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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ณ หองบอลรูม 1-2 ช้ัน 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน 
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

วันศุกรที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 14.00 นาฬิกา 
              

 

องคประชุม ณ เวลา 14.02 นาฬิกา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน  394 ราย รับมอบฉันทะจากบุคคล
ธรรมดา จํานวน 377 ราย และรับมอบฉันทะจากนิติบุคคล จํานวน 166 ราย รวมท้ังสิ้น 937 ราย รวมเปน
จํานวนหุนทั้งสิ้น 562,157,140 หุน จากจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ออกและเรียกชําระแลว 
1,277,829,703 หุน * หรือคิดเปนรอยละ 43.993 ครบเปนองคประชุม 

หมายเหตุ: *จํานวนหุนที่ใชเปนฐานคํานวณมาจากจํานวนหุนที่ออกและไดรับชําระคาหุนแลวของบริษัทฯ ทั้งหมด หักดวยจํานวนหุนสามัญที่
บริษัทฯ ซื้อหุนคืนจากโครงการซื้อหุนคืน จํานวน 55,324,300 หุน ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 66/1 ที่กําหนดเก่ียวกับ
การซ้ือหุนคืนของบริษัทฯ วา   “หุนที่บริษัทฯ ถืออยูนั้นจะไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมท้ังไมมีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผลดวย” 

กรรมการผูเขารวมประชุม  
 

1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ 

2. นายศุภเดช  พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผูจัดการใหญ 

3. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

4. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกําหนด 

คาตอบแทน  

5. นางพันธทิพย สุรทิณฑ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา และ

กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

6. นายพิมล รัฐปตย กรรมการ 

7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ  กรรมการบริหาร 

8. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ กรรมการ  กรรมการบริหาร 

9. นายทวีศักด์ิ ศักด์ิศิริลาภ กรรมการ  กรรมการบริหาร 
 

เปดประชุม  นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุม ไดกลาวเปดประชุมเม่ือเวลา 14.02 นาฬิกา 

แจงวาวันนี้เปนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 มีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยพิจารณาเรียงตามระเบียบ

วาระการประชุม ดังรายละเอียดในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมที่ไดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว  

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 1   พิจารณารายงานประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 
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ประธานไดแตงต้ังให คุณภาณุพันธุ  ตวงทอง เลขานุการบริษัทเปนผูจดบันทึกการประชุม  กอนเร่ิมการประชุม ประธานได

แถลงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุมคร้ังนี้ มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งส้ินจํานวน 9 ทาน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด

ของบริษัทฯ จํานวน 9 ทาน ซึ่งในจํานวนนี้รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการ

กําหนดคาตอบแทนรวมทั้งผูบริหารสูงสุดดานการเงินของบริษัทฯ 

จากนั้นประธานที่ประชุมไดขอใหคุณศุภเดช  พูนพิพัฒน กลาวแนะนํากรรมการเปนรายบุคคลตอที่ประชุม  

และในวันนี้ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ คุณรัตนา จาละ จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ก็ไดเขารวมประชุม

ดวย ดังนั้น หากในระหวางการประชุมทานผูถือหุนประสงคจะใหกรรมการ หรือผูสอบบัญชี ตอบช้ีแจงขอซักถามก็สามารถ

ดําเนินการได  

กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานไดชี้แจงรายละเอียด / วิธีการดําเนินการประชุมใหทราบดังนี้  

• บริษัทฯ ไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนไวใหกับทุกทานเพื่อความสะดวกในการใชสิทธิการออกเสียงลงมติในการประชุม 

โดยบัตรลงคะแนนที่ทานไดรับจะแบงเปนวาระตาง ๆ รวมทั้งหมด 10 บัตร ซึ่งฝายจัดการไดพิมพรายละเอียดไวใน

บัตรแลว สําหรับวาระท่ี 2 เปนการเสนอรายงานเพื่อใหที่ประชุมรับทราบเทานั้นจึงไมมีบัตรลงคะแนน 

• ในระหวางการประชุมแตละวาระ ผูถือหุนทุกทานที่มีประเด็นชี้แจงหรือคําถามกรุณาแจงชื่อและนามสกุลเพื่อใหผู

จดบันทึกการประชุมไดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง 

• การออกเสียงลงมติ สําหรับทานท่ีประสงคจะใชสิทธิ “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใดกรุณากรอกมติของ

ทานพรอมลงนามไวในบัตร เม่ือเรียบรอยแลวโปรดยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เก็บและรวบรวมคะแนนดังกลาว 

• สําหรับทานที่มีมติเห็นดวยไมตองสงบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่มีมติไมเห็นดวยและงดออกเสียง 

หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมในแตละวาระน้ันไดจํานวนเทาใด  จะถือเปนคะแนน

เสียงท่ีมีมติเห็นชอบดวย ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดแสดงการลงมติในแตละวาระไวในหนังสือมอบฉันทะ

ชัดเจนเปนรายวาระ 

• และเชนเดียวกับที่เคยปฏิบัติเสมอมา ระหวางรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง จะดําเนินการประชุมในวาระถัดไป

กอน เม่ือการรวมคะแนนเปนที่เรียบรอยก็จะกลับมารายงานผลใหทราบเปนรายวาระไป 

หลังจากการชี้แจงดังกลาวขางตน ประธานที่ประชุมจึงขอเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 

ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวาการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ไดจัดขึ้นในวันพุธที่ 7 เมษายน 2553 

ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวจําเปนตองเสนอใหผูถือหุนพิจารณาความถูกตองรวมกัน โดยรายละเอียดของรางรายงาน

การประชุม ไดจัดพิมพไวในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนา 7 ถึงหนา 31 โดยประธานที่ประชุมไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณารายงานการประชุมพรอมกันทีละหนา พรอมสอบถามวามีผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอแกไขรายงานการ

ประชุมในจุดใดบางหรือไม หากผูถือหุนทุกทานที่มีประเด็นช้ีแจงหรือคําถาม กรุณาแจงชื่อและนามสกุลเพื่อใหผูจดบันทึกการ

ประชุม ไดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง 
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เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกลาว ประธานที่ประชุมจึงเสนอใหที่ประชุม

ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 

ผลการลงมติในวาระที่ 1 มีดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 637,668,504    เสียง คิดเปนรอยละ   100.000 

ไมเห็นดวย    จํานวน 10    เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 

งดออกเสียง จํานวน 208,825    เสียง   

คะแนนเสียงที่ลงมติ จํานวน 637,668,514  เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

 มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ซึ่งประชุมเม่ือวันพุธที่ 7 เมษายน 2553 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2553 

ประธานที่ประชุม  ไดมอบหมายให คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ  

เปนผูนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2553 ที่ผานมา ตอที่ประชุม  

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน แจงตอที่ประชุมวาในวาระท่ี 2 นี้ เปนการรายงานผลการดําเนินงานจากคณะกรรมการ  ซึ่งไดจัด

เตรียมการนําเสนอไวในรูปแบบของวีดิทัศน ความยาวประมาณ 10 นาที โดยผูถือหุนสามารถพิจารณารายละเอียดไป

พรอมกับการรับชมวีดิทัศนไดจากหัวขอ “สารจากคณะกรรมการ” ในรายงานประจําป 2553 ซึ่งไดจัดทําเปนแผนซีดีสง

ใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม และผูถือหุนก็สามารถขอรับเลมหนังสือรายงานประจําป

เพิ่มเติมได 

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน (เร่ืองรายงานผลการดําเนินงานป 2553) 

“โดยภาพรวมปที่แลว เศรษฐกิจไทยเราเติบโต ฟนตัวในเกือบทุกดาน ถือวาสวนกระแสปจจัยลบไมวาจะเปนความขัดแยง

ทางการเมือง ภัยธรรมชาติ รวมถึงการแข็งคาของเงินบาทและอัตราเงินเฟอที่ปรับตัวสูงขึ้น แตก็ยังขยายตัวไดถึงรอยละ 

7.8 ถือวาสูงกวาที่คาดการณเอาไวมากทีเดียว การฟนตัวของเศรษฐกิจไทยในปที่ผานมาดังกลาวถือวาเปนปจจัยบวกตอ

ธนาคารพาณิชยไทย แตดวยการแขงขันที่รุนแรง ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการกํากับดูแลของ

ทางการท่ีจะยกระดับสถาบันการเงินไทยสูมาตรฐานสากลในระยะยาว ทั้งหมดเหลานี้ เปนส่ิงที่ทาทายอยางมาก อยางไร

ก็ตาม ธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ ยังคงสามารถปรับตัวไดดี มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกรง และมีผลประกอบการที่ดี

ตอเนื่องจากป 2552 จากแนวโนมที่ดีในปที่ผานมา 

กลุมธนชาต ประสบความสําเร็จและมีผลกําไรเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางย่ิงสวนแบงผลกําไรที่ไดจาก 

ธนาคารธนชาตซึ่งเปนทรัพยสินหลักของกลุมธนชาต ที่มีการเติบโตในอัตราท่ีสูงที่สุดเปนประวัติการณ จากการขยายธุรกิจ

หลักที่แข็งแกรง ในกลุมธุรกิจลูกคารายยอย และการเพิ่มขึ้นของขนาดสินทรัพยแบบกาวกระโดด จากการที่ธนาคารธนชาต 

ประสบความสําเร็จในการเขาซ้ือกิจการธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งทําใหธนาคารธนชาตเล่ือนระดับจากธนาคารขนาด

กลาง สูการเปนธนาคารอันดับ 1 ใน 5 ธนาคารพาณิชยชั้นนําของไทยหัวใจสําคัญคือการเตรียมความพรอมรวมกันกอน

การรวมกิจการ เพื่อใหม่ันใจไดวา จะสามารถประสานประโยชนรวมกันไดตามที่คาดหวัง โดยมีการดําเนินการที่สําคัญ 

คือ 
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- การมีคณะกรรมการและทีมผูบริหารชุดเดียวกัน เพื่อกํากับดูแลนโยบายและบริหารจัดการงานของทั้งสองธนาคาร 

- การจัดต้ังทีมงานเพื่อดูแลการรวมกิจการ เพื่อใหลูกคายังคงไดรับบริการจากทั้งสองธนาคารไดอยางดีและตอเนื่อง 

- ปรับผลิตภัณฑและบริการของท้ังสองธนาคารใหเปนผลิตภัณฑเดียวกัน และริเร่ิมการขายขามผลิตภัณฑ 

- กําหนดแผนงานและกลยุทธในการรวมบุคลากรของท้ังสองธนาคาร รวมทั้งการพัฒนาและฝกอบรมการปฏิบัติงาน 

 และการดําเนินธุรกิจรวมกัน เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนหนึ่งเดียวกัน 

การดําเนินการเพื่อรวมกิจการ มีความคืบหนาเปนลําดับ และมีกําหนดแลวเสร็จในป 2554 โดยประมาณ ซึ่งเราเช่ือม่ันวา

การรวมกิจการดังกลาว จะประสบความสําเร็จดวยดี ผลการดําเนินงานป 2553 เติบโตอยางมีนัยสําคัญ จากการรวมงบ

การเงินของธนาคารนครหลวงไทยและบริษัทในกลุมของธนาคารนครหลวงไทยเขามา ทําใหมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 92 

มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 10 อยางไรก็ตาม ในป 2552 บริษัทฯ มีกําไรพิเศษจากการขายหุนสามัญของธนาคารธนชาต

ใหกับธนาคารแหงโนวาสโกเทียจํานวน 1,902 ลานบาท (หลังหักภาษีเงินได) หากไมรวมรายการดังกลาวกําไรสุทธิของ

กลุมธนชาตในป 2553 จะมีการเติบโตถึงรอยละ 76 จากป 2552 

จากการเติบโตของผลการดําเนินงานและการรวมงบการเงินของธนาคารนครหลวงไทย ทําใหเงินใหสินเช่ือมีการเติบโตถึง

