
เอกสารแนบ 1  

หนาที่ 7 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 

 
 
 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
ณ หองบอลรูม 2-3 ช้ัน 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน 

ซอยกัปตันบุช ถนนเจริญกรงุ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 
วันจันทรที ่30 เมษายน 2550 

เวลา 10.00 นาฬิกา 
 

องคประชุม ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 153 ราย รับมอบฉันทะ

จากบุคคลธรรมดา จํานวน  392 ราย และรับมอบฉันทะจากนิติบุคคล จํานวน 143  ราย รวม

ทั้งส้ิน 688 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งส้ิน 464,983,973 หุน จากจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทที่

ออกและเรียกชําระแลว 1,333,154,003 หุน หรือคิดเปนรอยละ 34.88 ครบเปนองคประชุม 

บันทึกเพ่ิมเติม ระหวางชวงการประชุม มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทั้งจากบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ได

ทยอยเขารวมประชุมเพิ่มจนถึงเวลาส้ินสุดการประชุมรวมเปนผูถือหุนทั้งส้ินจํานวน  783  ราย 

แบงเปนเขารวมประชุมดวยตนเอง 210 ราย รับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา จํานวน 429 ราย 

และรับมอบฉันทะจากนิติบุคคล จํานวน 144 ราย รวมจํานวนหุนได 474,164,699 หุน หรือคิด

เปนรอยละ 35.57 จากจํานวนหุนทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว 

1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ กรรมการผูเขารวม
ประชุม 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ และ 

กรรมการผูจัดการใหญ 

 3. นายสมมาตร พูนภักดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 4. นายพิมล  รัฐปตย   กรรมการ/ที่ปรึกษากฎหมาย   

 5. พลเรือตรี นายแพทยวิทุร แสงสิงแกว กรรมการอิสระ 

 6. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา/

กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 7. นางสาวสุวรรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการบริหาร 

 8. นางสุชาดา ภวนานันท กรรมการบริหาร 

 9. นายปยะพงศ อาจมังกร กรรมการบริหาร 

 10. นางนุสรา รุนสําราญ กรรมการบริหาร 
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เปดประชุม นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม  ไดกลาวเปดประชุมเม่ือเวลา 10.10 

นาฬิกา โดยประธานไดแตงต้ัง นางณัฐกฤตา ภัทรภร เศวตพัชราภรณ เปนเลขานุการ เพื่อจดบันทึกการ

ประชุม กอนเร่ิมการประชุมประธานไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา กรรมการ 2 ทาน คือ 

1. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ   กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และ

ประธานคณะกรรมการสรรหา     

2. นางจันทิมา จตุรภัทร   กรรมการตรวจสอบ  กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา     

ไมสามารถเขารวมประชุมได เนื่องจากติดภารกิจสําคัญ สําหรับกรรมการทานอื่นนั้นเขารวมประชุมครบทุก

คน จากนั้นไดแถลงใหที่ประชุมทราบถึงรายละเอียด/วิธีดําเนินการประชุมและการลงคะแนน สรุปไดดังนี้ 

1. บริษัทไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนน ซึ่งไดจัดพิมพรายละเอียดในแตละวาระไวแลว สําหรับวาระท่ี 2 วาระท่ี 

5 และวาระท่ี 10 เปนการเสนอรายงานเพ่ือทราบไมมีการลงมติ โดยบัตรลงคะแนนดังกลาวไดมอบใหผูถือ

หุนพรอมการลงทะเบียนเขารวมประชุม 

2. การออกเสียงลงคะแนน โดยใชบัตรลงคะแนนท่ีจัดไว ผูถือหุนที่ประสงคจะใชสิทธิ “ไมเห็นดวย” หรือ 

“งดออกเสียง”ในวาระใดใหใชบัตรลงคะแนนในการออกเสียงลงมติพรอมลงนามไวในบัตร เม่ือ

เรียบรอยโปรดยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เก็บและรวบรวมคะแนนดังกลาว โดยวิธีการนับคะแนนเสียงทุก

วาระท่ีมีการลงมติจะนับคะแนนหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง 

3. สําหรับทานที่มีมติ “เห็นดวย” ไมตองสงบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงที่มีมติ “ไมเห็นดวย” 

และ “งดออกเสียง” หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมในแตละวาระ ได

จํานวนเทาใดจะถือเปนคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบดวย ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดแสดง

ความประสงคไวในหนังสือมอบฉันทะที่มอบใหกรรมการของบริษัทเปนผูเขารวมประชุมแทน และไดสง

มายังบริษัทลวงหนากอนการประชุมแลว 

4. ระหวางรอผลการรวบรวมคะแนนเสียง  ประธานจะดําเนินการประชุมในวาระถัดไปกอน เม่ือการรวม

คะแนนเปนที่เรียบรอยก็จะกลับมารายงานผลใหที่ประชุมทราบเปนรายวาระไป  

หลังจบการช้ีแจงประธานจึงเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว      

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 

ประธาน  แถลงตอที่ประชุมวา ในป 2549 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมผูถือหุน จํานวน 2 คร้ัง คร้ังแรกเปน

การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2549 จัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2549 เพื่อพิจารณาการเปล่ียนแปลง

ชื่อบริษัทมาเปน “บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)” และคร้ังที่ 2 คือการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2549 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2549 ทั้งนี้ การประชุมคร้ังแรกไดผานการ รับรองจากที่ประชุมสามัญ

ผูถือหุนเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2549 แลว  

ดังนั้น ในการประชุมคร้ังนี้จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2 ซึ่งเปนการ

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 ดังรายละเอียดที่ไดพิมพไวในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม 

หนาที่ 9 ถึงหนาที่ 25  รวมทั้งส้ินจํานวน  17  หนา  โดยประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการ
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ประชุมพรอมกันทีละหนา พรอมสอบถามวามีผูถือหุนทานใดตรวจพบการบันทึกที่ไมถูกตอง ครบถวน หรือ

ตองการใหแกไขเพิ่มเติมในจุดใด / หนาใดหรือไม 

คุณชัชชัย คุณงาม  ผูถือหุน  แสดงความคิดเห็น และ ขอเสนอแนะตอที่ประชุม สรุปไดดังนี้ 

1. กลาวชมเชย การจัดทํารายงานประจําป  หนังสือเชิญประชุม / เอกสารประกอบการประชุม  และการ

จดบันทึกการประชมุวามีการดําเนินการไดอยางดีเย่ียม 

2. มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เก่ียวกับการจดบันทึกการประชุม โดยเห็นวาตามกฎกติกาของการประชุม

นั้น หากมีผูยกมือเพื่อซักถาม/แสดงความคิดเห็น เม่ือไดรับอนุญาตจากประธานแลว กอนการซักถาม / 

แสดงความเห็นจะตองแสดงตนโดยแจงชื่อและฐานะวา เปนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ  ดังนั้น เพื่อ

ความสะดวกในการตรวจสอบรายงานการประชุมสําหรับผูถือหุนที่เขารวมในการประชุมคร้ังที่ผานมา

ในการจดบันทึกขอซักถาม / ขอเสนอแนะ จึงควรจะมีการระบุชื่อผูถาม และช่ือผูบริหารที่ตอบไว 

เพื่อใหผูถือหุนทานที่ถามและมารวมประชุมในการประชุมคร้ังตอไป สามารถตรวจสอบไดวามีการจด

บันทึกคําถามและคําตอบไวถูกตองหรือไม  

3. ขอลงมติ รับรองรายงานประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 

ประธาน กลาวขอบคุณ พรอมแถลงวาคณะกรรมการขอรับขอเสนอแนะนี้ไว และจะดําเนินการให

เหมาะสมตอไป จากนั้น ไดสอบถามวาจะมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และ / หรือ ตรวจพบ

การบันทึกที่ไมถูกตองที่ตองการใหแกไขหรือไม   

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือเสนอขอแกไข ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 โดยกลาวเพิม่เติมวา แมไมมีผูใดในหองประชุมสงบัตร

ลงคะแนนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง แตบริษัทตองขอเวลาใหเจาหนาที่ดําเนินการตรวจนับ และรวบรวม

ผลคะแนนในสวนของทานผูถือหุนที่สงหนังสือมอบฉันทะใหกรรมการเปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมแทน

โดยอาจจะลงมติไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง  และสงหนังสือมาลวงหนากอนประชุมแลวเขาไปดวยกอน จึง

จะสามารถรายงานผลตอที่ประชุมได 

มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2549   มีดังนี้ 

   เห็นดวย จํานวน 469,971,322 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 
 ไมเห็นดวย จาํนวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 
 งดออกเสียง  จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 
 จํานวนเสียงทัง้หมดในวาระนี้ 469,971,322 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยเสียงเปนเอกฉันท เห็นดวย ใหรับรองรายงานการประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2549 ซึ่งจัดประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 
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วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบป 2549 

ประธาน  มอบหมายให นายศุภเดช  พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจัดการใหญ เปนผู

เสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2549 ตอที่ประชุม ซึ่งไดนําเสนอรายงานในวาระน้ีตอที่

ประชุมในรูปของวีดีทัศน  ความยาวประมาณ 20 นาที โดยแจงใหผูถือหุนทราบวาสามารถพิจารณา

รายละเอียด ไปพรอมกับการรับชมวีดีทัศนไดในหนังสือรายงานประจําป 2549 (Annual Report 2006) หัวขอ 

“รายงานจากคณะกรรมการ” หนาที่ 18 ถึงหนาที่ 21  

ภายหลังจบการนําเสนอทางวีดีทัศน ประธาน ไดแจงตอที่ประชุมวา วาระน้ีเปนการเสนอเพื่อทราบจะไมมี

การลงมติแตอยางใด สําหรับผูถือหุนที่มีขอซักถาม และ/หรือขอเสนอแนะก็อาจจะรวบรวมไวและนําเสนอ

ในวาระตอ ๆ ไปได   

ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป  2549  ตามที่เสนอผาน
วีดีทัศน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผานการ     
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว  

ประธาน  แถลงตอที่ประชุมวาในวาระน้ี เปนนําเสนอเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไร    

ขาดทุน ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว และในขณะน้ีผูสอบบัญชีของบริษัท คือ คุณรัตนา  จาละ  จาก 

บริษัท   สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ก็ไดเดินทางมาถึงที่ประชุมแลว ทั้งนี้ ภายหลังจบการนําเสนอ

ขอมูลทาน    ผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะสอบถามจากคุณรัตนา หรือ คณะกรรมการก็สามารถ

ดําเนินการได 

จากนั้น ประธาน ไดมอบหมายให นายศุภเดช  พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจัดการ

ใหญ เปนผูสรุปประเด็นสําคัญในงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ใหที่

ประชุมรับทราบ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท   ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)   ซึ่งจะสะทอนถึง

ผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมไวดวยแลว สําหรับงบการเงินเฉพาะจะปรากฏอยูใน

รายงานประจําป 2549 ของบริษัท  ซึ่งไดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมแลว การนําเสนอ

ประเด็นสําคัญดานตาง ๆ    ทั้งในดานงบดุล และงบบัญชีกําไรขาดทุนใหที่ประชุมทราบ ดําเนินการโดยการ

บรรยายผานทางวีดีทัศน ความยาวประมาณ  15 นาที  

สรุปประเด็นสําคัญประกอบพิจารณางบการเงินที่ช้ีแจงตอที่ประชุมไดดังตอไปนี้   

 การพิจารณางบดุล  เพื่อใหทราบถึงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย  

ณ ส้ินป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเทากับ 286,768 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ   26  

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสวนใหญมาจากลูกหนี้สินเช่ือเชาซ้ือรถยนต ที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 35  โดยบริษัทยอย 

สามารถปลอยสินเช่ือเชาซ้ือใหม  ในป 2549  ไดถึง 93,182 ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ  34 จากปกอน  
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สําหรับเงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 6 สวนใหญเปนการลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ และตราสารหน้ีภาคเอกชนเพิ่มขึ้นรอยละ 19 

สินทรัพยรวมทั้งหมดของกลุมธนชาต เทากับ 286,768 ลานบาท เม่ือเทียบกับธนาคารพาณิชยทั้งหมดแลว 

กลุมธนชาตมีขนาดสินทรัพยอยูในอันดับที่ 8 ของธนาคารพาณิชยทั้งหมด 

ดานหนี้สิน 

บริษัทและบริษัทยอยมียอดเงินรับฝาก ณ ส้ินป 2549 เทากับ 198,527 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 คิด

เปนรอยละ 34 โดยขนาดเงินรับฝากของกลุมธนชาตอยูในอันดับที่ 8 ของจํานวนเงินในระบบธนาคาร

พาณิชย  

สวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2549 มีจํานวนเทากับ 23,970 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2 จากจํานวน 

23,386 ลานบาทในป 2548 

อัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียงของกลุมธนชาต หรือ BIS Ratio อันแสดงถึงความเพียงพอ

