% ซึ่งสูงกวาอัตรา
ขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่ 8%
การพิจารณางบกําไรขาดทุน เพื่อใหทราบถึงผลประกอบการของกลุมธนชาต
ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีผลกําไรสุทธิ เทากับ 3,104 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 121 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 4%
องคประกอบหลักของการพิจารณากําไรสุทธิ มีอยูดวยกัน 5 ประการ ดังนี้
1. รายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผล
2. คาใชจายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากประชาชนและเงินกูยืม
3. คาใชจายสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4. รายไดที่มิใชดอกเบี้ย และ
5. คาใชจายในการดําเนินงาน
องคประกอบแรก : รายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผล
รายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผลในป 2548 เทากับ 10,935 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 1,824 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 20% แบงเปน
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1. รายไดดอกเบี้ยจากการใหกูยืมเทากับ 2,898 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 414 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
17% สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยจากธุรกรรมซื้อหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายคืนสงผลให
บริษัทและบริษัทยอยมีทรัพยสินที่มีสภาพคลองสูงเพิ่มขึ้น โดยมีหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืนเทากับ
19,700 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 9,100 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 85%
2. รายไดดอกเบี้ยจากธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตเทากับ 7,028 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากปกอน 1,761 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นถึง 33% อันเปนผลจากการเติบโตอยางมากของธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ ณ สิ้นป 2548 บริษัท
และบริษัทยอยมีสินเชื่อเชาซื้อมากถึง 426,065 คัน ทําใหยอดลูกหนี้สินเชื่อประเภทนี้เพิ่มขึ้นถึง 36%
และกลุมธนชาตยังคงสามารถครองความเปนผูนําในตลาดสินเชื่อเชาซื้อสําหรับรถยนตใหมไวได
ขณะเดียวกันก็ตั้งเปาที่จะเพิ่มธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสองใหมากขึ้น และเปนผูนําในธุรกิจนี้เชนกัน
และในป 2548 บริษัทไดทําการโอนธุรกรรมสินเชื่อเชาซื้อทั้งหมดไปดําเนินการตอเนื่องที่ธนาคาร
โดยธนาคารมีสาขาในจังหวัดใหญๆ หลายแหง ซึ่งสามารถครอบคลุมการทําธุรกิจสินเชื่อเชาซือ้ รถยนตได
ทั่วประเทศ สําหรับยอดสินเชื่อเชาซื้อคงคางเดิมยังคงไวที่บริษัท และจะคอยๆ ลดลงเมื่อลูกคาจายชําระคืน
คางวด แตในงบรวมของบริษัทและบริษัทยอยยอดสินเชื่อเชาซื้อก็จะยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
3. รายไดจากการลงทุนในหลักทรัพย เทากับ 1,009 ลานบาท ลดลงจากปกอน 351 ลานบาท ทั้งนี้เปนไป
ตามนโยบายของบริษัทที่จะขายเงินลงทุนออกไป เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
โดยบริษัท ไดลดเงินลงทุนสุทธิลงเหลือ 33,203 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอน 7,070 ลานบาท หรือ
ลดลง 18%
รายไดทั้ง 3 รายการนี้ คิดเปนสัดสวนดังนี้ รายไดดอกเบี้ยจากการใหกูยืม 27% รายไดดอกเบี้ยจากธุรกิจ
สินเชื่อเชาซื้อ 64% และ รายไดจากการลงทุนในหลักทรัพย 9%
องคประกอบทีส่ อง : คาใชจาย ดอกเบี้ยเงินรับฝาก จากประชาชนและเงินกูยืม
เนื่องจากยอดเงินรับฝาก เงินกูยืม และหุนกูในป 2548 เพิ่มขึ้นจากปกอน 34,427 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
22% ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีอัตราที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปกอน ทําใหคาใชจาย
ในการรับฝากเงินจากประชาชนและเงินกูยืมเพิ่มขึ้น 1,101 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 33% จากป 2547
เมื่อนํารายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล หรือองคประกอบที่หนึ่ง หักลบดวยคาใชจายดอกเบี้ย หรือ องคประกอบ
ที่สองดังกลาว ทําใหรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย เพิ่มขึ้น 723 ลานบาทจาก
ปกอน หรือเพิ่มขึ้น 13% โดยยอดรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิในป 2548 เทากับ 6,508 ลานบาท
องคประกอบทีส่ าม : สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการโอนกลับสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมาเปนรายได จํานวน 724
ลานบาท เนื่องจากคุณภาพของลูกหนี้ที่ดีขึ้น อีกทั้งมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ และการปดบัญชีของลูกหนี้
บางสวนในบริษัทและบริษัทยอย ในขณะที่ ในป 2547 ไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนคาใชจายจํานวน
1,415 ลานบาท
ณ สิ้นป 2548 ยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้นของบริษัทและบริษัทยอยในงบดุลเทากับ 6,957 ลานบาท
ทั้งนี้ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย บริษัทและบริษัทยอยจะตองตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด
4,821 ลานบาท ซึ่งเปนการสํารองเฉพาะราย อยางไรก็ดี บริษัทและบริษัทยอยไดตั้งสํารองเพิ่มเติมตอความ
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เสี่ยงจากธุรกิจตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เปนจํานวนอีก 2,136 ลานบาท จากการตั้งสํารองดังกลาวทําใหบริษัท
และบริษัทยอยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดสํารองไวเพื่อปกปองความเสี่ยงใหแกผูถือหุนเปนจํานวนสูงกวา
เกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทยถึง 44% อันเปนการสรางเสถียรภาพสําหรับผลประกอบการของกลุม
ธนชาตในระยะยาว
องคประกอบทีส่ ี่ : รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย เทากับ 5,151 ลานบาท เพิ่มขึ้น 202 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 4% จากปกอน โดยเกิดจาก
• รายไดจากการรับประกันภัย / ประกันชีวิต เทากับ 1,770 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,086 ลานบาท
เนื่องจากการขยายตัวอยางมากในธุรกิจประกันภัย
• รายไดสวนลดคาเบี้ยประกันภัย มีจํานวน 518 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 132 ลานบาท เนื่องจาก
การขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้อเพิ่มขึ้น สงผลใหรายไดสวนลดจากคาเบี้ยประกันวินาศภัยที่ไดรับเพิ่ม
สูงขึ้นเชนเดียวกัน
• สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม เทากับ 192 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 35 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้น 22%
องคประกอบสุดทายไดแก คาใชจายในการดําเนินงาน
ในป 2548 คาใชจายในการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย เทากับ 7,844 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
2,813 ลานบาท โดยคาใชจายหลักๆ สามารถแบงไดเปน คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานที่มียอดรวมประมาณ
25% ของคาใชจายทั้งหมด และคาใชจายที่ผันแปรตามปริมาณธุรกิจ โดยมีรายการที่สําคัญไดแก
• รายจายคานายหนาเชาซื้อและคาใชจายเชาซื้อ จํานวน 1,219 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 382 ลานบาท
ซึ่งผันแปรตามยอดสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่ปลอยใหมในป 2548
• คาใชจายในการรับประกันภัย ประกันชีวิตเทากับ 1,381 ลานบาท เพิ่มขึ้น 897 ลานบาท
• นอกจากนั้น บริษัทและบริษัทยอยยังมีคาใชจายเงินสมทบกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินจํานวน 557 ลานบาท ซึ่งแปรผันตามยอดเงินฝากจากประชาชน
• การเพิ่มขึ้นของคาใชจายดําเนินงานในป 2548 เนื่องมาจากการที่กลุมธนชาตไดมีการขยายตัวอยางมาก
ทั้งในการเปดสาขาใหม การเพิ่มจํานวนบุคลากร การปรับปรุงเทคโนโลยีและระบบงานตางๆ เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งนับเปนปแหงการพัฒนาอยางแทจริง
อยางไรก็ตาม การขยายตัวดังกลาวจะยังคงเปนไปอยางตอเนื่องอีกในป 2549 ซึง่ อาจสงผลถึงคาใชจาย
ดําเนินงาน ที่จะยังคงอยูในระดับสูงอยูเชนกัน
จากองคประกอบทั้ง 5 ประการนี้ สงผลใหกําไรสุทธิสําหรับป 2548 เพิ่มขึ้น 4% จากปกอน โดยมีผลกําไร
สุทธิเทากับ 3,104 ลานบาท ซึ่งนับวาเปนการเติบโตอยางแข็งแกรงและตอเนื่อง จากงบการเงินรวมที่ไดกลาว
มาแลวนั้น บริษัทขอเรียนเพิ่มเติมใหทราบถึงผลประกอบการของบริษัทยอยในป 2548 ดังตอไปนี้
• ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) มีผลกําไรสุทธิ เทากับ 362 ลานบาท
• บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) มีผลกําไรสุทธิ เทากับ 121 ลานบาท
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•
•
•
•
•