รอยละ 113 โดยมีการกระจายสัดสวนของสินเช่ือที่เหมาะสมมากขึ้น ขณะที่ธนาคารธนชาตยังคงสามารถรักษาความเปน

ผูนําในธุรกิจเชาซ้ือ และดานเงินฝากเพ่ิมขึ้นเปน 667,570 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 96 จากฐานเงินฝากป 2552 ที่มี

จํานวน 341,496 ลานบาท นอกจากน้ีธนาคารธนชาตยังมีการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถรักษาสวนตางของอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มรายไดคาธรรมเนียมจากการขายขามผลิตภัณฑ รวมทั้งการควบคุม

คาใชจายจากการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม เศรษฐกิจในป 2554 คาดวาจะขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลงและมีความผัน

ผวนมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเงินเฟอ และความตองการในบริการทางการเงินของลูกคาก็

จะมีความซับซอนมากขึ้นดวย สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจและธุรกิจในอนาคตน้ันยังคงเปนเร่ืองทาทาย แตดวยกลยุทธ

หลักในการดําเนินธุรกิจของกลุมธนชาตที่ยืดหยุน ในการปรับเปล่ียนไปตามสภาวะแวดลอม กับ “การผนึกสองศักยภาพ

ใหเปนหนึ่ง” (Unified Strength) ที่จะรวมเอาจุดแข็งและพลังของพนักงานท้ังสองธนาคารเขาดวยกัน ผนวกกับการ

สนับสนุนของธนาคารแหงโนวาสโกเทีย จะกอใหเกิดการขยายศักยภาพไดอยางตอเนื่อง ไมส้ินสุด อีกทั้งยังยึดม่ันในการ

เปนองคกรแหงธรรมาภิบาล  และการดูแลสิทธิประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเหมาะสม เพื่อริเร่ิม..เติมเต็ม 

และเติบโตอยางย่ังยืนควบคูไปกับสังคมไทย” 

ภายหลังจบการนําเสนอวีดิทัศน คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน  แจงตอที่ประชุมวาวีดิทัศนที่เสนอใหผูถือหุนรับชมนั้น เปน

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2553 ที่ผานมา  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดเตรียมวีดิทัศนเก่ียวกับแผนการโอน

กิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาต เพื่อใหผูถือหุนรับทราบความคืบหนา โดยเปนวีดิทัศน
ประกอบการนําเสนอขออนุมัติการโอนและรับโอนกิจการ ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารธนชาต ที่จัดประชุมไปแลวเม่ือวานนี้ สําหรับผูถือหุนของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด 

(มหาชน) ไมตองมีการอนุมัติแตอยางใด เปนการรายงานเพ่ือรับทราบเทานั้น 

บันทกึรายงานจากวีดิทัศน (แผนการโอนกิจการธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาต) 

“จากที่ธนาคารแหงประเทศไทย ไดอนุญาตใหธนาคารธนชาตซื้อหุนสามัญธนาคารนครหลวงไทย ในจํานวนหุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมด และที่ประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารธนชาตครั้งที่ 17 ในปที่ผานมา ไดมีมติอนุมัติใหธนาคารธนชาต

เขาทําการซ้ือหุนสามัญของธนาคารนครหลวงไทยในจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เพื่อทําการรวมกิจการระหวาง

ธนาคารนครหลวงไทยกับธนาคารธนชาต โดยการโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคาร 
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ธนชาต ตอมาธนาคารธนชาตไดดําเนินการซ้ือหุนจนเปนผูถือหุนธนาคารนครหลวงไทยท้ังส้ินจํานวน 2,111,678,577 หุน

คิดเปนรอยละ 99.95 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดและขอสรุปการดําเนินการในการรวมกิจการที่

สําคัญ ดังนี้ 

การจัดทํารายละเอียดโครงการโอนกิจการทั้งหมดเสนอขอความเห็นชอบจาก ธนาคารแหงประเทศไทย 
บ ริษัทฯ  ธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวง ไทยได ร วม กัน จัดทํ า โครงการ โอนกิ จการทั้ งหมดของ 

ธนาคารนครหลวงไทยใหแกธนาคารธนชาต เสนอ ธนาคารแหงประเทศไทย เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 

โดยธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศการใหความเห็นชอบโครงการโอนกิจการฯ ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 10 

มีนาคม 2554 

การโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาต 
ธนาคารนครหลวงไทยจะทําการโอนสินทรัพยและหน้ีสิน รวมถึงภาระผูกพันในสิทธิและหนาที่ทั้งหมดของธนาคาร 

นครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาตในวันเดียวกัน ซึ่งธนาคารธนชาตจะจายคาตอบแทนการโอนตามราคามูลคายุติธรรม 

ภายใตขอตกลงตามสัญญาโอนกิจการที่ธนาคารท้ังสองแหงจะไดตกลงกันตอไป หลังจากนั้นธนาคารนครหลวงไทยจะทํา

การลดทุนชําระแลวและจดทะเบียนเพื่อเลิกบริษัท พรอมคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยของธนาคาร 

นครหลวงไทยและดําเนินการชําระบัญชีตอไป โดยในเบ้ืองตนไดกําหนดวันโอนกิจการไวเปนวันที่ 1 ตุลาคม 2554 

โดยสรุปการดําเนินการที่สําคัญดังนี้ 

การดําเนินการกอนวันโอนกิจการ 

1) การจัดทําแผนดําเนินการโอนและรับโอนกิจการ ที่ครอบคลุมทุกดาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายการรวมกิจการ 

 โดยสามารถใหบริการลูกคาของสองธนาคารไดอยางตอเนื่อง 

2) การเพิกถอนหุนสามัญธนาคารนครหลวงไทยออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

 แหงประเทศไทย โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศกําหนดใหหุนสามัญของธนาคารนครหลวงไทย 

 ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนต้ังแตวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ที่ผานมา 

3) การจัดต้ังบริษัทบริหารสินทรัพยเพื่อรับโอนสินทรัพย โดยมีธนาคารธนชาตเปนผูถือหุนทางตรงและทางออมในจํานวน

 รอยละ 100 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทบริหารสินทรัพยใหม เพื่อรับโอนสินทรัพยดอย

 คุณภาพของธนาคารนครหลวงไทย มาบริหารจัดการ 

4) การโอนหุนกูดอยสิทธิของธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารนครหลวงไทยจะทําการโอนหุนกูดอยสิทธิของธนาคาร 

 มายังธนาคารธนชาต โดยธนาคารธนชาตจะออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิของธนาคารธนชาต เพื่อแลกเปล่ียนกับ

 หุนกูดอยสิทธิของธนาคารนครหลวงไทย โดยหุนกูดอยสิทธิของธนาคารธนชาตจะมีกําหนดวันไถถอน อัตราดอกเบ้ีย

 และเง่ือนไขเชนเดียวกับหุนกูดอยสิทธิของธนาคารนครหลวงไทยทุกประการ โดยมีแผนที่จะดําเนินการดังกลาวใน

 วันที่ 20 มิถุนายน 2554 

การดําเนินการในวันโอนกิจการ 

ธนาคารนครหลวงไทยจะดําเนินการโอนกิจการ ทรัพยสินและหน้ีสิน รวมถึงภาระผูกพันตาง ๆ ทั้งหมดและพนักงาน 

มาเปนของธนาคารธนชาต ณ วันโอนกิจการภายใตการจัดทําสัญญาโอนกิจการระหวางธนาคารนครหลวงไทย 

กับธนาคารธนชาต รวมถึงสิทธิและหนาที่ตามสัญญาตาง ๆ ที่ธนาคารนครหลวงไทยมีตอบุคคลภายนอก ธนาคาร 

ธนชาตจะสวมสิทธิแทนธนาคารนครหลวงไทย เพื่อดําเนินการตามสิทธิและหนาที่ในสัญญาตาง ๆ นั้น และธนาคาร 

ธนชาตจะชําระคาตอบแทนการโอนกิจการแกธนาคารนครหลวงไทย ตามมูลคายุติธรรม ตามขอตกลงและเงื่อนที่กําหนด
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ในสัญญาโอนกิจการ นับแตวันโอนกิจการเปนตนไป ธุรกิจและบริการตาง ๆ ของธนาคารนครหลวงไทย รวมถึงสํานักงาน

ตาง ๆ สํานักงานสาขา และเครื่อง ATM ของธนาคารนครหลวงไทย จะใหบริการในนามธนาคารธนชาต 

การดําเนินการหลังวันโอนกิจการ 

ธนาคารนครหลวงไทยจะดําเนินการลดทุนชําระแลว จดทะเบียนเลิกบริษัท พรอมคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคาร

พาณิชย ภายในป 2554 หลังจากนั้นจะทําการชําระบัญชีตอไป นอกจากนั้นจะดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เพื่อโอนความเปนเจาของทรัพยสินตาง ๆ รวมถึงการจดทะเบียนโอนสิทธิการเปนผูรับจํานอง ผูรับจํานํา ในทรัพยสินและ

หลักประกัน จากธนาคารนครหลวงไทยเปนของธนาคารธนชาต โดยไดรับการยกเวนภาษีอากรที่เก่ียวของกับการโอน 

และไดรับลดหยอนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอนหรือสวมสิทธิในทรัพยสินและหลักประกัน

ดังกลาว ตามมาตรการสงเสริมการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2”  

เนื่องจากวาระน้ีเปนการเสนอเพ่ือทราบไมมีการลงมติแตอยางใด  ซึ่งหากผูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะหรือขอซักถาม 

ขอใหผูถือหุนรวบรวมไวเพื่อเสนอในวาระตอ ๆ ไป 

 มต ิ  ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2553 ที่ผานมา ตามท่ีเสนอผาน 

วีดิทัศน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทนุ ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  

ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายให คุณศุภเดช พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําเสนอในวาระน้ี 

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน แจงตอที่ประชุมวาในวาระที่ 3 นี้ รายละเอียดคอนขางมาก เพื่อความสะดวกในการทําความ

เขาใจของผูถือหุน  บริษัทฯ ขอนําเสนอรายงานงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอยผานวีดิทัศนเพื่อ

อธิบายฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2553 โดยวีดิทัศนนี้จะมีความ

ยาวประมาณ 15 นาที และงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไดผานการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

บันทกึรายงานจากวีดิทัศน 

“คณะกรรมการขอนําเสนอแกที่ประชุมเพื่อการพิจารณางบดุล และงบกําไรขาดทุน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ งบการเงินรวมนี้ สะทอนถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยใน

กลุมธนชาตอันไดแก ธนาคารธนชาต ธนาคารนครหลวงไทยและบริษัทยอย ดังปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสง

ใหแกทานผูถือหุนแลว ในการพิจารณางบการเงินมีประเด็นสําคัญที่จะขอชี้แจงดังตอไปนี้  

การพิจารณางบดุล 
เพื่อใหทราบถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย ป 2553 ถือเปนปที่มีความสําคัญเปนอยางมากตอการเติบโต

ของกลุมธนชาต เนื่องจากธนาคารธนชาตซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จจากการเขาซ้ือกิจการ 

ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และจากการเขาทํา 

คําเสนอซ้ือหลักทรัพยที่เหลือทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยจากผูถือหลักทรัพยรายยอยอื่น ทําใหธนาคารธนชาตเปน    

ผูถือหุนของธนาคารนครหลวงไทย รวมทั้งส้ินรอยละ 99.95 สงผลใหบริษัท ทุนธนขาต ซึ่งเปนบริษัทแมของธนาคาร มี

สินทรัพยขยายตัวอยางมีนัยสําคัญ โดยเม่ือเทียบกับธนาคารพาณิชยทั้งระบบแลว กลุมธนชาตมีขนาดสินทรัพย เปน