ของเงินกองทุนของบริษัท และบริษัทยอย ณ ส้ินป 2549 เทากับรอยละ 12.5 สูงกวาอัตราขั้นตํ่ารอยละ 8.5 

ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

การพิจารณางบกําไรขาดทุน เพื่อใหทราบถึงผลประกอบการของกลุมธนชาต  

ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีผลกําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 2,585 ลานบาท ลดลงจากป 

2548 จํานวน 1,524 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 37  และเม่ือหักภาษีเงินไดนิติบุคคลแลวบริษัทและบริษัท

ยอยมีผลกําไรสุทธิ เทากับ 1,468 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1,636 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 53 

โดยองคประกอบหลักของการพิจารณากําไรสุทธิ มีอยูดวยกัน 5 ประการดังนี้ 

1. รายไดจากดอกเบ้ียและเงินปนผล  

2. คาใชจายดอกเบ้ียเงินฝากจากประชาชนและเงินกูยืม 

3. คาใชจายสํารองเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

4. รายไดที่มิใชดอกเบี้ย และ 

5. คาใชจายในการดําเนินงาน 

องคประกอบแรก : รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล  

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลในป 2549 เทากับ 16,951 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 6,016 ลานบาท   

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 55 แบงเปน 

1. รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเช่ือ เทากับ 2,919 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 579 ลานบาท  

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 25 สวนใหญเปนการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด 
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ดอกเบีย้จากเงินใหสนิเชื่อ ดอกเบีย้จากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

ดอกเบีย้จากธุรกจิสนิเชื่อเชาซือ้ การลงทุนในหลกัทรัพย

2. รายไดดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน เทากับ 2,256 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 

1,698 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 304  สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยจากหลักทรัพย

ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 

3. รายไดดอกเบี้ยจากธุรกิจสินเช่ือเชาซ้ือรถยนต เทากับ 10,425 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 

3,397 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 48 อันเปนผลจากการเติบโตอยางมากของธุรกิจสินเช่ือเชาซ้ือ   

โดย ณ ส้ินป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีสินเช่ือเชาซ้ือมากถึง 577,166 คัน ทําใหยอดลูกหนี้สินเช่ือ

ประเภทน้ีเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 35 และกลุมธนชาตยังคงสามารถครองความเปนผูนําในตลาดสินเช่ือเชา

ซื้อสําหรับรถยนตใหม ขณะเดียวกันกลุมธนชาตก็ต้ังเปาที่จะเปนผูนํา และเพิ่มธุรกิจสินเช่ือเชาซ้ือ

รถยนต มือสองใหมากขึ้นเชนกัน ปจจุบันธนาคารธนชาตมีสาขาในจังหวัดใหญๆ หลายแหงซึ่ง

สามารถครอบคลุมการทําธุรกิจสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตไดทั่วประเทศ  

4. รายไดจากการลงทุนในหลักทรัพย เทากับ 1,351 ลานบาท เพิ่มขึ้น 342 ลานบาท จากปกอน 

เนื่องจากมีการลงทุนในตราสารหน้ีเพิ่มขึ้น  

รายไดทั้ง 4 รายการขางตน คิดเปนสัดสวน ดังนี้  
รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเช่ือรอยละ 17  

รายไดดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินรอยละ 13  

รายไดดอกเบี้ยจากธุรกิจสินเช่ือเชาซ้ือรอยละ 62 และ  

รายไดจากการลงทุนในหลักทรัพยรอยละ 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่สอง  : คาใชจาย ดอกเบ้ียเงินฝาก และเงินกูยืม  

ยอดเงินฝากและเงินกูยืม ในป 2549 เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 55,147 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 29 

ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีอัตราท่ีสูงขึ้นเม่ือเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในป 2548 ทําใหคาใชจายในการ   

รับฝากเงิน และเงินกูยืมเพิ่มขึ้น 5,622 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 127 จากปกอนหนานี้   
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เม่ือนํารายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลหรือองคประกอบที่หนึ่ง หักลบ ดวยคาใชจายดอกเบ้ีย หรือ

องคประกอบที่สองดังกลาว ทําใหรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 394 

ลานบาท     จากป 2548 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6 โดยยอดรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิในป 2549 เทากับ 

6,908 ลานบาท 

ทั้งนี้  Net Interest Margin ปรับตัวลดลงจากรอยละ 3.82 เปนรอยละ 2.84 ในป 2549 ในขณะท่ีคาเฉล่ีย 

อุตสาหกรรมอยูที่รอยละ 3.39    

องคประกอบที่สาม  : คาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ   

ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยไดต้ังสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 103 ลานบาท   

ณ ส้ินป 2549 ยอดคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญทั้งส้ินของบริษัทและบริษัทยอยในงบดุลเทากับ 7,020 ลานบาท    

สูงกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยอยูจํานวน 1,288 ลานบาท หรือรอยละ 22 โดยมีคาเผ่ือหนี้สงสัย

จะสูญรวมตอสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายไดคิดเปนรอยละ 71.9 ในขณะท่ีคาเฉล่ียอุตสาหกรรมอยูที่รอยละ 

64       

ทั้งนี้ การต้ังสํารองดังกลาวไดรวมผลกระทบจากประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 (International Accounting Standard : IAS 39) ที่ไดเร่ิม

ประกาศใชเม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2549 แตดวยระยะเวลาที่จํากัดกลุมธนชาตไดดําเนินการต้ังสํารองตาม

เกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเฉพาะในสวนของธนาคารธนชาต  สําหรับบริษัทและบริษัทยอย

อื่น ไดดําเนินการต้ังสํารองครบถวนในไตรมาสที่ 1 ของป 2550 ซึ่งเร็วกวาระยะเวลาท่ีธนาคารแหงประเทศ

ไทยกําหนด  

องคประกอบที่ส่ี  :  รายไดที่มใิชดอกเบ้ีย  

ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยเทากับ 7,530 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,386 ลานบาท    

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 46 จากปกอน  โดยเกิดจาก 

 รายไดจากการรับประกันภัย / ประกันชีวิต  เทากับ 2,935 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 1,165 ลานบาท  

 กําไรจากการรับชําระหนี้และขายหนี้ เทากับ 857 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 181 ลานบาท 

 ในขณะท่ี รายไดสวนลดคาเบ้ียประกันภัย  มีจํานวน 598 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากปกอน 80 ลาน

บาท  เนื่องจากการขยายตัวของสินเช่ือเชาซ้ือเพิ่มขึ้น   

 กําไรจากทรัพยสินรอการขายเทากับ 462 ลานบาท เพิ่มขึ้น 214 ลานบาท 

 กําไรจากเงินลงทุน เทากับ 376 ลานบาท เพิ่มขึ้น 136 ลานบาท 

และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  มีมูลคา 223 ลานบาท เพิ่มขึ้น 31 ลานบาท จาก 192     

ลานบาท ในป 2548 บริษัทเช่ือวาผลการดําเนินงานของทุกบริษัทในกลุมธนชาตจะพัฒนาย่ิงขึ้นตอไป โดย   

ทุกบริษัทตางจะเสริมการทําธุรกิจซึ่งกันและกันอยางมีประสิทธิภาพ 
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องคประกอบสุดทายไดแก  คาใชจายในการดําเนินงาน    

ในป 2549 คาใชจายในการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย เทากับ 11,585 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 

2548 เทากับ 3,743 ลานบาท โดยคาใชจายหลักๆ สามารถแบงไดเปน  

• คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน ที่มียอดรวมประมาณรอยละ 22 ของคาใชจายทั้งหมด และ 

• คาใชจายที่ผันแปรตามปริมาณธุรกิจ โดยมีรายการท่ีสําคัญไดแก  

- รายจายคานายหนาเชาซ้ือ จํานวน  1,478 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 525 ลานบาท ซึ่งแปรตาม

ยอดสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตที่ปลอยใหมในป 2549  

- คาใชจายในการรับประกันภัย / ประกันชีวิตเทากับ 2,345 ลานบาท เพิ่มขึ้น 965 ลานบาท 

นอกจากนั้น บริษัทและบริษัทยอยยังมีคาใชจายเงินสมทบกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงินจํานวน 740 ลานบาท ซึ่งแปรผันตามยอดเงินฝาก  

จากองคประกอบทั้ง 5 ประการนี้จะเห็นได Net Interest Margin ลดลง ในขณะท่ีคาใชจายในการ

ดําเนินงานเพิ่มขึ้นอยางมากจากการขยายสาขาเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ประกอบกับ

เปนการสราง เครือขายในการดําเนินงาน (Franchise Value) ซึ่งจะสงผลใหผลประกอบการของบริษัท
และบริษัทยอย    ดีขึ้นในปถัดไป  สงผลใหกําไรกอนหักภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย ในป 

2549 ลดลงจากปกอนรอยละ 37  กําไรสุทธิสําหรับป 2549 ลดลงรอยละ 53  จากปกอน โดยมีผลกําไรสุทธิ

เทากับ 1,468 ลานบาท  

ในป 2550 หลังจากบริษัทและบริษัทยอยไดเปล่ียนวิธีการรับรูรายไดตามสัญญาเชาซ้ือจากวิธีผลรวม

จํานวนป (Sum of  the Year Digits) เปนวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (Effective Rate) และ จากท่ีเคยบันทึก

คาใชจายเชาซ้ือทันที ณ วันที่เกิดสัญญา เปนการรับรูตลอดอายุสัญญาเชาซ้ือ เพื่อรองรับรางมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 29 และสอดคลองกับการบันทึกบัญชีของอุตสาหกรรมเชาซ้ือ  รวมทั้งบริษัทไดเปล่ียนแปลง

วิธีการบัญชีเงิน   ลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสีย (Equity 

method) เปนวิธี ราคาทุน  (Cost Method)  ตามประกาศสภาวิชาชีพ ฉบับที่ 26/2549 เร่ืองการปฏิบัติตาม

วิธีการบัญชี    เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44  สงผลใหกําไรและกําไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ

และงบการเงินรวมแตกตางกัน  ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนเพียงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี

เทานั้น มิไดทําใหปจจัยในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยเปล่ียนแปลงไป 

จากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุน ซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยใชเวลาพอสมควร สรุปประเด็นที่ 

ผูถือหุนซักถาม และคําตอบช้ีแจงจากคณะกรรมการบริษัท ไดดังนี้ 

คุณชัชชัย คุณงาม ผูถือหุน 

กลาววา มีคําถามต้ังแตวาระที่ 2 ซึ่งเก่ียวกับผลการดําเนินงาน ถาไดถามตรงตามวาระก็จะเปนการดี 

เพราะความรูสึกจะไดยังตอเนื่องอยู 
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คําถามที่ 1  รายไดจากการลงทุนในหลักทรัพยที่คิดเปนรอยละ 8 อยากจะสอบถาม อยากทราบวา port 

การลงทุนของกลุมธนชาต ไมวาจากบริษัทหลักทรัพย และ/หรือโดยรวมทั้งหมด มีผลกําไร หรือขาดทุน

อยางไร 

ประธาน  ชี้แจงวา เร่ืองกําไร หรือขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย แบงออกเปน 2 ประเภทหลักทรัพย 

• หลักทรัพยประเภทหนี้/ตราสารหน้ี ซึ่งถาเปนพวกพันธบัตร ถาซ้ือมาในชวงที่อัตราดอกเบี้ยตํ่า และชวง 
bid แลว อัตราดอกเบ้ียขึ้นไปสูงอาจเปนไปไดวามีการขายแลวกําไร ขณะนี้เจาหนาที่จัดหา
รายละเอียดอยูอีกสักครูคงจะทราบ 

• หุนสามัญ ซึ่งบริษัทไมไดลงทุนในหุนสามัญมากนัก  ในสวนน้ีขอให คุณศุภเดช รองประธาน
กรรมการ / กรรมการผูจัดการใหญ  เปนผูตอบช้ีแจง 

คุณศุภเดช  ชี้แจงวา กําไรจากการลงทุนในป 2548 มีจํานวน 240 ลานบาท และในป 2549 เพิ่มขึ้นเปน 
375 ลานบาทสวนใหญจะเปนกําไรท่ีเกิดจากการลงทุนในพันธบัตร สําหรับในสวนการลงทุนในหุนสามัญ
อยูระหวางรอรายละเอียด 

  คําถามที่ 2 สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพยที่เปนตราสารทุน วาใชกลยุทธอยางไรตอน

ที่เกิดเหตุการณในวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2549 

คุณศุภเดช  ชี้แจงวา การลงทุนในตราสารทุนมีจํานวนเงินไมมากเทาใด ประมาณ 1,000 กวาลาน และ
สวนใหญก็ไดขายไปกอนหนาชวงนั้นแลว หากจะมีเหลือก็ไมมาก และเปนการลงทุนในระยะยาว โดยหวัง
ผลตอบแทนทางดานเงินปนผลเปนหลัก โดยจะคํานวณวาถาหุนใดมี dividend yield มากกวา 5-6% ที่ 
benchmark ไวก็จะดําเนินการซ้ือ โดยดู fundamental เปนหลัก ก็ไมไดแกวงตามตลาด 