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด มีผลกําไรสุทธิ เทากับ 36 ลานบาท
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด มีผลกําไรสุทธิ เทากับ 69 ลานบาท
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด มีผลกําไรสุทธิ เทากับ 101 ลานบาท
บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด มีผลกําไรสุทธิ เทากับ 576 ลานบาท
บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด มีผลกําไรสุทธิ เทากับ 73 ลานบาท

หลังจบการรายงานผานวีดีทัศน มีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและใหขอสังเกตเกี่ยวกับรายงานในวาระที่
2 และ วาระที่ 3 ซึ่งทั้งหมดเปนขอสังเกตจากขอมูลในหนังสือรายงานประจําป 2548 สรุปไดดังนี้
1. ขอมูลในหนาที่ 30 ซึ่งแสดงขอมูลอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยและของโลก คือ GDP
ของไทย และ GDP World ในรูปกราฟเสนสีสมที่แสดงอัตราการเจริญเติบโตของ GDP World ที่แสดง
ไววามีอัตราการเติบโตถึงประมาณ 11% ไมนาจะเปนขอมูลที่ถูกตอง
ขอมูลในหนาที่ 31 ซึ่งแสดงขอมูลอัตราดอกเบี้ยในและตางประเทศ (RP 14 Days และ FED Fund Rate)
ในรูปกราฟเสนสีสมที่แสดงอัตราดอกเบี้ยของตางประเทศ ซึ่งนาจะหมายถึงของสหรัฐอเมริกาวาสูงถึง
ประมาณ 8.5% - 8.75% นั้นนาจะสูงเกินความเปนจริงและไมถูกตองเชนกัน
ขอเสนอแนะ ในสวนของการแสดงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเติบโตของอัตราดอกเบี้ย
ในโอกาสตอไปนั้น บริษัทนาจะนําขอมูลการเติบโตของกลุมธนชาต และอัตราการเติบโตของดอกเบี้ย
ของธนาคารธนชาตมาแสดงไวเพิ่มเติมดวย
2. ขอมูลในหนาที่ 35 สวนที่เปนตารางทายหนาซึ่งแสดงขอมูลโครงสรางรายได ในสวนของขอมูลป 2548
รายการหัก คาใชจายดอกเบี้ยมีจํานวนประมาณ 3,716 ลานบาท ในขณะที่ ป 2547 มีจํานวนประมาณ
2,217 ลานบาท หากคิดจากฐานที่ 2,217 ลานบาท จะเปนสวนตางคาใชจายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นประมาณ
1,500 ลานบาท หรือประมาณ 70% และจากขอมูลที่แสดงในวีดที ัศนสวนที่เปนเงินใหกูยืม หรือเงินรับฝาก
มีประมาณ 150,000 ลานบาท หรือ 220,000 ลานบาท เพราะจากรายงานของประธานแถลงวาอัตรา
ดอกเบี้ยในป 2548 ขึ้นสูง แตตามความเขาใจคิดวาในป 2548 อัตราดอกเบี้ยยังไมเพิ่มสูงมาก แตมา
เพิ่มขึ้นคอนสูงในป 2549 จึงไมแนใจวาขอมูลดังกลาวสอดคลองกันหรือไม
3. ขอมูลในหนาที่ 85 หัวขอโครงสรางการถือหุนและการจัดการ โดยมีคําอธิบายใตตารางวา “ชื่อผูถือหุนที่
เปดเผยมิไดแสดงสถานะที่แทจริง” ซึ่งไมเขาใจวามีความหมายอยางไร เพราะหากหมายถึงชื่อผูถือหุนที่
เปดเผยไวไมใชผูถือหุนที่แทจริง หรือที่ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “Nominee” และดูจากรายชื่อในตาราง
ก็จะพบวามีรายชื่อผุถือหุนที่มีคําวา Nominee อยูถึง 3 รายซึ่งถือวามีแลว ดังนั้น ที่เขียนวา “ไมมี” ก็ไม
นาจะถูกตอง
4. ขอมูลในหนาที่ 128 สืบเนื่องจากที่ประธานรายงานวาหลังคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนแลว
ซึ่งเดิมคาดวาหุนของบริษัทจะสามารถทําการซื้อขายอยูในหมวดธนาคารได แตจากการหารือกับตลาด
หลักทรัพยเห็นควรใหอยูในหมวดธุรกิจเดิม ซึ่งจากการพิจารณาโครงสรางการถือหุนและมูลคาการลงทุน
ในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามเอกสาร จะเห็นวาบริษัทมีสัดสวนการลงทุนในธนาคารสูงถึง 15,180 ลาน
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บาท จากมูลคาการลงทุนทั้งหมด 21,780 ลานบาทหรือคิดเปนประมาณ 70% นับวาคอนขางสูง แตก็ไม
ทราบวาหลักเกณฑการพิจารณาเปนอยางไร แตเขาใจวานาจะใชเกณฑสวนใหญซึ่งสัดสวนการลงทุนและ
สินทรัพย