อันดับที่ 5 ของระบบธนาคารพาณิชยไทย โดยมีสวนแบงการตลาดอยูที่รอยละ 9.1 โดย ณ ส้ินป 2553 บริษัทฯและ
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บริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเติบโตถึง 421,950 ลานบาท เปน 881,915 ลานบาท โดยสินทรัพยรวมของบริษัทฯและบริษัท

ยอยประกอบดวยสัดสวนจากเงินใหสินเช่ือสุทธิรอยละ 66 เงินลงทุนสุทธิรัอยละ 16 รายการระหวางธนาคารและตลาด

เงินสุทธิรอยละ 10 และสินทรัพยอื่นรอยละ 8 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมนั้นมีสาเหตุสําคัญมาจาก เงินใหสินเช่ือที่

เพิ่มขึ้นสูงถึง 320,533 ลานบาท เปน 609,646 ลานบาท และหลังจากการเขาซ้ือหุนของธนาคารนครหลวงไทย ทําใหเงิน

ใหสินเช่ือของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีการกระจายตัวที่เหมาะสมมากย่ิงขึ้น โดยสัดสวนเงินใหสินเช่ือมีสัดสวนสินเช่ือราย

ยอยเทากับรอยละ 57 สินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเทากับรอยละ 43 เม่ือเทียบกับ ส้ินป 

2552 ที่มีสัดสวนอยูที่รอยละ 79 และ 21 ตามลําดับ โดยกลุมธนชาตยังคงเปนผูนําในตลาดสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตใหมและ

รถยนตมือสอง เงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 48,055 ลานบาท  เปน 145,168 ลานบาท ซึ่งเงินลงทุนสุทธิ

สวนใหญเปนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ คาความนิยมมีจํานวน 16,620 ลานบาท เกิดจากการเขาซ้ือ

หุนธนาคารนครหลวงไทย 

ดานหนี้สิน   
หนี้สินรวม ณ ส้ินป 2553 ของบริษัทฯและบริษัทยอยเทากับ 810,197 ลานบาท โดยหนี้สินรวมของบริษัทฯและบริษัท

ยอยมีสัดสวนดังนี้ เงินรับฝากรอยละ 66 เงินกูยืมระยะส้ันที่อยูในรูปของเงินรับฝากท่ีเปนต๋ัวแลกเงินรอยละ 17 เงินกูยืม

ระยะยาวรอยละ 6 และหนี้สินอื่นรอยละ 11 เงินรับฝากและเงินกูยืมระยะส้ันที่อยูในรูปของต๋ัวแลกเงินมีจํานวน 668,701 

ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง 327,902 ลานบาท จากการระดมเงินฝากผานสาขาของธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทยท่ี

มีอยูกวา 670 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ และจากความเชื่อม่ันของประชาชนและนักลงทุนทั่วไป ทําใหบริษัท ทุนธนชาต 

และธนาคารธนชาต ประสบความสําเร็จในการออกหุนกู โดยทุนธนชาตไดออกหุนกูไมดอยสิทธิ และไมมีประกัน จํานวน 

3,000 ลานบาท อายุ 3 ป ในขณะท่ีธนาคารธนชาตไดออกหุนกูดอยสิทธิ ประเภทระบุชื่อผูถือ ไมมีประกัน ไมแปลงสภาพ

(Lower Tier II) จํานวน 6,000 ลานบาท อายุ 10 ป และหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ไมสะสมดอกเบี้ยจาย 

และไมชําระดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร (Hybrid Tier I) จํานวน 7,130 ลานบาท โดยเงินกูยืมระยะยาวเหลานี้เปนสวน

หนึ่งของการระดมทุนและเพิ่มเงินกองทุนเพื่อรองรับการเขาทํารายการซ้ือหุนของธนาคารนครหลวงไทย ทําใหกลุมธนชาต

มีความพรอมและความแข็งแกรงทางการเงินมากขึ้น รวมทั้งหุนกูดอยสิทธิของธนาคารนครหลวงไทยจํานวน 10,000 ลาน

บาท ทําใหเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 26,022 ลานบาท เปน 48,399 ลานบาท อีกทั้งธนาคาร

ธนชาตไดทําการเพิ่มทุนพื่อเปนการรองรับการเขาทํารายการซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย ทําใหสวนของผูถือหุนสวนนอย

เพิ่มขึ้น ประกอบกับกําไรในระหวางปที่เพิ่มขึ้น ทําใหสวนของผูถือหุน เพิ่มขึ้น 24,311 ลานบาท เปน 71,718 ลานบาท  

อัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียง หรือ BIS Ratio ตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมของธนาคารแหง

ประเทศไทย อันแสดงถึงความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุมธนชาต ณ ส้ินป 2553 เทากับรอยละ 13.08 

การพิจารณางบกําไรขาดทุน 
เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ทั้งนี้ งบการเงินรวม ไดรวมผลการดําเนินงานของธนาคาร

นครหลวงไทยและบริษัทยอย ตามสัดสวนการถือหุนแลว และจากการผสานพลังภายใตกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต 

ดวยการขายขามผลิตภัณฑ (Cross selling) การบริหารคุณภาพสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ การยกระดับมาตรฐาน

และคุณภาพการใหบริการ รวมทั้งการผสานความรวมมือที่ดีจากสโกเทียแบงก ซึ่งเปนพันธมิตรทางธุรกิจสงผลให ในป 

2553 กําไรสุทธิในสวนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 530 ลานบาท เปน 5,639 ลานบาท องคประกอบหลักของกําไรที่เพิ่มขึ้นในป 

2553 มี 5 ประการ ดังนี้ 

1. รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล  

2. คาใชจายดอกเบ้ียเงินรับฝากและเงินกูยืม 
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3. คาใชจายหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 
4. รายไดที่มิใชดอกเบี้ย และ 

5. คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 

องคประกอบแรก : รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลในป 2553 เพิ่มขึ้น 13,140 ลานบาท เปน 35,252 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้น

ของรายไดดอกเบี้ยจากการใหสินเช่ือ ตามการขยายตัวของสินเช่ือเชาซ้ือ สินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม รวมถึงรายไดจากเงินลงทุน 

องคประกอบที่สอง : คาใชจายดอกเบ้ียเงินรับฝาก และเงินกูยืม 

คาใชจายดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินกูยืม ในป 2553 เพิ่มขึ้น 3,192 ลานบาท เปน 10,084 ลานบาท และเม่ือนํารายได

ดอกเบี้ยและเงินปนผลหรือองคประกอบที่หนึ่ง หักลบดวย คาใชจายดอกเบี้ยหรือองคประกอบที่สอง ทําใหรายไดดอกเบี้ย

และเงินปนผลสุทธิของบริษัทฯและบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 9,948 ลานบาท เปน 25,168 ลานบาท โดยสวนตางอัตราดอกเบี้ย 

หรือ Interest Spread อยูที่รอยละ 3.46 สูงกวาคาเฉล่ียอุตสาหกรรมในป 2553 ที่รอยละ 3.30 

องคประกอบที่สาม : คาใชจายหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 

จากการบริหารจัดการสินเช่ือที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ดวยการปรับระบบและกระบวนการทํางาน การบริหารความ

เส่ียงดานเครดิต รวมทั้งการยกระดับการบริหารจัดการดานการติดตามหน้ี สงผลใหการต้ังสํารองหน้ีสงสัยจะสูญและ

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ ในป 2553 เทากับ 1,820 ลานบาท ลดลง 1,029 ลานบาท 

องคประกอบที่ส่ี : รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยลดลง 2,131 ลานบาท มีจํานวนเทากับ 20,179 ลานบาท โดยมีสาเหตุ

หลักมาจาก รายไดจากการรับประกันภัยและประกันชีวิตลดลง จํานวน 3,280 ลานบาท เนื่องจากในป 2553 ไดมีการ

ยกเลิกผลิตภัณฑบางรายการของ ธนชาตประกันชีวิต ในขณะท่ีคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย เพิ่มขึ้น 444 

ลานบาท เปน 1,329 ลานบาท ตามภาวะตลาดทุนที่ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งคาธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 1,436 ลานบาท 

เปน 3,625 ลานบาท ตามจํานวนธุรกรรมและจํานวนสาขาท่ีเพิ่มขึ้น 

องคประกอบที่หา : คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย  

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย ไดแก คาใชจายพนักงาน คาใชจายอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ และคาใชจายอื่น มีจํานวน 

28,381 ลานบาท โดยคิดเปนอัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวมหลังหักคาใชจายจากการรับประกันภัย

และประกันชีวิตเทากับรอยละ 53.5 ซึ่งอยูในระดับใกลเคียงกับคาเฉล่ียอุตสาหกรรม 

จากองคประกอบทั้ง 5 ประการ สงผลใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิในสวนของบริษัทฯ ในป 2553 เทากับ 5,639 

ลานบาท ทั้งหมดน้ีสะทอนการบรรลุความสําเร็จที่เกิดจากการผสานความรวมมือที่มีประสิทธิภาพของทุกบริษัทภายใต

กลุมธนชาต และ สโกเทียแบงก พันธมิตรทางธุรกิจ สงผลใหผลประกอบการของบริษัทยอยทุกบริษัท เติบโตอยาง

แข็งแกรงและม่ันคง  
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ขอมูลประกอบ 
ตารางแสดงผลการดําเนินงานป 2553 และ ป 2552 ของบริษัทยอยที่สําคัญ 

 (หนวย : ลานบาท) 
กําไรสุทธิ * 

บริษัทยอย 
สัดสวนการถือหุน*** 

 ป 2553 ป 2552 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)     

• งบการเงินเฉพาะกิจการ 50.96% 5,719 3,547 

• บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 100.00% 391 274 

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 75.00% 131 111 

• บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 100.00% 356 225 

• บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 100.00% 688 120 

ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) **    

• งบการเงินเฉพาะกิจการ 99.95% 4,333 3,956 

• บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด 100.00% 156 137 

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 100.00% 461 395 

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 83.44% 108 115 

*ขอมูลจากงบการเงินแตละบริษัท 

**ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เปนบริษัทยอยของธนาคารธนชาต ต้ังแตวันที่ 9 เมษายน 2553 

***สัดสวนการถือหุนที่แสดงเปนสัดสวนการถือหุนทั้งทางตรงและทางออมโดยผานธนาคารธนชาต 

ภายหลังจากการนําเสนอวีดิทัศน ประธานที่ประชุม  แจงตอที่ประชุมวา วีดิทัศนที่ไดนําเสนอผานไปน้ัน ไดอธิบายฐานะ

การเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2553 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยูในรายงานประจําปและสรุปฐานะ

การเงิน ที่สงใหกับผูถือหุนทุกทานแลว โดยงบดุลและงบกําไรขาดทุน ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่เสนอตอผู

ถือหุนนี้ไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเปนที่ รับรองกันทั่วไปโดยไดผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและลงนามรับรองแลว 

จากนั้น ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผู ถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระน้ีผูสอบบัญชี คือ 

คุณรัตนา จาละ ก็ไดเขารวมในการประชุมคร้ังนี้ จะชวยตอบคําถามใหแกผูถือหุนดวย  โดยมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความ

คิดเห็น ดังนี้ 

MR. BASANT KUMAR DUGAR  (ผูถือหุน) กลาวขอบคุณตอคณะผูบริหารสําหรับผลงานในปที่ผานมา ผูถือหุนได

กลาวถึงขอสังเกตวา บริษัทฯ กูยืมจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในตนทุนตํ่าแตจํานวนเงินที่สูง และนําไป
ลงทุนในรายการระหวางกันจํานวนนอย และนําที่เหลือไปลงทุนในรายการท่ีมีรายไดดอกเบี้ยที่สูงกวา เม่ือเทียบกับคูแขง 

ซึ่งเปนส่ิงที่ดีที่ผูบริหารไดดําเนินการ อยางไรก็ตาม กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการ

สูงขึ้นซึ่งเปนสัญญาณที่ดีตอบริษัทฯ รวมทั้งการบริหารการจัดการรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ทําใหมีโอกาสใน