ประธาน  ชี้แจงกลาวเพิ่มเติมวา ทานผูถือหุนถามวาในวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2549 บริษัททําอะไร โดย
ขอเรียนยํ้าที่ คุณศุภเดช อธิบายวา บริษัทไมมีนโยบายในการเลนหุน คือ การเก็งภาวะตลาด ไมวาจะ
ทางดานใด บริษัทจะลงทุนเพื่อการลงทุนเทานั้น โดยจะดูดานความม่ันคงของบริษัทที่จะลงทุนเปนหลัก และจะ
ลงทุนระยะยาว 3 - 5 ป  

คุณปยะพงศ ชี้แจงเพิ่มเติมวา ในวันนั้นที่หุนตกมากๆ บริษัทไดเขาไปซื้อ เพราะราคาลงมากถึงจุดที่เปน  

fundamental ก็เขาไปซื้อ  โดยเขาไปทยอยซื้อ และหลังจากนั้นพอหุนขึ้นก็ขายออกไป 

ประธาน  ชี้แจงเพิ่มเติมวา บริษัทจะมีการศึกษาอยูตลอดเวลาวาหุนตัวใดนาจะลงทุน กลาวคือ เปนหุนที่
อยูในอุตสาหกรรมที่ดี มีการบริหารจัดการโดยฝายจัดการที่ดี ไวใจได โดยจะกําหนดราคาขั้นตํ่าที่จะซ้ือไว 
แตสวนใหญจะซ้ือไมได เพราะเกินจากราคาขั้นตํ่าไป  สําหรับวันนั้น พอหุนตกลงมันก็ตกลงมาตํ่ากวาราคา
ขั้นตํ่าที่กําหนดไว และก็ประเมินกันวา มันนาจะเปนผลกระทบระยะส้ัน ในระยะยาวบริษัทที่ดูไว ราคา
นาจะกลับมาซ่ึงก็ไมไดตกใจ และเขามาซ้ือไวบาง 

คําถามที่ 3 โดยสรุปจากการที่ทานไดศึกษาพื้นฐานของบริษัท ทานไดกําหนดไวเปน benchmark ไวเลย
ใชหรือไมวา ถาลงมาถึง benchmark ขั้นตํ่าที่กําหนดไวทานก็เขาไปซื้อ ไมทราบวาเขาใจถูกตองหรือไม 

คุณศุภเดช ตอบวา ทานผูถือหุนเขาใจถูกตองแลว โดยชี้แจงเพิ่มเติมวา การจัดการภายในบริษัทจะมี
คณะกรรมการ เรียกวา Investment Committee ซึ่งจะดู fundamental ของหุนแตละตัวไวกอน และก็จะมี 
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benchmark คือมีการกําหนดทั้ง ceiling และก็ floor ถาลงมาถึง floor ในจุดหนึ่งก็ใหซื้อได และถาราคาถึง 
ceiling ก็จะใหขายออกไป ทั้ง ceiling และ floor ก็จะมี benchmark จาก dividend yield เปนหลัก 

ประธาน  ชี้แจงเพิ่มเติมวา benchmark ที่กลาวถึงมิได fixed ไวเลย พอเกิดเหตุการณขึ้นจะมาดูวามัน
สงผลกระทบกับบริษัทที่ดูๆ อยูหรือเปลา ถาหากสงผลกระทบก็จะไปปรับ outlook หรือตัวเลขท่ีใชใน
การศึกษาใหม 

  คุณธารา ชลปราณี ผูถือหุน ขอใหขอสังเกต 

ขอสังเกตที่ 1 ในสวนที่เปนดนตรีประกอบวิดีทัศนนั้นมีเสียงดังมาก และไปรบกวนการฟงเนื้อหาสาระท่ี
ควรจะเปน ขอใหปรับปรุงโดยปหนาขอใหชวยลดเสียงดนตรีที่เปน background ลงมา เพราะวาดนตรีมัน    
เราใจเกินไป  

ขอสังเกตที่ 2 มีความคิดเห็นเก่ียวกับ NIM และสวนที่เปนดอกเบี้ยสุทธิซึ่งคอนขางตํ่า ที่ตอนทายของ 
video พอจบการฉายวิดีทัศนก็มีการฉายภาพท่ีเปนกราฟแสดงสวนที่เปน cost of deposit คือ ตนทุนของ
การฝากเงินเทียบอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย จะเห็นวาตอนแรกคอนขางหาง และ
ตอนหลังก็ใกลกันมากขึ้นเร่ือยๆ ก็แสดงวา ธนาคารธนชาต หรือสวนท่ีรับฝากเงินของเรามีคาใชจายตรงน้ี
คอนขางสูงเม่ือเทียบกับสวนที่เปนอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน หรือดอกเบี้ยอางอิงของธนาคารแหงประเทศ
ไทย          ถาลักษณะนี้ก็ดูวา NIM ของบริษัทที่บอกวา 2.84% เม่ือเทียบกับอุตสาหกรรม คือ 3.3% ตรงน้ัน
คอนขาง  ตางกันเยอะ ประมาณ 0.5% ซึ่งตรงนี้เปนสวนที่ทําใหผลตอบแทนการลงทุนของเราคอนขางตํ่า 
ผมไมทราบวามีสาเหตุอะไรยังไงที่ทําใหเปนเชนนี้ เนื่องจาก สวนท่ีเปนผลตอบแทนตรงนี้มาจากดอกเบี้ย
เงินฝาก ซึ่งเราก็เห็นแลววามันสูงขึ้นมาก เม่ือเทียบกับสวนท่ีเปนดอกเบี้ย นโยบายของธนาคารแหงประเทศ
ไทย สวนดอกเบี้ยเงินกูไมไดนําเสนอไววาคาเฉล่ียอยูที่เทาไร แตเขาใจวา ดอกเบี้ยเงินกู คือสวนที่เปน
รายไดคอนขางตํ่า เพราะฉะน้ัน จึงทําใหสวนที่ออกมา คือ NIM เหลือประมาณ 2.84% เม่ือเทียบกับสวนที่
เปนอุตสาหกรรม และบังเอิญวาถาเราไปดูโครงสรางของการไดรายไดจากตรงสวนน้ี เปนการไดรายไดจาก
สวนที่เปนการปลอยกูเพื่อเชาซ้ือประมาณ 80% แถวๆ นั้น เพราะฉะน้ัน ตรงสวนนี้จะเปนสวนที่มีผล และใน 
video ก็ไดมีการนําเสนอวาดอกเบี้ยเชาซ้ือเปนอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ และอัตราดอกเบี้ยขึ้นๆ นั้น เปนอัตรา
ดอกเบี้ยที่ลอยตัว อันนี้คิดวา คงตองดูเพิ่มเติม ซึ่งโชคดีวาในปนี้แนวโนมของดอกเบี้ยมันลดลงเร่ือยๆ 
หมายถึง ตนทุนของเรามันก็จะลดลง แตดอกเบี้ยที่ไดจากเชาซ้ือที่เปนอัตราดอกเบ้ียคงท่ี เพราะฉะน้ัน ผม
เขาใจวาในปนี้ผลตอบแทนในสวนนี้นาจะเพิ่มขึ้น 

ขอสังเกตที่ 3  คาใชจายเก่ียวกับพนักงานมีการเพิ่มขึ้นมาก ถาไปดูในรายงานประจําปหนาที่ 143 สวนที่
เปน คาใชจายที่ไมใชดอกเบี้ย และสวนที่เปนคาใชจายเก่ียวกับพนักงานในงบกําไรขาดทุนหนา 143 ในงบ
การเงินรวม ในป 2548 มีจํานวน 1,953 กวาลานบาท และในป 2549 ก็เพิ่มขึ้นเปน 2,568 ลานบาทเศษๆ 
คือ เพิ่มขึ้นประมาณ 600 ลานบาท และถาไปดูในสวนท่ีเปนงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในป 2548 มี
จํานวน 453 ลานบาทเศษๆ แตในป 2549 มีจํานวน ลดลงมาเหลือ 265 ลานบาทเศษๆ ซึ่งลดลงก็คิดวา
นาจะมาจากการโยกยายพนักงาน หรือลดพนักงาน แตในงบการเงินรวม คือ ของบริษัทยอยทั้งหลายก็จะมี
สวนนี้เพิ่มขึ้นมา ซึ่งก็จะเห็นวา เพิ่มขึ้นประมาณ 30% ก็ดูเหมือนจะสอดคลองกับสวนท่ีเปนรายไดที่มีการ
เพิ่มขึ้นมา 35% แตวาผมสงสัยวาการท่ีพนักงานมีคาใชจายเพิ่มขึ้น 30% นั้น จํานวนพนักงานเพิ่มขึ้นถึง 
30% เชียวหรือ เนื่องจาก ไมแนใจวาธุรกิจมีการขยายตัวมากขนาดน้ีจริงหรือไม  
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ขอสังเกตที่ 4 มีการพูดถึงเร่ืองการบันทึกคาใชจายของการทําเชาซ้ือทั้งจํานวนทันที และตอนหลังก็บอก
วา     ต้ังแต 2550 เปนตนไป ก็จะมีการเปล่ียนแปลงวิธีการบันทึกคาใชจายของเชาซ้ือใหเปนทยอยบันทึก
คาใชจายเปนสวนๆ ตามวิธีการรับรูรายได ตรงนี้ไมทราบวาในตอนแรกสุดการบันทึกคาใชจายในการเชาซ้ือ
ทั้งจํานวนเปนไปตามกฎเกณฑอะไรหรือเปลา แลวทําไมจะตองมีการเปล่ียนแปลงตามที่บอกวามีการอาง
ถึงมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 29 ไมทราบวาจริงๆ แลวในธุรกิจเชาซ้ือมีการเปล่ียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี
คาใชจายอยางนี้เปนอยางนี้หรือ อันนี้ก็เปนขอสังเกต และคําถาม 

ประธาน  ตอบช้ีแจง  

1. สวนตางระหวางดอกเบ้ีย ที่ลดลงมากมีปจจัยมาจาก 3 ประการ 

• ทรัพยสินของบริษัทที่เปนเงินกูที่ใหรายไดเปนเชาซ้ือ และในชวง 2-3 ปกอนหนานี้ มีใหสินเช่ือเชา
ซื้อไปในอัตราดอกเบี้ยคงท่ีที่คอนขางตํ่า ซึ่งสวนนั้นมีปริมาณคอนขางมาก แมในปที่ผานมาอัตรา
ดอกเบ้ียเพิ่มขึ้น และบริษัทไดปรับอัตราดอกเบ้ียขึ้นไปแลว แตก็จะถูกถวงจากของเกาที่ตํ่าอยู 
ดังนั้น ดอกเบี้ยเชาซ้ือที่รับรูรายไดทั้ง port จะอยูในระดับตํ่าและคอยๆ ขึ้น ในขณะเดียวกัน มี อีก 
2 ปจจัยที่ทําใหดอกเบี้ยขึ้นสูง  

• ภาวะตลาด และนโยบายของการผลักดันใหดอกเบี้ยขึ้นเร็วกวาที่อุตสาหกรรมคาดไว  
• เปนนโยบายของบริษัท  ที่จะสรางความแข็งแกรงให บมจ.ธนาคารธนชาต เพื่อการแขงขันใน

อนาคต จึงจําเปนที่จะตองเพ่ิมฐานลูกคาเงินฝาก ในอดีตเราเปนบริษัทเงินทุน เงินฝากของเราจะ
เปนเงินฝากจากผูมีฐานะดีมากๆ หรือ high net worth เงินฝากที่นอยลงมามีคอนขางนอย สวนนี้
จึงเปนความเส่ียงของการบริหารสภาพคลอง และเรามีนโยบายที่ชัดเจนที่จะขยายฐานเงินฝาก 
ฐานจํานวนลูกคาใหมากขึ้น และกวางขวางขึ้น เพื่อที่จะลดการพึ่งพาจากเงินฝากจากลูกคา high 
net worth ลง จึงจําเปนตองเพิ่มสาขา  มากขึ้น ซึ่งจะเก่ียวโยงไปวาทําไมคาใชจายของคนมากขึ้น 
การเพิ่มสาขาอยางเดียวก็ยังไมเปนที่รูจักดี    ส่ิงเดียวท่ีจะสามารถดึงคนเขามาเปนลูกคาธนชาต
ไดคือ เร่ืองดอกเบี้ย  จึงจําเปนตองต้ังนโยบายที่จะใหดอกเบี้ยสูงกวา ธนาคารอื่นคอนขางมาก ซึ่ง
ก็ไดผลเพราะทําให ธนชาตเปนที่รูจักเปนที่พูดกันในวงการ  ผูฝากเงินวาฝากเงินธนชาตไดดอก
เบี้ยคอนขางสูง แตเราก็กําหนดไววาจะดําเนินนโยบายนี้ในชวงส้ัน  เม่ือไรที่แข็งแกรง  มีเครือขาย 
มีฐานลูกคามากขึ้นแลว ก็คงจะไมใหดอกเบี้ยสูงกวาที่อื่นมากๆ ก็ทําใหสามารถขยายจํานวน
ลูกคาไดดีมาก 