สวนใหญก็อยูในธนาคาร เมื่อเทียบกับการลงทุนในกิจการอื่นๆ แลวถือวามีสัดสวนนอยกวามาก
จึงมีความเห็นวาจุดนี้จึงคอนขางจะขัดแยงกันกับรายงานที่กลาววาบริษัทไมสามารถทําการซื้อขายอยูใน
หมวดธนาคารไดเพราะยังมีการลงทุนในธุรกิจอื่นอยูมาก
5. ขอสังเกตเกี่ยวกับงบกําไรขาดทุน ในรายงานประจําป หนาที่ 150-151 จะมีการแสดงรายไดจากการ
รับประกันภัย/ประกันชีวิต และคาใชจายในการรับประกันภัย/ชีวิต เปรียบเทียบป 2548 และป 2547
มีขอสังเกตวาในสวนของรายไดฯ ในป 2548 จะเทากับ 1,770 ลานบาท และป 2547 เทากับ 648
ลานบาท คาใชจายป 2548 เทากับ 1,381 ลานบาท และในป 2547 เทากับ 483 ลานบาท ซึ่งก็เปน
การแสดงการเติบโตเพราะมีรายไดเพิ่มขึ้น แตหากมีการหักลบในสวนของรายไดและคาใชจายจะพบวามี
รายไดสุทธิในป 2548 ประมาณ 390 ลานบาทหรือประมาณ 22-23% และประมาณ 200 ลานบาท
ในป 2547 หรือประมาณ 30% จึงเหมือนความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจากสวนที่เปนการ
รับประกันภัย/ประกันชีวิตมีนอยลง เพราะเมื่อเทียบระหวางรายไดกับคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจะพบวาสัดสวน
ของคาใชจายเพิ่มขึ้นสูงซึ่งอาจมีผลทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทดอยลงกวาที่ควรจะเปน
สรุปคําชี้แจงจากประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ
1. สําหรับขอมูลกราฟที่แสดงในรายงานหนาที่ 30 และ 31 นั้นนาจะเปนขอมูลที่ผิดพลาดจริง จึงขออภัย
และขอขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางมาก โดยบริษัทขอรับไวและจะดําเนินการเพิ่มเติม
รายละเอียดขอมูลในสวนของการเติบโตของบริษัท และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารไวในการจัดทํารายงาน
ประจําปในปถัดไป
2. จากประเด็นขอสังเกตจากขอมูลในเอกสารรายงานประจําปหนา 35 ที่วาการเพิ่มขึ้นของคาใชจายดอกเบี้ย
ในป 2547 และ 2548 สอดคลองกับการการเพิ่มขึ้นของยอดเงินรับฝากหรือเงินใหกูยืมหรือไมนั้น
ประเด็นนี้คิดวาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกันทั้ง 2 สวน ทั้งในสวนการขยายตัวของเงินฝากและการปรับเพิ่มขึ้น
ของตนทุนดอกเบี้ย สําหรับในป 2549 จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นทั้งในสวนจํานวนเงินฝากที่เพิ่มขึ้นและอัตรา
ดอกเบี้ยที่จะปรับสูงขึ้นมาก
3. สําหรับขอมูลในเอกสารหนา 85 นี้ก็ยังไมมีความชัดเจน โดยขอรับขอสังเกตนี้และนําไปตรวจสอบหา
ขอมูลที่ชัดเจนตอไป
4. กรณีนี้อาจเปนประเด็นทางความคิดเห็น
ซึ่งตลาดหลักทรัพยไดพิจารณาและกําหนดใหหุนของบริษัท
ทําการซื้อขายไดภายใตหมวดธุรกิจประเภท“บริษัทเงินทุน” แลว จึงตองปฏิบัติตามการพิจารณาดังกลาว
ซึ่งคาดวาไมนาจะมีผลแตกตางกันเทาใด อยางไรก็ดี หากในอนาคตรายไดจากธนาคารมีปริมาณสูงขึ้น
จนกระทั่งรายไดจากธุรกิจอื่นไมเปนนัยสําคัญ ตลาดหลักทรัพยก็อาจมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงใหหุน
ของบริษัททําการซื้อขายภายใตหมวดของธนาคารก็ได
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5. ประเด็นการเติบโตของรายไดในการรับประกันภัย/ประกันชีวิตไมเปนสัดสวนกับคาใชจายนั้น ตามขอมูล
ในสวนนี้คาใชจายที่แสดงเปนคาใชจายโดยตรง ไดแก สํารองที่ตองตั้งเนื่องจากการรับประกันภัย หรือ
สินไหมที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิต ซึ่งไมรวมคาใชจายในสวนของเงินเดือน ฯลฯ อยางไรก็ดี
สําหรับธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิตนั้น การเติบโตมากอาจจะไมทําใหเกิดกําไรมากนัก แตในทางกลับกัน

เมื่อรับประกันภัยมากขึ้นก็ตองตั้งสํารองมากขึ้นเชนกัน โดยเฉพาะธุรกิจประกันชีวิตหากเติบโตเร็วอาจจะ
ขาดทุนและตองมีการเพิ่มทุนเพราะตองตั้งสํารองในชวงตนไวมาก และหลังจากนั้นจึงจะคอย ๆ มีกําไร
เพราะมีการทยอยตัดสํารองออก และรับรูกําไรที่ไดจากการนําเงินไปลงทุนซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากฎเกณฑ
และสูตรในการตั้งสํารองของธุรกิจประกันโดยทั่วไป
และอีกเหตุผลหนึ่ง ที่ทําใหรายไดและคาใชจายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต ในป 2547 และ
2548 มีความแตกตางกันมากเนื่องจากในป 2548 มีการ Consolidate ประกันชีวิตเขามา โดยในป 2547
บริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด เพียง 50% แตในป 2548 สัดสวนการ
ถือหุนเพิ่มขึ้นเปน 100% และในธุรกิจประกันภัยมีบางสวนที่เติบโตมากคือ การรับประกันภัย ประเภท
Non-Motor ซึง่ เปนการรับประกันภัยขนาดใหญ เชน อาคารขนาดใหญ หรือ การรับประกันภัยการ
กอเหตุไมสงบ/Terrorist เปนตน การรับประกันภัยในลักษณะดังกลาว เมื่อรับเขาจะมีการ Re-insurance
ออกทั้งหมด แตอยางไรก็ดีตามกฎเกณฑทางการแมจะมีการ Re-insurance ออกทั้งหมดแลวก็ยังคงตอง
ตั้งสํารองไวเต็มจํานวน ดังนั้นจะทําใหเกิดเปนคาใชจายขึ้นและตองรับรูทันที
หลังจากนั้น ไมมีผูใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ

มติ

ผลการลงมติใน วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2548 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว มีดังนี้
เห็นดวย จํานวน
ไมเห็นดวย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้

679,938,584
0
33,975,700
713,914,284

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

95.241
00.000
4.759
100.000

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงสวนใหญรอยละ 95.241 อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
วาระที่ 4.

พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2548 และพิจารณาจายเงินปนผล
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ประธาน แถลงตอที่ประชุมวา ตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทที่ไดชี้แจงใหทานผูถือหุน
ไดรับทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแลวนัน้ ในป 2548 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 3,104,099,294.97
บาท (สามพันหนึ่งรอยสี่ลานเกาหมื่นเกาพันสองรอยเกาสิบสี่บาทเกาสิบเจ็ดสตางค) มีผลใหบริษัทสามารถ
พิจารณาการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดตามที่กฎหมายและขอบังคับของบริษัทกําหนดไว ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบและอนุมัติในวาระนี้ ดังนี้
1. รับทราบการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ เปนทุนสํารองตามกฎหมาย ในอัตรารอยละ 5 ของเงินกําไรสุทธิ โดย
คิดเปนจํานวนเงิน 155,204,964.75 บาท (หนึ่งรอยหาสิบหาลานสองแสนสี่พันเการอยหกสิบสี่บาท
เจ็ดสิบหาสตางค) ซึ่งการจัดสรรนี้เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
2. ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2548 งวด 6 เดือนหลัง
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิทุกราย
ในอัตราเทากันหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) คิดเปนจํานวนเงิน 666,577,001.50 บาท (หกรอย
หกสิบหกลานหาแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งบาทหาสิบสตางค)
การจายเงินปนผลครั้งนี้เมือ่ รวมกับการ
จายเงินปนผลงวดระหวางกาลจากผลการดําเนินงานครึ่งปแรก ตัง้ แตวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน
2548 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค) จํานวนเงิน 399,946,200.90 บาท (สามรอย
เกาสิบเกาลานเกาแสนสี่หมื่นหกพันสองรอยบาทเกาสิบสตางค) ซึ่งจายไปเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2548 แลว รวมเปนจํานวนเงินปนผลที่จายจากผลการดําเนินงานประจําป 2548 ทั้งสิ้นในอัตราหุนละ
0.80 บาท (แปดสิบสตางค) เปนจํานวนเงินรวม 1,066,523,202.40 บาท (หนึ่งพันหกสิบหกลานหา
แสนสองหมื่นสามพันสองรอยสองบาทสี่สิบสตางค) หรือคิดเปนผลตอบแทนประมาณรอยละ 5 ของ
ราคาหุน ในชวงที่ผานมา (ณ วันประชุมผูถือหุนฯ ราคาหุนของบริษัทอยูที่ 16 บาท/หุน)
รวมจํานวนเงินที่ขออนุมัติจัดสรรในวาระนี้ 1,221,728,167.15 บาท
การจายเงินปนผลครั้งนี้ คิดเปนประมาณรอยละ 34.36 ของกําไรสุทธิ โดยมีขอมูลสถิติการจายเงินปนผล
เปรียบเทียบ 3 ป ตั้งแตป 2546- 2548 ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม หนาที่ 26 และหากไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมแลวก็จะสามารถปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผล
(XD) ไดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 และจายเงินปนผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2549
หลังจบการรายงาน ประธานไดเปดใหผูถือหุนซักถาม สรุปประเด็นขอซักถามและคําชี้แจงจากกรรมการบริษัท
ไดดงั นี้
ขอซักถาม อยากทราบวาบริษัทมีการกําหนดนโยบายขั้นต่ําในการจายเงินปนผลไวคิดเปนอัตราสวนรอยละ
เทาใด และการจายเงินปนผลในครั้งนี้ที่คิดเปนอัตรารอยละ 34 เปนไปตามแผนงาน หรือนโยบายที่บริษัท
กําหนดไวหรือไมอยางไร
คําชี้แจง บริษัทไมไดกําหนดอัตราการจายเงินปนผลไววาตองมีอัตราสวนขั้นต่ําเปนจํานวนเทาใด เนื่องจาก
บริษัทมีสถานะเปนสถาบันการเงินซึ่งความตองการในการใชเงินกองทุนมีอยูตลอดเวลา และมีฐานผูถือหุนที่
กวางขวางมากโดยสวนใหญก็ไมตองการใหมีการเพิ่มทุน
คณะกรรมการจึงตองพิจารณาความตองการของ
เงินกองทุนเปนหลักโดยมองไปขางหนาวาบริษัทจะมีเงินกองทุนเพียงพอที่จะสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจใน

หนาที่ 10 ของจํานวน 20 หนา
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กลุมโดยที่ไมตองเปนภาระของผูถือหุนไดหรือไม ซึ่งหากพิจารณาในแงผลกําไรหรือในแงเงินสดแลวบริษัท
สามารถจายเงินปนผลในอัตราที่มากกวานี้ได แตเมื่อพิจารณาจากแผนธุรกิจที่วางไวในชวง 3 ปขางหนาก็
พบวาบริษัทยังมีความตองการเงินกองทุนอยูในระดับหนึ่ง ซึ่งหากมีการจายเงินปนผลในจํานวนที่มากเกินไป
อาจทําใหมีความจําเปนตองเพิ่มทุน และจะกระทบตอราคาหุนรวมถึงอาจเปนภาระตอทานผูถือหุนดวย เมื่อ
พิจารณาจากความตองการของเงินกองทุนเปนหลักแลวจึงไมไดกําหนดไวชัดเจนวาตองจายเงินปนผลขั้นต่ํา
เปนเทาใด
เมื่อไมมีผูใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติ

ผลการลงมติใน วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2548
และพิจารณาจายเงินปนผล มีดังนี้
เห็นดวย จํานวน
ไมเห็นดวย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้

679,938,584
0
33,975,700
713,914,284

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

95.241
0.000
4.759
100.000

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยเสียงสวนใหญรอยละ 95.241 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ เห็นดวยใหจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2548
และจายเงินปนผลแกผูถือหุน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
วาระที่ 5.