การกูยืมจากธนาคารแหงประเทศไทย หรือธนาคารพาณิชยอื่น ๆ ในตนทุนตํ่า แตสามารถกูไดในจํานวนมาก ผูถือหุน

ยังใหขอเสนอแนะในสวนของคาเส่ือมราคาท่ีเพิ่มสูงขึ้นในงบการเงินรวมวา บริษัทฯ อาจทําการประเมินอายุของสินทรัพย
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ใหมซึ่งอาจจะมีอายุในเชิงเศรษฐกิจนานกวาจํานวนปที่บริษัทฯ ตัดคาเส่ือมปจจุบัน ซึ่งการประเมินการคิดคาเส่ือมราคา

ใหมนั้น สามารถทําไดภายใต IFRS และ มาตราฐานการบัญชีไทย หากประเมินแลววาสมเหตุสมผล 

ประธานที่ประชุม กลาวขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ 

คุณอาทร เจียมเดนงาม (ผูรับมอบฉันทะ) จะมีการแลกหุนสามัญธนาคารนครหลวงไทยเปนหุนสามัญธนาคารธนชาต

หรือไม และหากมีการแลกหุนจะมีอัตราสวนอยางไร ดวยผูถือหุนธนาคารนครหลวงไทยบางรายคงอยากรักษาการเปนผู

ถือหุนตอเนื่องตอไป   

ประธานที่ประชุม ไมมีการแลกหุนเปนการที่ธนาคารธนชาตซ้ือหุนสามัญธนาคารนครหลวงไทย โดยธนาคารธนชาตจะ

ดําเนินการรับซื้อหุนสามัญธนาคารนครหลวงไทยตอไป อยูระหวางเตรียมการเพื่อขออนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 

เม่ือไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดราคารับซื้อโดยจะมีการประกาศและแจงใหผูถือหุนธนาคารนคร

หลวงไทยทราบตอไป ถาผูถือหุนธนาคารนครหลวงไทยไมขายหุนจะเขาสูกระบวนการลดทุนชําระแลวและชําระบัญชี

ตอไปซึ่งผูถือหุนจะไดรับเงินจากการลดทุนและชําระบัญชี 

ผูถือหุนไมประสงคออกนาม  ขอใหประธานชี้แจง หนา 18 ของคําอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงิน ประเด็นหนี้สงสัย

จะสูญที่เพิ่มกวารอยละรอย 

ประธานที่ประชุม และ คุณศุภเดช พูนพิพัฒน  ตัวเลขป 2552 เปนผลการดําเนินการของธนาคารธนชาตและบริษัท

ในกลุมกอนที่จะรวมงบกับธนาคารนครหลวงไทย แตตัวเลขป 2553 เปนตัวเลขท่ีรวมบัญชี (consolidate) ธนาคาร 

นครหลวงไทยเขามาทําใหตัวเลขเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีสูงมาก จํานวนหนี้ตาง ๆ ที่เห็นจึงเปนผลจากการรวมบัญชีของธนาคาร

นครหลวงไทยเขามา ไมใชเปนสวนเพิ่มของธนาคารธนชาต 

คุณเลิศชัย ลีลายนกุล (ผูถือหุน) ไดสอบถามวา 

1. จากขอมูลที่มีคาความนิยม (Goodwill) 16,000 ลานบาท จะตัดจายก่ีป หรือจะคงไว 

2. จากที่มีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง (BIS Ratio) ที่ 13.08 อัตราไหนเปนอัตราท่ีเหมาะสมและจะมีการเพิ่ม

ทุนหรือไม 

ประธานที่ประชุม เรียนช้ีแจงวา 

1. สวนตางของมูลคาหุนธนาคารนครหลวงไทย ระหวางราคาที่ธนาคารธนชาตซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทยหุนละ 32.50 

บาท กับมูลคาทางบัญชี ที่หุนละ 20 บาท  ที่มีสวนตางประมาณ 22,000 กวาลานบาท แบง 2 สวน คือ สินทรัพยไมมี

ตัวตนประมาณ 4,100 ลานบาท ตัดจาย 10 ป  สวนที่เหลือจํานวน 18,688 ลานบาท เปนคาความนิยมและท่ีจํานวนไม

ตรงกับจํานวน 16,000 ลานบาทท่ีสอบถาม เพราะมีรายการกําไรจากการที่บริษัทฯ ขายหุนธนาคารนครหลวงไทยใหแก

ธนาคารธนชาตประมาณ 2,000 ลานบาท ที่ยังไมสามารถบันทึกรายไดในงบรวมได แตเสียภาษีประมาณ  600 กวาลาน

บาท การตัดจายคาความนิยมไมมีกฏเกณฑที่ชัดเจน ตองพิจารณามูลคาทางบัญชีกับราคาซ้ือหุนทุกป ถาการดําเนิน

ธุรกิจภายหลังการรวมกิจการเปนตามที่ประเมินไว มูลคาทางบัญชีมีการเพิ่มขึ้นตามท่ีประมาณการไว ก็ไมตองมีการตัด

จายคาความนิยมแตอยางใด  

2. สวนเร่ืองอัตราการดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง ในสวนของบริษัทฯ ไมมีความจําเปนที่ตองถึงระดับที่รอยละ 13 

หรือ 14 เหมือนกรณีธนาคารพาณิชย และเช่ือวาธุรกิจของบริษัทฯ ธนาคารธนชาต และบริษัทในกลุมธุรกิจ จะดําเนินการ

เปนไปตามแผนงาน ขณะนี้จึงไมมีความจําเปนที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนแตอยางใด 
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คุณชัชชัย คุณงาม  (ผูถือหุน)  กลาวขอบคุณที่ยังไมเปล่ียนช่ือธนาคารนครหลวงไทยเปนธนาคารธนชาต เนื่องจากมี

การตัดชําระเงินคาสาธารณูปโภคกับบัญชีที่ธนาคารนครหลวงไทยอยู ทําใหไมตองแจงเปล่ียนแปลงใหยุงยาก และขอชื่น

ชมที่ธนาคารธนชาต เปนผูนําดานผลิตภัณฑเก่ียวกับทองคํา ทําใหลูกคาสามารถลงทุนเก่ียวกับทองคําไดสะดวกย่ิงขึ้น แต

ควรมีการใหความรูกับลูกคาและการประชาสัมพันธมากขึ้น 

ประธานที่ประชุม  เรียนช้ีแจงวาจากท่ีรายงานในวาระท่ี 2 กําหนดวันโอนกิจการประมาณวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ซึ่ง

จะตองเปล่ียนช่ือสาขาและเคร่ืองบริการอัตโนมัติของธนาคารนครหลวงไทยเปนธนาคารธนชาต โดยในสวนของการ

ใหบริการชําระคาบริการตาง ๆ ยังคงใหบริการลูกคาอยางตอเนื่อง โดยที่ลูกคาไมตองแจงเปล่ียนแปลงผูที่เก่ียวของแต

อยางใด และนี่คือเหตุสําคัญประการหน่ึงที่ตองใชเวลาในการดําเนินการโดยเฉพาะในเร่ืองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประสานงานกับผูที่เก่ียวของตาง ๆ ทั้งหมด จนทําใหกําหนดการเบื้องตนที่จะโอนกิจการเปนวนัที่ 1 ตุลาคม 2554 

สวนเร่ืองผลิตภัณฑเก่ียวกับทองคํา ธนาคารธนชาตมีนโยบายที่จะเปนผูนําธุรกิจในประเทศไทย เนื่องจากธนาคาร 

แหงโนวาสโกเทียที่ มอกัตตา (Mocatta) เปนผูดําเนินธุรกิจเก่ียวกับทองคําที่ใหญที่สุดในโลกแหงหนึ่ง จึงจะมีการนํา

ประสบการณมาดําเนินธุรกิจที่ประเทศไทยผานธนาคารธนชาต โดยตอไปจะดําเนินธุรกิจมากขึ้น เชน การใหกูยืมเปน

ทองคําแกผูประกอบการ เปนตน ซึ่งตองขอบคุณสําหรับคําแนะนําของผูถือหุน 

คุณชํานาญ ธรรมเจริญ (ผูถือหุน) สอบถามวาจํานวนหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได ในหนา 18 ของคําอธิบายและวิเคราะห

ฐานะการเงิน เพิ่มจากรอยละ 3.5 เปนรอยละ 6 โดยปนี้เปนปแรกที่รวมงบการเงินธนาคารนครหลวงไทย อยากทราบวา

หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารธนชาตเปนเทาไร 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน เรียนช้ีแจงวาจํานวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารธนชาตลดลงจากส้ินป 2552 ที่รอยละ 

2.49 เปนรอยละ 2.29 ในป 2553 โดยของธนาคารนครหลวงไทยมีจํานวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ณ ส้ินป 2553 อยูรอย

ละ 8.82 และสําหรับบริษัทฯ ที่รวมกับบริษัทบริหารสินทรัพย 2 บริษัท ณ ส้ินป 2553 มีจํานวนหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได ณ 

ส้ินป 2553 อยูที่ประมาณรอยละ 2.7 

ประธานที่ประชุม เรียนช้ีแจงเพิ่มเติมวาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดที่ลดลง เปนผลมาจากสวนหนึ่งมาจากเศรษฐกิจดีขึ้น 

ผลิตผลทางการเกษตรดีขึ้น มีระบบการติดตามหนี้ดีขึ้น โดยใชเทคโนโลยีชวยมากขึ้น   

คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผูถือหุน) ขอทราบนโยบายบริหารความเส่ียงของหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได โดยเฉพาะปจจัย

เส่ียงจากภายนอก เชน อุทกภัย (น้ําทวม)  

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน เรียนช้ีแจงวาการบริหารติดตามหนี้ลูกคารายยอย จะแบงออกเปนกลุมตามจํานวนเดือนคาง

ชําระ เชน 1-3 เดือน 4-6 เดือน 6-9 เดือน และ 9 เดือนขึ้นไป และมีการแบงทีมงานที่มีความเช่ียวชาญในการติดตามหนี้

แตละกลุม พรอมพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสําหรับลูกหนี้รายท่ีมีความเส่ียงสูง

จะมีระบบการเฝาติดตามเพื่อสงสัญญาณความเส่ียงเปนประจํา 

ประธานที่ประชุม เรียนช้ีแจงวาสวนการปองกันความเส่ียงจากภายนอก เชน อุทกภัย (น้ําทวม) เปนเหตุการณที่คาด

ไมได จึงเปนการลําบากที่จะเตรียมตัวลวงหนา แตผลกระทบคือลูกคาจะขาดรายไดไมสามารถชําระคืนเหมือนเดิมได เม่ือ

เกิดเหตุการณขึ้น พยายามดูวา มีปญหาอะไร และหาทางปรับโครงสรางหนี้เปนกรณีไป เพื่อลดภาระลูกคาใหอยูในระดับ

ที่รับไดและไมทําใหหนี้เสียมากขึ้น สําหรับการเสียหายท่ีเกิดจากตัวรถที่ใหเชาซ้ือ ถาประกันกับธนชาตประกันภัย ก็จะมี

ผลกระทบบาง แตในระบบการประกันความเส่ียงตอ (Reinsurance) จะชวยกําหนดวงเงินเสียหายใหอยูในระดับที่รับได 

ซึ่งจากเหตุการณน้ําทวมทุกคร้ังที่ผาน กลุมธนชาตก็ไมไดรับผลกระทบมากนัก 
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ผูถือหุนไมประสงคออกนาม  สอบถามวาใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชยของธนาคารนครหลวงไทย สามารถ

จําหนายไดหรือไม และทําไมรายไดรับดานธุรกิจประกันนอยลงมากหรือวามีการลดบทบาทธุรกิจนี้ลง 

ประธานที่ประชุม เรียนช้ีแจงวาใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชยของธนาคารนครหลวงไทยไมสามารถจําหนาย