สําหรับปนี้แนวโนมดูเหมือนวาการแขงขันตลาดจะลดลง อัตราดอกเบี้ยจะลดลง และอาจจะลดลงเร็ว
กวาที่คาดไว ประกอบกับตอนนี้การขยายฐานลูกคาไดดีถึงระดับหนึ่งแลว ความจําเปนที่จะตองให
สวนตางดอกเบี้ยสูงเหมือนในอดีตก็ลดนอยลง จะเห็นไดวาอัตราดอกเบี้ยที่ธนชาตใหแมจะยังสูงกวา
แตก็ไมไดสูงกวาอัตราดอกเบี้ยของธนาคารใหญมากเหมือนในอดีต ก็นาจะชวยใหตนทุนของเราลดลง 

ในขณะเด่ียวกันทางดานเชาซ้ือ ของเกาๆ ที่ปลอยไวที่อัตราดอกเบ้ียตํ่าก็คอยๆ หมดไป ของใหมก็
ปลอยอัตราดอกเบ้ียสูงขึ้น รายไดเชาซ้ืออัตราดอกเบ้ียที่ไดก็จะคอยๆ สูงขึ้น ดังนั้น เรานาจะเห็น
อัตราสวนตางระหวางดอกเบี้ยคอยๆ เขยิบสูงขึ้นซึ่งก็นาจะเปนผลดี 
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2. คาใชจายเกี่ยวกับคน  

เนื่องจากจําเปนตองสรางเครือขายการใหบริการ ตองเปดสาขา และจําเปนตองใชคนเพิ่มขึ้นเปน

จํานวนมากในการเปดสาขา 1 สาขา จําเปนตองมีพนักงานไปประจําสาขาจํานวนมากขึ้นแลวแต

ประเภทสาขา เพื่อตอนรับลูกคาซ่ึงอาจจะมีนอยกวาจํานวนพนักงานในวันเปดสาขา แตก็เปนเร่ือง

ปกติที่ตองลงทุนกอนซึ่งตอไปก็นาจะเห็นวาการเพิ่มคาใชจายพนักงานสวนนี้จะลดลง  เพราะเราไม

จําเปนตองขยายสาขามาก และเรงเหมือนในปที่ผานมา อัตราสวนคาใชจายตอรายไดก็จะคอยๆ 

ปรับปรุงขึ้น 

3. วิธีการบันทึกบัญชี 

การบันทึกบัญชีทั้ง 2 วิธีเปนวิธทีี่ยอมรับไดตามมาตรฐานการบัญชี แตดวยเหตุที่ตองบันทึกตามระบบ

ที่ใชอยูในป 2549 เนื่องจากระบบเชาซ้ือที่ใชอยูของเดิมไมสามารถรองรับการบันทึกบัญชีตามวิธีแบบ

ใหมนี้ได สําหรับคําถามที่วาหากเปล่ียนมาแลวเปนวิธีที่ยอมรับไดมากกวาหรือไมนั้น ก็ตองเรียนวา

เปนวิธีที่ดีกวาปจจุบัน  ซึ่งบริษัทเชาซ้ือในประเทศไทยทุกบริษัท หรือเกือบทุกบริษัทไดใชวิธีใหมนี้แลว 

มีบริษัทอื่นใชมานานแลว บางบริษัทก็เร่ิมเปล่ียนเม่ือปที่ผานมา และของเราอาจเปนบริษัทสุดทายที่

เปล่ียน     การเปล่ียนนี้มันจะทําใหตรงท่ีไดกับผลประกอบการท่ีแทจริงมากขึ้น มิใชเปล่ียนเพื่อใหผล

ประกอบการ   ดีขึ้น ซึ่งประเด็นนี้อาจจะสอบถามทางผูสอบบัญชีไดวา ที่เปล่ียนนี้เปนมาตรฐานท่ี

ยอมรับทั่วไปหรือไม   ไมใชที่ยอมรับในประเทศไทยแตรวมถึงที่ตางประเทศดวย 

คุณชัชชัย คุณงาม ผูถือหุน   

คําถามที่ 1  เขาใจวาป 2549 เปนปที่ลงทุนมาก ดังนั้นในปตอๆ ไป ผลตอบแทนที่ไดรับนาจะดีขึ้นกวาปที่

ผานมาใชหรือไม 

ประธาน  ชี้แจงวา หากหมายความวากําไร ป 2550 จะดีกวาป 2549 หรือไม ถากลาวงายๆ เชนนั้น ใน

ชั้นนี้ คณะกรรมการก็มีความม่ันใจวานาจะดีกวา 

คําถามที่ 2  ที่มีการพูดถึงอัตราดอกเบี้ย Net Interest Margin เขาใจวา ดอกเบี้ยสวนหนึ่ง และสวนใหญ

ของเราคือในเร่ืองเชาซ้ือที่เปนอัตราคงท่ี หรือ flat rate จากการที่ไดอาน และติดตามขาวสาร การที่ธนาคาร

แหงประเทศไทยไดมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอันนี้จะเปนผลดีตอ port ที่เราใหเชาซ้ือ หรือ leasing ใช

หรือไม เพราะดอกเบี้ยตัวนั้น มันเปนอัตราคงท่ี ถูกตองหรือไม 

ประธาน  ชี้แจงวา การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีผลใหมีการลดอัตราดอกเบ้ียในตลาดเงิน จะมีผลทั้ง

ผลดี และผลเสีย  แตเขาใจวาผลดีนาจะมีมากกวา ผลดี ก็คือ ตนทุนของเราจะลดลง ทําใหสวนตาง

ระหวางดอกเบี้ยที่ไดจากสินเช่ือเชาซ้ือนาจะสูงขึ้น แตในขณะเดียวกันเนื่องจาก บริษัทมีสภาพคลองสูงซึ่ง

ในการบริหารสถาบันการเงินโดยเฉพาะอยางย่ิงสถาบันการเงินเล็กๆ มีความจําเปนตองรักษาสภาพคลอง

ไวใหสูง และเปนนโยบายของธนชาตมาโดยตลอดวาตองมีสภาพคลองสูง ซึ่งก็เปนเหตุผลที่ทําใหเราอยูรอด

มาไดโดยไมตองขอความชวยเหลือทางการ ในการท่ีมีสภาพคลองสูงนั้น สภาพคลองสวนเกินก็ตองไปลงใน

ตลาดเงิน ถาดอกเบี้ยลดลงรายไดสวนนั้นก็จะลดลงดวย แตเม่ือบวกลบกันแลวผลดีนาจะมากกวาผลเสีย 
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คําถามที่ 3  ขอชมเชยทานประธาน และทานผูบริหารทั้งหมดในการขยายสาขา ซึ่งในหลายสาขามีการ

ติดต้ังจอ monitor เหมือนในหองคา ทําใหไดรับความสะดวกเพราะไมตองเดินทางไปยังสํานักงานใหญ ถา

ตองการทราบราคาหุนหรือหนวยลงทุนก็สามารถดูไดจากสาขาท่ีมี จอ monitor  

คําถามที่ 4   อยากสอบถามเร่ือง ATM ในอดีต ที่เร่ิมมีในประเทศไทยที่มีธนาคารไทยพาณิชย เปนผูนํา

เขามาเปน ธนาคารแรก ตอมาก็มีการรวม pool เปน 3 pool มี ธนาคารกรุงเทพฯ  ธนาคารไทยพาณิชย 

และธนาคารกสิกรไทย เปนผูนําของแตละ pool ตอมาเม่ือรวมเปน pool เดียวกันก็มีการต้ังเปนบริษัทโดย

ทุกแหงก็ถือหุนหมด และแจงตอผูบริโภคทั่วไปวา การกด ATM มีคาใชจาย สําหรับของเราท่ีมาทีหลังอยาก

ถามวา ไดไปรวมทุนกับเขาไหม เพราะเราก็มีคาใชจายในเร่ืองเคร่ือง ATM เขายอมใหเราเขาไปรวมทุนกับ

เขาหรือไม   

คุณศุภเดช  ตอบช้ีแจงวา   ธนาคารธนชาตไมไดเขาไปลงทุนรวมต้ัง ATM pool  แตมีการใชบริการดวย  

โดย    คาใชจายก็เปนคาใชจายเดียวกัน ซึ่ง ATM pool โดยตัวมันเองเปน Non Profit Organization ไมไดมี

กําไรสูงมากนักเพื่อใหกําไรคนอยูใน pool ทั้งคนท่ีเขามาใหมและคนท่ีอยูเดิม ซึ่งเขาใจวาเราไมไดลงทุน

ดวยถาลงทุนก็จํานวนนอยมาก  แตอยางไรก็ตามทางธนชาตก็กําลังวางแผนอยูคาดวาจะ announce ได

ประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ โดยเราจะรวมกับธนาคารแหงใหญแหงหนึ่งในเร่ือง ATM ธนาคารแหงนั้นมี

เคร่ือง ATM อยูประมาณ 3,000 เคร่ืองและของธนาคารธนชาตมีอยู 250 เคร่ือง ลูกคาก็จะสามารถท่ีจะ

ใชไดจากเคร่ืองของทั้ง 2 ธนาคาร ในราคาเดียวกันและบริการเทาเทียมกัน 

ผูถือหุนรายยอย (ไมประสงคออกนาม) 

  คําถามที่ 1 ไดขาววารถของเราท่ีถูกยึดมากกวาปเกาไมทราบวาจํานวนมากนอยอยางไรขอใหชวยชี้แจง 

เทาที่รูมาจํานวนที่เพิ่มขึ้นมีประมาณเกือบ 50% จากป 2548 เปนจริงหรือไม 

  ประธาน  กลาววา ขอช้ีแจงในหลักการกอนวา การที่รถที่ถูกยึดมีมากกวาปเกาเปนเร่ืองปกติ  เพราะวา

เรามีการปลอยกูเพิ่มขึ้นมาก จํานวนรายของลูกคาที่มีอยูเพิ่มขึ้น  ดังนั้น จํานวนรถท่ียึดเพิ่มขึ้นก็เปนเร่ือง

ปกติ     สําหรับประเด็นที่วา มากกวาปกติ หรือ มากกวาที่ควรจะเปนหรือไม ขอให คุณศุภเดช ชวยตอบ

ชี้แจง 

  คุณศุภเดช ชี้แจงวา จํานวนตาม % ก็ไมไดเปล่ียนแปลงไปมากมายนัก ใกลเคียงกับป 2548 แต port 

ใหญขึ้นมาก และในการขายซึ่งขณะน้ีกระจายการขายไปทั่วประเทศจึงดูวารถมาก ซึ่งจํานวนก็เพิ่มขึ้นเปน

จํานวนมาก ถาเทียบจากป 2548 – 2549 ก็อาจจะเปนไปไดแตยังไมขอยืนยันตัวเลข 

  ประธาน  กลาวเพิ่มเติมวา  ถาเปนจํานวนคันจะมีประมาณเดือนละ 1,000 คัน ซึ่งเปนจํานวนทั้งหมด

ไมใชจํานวนท่ีเพิ่มขึ้น 

ผูถือหุน (ถามตอ)  จากเดิมประมาณ 400-500 คันใชหรือไม 
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  คุณศุภเดช  ชี้แจงวา ปลายป 2549 เพิ่มขึ้นมาแลว แตเฉล่ียทั้งปอาจจะเปนไปได  โดยเฉลี่ยทั้งป 2548 

กับป 2549 อาจจะเปนไปไดที่เพิม่ขึ้นจาก 400 กวาคันมาเปนประมาณ 1,000 คัน ในชวงเดือนสุดทายของป 

2549  แตเฉล่ียทั้งปก็ยังไมถึง 1,000 คัน ก็อาจจะประมาณ 50% อยางที่ทานผูถือหุนกลาว 

ผูถือหุน  สอบถามตอวา ในป 2550 ไมทราบวาจะแกไขปญหานี้อยางไร 

  ประธาน  ชี้แจงวา ถาเปนการเพิ่มขึ้นปกติ ซึ่งการปลอยสินเช่ือเชาซ้ือก็จะตองมีปญหาหน้ีเสียเปนปกติอยู

แลว และถามีหนี้เสียก็ตองทําการยึดรถ    ขณะนี้ก็กําลังพิจารณาและศึกษาอยูวาขึ้นมีการขึ้นมากกวาปกติ

หรือไม ทั้งสถานการณเร่ืองเศรษฐกิจ เร่ืองรายไดของลูกคาซ่ึงหลากหลาย ลูกคาทางใตซึ่งตองพึ่งยาง 

น้ํามันปาลม   ลูกคาทางเหนือก็พึ่งอยางอื่น  ก็กําลังศึกษาอยูวาปจจัยใดทําใหมีแนวโนมที่จะมีหนี้เสียมาก

ขึ้นไหม รถจะยึดมากขึ้นไหม ตอนนี้ยังไมเห็น trend อยางชัดเจน และก็ขอช้ีแจงวายังไมถึงขั้นผิดปกติมาก