พิจารณารับทราบรายงานผลตอบแทนกรรมการประจําป 2548 และอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ รวมถึง
จัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการ
ประธาน แถลงตอที่ประชุมวา ในป 2548 ที่ผา นมา การจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ ของบริษัท
ยังคงเปนไปตามงบประมาณซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2546 ไดอนุมัติไว คือ
จํานวนเงิน
6,825,000 บาท/ป และคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนได
นํามาจัดสรรเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนและคาเบี้ยประชุม ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการจึงขอรายงาน
ใหที่ประชุมไดรับทราบรายละเอียดการจายคาตอบแทนในป 2548 ที่ไดจายใหแกกรรมการบริษัททั้งคณะ
ภายใตงบประมาณ ที่ไดรับ และการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ซึ่งรายละเอียดของ
คาตอบแทนทั้งหมดปรากฏอยูในเอกสารประกอบการประชุม หนาที่ 27-30 ในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญ
ประชุม สรุปไดดังนี้
• คาตอบแทนที่จายแกคณะกรรมการบริษัททั้งป 2548 มีจํานวนเทากับ 6,677,800 บาท
• คาตอบแทนที่จายแกคณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดเปนคาเบี้ยประชุม รวมทั้งป 2548 มีจํานวน
เทากับ 1,845,000 บาท แยกออกเปน
1.คณะกรรมการบริหาร
2.คณะกรรมการตรวจสอบ
3.คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน

ประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เปนเงิน 810,000 บาท
ประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เปนเงิน 880,000 บาท
ประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เปนเงิน 95,000 บาท

หนาที่ 11 ของจํานวน 20 หนา
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4.คณะอนุกรรมการสรรหา

ประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

เปนเงิน 60,000 บาท

ซึ่งรายละเอียดของคาตอบแทนขางตนเปนการรายงานเพื่อทราบไมมีการลงมติ และนอกเหนือจากคาตอบแทน
ดังกลาวบริษัทไมมีการจายคาตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชนอื่นใดในลักษณะที่มิใชคาตอบแทนตามปกติ
ใหแกทั้งกรรมการและพนักงาน
ที่ประชุมรับทราบรายงานการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ/อนุกรรมการชุด
ยอยอื่น โดยไมมีผูใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
จากนั้น ประธาน ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการกําหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2549
และการจัดสรรเงินบําเหน็จ โดยแถลงวาคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา
1. ปรับเพิ่มวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหเหมาะสมกับภาระหนาที่และสอดคลองกับอัตรา
คาตอบแทนของกรรมการบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยขอปรับเพิ่มวงเงินจากจํานวน 6,825,000
บาท/ป (หกลานแปดแสนสองหมื่นหาพันบาท) ซึ่งเปนอัตราปจจุบันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ตั้งแต 2546 เปนวงเงิน 7,800,000 บาท/ป (เจ็ดลานแปดแสนบาท) หรือเพิ่มขึ้น 975,000 บาท/ป
(เกาแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาท) และจะจัดสรรเงินจํานวนดังกลาวเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือน และ
คาเบี้ยประชุมเชนเดียวกับที่ปฏิบัติอยู ณ ปจจุบัน โดยรายละเอียดของการจัดสรรมีดังนี้

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ/คน *(11 คน)
จํานวนเงินรวมตอเดือน
จํานวนเงินรวมตอป

เงินประจําตําแหนง/เดือน
อัตราปจจุบัน
อัตราใหม
57,500
60,000
28,750
30,000
373,750
390,000
4,485,000 4,680,000

(หนวย : บาท)
คาเบี้ยประชุม/ครั้ง (12 ครั้ง/ป)
อัตราปจจุบัน
อัตราใหม
30,000
40,000
15,000
20,000
195,000
260,000
2,340,000 3,120,000

ซึ่งเมื่อรวมทั้งปแลวจํานวนคาตอบแทนจะอยูภายในวงเงิน 7,800,000 บาท (เจ็ดลานแปดแสนบาท) โดย
อัตราที่เสนอนี้จะขอใหมีผลใชบังคับตั้งแตป 2549 เปนตนไปจนกวาที่ประชุมผุถือหุนจะมีการอนุมัติให
เปลี่ยนแปลง
2. การจายเงินบําเหน็จแกกรรมการในอัตรารอยละ 1 ของจํานวนเงินปนผลที่อนุมัติใหจายแกผูถือหุน
จากผลการดําเนินงานทั้งป หรือคิดเปนจํานวนเงิน 10,665,232.02 บาท (สิบลานหกแสนหกหมื่นหา
พันสองรอยสามสิบสองบาทสองสตางค) ซึ่งอัตราการจายเงินบําเหน็จนี้ก็เปนไปตามนโยบายที่ไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนตั้งแตป 2536
และไดถอื ปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน กลาวคือเมื่อการ
ดําเนินงาน
ของบริษัทมีผลกําไรและมีการอนุมัติจายเงินปนผลแกผูถือหุน จึงจะพิจารณาการจายเงินบําเหน็จแก
คณะกรรมการบริษัทในอัตรารอยละ 1 ของจํานวนเงินที่อนุมัติจายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุน โดยให
คณะกรรมการเปนผูจัดสรรกันเอง

หนาที่ 12 ของจํานวน 20 หนา
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จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาพรอมสอบถามความเห็นของที่ประชุมวามีผูใดประสงคจะซักถาม/
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม เมื่อไมมีผูใดซักถาม/แสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาลงมติ
มติ

ผลการลงมติ ในวาระที่ 6 พิจารณารับทราบรายงานผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
จัดสรรเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการ
โดยการลงมติเฉพาะกรณีการจัดสรรเงินบําเหน็จแก
คณะกรรมการ มีดังนี้
เห็นดวย จํานวน
ไมเห็นดวย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้

679,938,584
0
33,975,700
713,914,284

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

95.241
0.000
4.759
100.000

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยเสียงสวนใหญรอ ยละ 95.241 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงในวาระนี้ เห็นดวยใหปรับเพิ่มวงเงินคาตอบแทนทีจ่ ายใหแกคณะกรรมการบริษัทจาก
จํานวน 6,825,000 บาท/ป (หกลานแปดแสนสองหมื่นหาพันบาท) เปน 7,800,000 บาท/ป
(เจ็ดลานแปดแสนบาท) และใหจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการในอัตรารอยละ 1 ของจํานวน
เงินปนผลทีอ่ นุมัติใหจายแกผูถือหุน คิดเปนจํานวน 10,665,232.02 บาท (สิบลานหกแสนหก
หมื่นหาพันสองรอยสามสิบสองบาทสองสตางค) โดยใหคณะกรรมการเปนผูจดั สรรตามที่เสนอ
วาระที่ 6.