ได ตองคืนใบอนุญาตใหทางการภายในส้ินป 2554 ตามเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน เรียนช้ีแจงวาสําหรับธรุกิจประกันภัยไมไดลดบทบาทลงแตอยางไร  ธุรกิจยังมีกําไรเพิ่มขึ้น โดยป 

2552 กําไร 225 ลานบาท ป 2553 กําไร 356 ลานบาท  สวนกําไรของประกันชีวิต  ป 2552 กําไร 120 ลานบาท ป 2553 

กําไร 688 ลานบาท แตที่เห็นในงบรวม รายไดรับจากประกันหายไป 3,000 – 4,000 ลานบาทเนื่องจากมีการลดผลิตภัณฑ

บางรายการที่มีความเส่ียงสูง นอกจากนั้นคาใชจายในการดําเนินงานก็ลดลงไปมากเชนกัน ทําใหกําไรเพิ่มขึ้น 

MR. BASANT KUMAR DUGAR (ผูถือหุน) ใหขอเสนอแนะวาบริษัทฯ ควรออกตราสารหน้ีที่สามารถเปล่ียนแปลงเปน

ทุนไดแทน การออกหุนเพิ่มทุน หรือ  เสนอขายหุนใหมที่ไมเคยมีการเสนอขายมากอน (IPO) เพราะหากบริษัทฯ ออกหุน
เพิ่มทุนแลวจะทําให ผูถือหุนปจจุบันไดรับผลกระทบจากกําไรตอหุนปรับลด (Diluted effects) ผูถือหุนต้ังขอสังเกตวา 

การจะเขาทําการซ้ือกิจการน้ัน ควรซ้ือกิจการท่ีมี คาความนิยมเปนลบ และตองมีปจจัย 2 อยางที่ตองพิจารณา นั่นก็คือ  

กระแสเงินสดหลังจากซื้อกิจการนั้นแลว และ  รายไดที่คาดวาจะไดรับจากกิจการ (Multiple streams of incomes) อีกยัง

ฝากความคิดเห็นจากการที่ไดฟงนักลงทุนที่มีชื่อเสียง (Mr. Robert Kiyosaki)  พูดเอาไววา  บริษัทที่ดีควรใชแหลงเงินทุน 

( Source of Funds) อยางชาญฉลาด และ ออกหุน IPO หาก บริษัทฯ ไดรับประโยชนทางภาษี 

ประธานที่ประชุม เรียนช้ีแจงวาจากที่มองไปในอนาคตแลว ในเร่ืองของการเพิ่มทุน บริษัทฯ ยังไมมีความจําเปน และ

หากมีความจําเปนจริง ๆ ก็ยังสามารถออกตราสารหนี้ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการ 

หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 

ผลการลงมติในวาระที่ 3 มีดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 643,235,340    เสียง คิดเปนรอยละ      100.000 

ไมเห็นดวย    จํานวน 10    เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 

งดออกเสียง จํานวน 3,793,400    เสียง   

คะแนนเสียงที่ลงมติ จํานวน 643,235,350  เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

มติ  ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยใหอนุมัติงบ

ดุลและงบกําไรขาดทุน ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  ตามที่เสนอ 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2553 

ประธานที่ประชุม  แถลงตอที่ประชุมวา ตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ไดชี้แจงใหทานผูถือหุนทราบ

ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  ไปแลวนั้น  ป 2553 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จํานวน 2,817,624,191 บาท ซึ่ง

ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด และคําช้ีแจงกรมพัฒนาธุรกิจ เร่ือง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการจายเงินปนผล 

ลงวันที่ 25 เมษายน 2550 กําหนดใหการจายเงินปนผลของบริษัทมหาชนจํากัดจะตองจายจากเงินกําไรจากงบการเงิน

เฉพาะบริษัท ณ วันส้ินรอบปบัญชี มีผลใหบริษัทฯ สามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได  ซึ่งคณะกรรมการได

พิจารณาแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระน้ี ดังนี้ครับ  
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1. อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ เปนทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของเงินกําไรสุทธิ คิดเปนจํานวนเงิน 

140,881,209 บาท  

2. เห็นควรเสนอผูถือหุนพิจารณาการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2553 ของงวด 6 เดือนหลังต้ังแต

วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุนละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค) เปนจํานวนเงิน 

894,480,792 บาท*  ซึ่งการจายเงินปนผลคร้ังนี้เม่ือรวมกับการจายเงินปนผลของงวดคร่ึงปแรก ในอัตราหุนละ 0.50 

บาท (หาสิบสตางค)  เปนจํานวนเงิน 638,914,851 บาท* แลว รวมเปนจํานวนเงินปนผลที่จายจากผลการดําเนินงาน

ประจําป 2553 ทั้งส้ินในอัตราหุนละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทย่ีสิบสตางค)  เปนจํานวนเงิน 1,533,395,643 บาท*  

รวมจํานวนเงินกําไรที่ขอจัดสรรในวาระน้ีเทากับ 1,674,276,853 บาท และมีเงินกําไรสุทธิคงเหลือ (ภายหลังการจัดสรร) 

จํานวน 1,143,347,338 บาท จะโอนเขาไปอยูในสวนของผูถือหุนในรายการกําไรสะสมตอไป 

ในการจายเงินปนผลคร้ังนี้ คิดเปนประมาณรอยละ 54.42 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับสถิติการ

จายเงินปนผลของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปที่ผานมาต้ังแตผลการดําเนินงานป 2551 ถึง 2553 ก็ไดจัดทําตารางเปรียบเทียบให

ทุกทานไดพิจารณาแลว ดังที่ปรากฏรายละเอียดในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 32  
หมายเหตุ *จํานวนเงินปนผลท่ีแสดง มีฐานการคํานวณจากจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ รวม 1,333,154,003 หุน หักดวยจํานวนหุนสามัญ
ที่บริษัทฯ ซื้อหุนคืนจากโครงการซ้ือหุนคืน จํานวน 55,324,300 หุน คงเหลือจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ เทากับ 1,277,829,703 หุน  

และหากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมแลวก็จะกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 20 เมษายน 2554 และให

รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 

2551)  โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 21 เมษายน 2554 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 

2554 

จากนั้น ประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น  โดยมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

คุณวิโรจน ปรีชาธนโชติ (ผูรับมอบฉันทะ) เสนอความเห็นวาโดยหลักการในการประชุมผูถือหุน วาระท่ี 3 ตองอนุมัติ

งบการเงินกอนคอยพิจารณาจายเงินปนผล 

ประธานที่ประชุม   กลาวขอบคุณผูถือหุนและแจงวา ปตอไปอาจปรับวาระพิจารณาจายเงินปนผลเปนวาระถัดจาก

วาระอนุมัติงบการเงินมากกวา 1 วาระ  

หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 

ผลการลงมติในวาระที่ 4 มีดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 646,902,563    เสียง คิดเปนรอยละ      99.998 

ไมเห็นดวย    จํานวน 13,610    เสียง คิดเปนรอยละ 0.002 

งดออกเสียง จํานวน 147,827    เสียง   

คะแนนเสียงที่ลงมติ จํานวน 646,916,173  เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรเงิน

กําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2553 และอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดคร่ึงปหลัง

ในอัตราหุนละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค) และใหดําเนินการจายเงินปนผลตามกําหนดการที่เสนอ 
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วาระที่ 5  รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย ประจําป 2553 และอนุมัติ
เงินบําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2553   

ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวาในวาระน้ีเปนการรายงานคาตอบแทนกรรมการที่จายในปที่ผานมา และพิจารณา

คาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกป โดยไดรายงานการจายคาตอบแทนที่ไดจายใหแกคณะกรรมการทุกคณะในป 2553 

ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

• คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรจากวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติไวจํานวน 8,600,000 บาท โดยจํานวนท่ีจายออก

จริงเทากับ 7,240,000 บาท เปนไปตามจํานวนคร้ังที่กรรมการเขารวมประชุม  

• ตารางแสดงอัตราคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยอื่น ๆ ทุกชุดเปรียบเทียบป 2553 และ 2554 

รายละเอียดอยูในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 33 สวนคาตอบแทนรายบุคคลท่ีจายในป 2553 ไดจัดพิมพไว

ในรายงานประจําปหนา 78-79 

• จํานวนคาตอบแทนที่จายแกคณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ ทั้งป 2553 มีจํานวนเทากับ 1,900,000 บาท 

รายละเอียดดังกลาวเปนการรายงานเพื่อทราบ โดยไมมีการลงมติ และนอกเหนือจากคาตอบแทนท่ีไดรายงานไปแลวนั้น 

บริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชนอื่นใดในลักษณะที่มิใชคาตอบแทนตามปกติใหแกกรรมการ 

สําหรับการพิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการบริษัทฯ ขอให คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานคณะกรรมการ

กําหนดคาตอบแทน เปนผูนําเสนอรายละเอียดในวาระน้ี 

คุณสมเกียรติ ศุขเทวา แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาความเหมาะสมของ

คาตอบแทนท่ีจายแกกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยทุกป โดยในสวนของคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งที่

ประชุมผูถือหุนไดมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณากําหนดอัตราการจาย โดยมีวงเงินรวมตอปไมเกิน 

8,600,000 บาท และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหจายคาตอบแทนแกกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยตาม

รายละเอียดอยูในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 33 ซึ่งอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูในปจจุบันเห็นวาเปนอัตราท่ี

เหมาะสมกับบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรม จึงเสนอคงอัตราการจายคาตอบแทนแก

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย ตามที่ไดรับในปจจุบัน  

ในเร่ืองเงินบําเหน็จ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลว ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงิน

บําเหน็จแกกรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําป 2553 ในอัตรารอยละ 1 ของจํานวนเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือ

หุน ซึ่งเปนไปตามนโยบายท่ีที่ประชุมผูถือหุนไดกําหนดไว 

โดยปนี้จํานวนเงินปนผลที่เสนอใหจายแกผูถือหุนจากผลการดําเนินงานทั้งปเปนจํานวน 1,533,395,643.60 บาท ดังนั้น 

จํานวนเงินบําเหน็จที่ขอเสนอจายแกกรรมการท้ังคณะ จึงเปนเงินจํานวนประมาณ 15,333,956.44 บาท โดยให

คณะกรรมการเปนผูดําเนินการจัดสรรแกกรรมการตอไป โดยรายละเอียดของการจายเงินบําเหน็จกรรมการ สรุป

เปรียบเทียบป 2550 ถึง 2552 ไดจัดพิมพไวในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 34 โดยปที่แสดงในเอกสารเปนปผล

ประกอบการ 
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หลังจากน้ัน  คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความเห็น กอนเสนอใหผูถือหุนลงมติใน

วาระน้ี  โดยมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

MR. BASANT KUMAR DUGAR (ผูถือหุน) เสนอใหมีการคิดคาตอบแทนแกกรรมการผูจัดการใหญ ในอัตราท่ีสูงที่สุด

เม่ือเทียบกับผูบริหารทานอื่นเพื่อกระตุนใหเกิดผลกําไร และเสนอความคิดเห็นวาคาใชจายตาง ๆ ควรกําหนดในรูปแบบ

ของตนทุนผันแปร (variable cost) ไมใชตนทุนคงที่ (Fixed Cost) เพื่อเรงอัตราผลผลิต และควรทําใหคาใชจายในปถัด ๆ 

ไปลดลง หรือหายไปเมื่อเทียบกับปกอน ๆ ในสวนของการจายคาตอบแทนตองการใหพิจารณาจากอัตราสวนผลกําไรของ

บริษัทฯ ไมใชจายจากเงินปนผลที่จายแกผูถือหุน ซึ่งเงินปนผลสวนนี้บริษัทฯ ก็ไมสามารถนําไปหักเปนคาใชจายได 