จากป 2549 

  ผูถือหุนรายยอย (ไมประสงคออกนาม) 

  ขอแสดงความยินดีที่การเชาซ้ือของเราคงครองอันดับ 1 อยู ทั้งที่มีคูแขงเปน bank ใหญๆ อยูหลายแหงที่    

จะมา share ตลาดเทาที่ฟงก็คือ การแขงขันที่เราสามารถครองอันดับ 1 ไดเนื่องจากดอกเบี้ยเชาซ้ือเราตํ่า

กวาที่อื่น และก็เห็นวานโยบายในปตอไป เราจะปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และถาเปนอยางนั้นเราจะทําอยางไร

ใหสามารถปกปอง champ ใหไดที่ 1 อยางเกา ในเม่ือคูแขงมีอยู ที่จะมา share ตลาดมีอยูมาก 

  ประธาน  กลาววา เร่ืองที่วานโยบายของเราใหดอกเบี้ยตํ่ากวาที่อื่นอันนี้ไมจริง  เราไมไดใหดอกเบี้ยเชา

ซื้อตํ่ากวาที่อื่น ดอกเบี้ยเชาซ้ือที่ใหก็เทากับที่อื่น จริงๆ ตอนนี้เราใหเชาซ้ือสูงกวาที่อื่นหลายแหงเสียดวยซํ้า 

ดังนั้น  ที่เราขยายฐานจนมาเปนที่ 1 ไดไมใชเพราะใชอัตราดอกเบ้ียเชาซ้ือ แตเปนเพราะขยายเครือขายการ

ใหบริการเร่ืองความพรอม เร่ืองจํานวนคนและวิธีการ สําหรับดอกเบี้ยไมไดใหตํ่ากวาที่อื่น ถาดูในงบของ

ทางบริษัท ที่ทําเชาซ้ือแลวเห็นวาดอกเบี้ยเขาสูงกวา อาจจะเปนเพราะวาเขาปลอยเชาซ้ือรถยนตเกา

มากกวาของเรา ซึ่งรถยนตเกาดอกเบี้ยจะสูงกวารถยนตใหมอัตราสวนของบางแหงรถยนตเกาจะมากกวา

รถยนตใหม โดยของเราเพ่ิงมาทํารถยนตมือสองเมื่อชวง 1 – 2 ปมานี้ ดังนั้น อัตราสวนของรถยนตมือสอง

จะคอยๆ เพิ่มขึ้นขึ้นมา และอัตราดอกเบี้ยของเราก็ไมนาจะตางแตกจากท่ีอื่น   

ผูถือหุน  เห็นตอนแรกๆ ที่ผมฟงมาเห็นทานประธานบอกวาเน่ืองจากดอกเบ้ียที่เราปลอยมันตํ่า 

ประธาน  ตอนที่อัตราดอกเบี้ยตํ่าเม่ือ 2 ปกอนนั้น  ก็ตํ่าทั้งวงการมิใชวาธนชาตปลอยตํ่ากวาที่อื่น   

ผูถือหุน  ในป 2550 ถาการแขงขันเปนอยางนี้ เราจะสามารถปกปองยอดเชาซ้ือของเราไดอยางไร   

ประธาน  เราก็จะพยายาม เร่ืองนี้เปนเร่ืองที่คุยกันอยูตลอดเวลา เนื่องจากมีสถาบันการเงินหลายแหง

กําลังรุกเขามาในธุรกิจนี้ ถาเปนเร่ืองทาทายของฝายจัดการที่จะหาวิธีปกปอง market share ของเราไว คง

หนีไมพนที่บางรายที่เขาแข็งแรงมีกําลังที่จะขยายเพิ่มขึ้น เราก็หวังวาเขาจะไปขยายและแยง market 

share ของคนที่ ออนแอกวาเรา ไมใชแยงของเรา อันนี้ก็ไดหารือกันภายใน และก็มีกลยุทธที่จะรักษา 

market share ของเราไว ซึ่งก็เปนเร่ืองที่ทาทายไมใชเร่ืองงาย 
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ผูถือหุน (ไมประสงคออกนาม) 

  ใหขอสังเกตวา ขณะนี้เปนการพิจารณาวาระท่ี 3 ผมมีความคิดเห็นวาทานประธานจะอะลุมอะลวยตอผู

ถือหุนมากเกินไป จริงๆ วาระน้ีเปนวาระท่ีเปนการรับรองงบดุลป 2549 สําหรับอนาคตป 2550 คอยไปอยู

ในวาระอื่นๆ ผูถือหุนทานใดจะถามกรุณาถามใหตรงประเด็น ผมตองการใหเปนบรรทัดฐานวา บริษัทเรามี

มาตรฐานในการจัดประชุมทานจะถามอะไรใหถามใหตรงวาระดวย 

ประธาน  กลาววา ก็มีเหตุผล แตเห็นวาในขณะเดียวกันนานๆ เราจะไดมีโอกาสมาพบกัน และปนี้ผล

ประกอบการก็นาจะเปนที่ตกใจของผูถือหุนบางทาน ถาหากสามารถทําความกระจางไดมากท่ีสุดก็จะเปน

เร่ืองดี ถึงแมวาจะไมคอยตรงกับวาระนัก ก็อยากจะอะลุมอะลวยใหในทางดานนั้นมากกวา 

 

คุณสุกิจ ผองไพบูลย ผูถือหุน  

  แสดงทัศนะวา ผูถือหุนมีสิทธิจะถามนอกวาระ และก็มีสิทธิที่จะเสนอวาระอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาได เพราะการ

เปนผูถือหุนตองการทราบความคืบหนาของบริษัท   

  คําถามที่ 1 อยากทราบแนวทางหรือกลยุทธที่ใหธนาคารแหงโนวาสโกเทีย   มาซ้ือหุนของธนาคาร 

แนวทางในอนาคตจะเปล่ียนแปลงจากธุรกิจหลัก คือ เชาซ้ือที่ทําอยูมาเปนปลอยกูรายใหญ 

อสังหาริมทรัพย หรืออันอื่นที่จะกระจายความเส่ียงและก็เพื่อใหการแขงขันดานเชาซ้ือที่รุนแรงอยูนี้ได

กระจายความเส่ียงลงไป อยากทราบวาแนวทางการทําธุรกิจจะเปล่ียนแปลงไปหรือไม 

  คําถามที่ 2  เปนเร่ืองที่นายินดีที่เรารวมกับธนาคารแหงโนวาสโกเทีย  ทั้งนี้อยากใหคณะกรรมการชี้แจง

เร่ืองผลประโยชนในอนาคตของผูถือหุนวามีขอดี ขอเสียอยางไร เพราะมีการพูดกันวาขอเสียของผูถือหุนก็

คือ เงินปนผลจะนอยลง จํานวนหุนจะมากขึ้น แตคิดวาสวนนี้นาจะ Recover ไดถาธุรกิจมีการขยายตัวมาก

ขึ้น อยากสอบถามวาคณะกรรมการคาดการณอยางไรจากตรงนี้ ผลประโยชนที่ผูถือหุนจะไดรับนอยลง? 

กําไรตอหุนจะลดลง? ในอนาคตสวนตางตรงน้ีจะดีขึ้นอยางไร ในลักษณะใด 

  คําถามที่ 3  เปนผูถือหุนมานานแลว และก็ซื้อมาตลอด แตดู Growth ของบริษัทที่ผานมาซ่ึงไมตางจาก

ธนาคารแหงใหญ และดูจากสถิติราคาหุนไมวาจะรายเดือน หรือรายป โดยเฉพาะในระยะยาว จะเห็นวา 

Capital gain ของเรานอยหรือแทบจะไมมีเลย ซึ่งไมทราบวาเก่ียวของกับเร่ือง Image ที่ธนาคารธนชาตเปน

ธนาคารเล็กหรือไม หุนของธนชาตจะตํ่ากวา Book value อยูตลอดเวลา สาเหตุเปนเพราะอะไร ความนา

เช่ือของเรามี  นอยกวาหรือกรรมการเกงสูที่อื่นไมได หรือธรรมาภิบาลของบริษัทไมดี กรรมการมีคดีความ

หรือมีปญหาอะไร  หรือไม เพราะราคาหุนมันสะทอนความนาเช่ือถือของบริษัท บางทีหุนของเราก็ลงไปถูก

มาก ขอใหกรรมการชวยชี้แจงสาเหตุดวยวาเปนเพราะอะไร 

  ประธาน กลาววาเน่ืองจากเร่ืองนี้เก่ียวของกับเร่ืองแผนงานการรวมทุนที่บริษัทไดเตรียมขอมูลไวเพื่อ

รายงานแลว จึงขออนุญาตที่จะตอบชี้แจงในชวงทายที่มีวาระแจงเพื่อทราบ ซ่ึงไดจดประเด็นคําถามไวแลว 

หลังจากนั้น ไมมีผูใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ  
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มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุ ฉบับส้ินสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว มีดังนี้ 

  เห็นดวย จํานวน 474,037,438 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 00.000 
งดออกเสียง  จํานวน  0 เสียง คิดเปนรอยละ 00.000 
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี ้ 474,037,438 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุ ฉบับ
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี   และผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว  

วาระที่ 4  พิจารณาจัดสรรเงินกาํไร และพิจารณาจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549  

ประธาน แถลงตอที่ประชุมวา ตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทที่ไดชี้แจงใหทานผูถือหุน       

ไดรับทราบในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ไปแลวนั้น ในป 2549 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 1,467,866,826.23 

บาท (หนึ่งพันส่ีรอยหกสิบเจ็ดลานแปดแสนหกหม่ืนหกพันแปดรอยย่ีสิบหกบาทย่ีสิบสามสตางค) มีผลให

บริษัทสามารถพิจารณาการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดตามที่กฎหมายและขอบงัคับของบริษัทกําหนดไว 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบและอนุมัติในวาระนี้ 

ดังนี้  

1. รับทราบการจัดสรรเงินกําไรสุทธ ิ เปนทุนสํารองตามกฎหมาย ในอตัรารอยละ 5 ของเงินกําไรสุทธ ิ โดย   

คิดเปนจํานวนเงิน 73,393,341.31 บาท  (เจ็ดสิบสามลานสามแสนเกาหม่ืนสามพันสามรอยส่ีสิบเอ็ด

บาทสามสิบเอ็ดสตางค) ซึ่งการจัดสรรน้ีเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย 

2. ขอใหทีป่ระชุมพจิารณาอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549 งวด 6  เดือน

หลังต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549  ใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุน

บุริมสิทธิ ทุกราย ในอัตราเทากันหุนละ 0.50 บาท  (หาสิบสตางค) คิดเปนจํานวนเงิน 

666,577,001.50 บาท  (หกรอยหกสิบหกลานหาแสนเจด็หม่ืนเจ็ดพันหนึ่งบาทหาสิบสตางค)  การ

จายเงินปนผลคร้ังนี้เม่ือรวมกับการจายเงินปนผลงวดระหวางกาลจากผลการดําเนินงานคร่ึงปแรก  ต้ังแต

วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549  ในอัตราหุนละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค)  จํานวน

เงิน 399,946,200.90 บาท   (สามรอยเกาสิบเกาลานเกาแสนส่ีหม่ืนหกพันสองรอยบาทเกาสิบสตางค) 

ซึ่งจายไปเม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2549 แลว รวมเปนจํานวนเงินปนผลที่จายจากผลการดําเนินงาน

ประจําป 2549 ทั้งส้ินในอัตราหุนละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค) เปนจํานวนเงินรวม 

1,066,523,202.40 บาท (หนึ่งพันหกสิบหกลาน   หาแสนสองหม่ืนสามพันสองรอยสองบาทส่ีสิบ

สตางค)    

รวมจํานวนเงินที่ขออนุมัติจัดสรรในวาระนี้   1,139,916,543.71  บาท 
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ประธาน  กลาวเพิ่มเติมวา การจายเงินปนผลคร้ังนี้ จะมี pay out ratio คิดเปนประมาณรอยละ 72.66 

ของกําไรสุทธิ ซึ่งในการจายเงินปนผลจะพิจารณาถึงความจําเปนที่จะตองเก็บเงินไวเพื่อเปนทุนในการ

ขยายธุรกิจในอนาคต  เพราะสถาบันการเงินอยางธนาคารตองการเงินทุนคอนขางสูง  ถาจายเงินปนผล

มากก็อาจจะเปนภาระใหผูถือหุนตองพิจารณาเพิ่มทุน ซึ่งก็จะกระทบตอราคาหุน ดังนั้นถาไมจําเปนก็จะ

บริหารไมใหตองมีการเพิ่มทุนอีก เพราะจํานวนหุนที่มีอยูก็คอนขางมาก เม่ือ Free Float มากการซื้อขายหุน

ก็ทําไดลําบากเพราะราคาจะไมคอยสูงดังที่เห็นวาราคาหุนจะคอนขางตํ่า จึงจะขอใหที่ประชุมอนุมัติการ