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ งออกตามวาระ
ประธาน แถลงตอที่ประชุมวา ในปนี้กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย
1.นายสมมาตร
พูนภักดี
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.นางสาวสุวรรณภา
สุวรรณประทีป กรรมการบริหาร
3.นางจันทิมา
จตุรภัทร
กรรมการอิสระ อนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน และ
อนุกรรมการสรรหา
4.พลเรือตรีวิทุร
แสงสิงแกว
กรรมการอิสระ
อยางไรก็ดี กอนที่ประธานจะเสนอใหที่ประชุมเขาสูกระบวนการพิจารณา นายสมมาตร พูนภักดี กรรมการ
อิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแถลงตอที่ประชุมวาเนื่องดวยในปนี้ตน และกรรมการอีก
3 ทาน ดังรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมและตามรายละเอียดที่ประธานไดแจงตอที่ประชุม
ครบกําหนดตองออกจากตําแหนงตามวาระ ดังนั้น กอนที่จะเขาสูกระบวนการพิจารณาตามระเบียบวาระตน
และกรรมการอีก 3 ทาน ขออนุญาตออกจากที่ประชุมเพื่อใหผูถือหุนทุกทานไดพิจารณา และแสดงความ
คิดเห็นอยางเปนอิสระ จากนั้นกรรมการทั้ง 4 ทานไดออกจากที่ประชุมเปนการชั่วคราว
ประธาน ไดกลาวเพิ่มเติมวา การดําเนินการนี้ก็เพื่อใหเกิดความโปรงใส และเพื่อใหทานผูถือหุนสามารถ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรรมการแตละทานที่ครบกําหนดตองออกตามวาระไดอยางเปนอิสระเชนเดียวกับ
ปที่ผานมาและก็จะปฏิบัติสืบตอไป จากนั้นไดเขาสูกระบวนการพิจารณาตอ โดยแถลงวาคณะกรรมการบริษัท
หนาที่ 13 ของจํานวน 20 หนา
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โดยการเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาซึ่งกรรมการที่เกี่ยวของมิไดอยูรวมในการพิจารณาดวย
เห็นควรเสนอใหเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน ที่ครบกําหนดตามวาระกลับเขารับตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง
พรอมนําเสนอประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกําหนดวาระเปนรายบุคคลตอที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหนาที่ 32-35

ทั้งนี้ ประธานไดกลาวสรุปถึงประวัติและผลงานของกรรมการแตละทานที่ครบกําหนดออกตามวาระ ที่ไดนํา
ความรู ความสามารถ และประสบการณในตําแหนงหนาที่การงานดานตาง ๆ ของทานมาใหคําแนะนํา
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอบริษัทและคณะกรรมการ และแมบางทาน ไดแก คุณจันทิมา จตุรภัทร
ซึ่งปจจุบันปฏิบัติงานและดํารงตําแหนงในระดับบริหารอยูที่ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดย
ปจจุบันทําหนาที่ดูแลสินทรัพยที่มีปญหาของธนาคารไทยพาณิชย และคณะอนุกรรมการสรรหาก็ไดพิจารณา
วาเปนธุรกิจเดียวกันกับบริษัท ซึ่งในชวงกอนหนานี้ทานไดดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของบริษัทดวย
แตปจจุบันมีสถานะเปนกรรมการอิสระ อยางไรก็ดี คณะอนุกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทได
พิจารณาแลวเห็นวาการดํารงตําแหนงในธนาคารไทยพาณิชยไมนาจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
และ/หรือความเสียหายใดๆ ตอบริษัท ในทางกลับกันตลอดระยะเวลาที่ทานดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัท
ไดรบั ประโยชนจากประสบการณของทานเปนอยางมาก และเนื่องจากตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด จะตองเปดเผยขอมูลในสวนนี้ใหผูถือหุนไดรับทราบซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏในเอกสาร
ประกอบการประชุมดังที่กลาวขางตนแลว จึงขอเรียนเพิ่มเติมใหผูถือหุนทราบเพื่อประกอบการพิจารณา
พรอมสอบถามวาจะมีผูใดเสนอเปนประการอื่น หรือจะซักถาม/แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอยางใดหรือไม
มีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ สรุปไดดังนี้
จากการเสนอชื่อวาระ “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ” คําวา “เลือกตั้ง” นาจะ
หมายถึง การมีตัวเลือก แตการเสนอชื่อกรรมการครั้งนี้ที่ตองเลือกกรรมการ 4 คน รายชื่อกรรมการที่เสนอก็มี
จํานวน 4 คนซึ่งเทากับไมมีตัวเลือก การลงมติในครั้งนี้จึงเสมือนเปนการรับรองกรรมการแทนกรรมการที่ตอ ง
ออกตามวาระตามความเห็นชอบของคณะกรรมการมากกวาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออก
ตามวาระที่ตองมีรายชื่อมากกวาจํานวนกรรมการที่ตองเลือก และมีการลงมติเลือกเพียงเทาจํานวนที่ตองการ
หรือมีขอกําหนดวิธีการเลือกวาผูถือหุนสามารถลงคะแนนเลือกกรรมการไดโดยใชจํานวนหุนที่มีอยูเลือก
กรรมการไดกี่คนเชนนี้เปนตน แตอยางไรก็ดี การแสดงความคิดเห็นนี้เปนเพียงขอสงสัย แตมิไดมีความเห็น
โตแยงหรือไมเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการบริษัทแตอยางใด
ประธาน ชี้แจงวา ในการนี้ก็คงจะตองเปนการเสนอใหทานผูถือหุนพิจารณาลงมติเปนการเลือกตั้ง ซึ่งในทาง
ปฏิบัติอาจมีลักษณะเหมือนเปนการรับรองดังที่ทานผูถือหุนกลาว และขออภัยที่การนําเสนออาจจะไมชัดเจน
ในสวนของการสอบถามวาผูถือหุนทานใดประสงคจะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเพื่อใหพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการดวยหรือไมจึงขอสอบถามในเวลานี้อีกครั้ง ซึ่งในปที่ผานมาก็ไดเคยแจงตอผูถือหุนวาจะขอใหเสนอ
รายชื่อบุคคลที่เห็นควรวาจะใหมีการเลือกตั้งเปนกรรมการเขามายังบริษัทกอนการประชุม
เพื่อจะไดให
คณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติกอนได
โดยเฉพาะอาจจะตองมีการขอความ
เห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งจะตองใชเวลาประมาณ 1 เดือน แตเนื่องจากมีขอติดบางประการ ทั้ง
ในเรื่องของการพิจารณาวาผูถือหุนที่มีสิทธิเสนอชื่อนั้นควรจะเปนผูถือหุนของบริษัท ณ เวลาใด เพราะหากใช
รายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเขาประชุมก็อาจจะทราบผลไมทันเวลาการประชุม อีกทั้งยังไมมี
ความชัดเจน วาจากสถานะของบริษัท ณ ปจจุบันที่มิใชเปนสถาบันการเงินแลวจะยังตองมีการยื่นขอความ

หนาที่ 14 ของจํานวน 20 หนา

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549

เห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยอยูหรือไม
เขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการตอผูถือหุน

ในชั้นนี้จึงยังมิไดแจงการดําเนินในเรื่องการเสนอชื่อบุคคล

มีผูถือหุน แสดงความเห็นเพิ่มเติมวา การเปดใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเขารับการแตงตั้งเปนกรรมการนั้น
บริษัทสามารถประกาศแจงใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเขารับเลือกตั้งเปน
กรรมการ ผานทาง Web site ของบริษัทไดชว งเวลา 45 วันลวงหนากอนการประชุม
ประธาน แถลงเพิ่มเติมวา เนือ่ งจากเดิมการแตงตั้งกรรมการของบริษัทตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหง
ประเทศไทยกอน ซึ่งการใหสิทธิแกผูถือหุนหากใชรายชื่อผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนที่ใหสิทธิในการเขารวม
ประชุมก็อาจมีระยะเวลาไมเพียงพอที่จะตองใหผานการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติจากคณะอนุกรรมการสรรหา
และผานความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยกอนที่จะเสนอในที่ประชุม แตอยางไรก็ดี คาดวาในปถัดไปจะ
มีความชัดเจนขึน้ ในเรื่องของขอกําหนดทางการวาตองขอความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยหรือไม ทั้งนี้
ก็จะพยายามพัฒนาปรับปรุงวิธีดําเนินการสรรหาใหเหมาะสม และขอรับคําแนะนําในเรื่องการเปดใหผูถือหุนเสนอ
ชื่อบุคคลผานทาง Web site ของบริษัทเพื่อเปนอีกหนึ่งแนวทางในการดําเนินการ ตอไป
เมื่อไมมีผูซักถาม/แสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธาน จึงไดขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการที่
ครบกําหนดตองออกจากตําแหนงตามวาระโดยขอใหพิจารณาลงมติเปนรายบุคคล
มติ

ผลการลงมติใน วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ซึ่งมีการลงมติ
แยกเปนรายบุคคล มีดังนี้
1.นายสมมาตร พูนภักดี
เห็นดวย จํานวน
663,699,884 เสียง คิดเปนรอยละ
92.966
ไมเห็นดวย จํานวน
16,238,700 เสียง คิดเปนรอยละ
2.275
งดออกเสียง จํานวน
33,975,700 เสียง คิดเปนรอยละ
4.759
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้
713,914,284 เสียง คิดเปนรอยละ
100.000
2.นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
เห็นดวย จํานวน
ไมเห็นดวย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้

663,699,884
16,238,700
33,975,700
713,914,284

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

92.966
2.275
4.759
100.000

3.นางจันทิมา จตุรภัทร
เห็นดวย จํานวน
ไมเห็นดวย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้

663,699,884
16,238,700
33,975,700
713,914,284

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

92.966
2.275
4.759
100.000

4.พลเรือตรีวิทุร แสงสิงแกว
เห็นดวย จํานวน

663,699,884

เสียง คิดเปนรอยละ

92.966

หนาที่ 15 ของจํานวน 20 หนา
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ไมเห็นดวย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้

16,238,700
33,975,700
713,914,284

เสียง คิดเปนรอยละ
เสียง คิดเปนรอยละ
เสียง คิดเปนรอยละ

2.275
4.759
100.000

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยเสียงสวนใหญรอ ยละ 92.966 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงในวาระนี้เห็นดวยใหแตงตั้ง นายสมมาตร พูนภักดี นางสาวสุวรรณภา สุวรรณ
ประทีป นางจันทิมา จตุรภัทร และ พลเรือตรีวิทรุ แสงสิงแกว กรรมการที่ครบกําหนดตอง
ออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขารับตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง
กอนเขาสูการพิจารณาในวาระที่ 7 ประธานไดขอใหเชิญกรรมการทั้ง 4 ทานกลับเขาหองประชุมเพื่อรวมการ
ประชุมตามระเบียบวาระที่เหลืออยูตอไป
วาระที่ 7.

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2549
ประธาน แถลงวาในปที่ผานมา บริษัทไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
เปนผูสอบบัญชีประจําป 2548 โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 2,720,000 ลานบาท
สําหรับป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และไดเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด (Ernst&Young) โดย
1. นางสาวรัตนา
จาละ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือ
2. นางสาวรุงนภา
เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ
3. นายณรงค
พันตาวงษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315
เปนผูสอบบัญชีประจําป 2549
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา Ernst&Young มีประสบการณในตรวจสอบสถาบันการเงินและ
มีเครือขายครอบคลุมเปนที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทําใหมาตรฐานการสอบบัญชีของบริษัทอยูใน
ระดับสากล ตลอดจนมีการถายทอดความรูใหกับบริษัท สําหรับคาสอบบัญชีที่เสนอเขามาในป 2549 นี้
ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน รวมถึง Ernst&Young ไมมีความสัมพันธหรือรายการ
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทแตอยางใด และธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความ
เห็นชอบแกผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทานแลว
สําหรับคาสอบบัญชีที่เสนอเขามานั้น หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบและสายงานบัญชีไดรวมกันพิจารณา
ตอรองราคาแลว ก็ไดราคาสรุปสําหรับการตรวจสอบงบการเงินประจําป 2549 เปนจํานวน 2,000,000
บาท ลดลงจากปที่ผานมาจํานวน 720,000 บาท หรือคิดเปนลดลง 26.47% และนอกจากคาสอบบัญชีก็
จะมีคาบริการงานตรวจสอบพิเศษตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด อีกจํานวน 300,000 บาท
ซึ่งเปนอัตราเดียวกับป 2548 รายละเอียดคาสอบบัญชีของบริษัทและทั้งกลุมธนชาตเปรียบเทียบระหวางป
2548-2549 ไดแสดงไวในเอกสารประกอบการประชุมหนาที่ 36-37 แลว

หนาที่ 16 ของจํานวน 20 หนา

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549

สํานักงาน Ernst&Young ไดทําการตรวจสอบบัญชีใหกับบริษัทมาตั้งแตป 2544 จนถึงปจจุบันรวมเปน
เวลา 5 ป แตผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทานยังไมเคยทําหนาที่ในการตรวจสอบบัญชีใหกับบริษัท พรอมนําเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณาประวัติโดยสังเขปของผูสอบบัญชีเปนรายบุคคลดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร
ประกอบการประชุมหนาที่ 38-40
หลังจบการนําเสนอไมมีผูใดแสดงความคิดเห็นหรือมีขอซักถาม ประธานจึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
แตงตั้งผูสอบบัญชี จํานวน 3 ทาน จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ดังรายชื่อตอไปนี้
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2549
1. นางสาวรัตนา
จาละ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734หรือ
2. นางสาวรุงนภา
เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ
3. นายณรงค
พันตาวงษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315
โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูตรวจสอบและทําความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท และขอเสนอ
ใหกําหนดอัตราคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 2,000,000 บาทตามที่เสนอมา
มติ

ผลการลงมติใน วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2549
มีดังนี้
เห็นดวย จํานวน
ไมเห็นดวย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้

679,938,584
0
33,975,700
713,914,284

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

95.241
0.000
4.759
100.000

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยเสียงสวนใหญรอยละ 95.241 ของจํานวนหุน ที่เขารวมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ เห็นดวยให แตงตั้งผูสอบบัญชีจํานวน 3 คน จากบริษัท สํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชี ประจําป 2549 ของบริษัท ดังรายชื่อและอัตรา
คาสอบบัญชีที่เสนอทุกประการ
วาระที่ 8.

พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนําออกจําหนาย
จํานวน 1,000,000,000 หุน (หนึ่งพันลานหุน)
ประธาน แถลงตอที่ประชุมวา ในวาระนี้คณะกรรมการบริษัทขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลดทุนจดทะเบียน
ในสวนที่ยังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 1,000,000,000 หุน (หนึ่งพันลานหุน) หรือคิดเปนจํานวนเงิน
10,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นลานบาท) ซึ่งเปนจํานวนทุนจดทะเบียนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป 2546 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 โดยกําหนดใหจัดสรรและเสนอขายแกผูถือหุนเดิม
จํานวน 500,000,000 หุน (หารอยลานหุน) และผูลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจํานวน 500,000,000 หุน (หารอยลานหุน) แตจน ณ ปจจุบันยังมิไดมีการ
นําหุนดังกลาวออกจําหนาย
สําหรับเหตุผลที่ขอลดทุนโดยการตัดหุนจดทะเบียนจํานวนที่กลาวออก เนื่องจาก

หนาที่ 17 ของจํานวน 20 หนา

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549

• หนวยงานทางการ ที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตนําหุนเพิ่มทุนใหมออกจําหนาย ซึ่งไดแก กระทรวงการคลัง
และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดกําหนดระยะเวลาในการนําหุน
เพิ่มทุนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนออกจําหนายไว โดยในสวนของกระทรวงการคลังอนุญาตให
นําหุนสามัญเพิ่มทุนใหมออกจําหนายไดภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวง
การคลัง คือ นับจากวันที่ 22 สิงหาคม 2546 และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนดใหการขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมแกผูลงทุนประเภทสถาบัน
จะตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและมติดังกลาวตองมีอายุไมเกิน 1 ปนับจากวันที่ไดรับอนุมัติ
• บริษัทมีความเพียงพอของเงินกองทุน
จึงไมมีความจําเปนจะตองเรียกชําระเงินเพิ่มทุนในสวนที่กลาว
กอปรกับไดลวงเลยระยะเวลาที่หนวยงานทางการทั้ง 2 แหงกําหนดไวแลว ดังนั้นมติของที่ประชุมผูถือหุน
ที่มีอยูเดิมจึงไมสามารถนํามาใชได
และหากคงไวเชนปจจุบันก็จะมีผลใหการแสดงขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชําระแลวมีความแตกตางกัน
คณะกรรมการจึงเห็นควรใหมีการเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงจํานวนทุนจดทะเบียนของ
บริษัท โดยการลดทุนดวยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายตามนัยมาตรา 140 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ 2535 เพื่อใหจํานวนทุนจดทะเบียนตรงกับจํานวนทุนที่เรียกชําระแลว คือ
จํานวน 1,333,154,003 หุน (หนึ่งพันสามรอยสามสิบสามลานหนึ่งแสนหาหมื่นสี่พันสามหุน) หรือคิดเปน
จํานวนเงิน 13,331,540,030 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามรอยสามสิบเอ็ดลานหาแสนสี่หมื่นสามสิบบาท)
ไมมีผูใดซักถามหรือแสดงขอคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติ

ผลการลงมติ ในวาระที่ 8. พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยัง
ไมไดนําออกจําหนาย จํานวน 1,000,000,000 หุน (หนึ่งพันลานหุน) มีดังนี้
เห็นดวย จํานวน
ไมเห็นดวย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้

679,938,584
0
33,975,700
713,914,284

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

95,241
0.000
4.759
100.000

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงสวนใหญรอยละ 95.241 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียน
ที่ยังไมไดนําออกจําหนาย จํานวน 1,000,000,000 หุน (หนึ่งพันลานหุน)ตามรายละเอียด
ที่เสนอทุกประการ
วาระที่ 9.

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน
ประธาน แถลงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนเรื่องที่สืบเนื่องจากการพิจารณาในวาระที่ 8 ซึ่งที่ประชุมไดมีมติ
อนุมัติใหบริษัทดําเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนําออกจําหนายจํานวน
1,000,000,000 หุน (หนึ่งพันลานหุน) ออกได จึงมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของ

หนาที่ 18 ของจํานวน 20 หนา
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บริษัท ขอ 4 เกี่ยวกับทุนของบริษัทใหสอดคลองกัน โดยขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณายกเลิกขอความเดิมใน
หนังสือบริคณหสนธิขอ 4 และขอแกไขเพิ่มเติมเปนขอความใหม ดังนี้

ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 13,331,540,030 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามรอยสามสิบเอ็ดลานหาแสนสี่หมืน่ สามสิบบาท)
แบงออกเปน
1,333,154,003 หุน (หนึ่งพันสามรอยสามสิบสามลานหนึ่งแสนหาหมื่นสี่พนั สามหุน)
มูลคาหุนละ
10 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
1,333,134,457 หุน (หนึ่งพันสามรอยสามสิบสามลานหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสี่รอยหาสิบเจ็ดหุน)
19,546 หุน (หนึ่งหมื่นเกาพันหารอยสี่สิบหกหุน)
หุนบุริมสิทธิ

ไมมีผูใดซักถามหรือแสดงขอคิดเห็น ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติ

ผลการลงมติ ในวาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4
เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน มีดังนี้
เห็นดวย จํานวน
ไมเห็นดวย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้

679,939,284
0
33,975,700
713,914,984

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

95,241
0.000
4.759
100.000

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงสวนใหญรอยละ 95.241 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ อนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4
เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนโดยใหยกเลิกขอความเดิมและใชขอความใหม ตามรายละเอียด
ที่เสนอทุกประการ
วาระที่ 10.

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมมีหลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก ประธานจึงไดกลาวปดประชุม
ปดประชุมเวลา 16.20 นาฬิกา

บันเทิง
ลงชื่อ
(

ตันติวิท
ประธานที่ประชุม

นายบันเทิง

ตันติวิท

)

หนาที่ 19 ของจํานวน 20 หนา

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549

ลงชื่อ
(

นางณัฐกฤตา ภัทรภร เศวตพัชราภรณ

เลขานุการผูบันทึกการประชุม
)

หนาที่ 20 ของจํานวน 20 หนา