ประธานที่ประชุม เรียนช้ีแจงวา พนักงานระดับสูงมีการกําหนดตัวช้ีวัดการประเมินผลงาน (KPI) อยางชัดเจน สวนเงิน

บําเหน็จที่จายแกกรรมการ เนื่องจากกรรมการสามารถบริหาร/จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได ซึ่งควรไดรับบําเหน็จ เปน

ประเพณีของประเทศเรา 

หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 

ผลการลงมติในวาระที่ 5 มีดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 626,668,463    เสียง คิดเปนรอยละ      96.847 

ไมเห็นดวย    จํานวน 130,110    เสียง คิดเปนรอยละ 0.020 

งดออกเสียง จํานวน 20,270,427    เสียง คิดเปนรอยละ 3.133 

คะแนนเสียงที่ลงมติ จํานวน 647,069,000  เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมอนุมัติการ

จัดสรรเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการป 2553 ในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลจายแกผู

ถือหุนตามที่เสนอ 

วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ 

ประธานที่ประชุม  แถลงวาวาระน้ีเปนการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ สําหรับ

รายชื่อกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในปนี้ มีจํานวน 3 ทาน  ประกอบดวย   

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน 

2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 

3. นางพันธทิพย สุรทิณฑ 

และในวาระน้ี ขอให คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานคณะกรรมการสรรหา เปนผูนําเสนอรายละเอียดในวาระน้ี 

คุณสมเกียรติ ศุขเทวา แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาและลงมติอยางอิสระในวาระน้ี ขอใหรองประธาน

กรรมการ และกรรมการที่ครบวาระอีก 2 ทาน ออกจากที่ประชุมเปนการช่ัวคราว  

หลังจากนั้นกรรมการที่ออกตามวาระท้ัง 3 ทานไดออกจากหองประชุม 

การสรรหาหรือเสนอแนะผูที่จะเขารับตําแหนงแทนกรรมการที่ครบวาระน้ี นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให

คณะกรรมการสรรหาเปนผูพิจารณาแลว  ชวงเวลาต้ังแตวันที่ 15 ตุลาคม 2553  ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ 
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ไดเปดใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมคร้ังนี้ ผานทาง

เว็บไซดของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) แตปรากฏวาเม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอ

รายชื่อบุคคลเขามา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสรรหาท่ีออก

ตามวาระไดงดเวนการใชสิทธิเสนอช่ือตนเอง จึงไดพิจารณาเสนอกรรมการที่ออกตามวาระท้ัง 3 ทาน ใหผูถือหุนแตงต้ัง

เปนกรรมการอีกวาระหน่ึง 

โดยผูถือหุนสามารถพิจารณาขอมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ทานไดจากหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมต้ังแต

หนาที่ 35 ถึงหนาที่ 41 หรือจากจอภาพท่ีนําเสนออยูขณะนี้ ซึ่งทุกทานไดนําความรูและประสบการณทํางานในตําแหนง

หนาที่ดานตาง ๆ มาใหคําแนะนํา/ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ และคณะกรรมการ พรอมไดกลาวสรุปการ

รวมงานกับกลุมธนชาต และผลงานดังนี้ 

1) คุณศุภเดช พูนพัฒน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ 

 เปนกรรมการ/ผูบริหารที่รวมงานกับกลุมธนชาตมากวา 30  ป  

 เปนผูมีความรูความสามารถทางดานการตลาด การบริหาร และธุรกิจการเงินเปนอยางดี ตลอดระยะเวลาท่ีดํารง

ตําแหนงเปนผูบริหารกลุมธนชาต และกรรมการบริษัทฯ ทานไดทุมเทในการปฏิบัติหนาที่ โดยเคยรวมปฏิบัติหนาที่ใน

ตําแหนงกรรมการผูจัดการ ทั้งของบริษัทฯ และธนาคารธนชาต ซึ่งมีบทบาทสําคัญต้ังแตเร่ิมจัดต้ังธนาคารธนชาต 

และมีสวนรวมอยางมากในการเจริญเติบโตธุรกิจของกลุมธนชาต 

 เปนผูบริหารคนสําคัญในการวางแผนและกํากับดูแลในการที่ธนาคารแหงโนวาสโกเทียเขามาเปนผูรวมทุนในธนาคาร

ธนชาต รวมถึงการรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาต 

2) คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 เปนกรรมการอิสระท่ีรวมงานกับกลุมธนชาตรวม 11 ป 

 เปนผูมีความรูความสามารถทางดานการเงินและการบัญชี โดยทานมีบทบาทสําคัญในฐานะประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ที่ชวยขับเคล่ือนการตรวจสอบใหระบบบัญชี และงบการเงินมีความนาเช่ือถือ ระบบการควบคุมภายในมี

ความเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีสวนรวมในการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนในบทบาทของกรรมการ 

สรรหาและกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

3) คุณพันธทิพย  สุรทิณฑ   กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 เปนกรรมการอิสระท่ีมารวมงานกับกลุมธนชาตมาเกือบ 2 ป 

 เปนผูมีความรูทางบัญชีและการบริหาร มีประสบการณการบริหารในหลากหลายธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในชวง

เกือบ 2 ปที่ผานมา ทานมีบทบาทสําคัญในการแสดงความเห็น ในการขับเคล่ือนการตรวจสอบ  การสรรหากรรมการ 

และการกําหนดคาตอบแทน ใหมีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น  

หลังจากนั้น  คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถามหรือ

แสดงความเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 
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ในวาระน้ีมีวิธีการลงมติ 2 วิธี คือ ผูถือหุนสามารถมติใหคณะกรรมการท้ังชุด คือ ทั้ง 3 ทาน หรือเลือกลงมติแยกเปน

รายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความโปรงใสในการลงมติจึงขอใหผูถือหุนลงมติแยกเปนรายบุคคล โดยใหใชบัตรที่ระบุ วาระท่ี 6 และ

ระบุชื่อกรรมการ  

 6.1  นายศุภเดช  พนูพิพัฒน   

 6.2  นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ                

    6.3  นางพันธทิพย  สุรทิณฑ 

โดยทานผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง กรุณาลงมติในบัตรลงคะแนน พรอมลงนามและยกมือขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่

ไปเก็บบัตร 

จากน้ัน คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ไดเชิญกรรมการทั้ง 3 ทานที่ไดออกจากหองประชุมเปนการช่ัวคราว กลับเขาที่ประชุม

เพื่อดําเนินการในวาระตอไป 

มีผูถือหุนเห็นดวยใหแตงต้ังกรรมการที่ครบกําหนดตองออกตามวาระท้ัง 3 ทาน กลับเขารับตําแหนงตออีกวาระ โดยแยก

การลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลจากคณะกรรมเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ดังนี้ 

1. นายศุภเดช  พูนพิพัฒน 

เห็นดวย จํานวน 630,857,263    เสียง คิดเปนรอยละ      97.518 

ไมเห็นดวย    จํานวน 16,054,010    เสียง คิดเปนรอยละ 2.482 

งดออกเสียง จํานวน 157,727    เสียง   

คะแนนเสียงที่ลงมติ จํานวน 646,911,273  เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

2. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ 

เห็นดวย จํานวน 638,577,763    เสียง คิดเปนรอยละ      98.712 

ไมเห็นดวย    จํานวน 8,333,510    เสียง คิดเปนรอยละ 1.288 

งดออกเสียง จํานวน 157,727    เสียง   

คะแนนเสียงที่ลงมติ จํานวน 646,911,273  เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

3. นางพันธทิพย  สุรทิณฑ 

เห็นดวย จํานวน 639,143,163    เสียง คิดเปนรอยละ      98.808 

ไมเห็นดวย    จํานวน 7,708,110    เสียง คิดเปนรอยละ 1.192 

งดออกเสียง จํานวน 217,727    เสียง   

คะแนนเสียงที่ลงมติ จํานวน 646,851,273  เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แตงต้ังกรรมการที่ออก

ตามวาระท้ัง 3 ทาน กลับเขาเปนกรรมการตออีกวาระ 
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วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2554 

ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด 

ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2553 โดยกําหนดคาสอบบัญชีใหเปนจํานวนเงิน 1,720,000 บาท สําหรับป 2554 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาความเห็นของกรรมการ

ตรวจสอบแลว เห็นควรเสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด มี

รายนาม ดังนี้ 

1. นางสาวภูร์ิพรรณ  เจริญสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 และ/หรือ 

2. นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ 

3. นายณรงค  พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2554 โดยกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 1,470,000 บาท 

ประธานที่ประชุม ไดขอให คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอรายละเอียดในวาระน้ี  

คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ  แจงตอที่ประชุมวา หลังจากไดพิจารณาถึงความเหมาะสมของปริมาณงาน และองคประกอบใน

ดานตาง ๆ แลว มีความเห็นวาบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด มีประสบการณในการตรวจสอบบริษัทที่ประกอบ

ธุรกิจทางการเงินที่กลุมธนชาตประกอบการอยู มีเครือขายครอบคลุมเปนที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทําใหมาตรฐาน

การสอบบัญชีของบริษัทอยูในระดับสากล ตลอดจนมีการถายทอดความรูใหกับบริษัทฯ สําหรับคาสอบบัญชีที่เสนอเขามา

ในป 2554 นี้  ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน รวมถึงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไมมี

ความสัมพันธหรือรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ แตอยางใด และไดรับความเห็นชอบ

จากธนาคารแหงประเทศไทยแลว 

ดังนั้น ในการขออนุมัติคาสอบบัญชีสําหรับป 2554 คณะกรรมการจึงเสนอขออนุมัติจากผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอน ยัง จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2554 เปนจํานวน

เงิน 1,470,000 บาท ซึ่งลดลงรอยละ 14.53 จากคาสอบบัญชีในป 2553 

สําหรับรายละเอียดอื่นที่จะแจงใหทราบก็คือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดทําการตรวจสอบบัญชีใหกับ

บริษัทฯ มาต้ังแตป 2544 จนถึงขณะน้ีก็เปนเวลา 10 ป โดยผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน ที่เสนอชื่อนี้ ไมเคยทําหนาที่ตรวจสอบ

บัญชีใหกับบริษัทฯ แตอยางใด  

สําหรับรายละเอียดประวัติผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทานจะมีอยูในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม หนาที่ 42 ถึงหนา 43  

จากนั้น คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความเห็น ดังนี้ 

MR. BASANT KUMAR DUGAR (ผูถือหุน) มีความวิตกกังวลตอ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของผูสอบบัญชี 

เพราะมีการจายคาตอบแทนที่ลดลง ผูบริหารควรท่ีจะกําหนดประสิทธิภาพของการทํางานของผูสอบบัญชีโดยกําหนด 

ตามปริมาณของเอกสารที่ตรวจสอบ จํานวนช่ัวโมงในการทํางาน เปนตน เพราะหากปริมาณเอกสารที่ตองตรวจสอบนั้น

ลดลง โอกาสความผิดพลาดของขอมูลก็ยอมลดตามไปดวย ซึ่งผูถือหุนไมตองการใหเกิดกรณีพิพาทที่เคยเกิดขึ้นมาแลวใน

บริษัท อื่น ๆ จึงอยากใหผูบริหารควบคุมประสิทธิภาพในการทํางานดวยไมใชเพียงแตควบคุมคาใชจาย 
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ประธานที่ประชุม เรียนช้ีแจงวา ในปนี้ที่มีการจายผลตอบแทนใหสํานักงานสอบบัญชีลดลงกวาปกอน เนื่องจากปริมาณ

งานถาเทียบกับปที่แลวมีนอยลง แตการท่ีจายผลตอบแทนนอยลงทางสํานักงานสอบบัญชียังคงปฏิบัติงานไดอยางมี

คุณภาพไมไดนอยลงไปกวาเดิม 

ผูถือหุนไมประสงคออกนาม สอบถามวาในการขออนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีควรจะใชคําวา “และ/หรือ” หรือ คําวา 