จายเงินปนผลตามที่เสนอ   

และเพื่อประโยชนในการใชเงินกําไรสุทธิในสวนที่เหลือ ขอเสนอใหที่ประชุมอนุมัติโอนเงินกําไรสุทธิจํานวน 

401,343,623.83 บาท (ส่ีรอยหน่ึงลานสามแสนส่ีหม่ืนสามพันหกรอยย่ีสิบสามบาทแปดสิบสามสตางค) ซึ่ง

ประกอบดวยเงินกําไรสุทธิที่จัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 73,393,341.31 บาท  (เจ็ดสิบสาม

ลานสามแสนเกาหม่ืนสามพันสามรอยส่ีสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค)และเงินกําไรสุทธิที่คงเหลือ

ภายหลังการจัดสรร จํานวน 327,950,282.52 บาท (สามรอยย่ีสิบเจ็ดลานเกาแสนหาหม่ืนสองรอยแปดสิบ

สองบาทหาสิบสองสตางค) เขาเปนเงินกองทุนของบริษัทตอไป 

คุณชัชชัย ผูถือหุน แถลงวาในวาระนี้สวนตัวไมมีอะไรขัดของ แตขอสอบถามวา 

ในเอกสารเชิญประชุม ความเห็นของคณะกรรมการเสนอในขอ 1 ใหที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินสํารอง

ตามกฎหมาย ในขอ 2 เสนอใหอนุมัติจายเงินปนผลตามความเห็นคณะกรรมการก็เห็นควรใหอนุมัติ แตเม่ือ

สักครูทานประธานขอใหนําเงนิทีเ่หลือไปเปนเงินสํารองนั้นไมมีอยูในความเหน็ ดังนั้น หมายความวาประธาน

จะเพิ่มมติเร่ืองนีล้งไปในวาระนีใ้ชหรือไม คือใหโอนเงนิที่เหลือ 400 กวาลานบาทไปเปนเงินสํารองเพื่อให

เปนไปตามกฎของธนาคารแหงประเทศไทยใชหรือไม 

ประธาน  ชี้แจงวา ในขอนีมิ้ไดเขียนไวชัดเจนในหนังสือเชญิประชุม เหตุผลที่เขียนไววารับทราบการกันเงิน

สํารองไวรอยละ 5 เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายใหตองรับทราบ  แตทั้งรับทราบและเห็นชอบก็คงมีผลไม

ตางกัน และท่ีขอเพิ่มเติมไวอีกเร่ืองก็คงเปนเร่ืองทีพ่ิมพตกหลนไป แตในทางปฏิบัติก็ไดดําเนินการมาทุกปที่ให

นําเงินที่เหลือไปเปนเงินกองทุนของบริษัท ซึ่งถึงแมไมไดกลาวไวก็สามารถดําเนินการไดเชนกัน แตเห็นวาควร

ทําใหชัดเจนจึงไดขออนุมัติจากทีป่ระชุม 

ทั้งนี้ หากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมแลวก็จะสามารถปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดรายชื่อผูมี

สิทธิรับเงินปนผล (XD) ไดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และจายเงินปนผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 

เมื่อไมมีผูใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต ิ ผลการลงมติใน วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และพิจารณาจายเงินปนผล สําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําป 2549 มีดังนี้ 
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  เห็นดวย จํานวน 474,069,938 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 
งดออกเสียง  จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี ้ 474,069,938 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยเสียงเปนเอกฉันท เห็นดวยใหจัดสรรเงินกาํไรสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2549 และจายเงินปนผลแกผูถือหุน ตามรายละเอียดที่เสนอทุก
ประการ 

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบรายงานผลตอบแทนกรรมการประจาํป 2549  

ประธาน  แถลงตอที่ประชุมวา วาระน้ีเปนการเสนอรายงานการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการ ในป 

2549 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบ ซึ่งรายละเอียดของคาตอบแทนท้ังหมดปรากฏอยูในเอกสารแนบ 3 

ประกอบการประชุม ต้ังแตหนาที่ 27 ถึงหนาที่ 29 ในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม สรุปไดดังนี้ 

• คาตอบแทนที่จายแกคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดสรรจากวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติไวจํานวน 

7,800,000 บาท (เจ็ดลานแปดแสนบาท) โดยจาํนวนท่ีจายออกจริงเทากับ  7,640,000  บาท (เจ็ด

ลานหกแสนส่ีหม่ืนบาท) ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมหนาที่ 27  

• คาตอบแทนที่จายแกคณะกรรมการชุดยอยอ่ืน ๆ ซึ่งทั้งหมดเปนคาเบี้ยประชุม รายละเอียดการ

จายคาตอบแทนแกคณะกรรมการชุดยอยเปรียบเทียบป 2548 และ 2549 ปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหนาที่ 29 - 29  โดยคาตอบแทนที่จายในป 2549 มีจํานวนเทากับ 1,830,000  

บาท (หนึ่งลานแปดแสนสามหมื่นบาท) แยกออกเปน 

1. คณะกรรมการบริหาร   ประชุมทั้งส้ิน  12 คร้ัง เปนเงิน 810,000 บาท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ   ประชุมทั้งส้ิน    8 คร้ัง เปนเงิน 860,000 บาท 

3. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประชุมทั้งส้ิน    3  คร้ัง เปนเงิน 105,000 บาท 

4. คณะกรรมการสรรหา   ประชุมทั้งส้ิน    1 คร้ัง เปนเงิน   35,000 บาท 

ซึ่งรายละเอียดของคาตอบแทนขางตนเปนการรายงานเพื่อทราบไมมีการลงมติ และนอกเหนือจาก

คาตอบแทนดังกลาวบริษัทไมมีการจายคาตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชนอื่นใดในลักษณะที่มิใช

คาตอบแทนตามปกติใหแกทั้งกรรมการและพนักงาน   

ผูถือหุน (ไมประสงคออกนาม) 

ความเห็น เม่ือมีการจายคาตอบแทนจริงตามจํานวนท่ีประธานกลาว เหตุใดจึงไมใสยอดนั้นเปนยอดที่

อนุมัติ  ขอเสนอใหแกไขมาเปนยอดที่จายจริง  คือ 7,640,000 บาท  เพราะยอดที่อนุมัติไปเปน 7,800,000 

บาท แตจายจริงเพียง 7,640,000 บาทก็ขอใหแกมาใชยอดที่จายจริงแทนที่จะใชยอด 7,800,000 บาท 

ประธาน  ชี้แจงวา  ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติไวใหจายไดไมเกิน 7,800,000 บาท  ซึ่งจํานวนท่ีจายจริงนั้นก็

ไมถึง 
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ผูถือหุน  กลาววา เขาใจท่ีทานประธานตอบแตมีความเห็นวาควรจะทําใหถูกตองโดยลงจํานวน 7 ลาน

กวาตามที่จายจริง 

ประธาน  ชี้แจงเพิ่มเติมวา ในการขออนุมัติคาตอบแทนจะขอเปนวงเงินไวจํานวนหน่ึง แตในการจายจะ

แบงออกเปน 2 สวนคือ คือ สวนที่ 1 เปนคาตอบแทนที่ไมเก่ียวกับการประชุมซึ่งไมวากรรมการมารวมประชุม

หรือไมก็ถือวาทานทําหนาที่กรรมการได และสวนที่ 2 จะใหเม่ือมีการมาเขารวมประชุม ดังนั้นเม่ือบางทานไม

สามารถมารวมประชุมไดในบางคร้ังก็จะไมไดรับในสวนนี้ ดังนั้น จํานวนเงินที่จายจึงไมเต็มเทาจํานวนที่

ไดรับอนุมัติ และบริษัทก็ทํารายงานใหทราบวาผูถือหุนอนุมัติไวจํานวนเทาใดแลวก็มีการจายไปจริงจํานวน

เทาใด เพื่อใหผูถือหุนทราบ 

ผูถือหุน  กลาววา ความจริงเปนการขออนุมัติบําเหน็จกรรมการป 2548 ไมใชป 2550 ซึ่งถาเปนตัวเลขป 

2550 ก็จะยังไมทราบ แตถาป 2549 คณะกรรมการประชุมก่ีคร้ังก็ทราบแลว ยอดเงินที่จายใหก็ทราบแลว 

เงินจํานวนน้ันทานก็ทราบตัวเลขก็คือเงินที่จะขออนุมัติ 

ประธาน  แจงวาในวาระน้ีมิไดเปนการขออนุมัติแตเปนการรายงานเพื่อใหผูถือหุนทราบวาไดอนุมัติวงเงิน

ไวในปที่ผานมา และในวงเงินนั้นบริษัทไดจายไปเทาใด ขอเสนอเพียงเทานี้มิไดมีการขออนุมัติ  สําหรับการ

ขออนุมัติจะมีวาระแยกตางหาก 

ผูถือหุน  ถาเปนเชนนั้นก็ขอถอนญัตติ 

เมื่อไมมีผูใดซกัถาม / แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงกลาวสรุปวา ขอถือวาที่ประชุมไดรับ
ทราบรายงานการจายคาตอบแทนแกกรรมการบริษัทในป 2549 แลว และขอดําเนินการประชุม
ในวาระที่ 6 ตอไป 

วาระที่ 6   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่องออกตามวาระ 

ประธาน แถลงตอที่ประชุมวา ในปนี้ตนเองและกรรมการอีก 3 ทาน ดังรายช่ือที่ปรากฏในหนังสือบอก

กลาวเชิญประชุม ครบกําหนดออกตามวาระ จึงขออนุญาตออกจากที่ประชุมเปนการช่ัวคราวเพื่อใหผูถือ

หุนทุกทานไดพิจารณาและแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ โดยกอนออกจากที่ประชุมประธานไดแถลง

เพิ่มเติมวา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ในระหวางที่ตนมิไดอยูในที่ประชุมขอมอบหมายใหนายศุภ

เดช พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

นายศุภเดช  พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ ทําหนาที่ ประธานที่ประชุม โดยแถลงตอที่ประชุมวา 

ในปนี้กรรมการที่ครบกําหนดตองออกตามวาระ  จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย  

1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ 

2. นายพิมล รัฐปตย กรรมการ และท่ีปรึกษากฎหมาย     

3. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการอิสระ กรรมการกําหนดคาตอบแทน และ 

   กรรมการสรรหา 

4. นางสุชาดา ภวนานันท กรรมการ และกรรมการบริหาร 
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สําหรับการครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัทนี้ รวมไปถึงการครบวาระการดํารง

ตําแหนงในคณะกรรมการยอยชุดอื่น ๆ ของแตละทานดวย 

ในการสรรหาหรือเสนอแนะรายช่ือผูที่จะเขารับตําแหนงแทนกรรมการที่ครบวาระน้ี นอกจากคณะกรรมการ

บริษัทจะมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาเปนผูพิจารณาแลว  ในชวงตนป 2550 ที่ผานมา ต้ังแตวันที่ 1  

ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 บริษัทก็ไดเปดใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเขารับ

เลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมคร้ังนี้ ผานทางเว็บไซดของบริษัท (www.thanachart.co.th) แตปรากฏ

วาเม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเขามา ดังนั้น คณะกรรมการ

บริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาที่มีการพิจารณาลงมติเปนรายบคุคล จึงไดมีมติเห็นควร

เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระท้ัง 4 ทานกลับเขารับตําแหนงตอไป

อีกวาระหน่ึง   

ซึ่งในการพิจารณาดังกลาว นายสมเกียรติ ศุขเทวา ไมไดอยูรวมประชุมและลงมติในการเสนอชื่อตนเอง

กลับเขารับตําแหนง 

ทั้งนี้ ประธาน ไดกลาวสรุปถึงประวัติและผลงานของกรรมการแตละทานที่ครบกําหนดออกตามวาระ ที่ได

นําความรู ความสามารถ และประสบการณในตําแหนงหนาที่การงานดานตางๆ ของทานมาใหคําแนะนํา      

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอบริษัทและคณะกรรมการ  

และไดแถลงเพิ่มเติมเก่ียวกับ นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการอิสระ ซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการกําหนด

คาตอบแทนและกรรมการสรรหาดวย วาแมปจจุบัน นายสมเกียรติฯ จะไดรับการแตงต้ังใหเปน

กรรมการบริหารของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งอาจมองไดวาเปนธุรกิจทางการเงิน

เชนเดียวกับบริษัท แตการดํารงตําแหนงดังกลาวมิไดกระทบตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการอิสระและ

กรรมการชุดยอยตางๆ หรือกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทแตอยางใด ในทางกลับกัน

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทไดรับประโยชนจากความรูและประสบการณของทานเปนอยางมาก อีกทั้ง

การเปนกรรมการของบริษัทและกรรมการของธนาคารพาณชิยอื่นก็มิไดขัดตอขอกําหนดของทางการ ใน

เร่ืองคุณสมบัติของการดํารงตําแหนงกรรมการ  โดยธนาคารแหงประเทศไทยก็ไดใหความเห็นชอบแลว  จึง