“หรือ” แตเสนอใหระบุคําวา “และ/หรือ” เนื่องจากในปหนึ่งมีการจัดทํางบการเงินมากกวา 1 คร้ัง อาจมีผูสอบบัญชีที่ 

ลงนามในรายงานสอบบัญชี  2 ทานได เชน ผูสอบบัญชีทานแรกไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตอได จึงใหทานท่ีสองปฏิบัติ

หนาที่แทนตอไป จะทําใหในปดังกลาวจะทําใหมีผูสอบบัญชี 2 ทาน 

ประธานที่ประชุม เรียนช้ีแจงวาเน่ืองจากวาบริษัทฯ มีการสอบบัญชีในงวดกลางปดวย ก็อาจจะทําใหเกิดกรณีดังกลาว

ได ก็ควรจะใชคําวา “และ/หรือ”  

เม่ือไมมีผูถือหุนแสดงความเห็น หรือขอซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 

ผลการลงมติในวาระที่ 7 มีดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 643,377,583    เสียง คิดเปนรอยละ      99.597 

ไมเห็นดวย    จํานวน 2,601,590  เสียง คิดเปนรอยละ 0.403 

งดออกเสียง จํานวน 1,200,527    เสียง   

คะแนนเสียงที่ลงมติ จํานวน 645,979,173  เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน แตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 

2554 โดยมีรายชื่อ ดังนี้    

1. นางสาวภร์ิูพรรณ  เจริญสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 และ/หรือ 

2. นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ 

3. นายณรงค  พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 

และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2554 เปนจํานวนเงิน 1,470,000 บาท  

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ    

ประธานที่ประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอขอเสนอแนะและคําถามตาง ๆ ได โดยมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความ

คิดเห็น ดังนี้ 

คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผูถือหุน)  สอบถามวาทางบริษัทฯ ไดมีแผนเตรียมการรองรับในเร่ืองของการบริหารเส่ียงที่

อาจจะเกิดขึ้นอยางคาดไมถึงหรือไม อยางไร โดยเฉพาะธนาคารท่ีอาจจะไดรับความเส่ียงอยางคาดไมถึงจากระบบท่ีมี

ปญหา เนื่องจากธนาคารในตางประเทศมีการเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น แตธนาคารดังกลาวก็ไดมีแผนการรองรับโดยมี

การจัดทํา Stress Test 

ประธานที่ประชุม เรียนช้ีแจงวา ทางธนาคารแหงประเทศไทย และทางบริษัทฯ ไดมีการทํา Stress Test อยูแลว โดยมี

การทดสอบดูวา ถามีเหตุการณรายเกิดขึ้น จะมีผลกระทบกับธนาคารมากหรือไม และมีเงินกองทุนเพียงพอหรือไม 

แบงเปน 3 ระดับ 
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(1) ถาเกิดปญหาขึ้นเฉพาะธนาคารเอง ไมวาจะเปนทางดานเครดิต หรือทางดานความเชื่อม่ันที่ลูกคามีตอธนาคาร โดย

ไมเก่ียวกับระบบธนาคารพาณิชย ผลกระทบจะเปนอยางไร ก็จะทดสอบเฉพาะตรงท่ีเกิดปญหา 

(2) ธนาคารเราเองไมมีปญหา แตธนาคารอ่ืนบางธนาคารมีปญหา อาจสงผลกระทบมาถึงธนาคารเราได แตก็อาจไมถึง

กระทบท้ังระบบธนาคารพาณิชย 

(3) เปนปญหาทั้งระบบธนาคารพาณิชย 

ซึ่งทั้ง 3 ระดับ ทางบริษัทฯ ก็มีการทดสอบอยูเปนประจํา โดยถาหากเกิดเหตุการณใด เหตุการณหนึ่งในทั้ง 3 ระดับ ก็จะ

ไมมีปญหาสําหรับเร่ืองความเพียงพอของเงินกองทุน หรือปญหาเร่ืองสภาพคลอง 

คุณวิโรจน ปรีชาธนโชติ (ผูรับมอบฉันทะ) สอบถามวา สําหรับแผนธุรกิจประจําป 2554 มีแผนปฏิบัติที่จะทําใหใน

สวนของกําไรเพ่ิมขึ้น ซึ่งผลสุดทายจะสะทอนถึงผลตอบแทนของสวนของผูถือหุน (ROE) และผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น

ตามลําดับอยางไร เนื่องจากวาป 2554 มีการแขงขันสูง และมีการเพิ่มผลิตภัณฑในคูแขงมากขึ้น ขอสอบถามเพ่ิมเติมวา

ในไตรมาสแรกของป 2554 ที่ผานมา ผลการดําเนินงานคอนขางพอใจหรือไม และอีก 9 เดือน แผนการดําเนินงานจะเปน

อยางไร 

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน เรียนช้ีแจงวา สําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 ของป 2554 ถือวาอยูในระดับที่เหมาะสม

และใกลเคียงกับเปาหมายท่ีวางไว อยางไรก็ตามในสวนตางอัตราดอกเบี้ยลดลงกวาที่ผานมา เนื่องจากตนทุนเงินฝาก

เพิ่มขึ้น ประกอบกับสวนใหญมีลูกคาสินเช่ือเชาซ้ือรถยนต และมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ (Fixed Rate) โดยถาสวนตางอัตรา

ดอกเบี้ยไมสามารถปรับเพิ่มขึ้นไดตามตนทุนเงินฝากท่ีเพิ่มขึ้นจะทําใหมีปญหา แตทางธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งมีกลุม

ลูกคาที่หลากหลาย สงผลใหธนาคารธนชาตมีลูกคาที่หลากหลายมากขึ้น สวนตางอัตราดอกเบี้ยก็อยูในอัตราท่ีเหมาะสม

ประมาณรอยละ 3 สวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยเปนตัวหลัก ถึงแมมีการแขงขันมากสําหรับสินเช่ือเชาซ้ือรถยนต แตก็ยังคง

รักษาความเปนผูนําในตลาดไวได และมีการออกผลิตภัณฑใหม เชน สินเช่ือรถแลกเงิน (Cash Your Car: CYC) ซึ่งมีสวน

ตางอัตราดอกเบี้ยดีพอสมควร มีหลายระบบที่ปรับเปล่ียนใหม เชน ระบบทางดานการบริหารเงิน และระบบทางดานการ

ซื้อขายอัตราแลกเปล่ียน คอนขางทันสมัยที่สุด ซึ่งจะสามารถทํากําไรใหกับบริษัทฯ ได โดยทางสโกเทียแบงกไดเขามาชวย

ในเร่ืองนี้โดยเฉพาะ คิดวาจะมีผลกําไรทางดานรายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกวาเดิม ขณะเดียวกันพยายามควบคุม

คาใชจายใหคงท่ี ซึ่งเร่ืองที่กลาวมาทั้งหมดขางตน จะทําใหกําไรคอนขางสมเหตุสมผล ในสวนของอัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพยรวมเฉล่ีย (ROAA) นาจะอยูประมาณรอยละ 1 สวนอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉล่ีย (ROAE) จะอยู

ประมาณรอยละ 10 กวาขึ้นไป  

ประธานที่ประชุม เรียนช้ีแจงเพิ่มเติมวา สําหรับปนี้ที่จะรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทยเขามา จะมีคาใชจายเกิดขึ้น

มาก เชน คาใชจายบุคลากรซ่ึงจะมีการเสนอใหพนักงานเกษียณอายุกอนกําหนด  คาใชจายตกแตงภายใน-ภายนอกของ

สาขาหลาย 100 สาขา  คาใชจายในการทําระบบงานตาง ๆ เปนตน ซึ่งคาใชจายดังกลาวสวนหนึ่งจะเกิดขึ้นในปนี้ 

นอกจากนี้ตามกฎใหม จะตองกันสํารองการเกษียณอายุพนักงานเปนป ๆ ลวงหนา 

ตามที่คุณศุภเดชไดเรียนช้ีแจงวา สวนตางอัตราดอกเบี้ยนอยลง เนื่องจากการปลอยกูดานสินเช่ือเชาซ้ือรถยนต เปนอัตรา

ดอกเบี้ยคงท่ี (Fixed Rate) แตจะชดเชยรายไดที่เสียไปดังกลาว ดวยการบริหารหนี้ใหดีขึ้น ในไตรมาสแรกที่ผานมาบริหาร

ความเส่ียงไดดีมาก ทําใหผลประกอบการเปนที่นาพอใจ   

สําหรับบริษัทฯ ในฐานะบริษัทแมนอกจากจะรับผลจากการดําเนินงานของธนาคารแลว ในสวนบริษัทบริหารสินทรัพย ซึ่ง 

มีทรัพยสินที่กําลังบริหารจัดการขายออกไป บริษัทบริหารสินทรัพยจะสรางรายไดใหกับบริษัทฯ เปนระยะ ๆ ทําใหมีโอกาส

ทํารายไดใหบริษัทพอสมควร 
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คุณกิตติ สนิทวงศ ณ อยุธยา (ผูถือหุน) กลาววารูสึกดีใจที่จะมีผูบริหารเขามาบริหารธนาคารนครหลวงไทย หลังวันที่ 

11 สิงหาคม 2555 การประกันเงินฝากจะเหลือ 1 ลานบาท อยากใหคํานึงถึงกรณีที่ไมมีการประกันเงินฝาก การแขงขันสูง 

และการปลอยขาวลือ เพราะไมเพียงแตจะมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง (BIS Ratio) รอยละ 16 – 17 แลวจะไม

เกิดปญหา ดังนั้น ทานประธานควรมีมาตรการที่ดีสําหรับการควบรวม มีขั้นตอนตาง ๆ ในการระมัดระวังเร่ืองดังกลาว 

และวันที่ 1 ตุลาคม 2554 จะมีการควบรวมธนาคารนครหลวงไทยอยางสมบูรณ โดยมีความเปนหวงเรื่องการเปล่ียนปาย

ของธนาคารนครหลวงไทย ตองนําตราครุฑ และตราพระมหามงกุฎออก 

ประธานที่ประชุม กลาวขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะและความเห็น โดยเรียนช้ีแจงวา ในชวงวิกฤตทางเศรษฐกิจตมยํา

กุงที่ผานมา รัฐบาลก็ชี้แจงวาไมตองเปนหวง รัฐบาลจะคํ้าประกันเงินฝาก แตถึงอยางไรลูกคาก็ทําการถอนเงินฝาก 

เนื่องจากลูกคาตองการความสบายใจมากกวา ดังนั้น ในการบริหารธนาคารจะไมเพียงแตรอแครัฐบาลคํ้าประกันเงินฝาก

เทานั้น แตจะเลือกมีผูรวมทุนที่ดีและแข็งแรง เพราะลูกคาจะม่ันใจสถาบันการเงินที่มีการบริหารงานท่ีดี มีผูถือหุนที่

เขมแข็ง ซึ่งจะไดรับความม่ันใจมากกวาการคํ้าประกันเงินฝากจากรัฐบาล  โดยจะรับฟงส่ิงที่เสนอไว และจะระมัดระวัง

อยางที่กลาว สวนเร่ืองการนําตราครุฑ และตราพระมหามงกุฎออกจะหาแนวทางท่ีเหมาะสมที่สุดตอไป 

ผูถือหุนไมประสงคออกนาม สอบถามวาทําอยางไร ที่จะใหราคาปดตอกําไรสุทธิ (P/E Ratio) ของบริษัทฯ สูงเหมือน

ของธนาคารอื่น เพราะปจจุบันยังไมถึง 8 เทา 

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  เรียนช้ีแจงวา นักวิเคราะหเวลาวิเคราะหหุนบริษัทฯ จะเปรียบเทียบวาทําธุรกิจเชาซ้ือรถยนต

เพียงอยางเดียว  ซึ่งเราพยายามใหขอมูลแกนักวิเคราะหวา ขณะน้ีธนาคารธนชาตซึ่งเปนลูกของบริษัทฯ เปนธนาคาร

ขนาดใหญ มีธุรกิจครบวงจร กลุมลูกคามีหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ จะขยายฐานลูกคาโดยการเสนอผลิตภัณฑทางการเงิน

เพิ่มเติม โดยในสวนของลูกคาที่ไปที่ธนาคารธนชาต และธนาคารนครหลวงไทยจะพบวา มีบริการทางการเงินที่เหมือนกัน

ทั้งสองธนาคาร 

คุณชํานาญ ธรรมเจริญ (ผูถือหุน) สอบถามวา ปจจุบันคงมีแผนการควบรวมกิจการแลว ในสวนของพนักงานนาจะมี

จํานวนท่ีเกินความจําเปน ซึ่งมีอยูเปนจํานวนเทาไร และในสวนของสาขาท่ีซ้ําซอนกันมากนอยเทาไร เพื่อตองการจะทราบ

วาตองลงทุนเพื่อการควบรวมเทาไร แลวจะเกิดผลในการลดตนทุนตอปเทาไร 

ประธานที่ประชุม เรียนช้ีแจงวาขออนุญาตไมตอบชัดเจน เนื่องจากวาเปนเร่ืองที่ละเอียดออน แตจะขอชี้แจงในภาพรวม 

ดังนี้ 

1. จะมีการเสนอใหพนักงานเกษียณอายุกอนกําหนดดวยความสมัครใจ ดังนั้น จะมีพนักงานจํานวนหนึ่งที่จะใชสิทธิ

ดังกลาว เพื่อลดจํานวนพนักงานที่เกินความจําเปนไปไดสวนหนึ่ง 

2. สําหรับสาขาท่ีมีความซํ้าซอนกัน คงจะตองยกเลิกสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหาสาขาใหมที่ใหญขึ้น แตไมไดหมายความวา

พนักงานที่ทํางานสาขาท่ีปดไปจะไมมีงานทํา เนื่องจาก ก็ยังมีฐานลูกคาอยู ดังนั้น การรวมสาขากันก็ไมไดหมายความ

วาพนักงานทั้งสาขาจะถูกใหออกไป สําหรับคาใชจายก็จะมีเกิดขึ้น เชน ชุดพนักงานท่ีสาขา โตะ เกาอี้ ปาย เปนตน ซึ่ง

เปนการลงทุนที่สูงพอสมควร ระหวางนี้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2554  อาจจะตองมีการเตรียมจัดทําปายของธนาคารไว

กอน ซึ่งมีคาใชจายคอนขางสูง ประกอบกับงานสําหรับการรวม 2 บริษัทเขาดวยกันมีคอนขางมาก ทําใหสรางความ

กดดันใหผูบริหารเปนอยางมาก แตทั้งนี้ก็มีทีมงานจากสโกเทียแบงก ที่มีประสบการณมาชวยหลายทาน เพราะส่ิงที่

สําคัญที่สุด คือ ผลกระทบตอบริการลูกคาตองไมมี หรือมีใหนอยที่สุด 

คุณสุภารัตน  วุฒิณรงคตระกูล (ผูถือหุน) สอบถามวา ถาอัตราดอกเบี้ยปรับตัวถึงรอยละ 3.5 ทางบริษัทฯ จะมีผลการ

ดําเนินงานลดลงหรือไม  และจะมีวิธีปองกันความเส่ียงอยางไรบาง จะเปนปญหา หรืออุปสรรค มาตราแกไขอยางไร 
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ประธานที่ประชุม เรียนช้ีแจงวา จะพยายามควบคุมหนี้เสียใหดีขึ้น โดย 3 เดือนแรกทางธนาคารก็ทําไดคอนขางดี ผล

ประกอบการธนาคารอยูในระดับนาพอใจ ในสวนคาใชจายตาง ๆ ที่ไดเรียนไวก็เกิดขึ้นแลวบางสวน ในสวนของกําไรยังไม

สามารถคาดคะเนได โดยมีมาตรการคุมหน้ีเสียที่เคยไดเรียนไวแลว เพราะจะทําใหชดเชยการลดลงของสวนตางอัตรา

ดอกเบี้ย  และทางดานเชาซ้ือรถยนตก็ยังขยายอยู โดย 3 เดือนแรกขยายตัวไดดีพอสมควร จะมีการขึ้นดอกเบ้ียสําหรับ

ลูกคาที่ใหสินเช่ือใหม 

คุณพิทักษ เนตรเพชราชัย (ผูถือหุน) สอบถาม ดังนี้ 

1. วิสัยทัศนการบริหารงานดานองคกร โดยเฉพาะดานบุคลากร จากการที่สังเกตุ พนักงานธนชาตสวนใหญเปนคนรุนใหม 

ขณะที่พนักงานธนาคารนครหลวงไทยเปนคนรุนเกา สําหรับการบริหารบุคลากรใชเวลาเกิน 2 ปหรือไม เนื่องจาก

วัฒนธรรมองคกรตางกันมาก 

2. ในสวนของธุรกิจเชาซ้ือรถยนต และสินเช่ือ จะมีวิธีการใดที่จะทําใหคูแขงไมแบงสวนแบงตลาด รวมถึงตอไปคงลําบาก

ขึ้น เนื่องจากธนาคารใหญ ๆ มีตนทุนที่ถูกกวา และตอไปอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะไมตางจากอัตราดอกเบ้ียของธนาคาร

อื่นใชหรือไม 

ประธานที่ประชุม เรียนช้ีแจงตอบประเด็นตามขอ 1 วาธนาคารนครหลวงไทยมีพนักงานที่มีความรู ความสามารถ และมี

ประสบการณที่เปนประโยชนตอองคกรเปนอยางมาก และการกําหนดผูบริหาร และผูจัดการ จะมีคละกันไประหวาง

ธนาคารธนชาต และธนาคารนครหลวงไทย ในสวนของพนักงานสาขามีความกระตือรือรน พรอมที่จะทํางาน สําหรับการ

เกษียณอายุกอนกําหนดจะมีการเสนอท้ังธนาคารธนชาต และธนาคารนครหลวงไทย 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน เรียนช้ีแจงเพิ่มเติมในขอ 2 วาสวนแบงตลาด โดยเฉพาะเชาซ้ือรถยนต ทางบริษัทฯ มีสาย

สัมพันธมานานกับตัวแทนจําหนาย โดยมีตัวแทนจําหนายรถยนตใหมมากกวา 1,000 ราย และรถยนตเกามากกวา  

2,000 ราย และธนาคารธนชาตก็ยังคงเปนผูนําทางตลาดโดยมีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 20 สวนที่รองลงมามีสวน

แบงตลาดประมาณรอยละ 10 กวา ซึ่งก็หางจากธนาคารพอสมควร สวนเร่ืองตนทุนเงินฝากธนาคารเราตนทุนสูงกวา

ธนาคารใหญ ๆ แตเราก็จะมีการขยายสาขาออกไป ซึ่งจะมีสวนชวยในเร่ืองดังกลาว ในสวนเร่ืองของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ก็ยังคงตางจากธนาคารอื่นอยู แตตางนอยลงกวากอน และพยายามขยายฐานลูกคาใหมากขึ้น 

คุณสุภารัตน  วุฒิณรงคตระกูล (ผูถือหุน) สอบถามวา ธนาคารมีการปองกันความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยหรือไม และ

ควรจะมีที่บริการ เชน มีหนวยบริการซอมเคล่ือนที่ หรือบริการลากรถ หรือ มีศูนยรถยนตมือสอง อยากใหมีการทําใหครบ

วงจร เรามีบุคลากรมาก การที่จะใหบุคลากรออกไปไมมีประโยชน แตใหชวยกันเสนอความคิดเห็นที่ดีเปนเร่ืองสําคัญ 

การแขงขันดานอัตราดอกเบ้ียคอนขางลําบาก ควรจะจัดใหมีบริการลูกคาสัมพันธ ใหจัดความสัมพันธกับศูนยรถยนต 

มือ 1 และรถยนตมือ 2  เปนการแขงขันในเชิงกลยุทธ 

ประธานที่ประชุม รับทราบและจะนําไปผสมผสานกับที่ทําอยู บริษัทฯ พยายามคงสวนแบงตลาด แมกําไรจะนอยกวา

ธนาคารอื่น แตก็ตองรักษาผูนําไวใหได 

คุณกิตติ สนิทวงศ ณ อยุธยา (ผูถือหุน)  เสนอความเห็นวา ตามที่ใหธนาคารตางชาติเขามาจัดการเร่ืองการควบรวม 

และการเปดสาขา อยากจะเสนอความเห็นวาวัฒนธรรมไทยกับตางชาติแตกตางกัน หลายธนาคารที่มีตางชาติจากมาซื้อ

กิจการไทยไป พอถึงจุดหนึ่งก็ทิ้งกิจการนั้นไป  ซึ่งกรณีดังกลาวอาจไมรวมใน Stress Test ที่ทานประธานระบุวามี 3 อยาง 

ประธานที่ประชุม กลาวขอบคุณที่เสนอความเห็น และเรียนช้ีแจงวาตอนที่เลือกสโกเทียแบงกเปนผูรวมทุน ในวันที่ลง

นามในสัญญาไดมีการเชิญหนังสือพิมพ 2 -3 ฉบับมาใหสัมภาษณ โดยทางหนังสือพิมพไดกลาวเชนเดียวกับที่ผูถือหุนได
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กลาว คือ มีหลายธนาคารท่ีมีตางชาติเขามาเปนผูถือหุน และไมมีรายใดประสบความสําเร็จ   แตที่ผานมาก็เห็นชัดเจน

แลววาประสบความสําเร็จไปแลวคอนขางมาก 

MR. BASANT KUMAR DUGAR (ผูถือหุน) เปนที่นายินดีที่บริษัทยอยยังคงใชชื่อบริษัทจัดต้ังเปนช่ือธนาคารไทย และ

แนะนํากอนที่จะคืนใบอนุญาตของธนาคารนครหลวงไทยใหแกธนาคารแหงประเทศไทย บริษัทฯ ควรตรวจสอบวิเคราะห

หาจุดแข็ง และจุดออนทางธุรกิจใหแนใจวาบริษัทใดมีสัดสวนรายไดมากกวากัน อีกทั้งในสวนของเงินปนผล บริษัทฯ ควร

จายเงินปนผลทุกไตรมาสถึงแมจะเปนอัตราสวนเทากันก็ตาม อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือการจัดวันประชุมสามัญผูถือหุน

ซึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพยจะจัดวันตรงกันทําใหผูถือหุนตองเลือกวาจะเขารวมประชุมที่บริษัทใดบริษัทหน่ึง ทําใหเสีย

ผลประโยชนจึงอยากจะขอใหพิจาราณาในสวนนี้ และตองการใหที่ประชุมมีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกมากขึ้น เชน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนหากตองการคนหาขอมูล 

ประธานที่ประชุม กลาวขอบคุณสําหรับความคิดเห็น 

และเม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะหรือคําถามเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชุมจึงขออนุญาตปดประชุม โดยกลาว

ขอบคุณผูถือหุนที่เสียสละเวลามารวมในการประชุม รวมถึงคําติชมและ ขอเสนอแนะท่ีไดรับ จะนําไปปรับปรุงใหดีขึ้นใน

การประชุมคร้ังตอไป 

นอกจากนี้ไมมีผูเสนอเร่ืองอื่นใดเขาสูการพิจารณา ประธานจึงกลาวปดประชุม 

ปดประชุมเวลา    17.10    นาฬิกา 

ลงชื่อ             นายบันเทิง  ตันติวิท              ประธานท่ีประชุม 

        (               นายบันเทิง  ตันติวิท                )   

ลงชื่อ             นายภาณุพันธุ ตวงทอง          ผูจดบันทึกการประชุม 

       (              นายภาณุพันธุ  ตวงทอง       )  