ขอเรียนเพิ่มเติมให   ผูถือหุนทราบเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งรายละเอียดขอมูลประวัติกรรมการแตละ

ทานก็จะมีปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต หนาที่ 31 ถึงหนา 34  

จากนั้นไดสอบถามวาจะมีผูใดเสนอเปนประการอ่ืนหรอืจะซกัถาม/แสดงความคิดเหน็เพ่ิมเติมอยาง
ใดหรือไม 

คุณชัชชัย ผูถือหุน  กลาวชมเชยทานประธานและกรรมการท้ัง 3 ทานที่ไดแสดง Spirit ในการที่จะเปน

กรรมการที่จะไดรับเลือกเขามาอีกวาระหน่ึง  

คําถาม จากการอานประวัติโดยยอของประธาน และกรรมการแตละทาน เห็นวาไมมีการถือหุนของบริษัท

อยูเลย ทั้งๆ ที่โดยทั่วไปเขาก็จะมีการออกโครงการ ESOP หรืออะไรอยางอื่น โดยสวนใหญที่เขามีการออก

และไดไปรวมประชุมก็คัดคาน เสียงก็ไมชนะเนื่องจากเปนรายยอยแตก็ไดแสดงความเห็นไว แตจากที่ได
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อานรายงานประจําป และหนังสือเชิญประชุมของบริษัท กรรมการทั้งหลายไมมีการถือหุนอยูเลย จึงอยาก

สอบถามวาทานไมไดมีความเปนเจาของเลยหรือ Sense of ownership ซึ่งทานจะไดทํานุบํารุงใหบริษัท

เจริญกาวหนา เพราะแมถามีหุนก็ทําไดเพราะมีกฎกติกาที่จะตองไมใชขอมูลภายในมาทําการซ้ือขายหุนอยู

แลว   

คุณศุภเดช  กลาวขอบคุณแทนทานประธานและทานกรรมการ  จากน้ันไดตอบช้ีแจงทานผูถือหุนวา ใน

เร่ืองโครงการ ESOP ทางฝายจัดการและคณะกรรมการไดพิจารณามาอยางละเอียดแลวในหลายๆ ป 

ติดตอกัน และก็มีความเห็นวาถาออก ESOP ในชวงนี้ที่ราคาหุนของบริษัทคอนขางตํ่าโดยตํ่ากวาราคา 

Book value มาก ก็จะทําใหผูถือหุนรายยอยเสียประโยชน และเปน Conflict of interest จึงไมมีการออก 

ESOP Program รวมถึงไมมีการถือหุนดวย 

คุณชัชชัย กลาวเพิ่มเติมวา ประเด็นที่ตองการสอบถามคือ เหตุใดกรรมการไมมีการถือหุนของบริษัท มิได

สอบถามถึงการออก ESOP Program เพราะถาบริษัทออกก็คงจะตองคัดคานเชนเหมือนกับที่ประชุมใน

บริษัทอื่น 

คุณศุภเดช ชี้แจงวา เดิมทั้งตนเอง และทานประธานก็มีการถือหุนของบริษัท แตเม่ือเปนกรรมการบริหาร

ของทั้งบริษัท และธนาคารธนชาต ก็ติดขัดขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยที่หามถือหุน จึงตองขาย

หุนทิ้งไป     

เม่ือไมมีผูซักถาม / แสดงความเห็นเพิ่มเติม คุณศุภเดช ประธานในที่ประชุม จึงไดขอใหที่ประชุมพิจารณา  

ลงมติเลือกต้ังกรรมการที่ครบกําหนดตองออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขารับตําแหนงกรรมการของ 

บริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง โดยชี้แจงเพิ่มเติมวา ผูถือหุนสามารถลงมติเลือกต้ังกรรมการกลับเขารับตําแหนง

ทั้งชุด 4 ทาน หรือจะแยกลงมติเปนรายบุคคลตามรูปแบบหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งบริษัทก็ไดจัดเตรียมบัตร

ลงคะแนนสําหรับวาระน้ีในรูปแบบเดียวกันไวแลว โดยจะมีบัตรลงคะแนนจํานวน 5 บัตร 

1. กรณีที่ผูถือหุนตองการลงมติเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดกลับเขารับตําแหนง ใหใชบัตรแรกที่ระบุ วาระท่ี 6

และมีวงเล็บวา (เลือกต้ังกรรมการทั้ง 4 ทาน) 

2. กรณีที่ตองการลงมติเปนรายบุคคล ใหใชบัตรที่ระบุวา วาระท่ี 6 และระบุชื่อกรรมการ 

6.1 นายบันเทิง ตันติวิท  6.2 นายพิมล รัฐปตย 

6.3 นายสมเกียรติ ศุขเทวา  6.4 นางสุชาดา ภวนานันท 

และหากกรรมการทั้ง 4 ทาน ไดรับการเลือกต้ังกลับเขามาดํารงตําแหนง คณะกรรมการบริษัทก็จะเปน      

ผูพิจารณาแตงต้ังการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ ตอไป 

มต ิ ผลการลงมติใน วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
ซึ่งมีการลงมตแิยกเปนรายบุคคล มีดังนี้ 

 1.  นายบันเทิง  ตันติวิท 
      เห็นดวย จาํนวน 467,033,188 เสียง คิดเปนรอยละ 98.515 
    ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 
    งดออกเสียง  จํานวน 7,040,000 เสียง คิดเปนรอยละ 1.485 
    จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 474,073,188 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 
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2.  นายพิมล  รัฐปตย 
      เห็นดวย จาํนวน 467,033,188 เสียง คิดเปนรอยละ 98.515 
    ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 
    งดออกเสียง  จํานวน 7,040,000 เสียง คิดเปนรอยละ 1.485 
    จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 474,073,188 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

3.  นายสมเกียรติ  ศุขเทวา 
      เห็นดวย จาํนวน 467,033,188 เสียง คิดเปนรอยละ 98.515 
    ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 
    งดออกเสียง  จํานวน 7,040,000 เสียง คิดเปนรอยละ 1.485 
    จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 474,073,188 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

4.  นางสุชาดา  ภวนานันท 
      เห็นดวย จาํนวน 467,033,188 เสียง คิดเปนรอยละ 98.515 
    ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 
    งดออกเสียง  จํานวน 7,040,000 เสียง คิดเปนรอยละ 1.485 
    จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 474,073,188 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

สรุป   ที่ประชุมมีมติดวยเสียงสวนใหญรอยละ 98.515  ซึง่เกินกวากึง่หนึง่ของจาํนวนหุนที่
เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้  เห็นดวยใหเลือกตั้ง นายบันเทิง  ตนัติวทิ  
นายพิมล  รัฐปตย  นายสมเกียรติ  ศุขเทวา และ นางสุชาดา  ภวนานนัท   กรรมการท่ี
ครบกําหนดตองออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขารับตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง  

กอนเขาสูการพิจารณาในวาระท่ี 7  นายศุภเดช  พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ/ประธานทีป่ระชมุ 

ไดขอใหเชิญประธานกรรมการ และกรรมการทั้ง 3 ทานกลับเขาหองประชุมเพื่อรวมการประชุมตามระเบียบ

วาระท่ีเหลืออยูตอไป  

วาระที่ 7 พิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการจากผลการดําเนนิงาน ประจําป 2549 และพิจารณา
ทบทวนคาตอบแทนกรรมการประจําป 2550 

ประธาน แถลงตอที่ประชุมวา วาระน้ีเปนการเสนอขออนุมัติเก่ียวกับการจายคาตอบแทนแก

คณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งมีคุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ เปนประธานไดศึกษา

และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอตอที่ประชุม  แตเนื่องจากในวันนี้ คุณศิริเพ็ญฯ ไม

สามารถเขารวมประชุมได  จึงขอเรียนเชิญคุณสมเกียรติ  ศุขเทวา กรรมการกําหนดคาตอบแทน เปนผูนํา

เสนอรายละเอียดของการพิจารณาในวาระน้ีตอที่ประชุม  

คุณสมเกียรติ ศุขเทวา แถลงตอที่ประชุมวา ในการเสนอขออนุมัติเก่ียวกับการจายคาตอบแทนแก

กรรมการบริษัทนี้ ซึ่งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลว จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใน

วาระน้ี แยกเปน 2 รายการดวยกัน ดังนี้   

7.1 ขออนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2549  ในอัตรารอยละ 

1ของจํานวนเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามนโยบายท่ีที่ประชุมผูถือหุนไดกําหนด
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ไว โดยปนี้จํานวนเงินปนผลท่ีเสนอใหจายแกผูถือหุนจากผลการดําเนินงานท้ังป 2549 มีจํานวน

เทากับ1,066,523,202.40 บาท (หนึ่งพันหกสิบหกลานหาแสนสองหม่ืนสามพันสองรอยสองบาทส่ีสิบ

สตางค) ดังนั้น จํานวนเงินบําเหน็จที่ขอเสนอจายแกกรรมการท้ังคณะ จึงเทากับ 10,665,232.02 

บาท (สิบลานหกแสนหกหม่ืนหาพันสองรอยสามสิบสองบาทสองสตางค) โดยใหคณะกรรมการเปน

ผูจัดสรรกันเอง โดยผูถือหุนสามารถพิจารณารายละเอียดของการจายเงินบําเหน็จกรรมการ ซึ่งสรุป

เปรียบเทียบป 2549 และ ป 2548 ไดจากเลมเอกสารเชิญประชุมหนาที่ 35  

7.2 ขออนุมัติปรับปรุงอัตราคาตอบแทนกรรมการ   โดยขอปรับวงเงินรวมทั้งป   เพิ่มจาก 7,800,000 

บาท (เจ็ดลานแปดแสนบาท) เปน 8,600,000 บาท (แปดลานหกแสนบาท) หรือคิดเปนเพิ่มขึ้น รอย

ละ 10.26  ทั้งนี้ ใหคงอัตราการจายคาตอบแทนตอเดือนและตอคร้ังที่มีการประชุมไวที่จํานวนเทา

เดิม  เนื่องจากวงเงินปจจุบันไดขออนุมัติไวสําหรับการจัดสรรเปนเงินประจําตําแหนงตอเดือนและ

คาเบี้ยประชุมตอคร้ังที่จํานวน 12 คร้ัง/ป    แตการประชุมจริงอาจมีจํานวนมากกวานั้น ดังนั้นจึงขอ

เสนอปรับเพิ่มอีกจํานวน 800,000 บาท (แปดแสนบาาท) เพื่อรองรับกรณีที่มีการประชุมมากกวา 

12 คร้ังตอป  โดยวงเงินที่เสนอขออนุมัตินี้จะขอใหมีผลใชบังคับต้ังแตป 2550 เปนตนไปจนกวาที่

ประชุมผูถือหุนจะมีการอนุมัติใหเปล่ียนแปลง  

ทั้งนี้ รายละเอียดของอตัราคาตอบแทนในปจจุบัน (ตามเอกสารแนบ 5 ในหนังสือเชิญประชุม) มีดังนี้ 

        (หนวย : บาท) 

 
ตําแหนง 

เงินประจําตําแหนง  
(รายเดือน : คน) 

คาเบ้ียประชุม  
(ตอครั้ง : คน) 

รวม (ตอคน) 

ประธานกรรมการ  60,000 40,000 100,000 

กรรมการ/คน *(11 คน) 30,000 20,000 50,000 

จํานวนเงินรวมตอเดือน 390,000 260,000  

จํานวนเงินรวมตอป 4,680,000 3,120,000 7,800,000 

ในเอกสารแนบ 5 หนาที่ 36 มีการพิมพขอมูลในสวนของจํานวนรวม (ตอคน) ของกรรมการผิดพลาด 

คือ พิมพไว 60,000 บาท ที่ถูกตองคือ 50,000 บาท 

ซึ่งเม่ือรวมทั้งปแลวจํานวนคาตอบแทนจะอยูภายในวงเงิน  7,800,000  บาท  (เจ็ดลานแปดแสนบาท) 

หรือเฉล่ียเปนจํานวนคร้ังการประชุมไมเกิน 12 คร้ังตอป   ทั้งนี้ สําหรับการจายเงินบําเหน็จแก

กรรมการนั้น ก็เปนไปตามนโยบายที่ผูถือหุนไดอนุมัติไว  และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนได

พิจารณาแลวเห็นวาอัตรารอยละ 1 เปนอัตราที่เหมาะสม 

จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น  

คุณวัลลภ  จรัสฉิมพลีกุล ผูถือหุน 

แสดงความเห็น 1  ในวาระท่ี 7.1 เปนการพิจารณาจายเงินบําเหน็จใหแกกรรมการ ซึ่งกรรมการตอง

ทําประโยชนใหแกผูถือหุนใหสมกับที่ควรจะใหไมวาจะเปนดานการบริหารและการเงิน เพราะฉะน้ัน
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กอนการพิจารณาใหบําเหน็จ ขอใหคณะกรรมการพิจารณาเปรียบเทียบใหดีเสียกอนการตัดสินใจ 

เพราะการจายบําเหน็จยอมขึ้นอยูกับผลงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงหากสามารถบริหารงานและทํากําไร

เพิ่มไดก็สมควรไดรับเงินบําเหน็จ แตหากไมสามารถทํากําไรเพิ่มไดและในทางตรงกันขามกลับทําให

กําไรหดหายไป ซึ่งในป 2549 คณะกรรมการชุดนี้มีความสามารถทํากําไรไดเพียง 1,468 ลานบาท ถา

ยอนมาดูในป 2548 มีกําไรถึง 3,104 ลานบาท ในป 2547 มีกําไร 2,983 ลานบาท จะเห็นไดวาในป 

2548 มีกําไรมากกวา   ป 2547 ถึง 121 ลานบาท แตในป 2549 สามารถทํากําไรไดลดลง 1,636 ลาน

บาท หรือเรียกอีกอยางก็คือ ทําใหผูถือหุนขาดทุนกําไรไปจํานวน 1,636  ลานบาท  จึงขอเชิญชวนผูถือ

หุนรายยอยทุกทานใหพิจารณาวาการบริหารงานในป 2549 ที่ผานมามีความสมควรประการใดท่ีจะ

มอบบําเหน็จตามที่ขอมาสําหรับการลงมติในวันนี้อยางไรเสียผูถือหุนรายยอยก็ไมสามารถสูได แต

อยางนอยก็ทําใหคณะกรรมการคิดไดวาขอเสนอที่ใหพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จใหแกกรรมการน้ัน 

ยังมีผูถือหุนมากรายที่ไมเห็นดวยกับขอเสนอน้ีถึงแมจะมีหุนเปนจํานวนท่ีนอยก็ตาม จึงอยากให

ความเห็นวาถากรรมการมีจริยธรรมดีแลว   ขอความกรุณาพิจารณาทบทวนใหดีกอนที่จะขอบําเหน็จ

ตามที่เสนอมา 

แสดงความเห็น 2 สําหรับคาตอบแทนก็เชนที่กลาวมาแลววา ถาทํากําไรเพิ่มขึ้นไดมากกวาปที่แลวก็   

สมควรไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามสัดสวน แตถาทํากําไรลดลง  คิดวาคาตอบแทนนาจะลดลงมากกวา

ที่จะเพิ่ม ดูอยางเชนเงินปนผลปไหนมีกําไรมากก็จายมาก ปไหนกําไรนอยก็ลด ถึงแมจะมีกําไรผูถือหุน

ก็ไดลดลง  แตคาตอบแทนกรรมการมีการของทุกปไมวาจะกําไรเพิ่มหรือกําไรลด จึงเห็นวาไม

เหมาะสม ขอใหกรรมการพิจารณาดูใหดีอีกคร้ังแลวจึงคอยกลับมา 

ประธาน กลาววา ในเร่ืองนี้จําเปนตองขออนุญาตอธิบายตอที่ประชุม การบริหารงานของบริษัทใน

อดีตที่ผานมาเวลาท่ีมีกําไรมากคณะกรรมการก็มิไดขออะไรเพิ่มมาก  เพราะบางทีการที่กําไรมากการ

บริหารก็อาจจะงาย แตในชวงที่กําไรนอยการบริหารอาจจะมากและตองใชความสามารถในการ

บริหารมาก  จําไดวาที่ผานมาเม่ือมีกําไรมากผูถือหุนก็ขอใหจายเงินปนผลมากซึ่งตอนนั้นมีการจายแค 

20 – 30% ของกําไรสุทธิเทานั้น  ถาหากกรรมการตองการไดเงินบําเหน็จมาก ๆ ก็คงจะเสนอใหมี

การเงินปนผลในจํานวนท่ีมากต้ังแตชวงนั้นแลว แตตามที่ไดเรียนกับผูถือหุนมาตลอดวาการ

บริหารงานเราจะมองในระยะยาว เพราะอยากใหบริษัทม่ันคงเปนบริษัทที่มีมูลคา ถาซ้ือหุนบริษัทเรา

ไวระยะยาวสามารถหวังผลตอบแทนระยะยาวได สามารถพึ่งพาเงินปนผลได คณะกรรมการจึงได

รักษาระดับของการจายเงินปนผลไวมิใชกําไรมากก็จายมาก กําไรนอยก็จายดังที่ทานผูถือหุนกลาว 

เพราะเวลาท่ีกําไรมากก็มิไดจายเงนิปนผลมาก สําหรับเวลาท่ีกําไรนอยเชนในตอนนี้แตในอนาคต

เล็งเห็นไดวาจะสามารถทํากําไรไดมากขึ้น การจายเงินปนผลมิไดมองแตตัวเลขอดีตแตคณะกรรมการ

มองถึงศักยภาพในอนาคตดวย การที่จายเงินปนผล 80 สตางคเพราะคาดวาจะสามารถรักษาระดับนี้

ได เพราะฉะน้ันนโยบายที่เราดําเนินการอยูมิไดพิจารณาวากําไรมากจายมากกําไรนอยจายนอยแต

อยางใดสําหรับในปที่ผานมาท่ีกําไรลดนอยลง ก็ดวยเหตุผลที่ไดแจงตอผูถือหุนไปอยางชัดเจนแลววา 

บริษัทกําไรนอยลงเพื่อความม่ันคง เพื่อที่จะไดกําไรมากขึ้นในอนาคต ถาบริษัทไมไดทําในส่ิงที่ทําไปใน
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ป 2548 และป 2549 ซึ่งเปนผลใหกําไรลดลง ธนาคารธนชาตก็คงไมเปนธนาคารที่จะอยูในสายตาของ

ผูที่ตองการจะเขามารวมทุน  แตจากการที่เราสามารถขยายเครือขายสาขา ปรับปรุงฐานะและ

ตําแหนงในการทําธุรกิจใหมาอยูในแถวหนาดานเชาซ้ือได  มีฐานลูกคาเงินฝากมากขึ้น ทําใหคนที่มอง

ในระยะยาวเห็นวามีคา ดังนั้น จึงหวังวาผูถือหุนคงจะเขาใจและมองระยะยาวมองเลยตัวเลขที่ตกลง

มาช่ัวคราว สําหรับการพิจารณาวาจะอนุมัติหรือไมนั้นก็เปนสิทธิของผูถือหุน 

คุณธนวัฒน  ปนรอด ผูถือหุน 

สอบถาม วา จากเอกสารแนบ 5 ประกอบการประชุม ที่บริษัทไดจัดทําตารางไวมีกรรมการจํานวน 15 

ทาน และมีหมายเหตุไววากรรมการลําดับที่ 13 –15 ลาออกต้ังแตชวงปลายป 2548 แตไดรับเงิน

บําเหน็จกรรมการท่ีจายเม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 แตจํานวนที่ขออนุมัติในวันนี้คือ 10 ลานบาท

เศษๆ ทําไมกรรมการลําดับที่ 13 –15 จึงยังมีตัวเลขจายอยูดวย และเหตุใดกรรมการลําดับที่ 9 , 11 

และ 12 จึงไดรับบําเหน็จเปนจํานวนนอย เหตุใดจึงไมเทากันขอความรูจากทานประธานดวย 

ประธาน ชี้แจงวาสําหรับเงินบาํเหน็จที่ใหแกกรรมการเปนการใหเพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานในปที่ผาน

มา ถาหากกรรมการทานใดปฏิบัติหนาที่อยูในป 2548 แลวมาลาออกหลังจากนั้น การจายเงินบําเหน็จ

ในป 2549 กรรมการทานนั้นก็ยังมีสิทธิไดรับอยูตามสัดสวนจํานวนเดือนที่ไดอยูรวมบริหาร สําหรับคน

ใหมที่เขามาก็จะไดรับตามสวนเชนกัน 

คุณธารา  ชลปราณี  ผูถือหุน 

ใหขอสังเกต ในขอ 7.1 วา ตามตารางที่ปรากฏอยูในเอกสารเชิญประชุมหนาที่ 35 นี้ไมถูกตอง ตรง

สวนนี้เขียนวา “ผลตอบแทนในรูปเงินบําเหน็จที่จายใหแกกรรมการบริษัทในป 2549 เปรียบเทียบป 

2548   ดังนี้..” เพราะฉะน้ัน ตาราง 2 ชองนี้นาจะเปนป 2549 และป 2548 แตถาดูจากวงเงินแลวคิด

วานาจะมีขอผิดพลาดอยางที่ทานผูถือหุนกอนหนานี้ไดกรุณาต้ังขอสังเกตวาไดลาออกจากการเปน

กรรมการต้ังแตชวงปลายป 2548 ดังนั้นไมมีการดําเนินงานในป 2549 จึงไมสมควรไดรับเงินบําเหน็จป 

2549 ตรงนี้ที่เปนชองเงินบําเหน็จกรรมการเขาใจวาเปนของป 2548 และป 2547 ไมใชป 2549 กับป 

2548  สวนนี้    คิดวาเปนความผิดพลาดแตไมแนใจวาเขาใจถูกตองหรือไม ก็คือเงินบําเหน็จที่จะขอ

อนุมัติวันนี้เปนเงินบําเหน็จที่จายใหแกการดําเนินงานของกรรมการในป 2549 เพราะฉะน้ันตรงสวนนี้

ที่ทานผูถือหุนต้ัง    ขอสังเกตวาหมายเลข 13 –15 ไดลาออกกอนป 2549 จึงไมควรมีตัวเลขเงินตรงนี้ 

ดังนั้นตัวเลขเงินที่ปรากฏตรงนี้ คือ ตัวเลขที่ปรากฏสําหรับปที่ดําเนินงาน ป 2548 ซึ่งอนุมัติจายเงิน

บําเหน็จในป 2549 เขาใจวาเปนเชนนั้นมากกวา เอกสารนี้จึงไมถูกตองนัก สําหรับรายการท่ีเปน

หมายเลข 9 , 11 และหมายเลข 12 นั้น ก็คือกรรมการท่ีเขามาทดแทน และก็ตัวเลขวงเงินตรงนี้จะเห็น

วาตํ่ากวา คือ เอาตัวเลข 277,019 บาทมารวมกับตัวเลข 484,783.25 บาทก็จะนอยกวา 831,057 

บาท เพราะวากรรมการ    เหลานี้เขามาทีหลังและขาดการประชุมไปบางบางสวน และกรรมการ

ลาออกก็ตองมีการสรรหา ตองทิ้งชวงเวลาในการสรรหาเพื่อจะรอคนเขามาเปนกรรมการแทนและขอ

อนุญาตใหขอสังเกตตอในวาระท่ี 7.2 โดยกลาวเพิ่มเติมวา ไดมีการเสนอใหพิจารณาวาระท่ี 7.1 และ 

7.2 พรอมกัน   ซึ่งความจริงแลวนาจะใหมีการอภิปรายแยกทีละวาระ  คือ  7.1 กอนแลวจึงมา 7.2    
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ขอสังเกต ในขอ 7.2 สวนที่เปนคาตอบแทนกรรมการประจําป 2550 และก็ไดมีการอนุมัติวงเงินไวไม

เกิน 7,800,000 บาท ซึ่งก็ไดแบงเปนวงเงินประจําตําแหนงจํานวน 4,680,000 บาท และคาเบี้ยประชุม

3,120,000 บาท/ป ในตัวเลขจํานวนเงินนั้นไมมีขอสงสัยเพราะตัวเลขเงินรายเดือนตอคร้ังตอคนไมมี

การเปล่ียนแปลง  แตที่สงสัยคือ จํานวนท่ีขอเพิ่มขึ้น 800,000 บาทโดยระบุวาเปนการปรับเพิ่มเพื่อให

มีความคลองตัวในกรณีที่มีการประชุมมากกวาจํานวน 12 คร้ัง/ป จึงมีความสงสัยวามีความจําเปนจริง

หรือไมที่จะตองมีการประชุมเกิน 12 คร้ัง/ป เพราะการท่ีขอเพิ่มวงเงินเขามาจํานวน 800,000 บาท 

หมายถึงวา ถาคิดจากตัวเลขตรงนี้ก็จะเปนการจายเบี้ยประชุมซึ่งตอเดือนมีจํานวนประมาณ 260,000 

บาท ดังนั้น 800,000 บาทท่ีเพิ่มขึ้นก็สําหรับการประชุมที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาจํานวน 3 คร้ัง เทากับทุก ๆ 

4 เดือนจะมีการประชุมเพิ่มขึ้น 1 คร้ัง  ซึ่งโดยสวนตัวคิดวาไมมีความจําเปนขนาดที่จะตองปรับเพิ่ม

ขึ้นมาเพื่อใหเกิดความคลองตัวดังที่กลาว  เพราะไมแนใจวาจะมีเหตุการณฉุกเฉินถึงขนาดตองมีการ

เรียกประชุมกรรมการมากกวาเดือนละ 1 คร้ัง ตรงนี้เปนขอสังเกตที่เห็นวาการขอปรับเพิ่มสวนนี้ไมคอย

เหมาะสมเทาใด 

ประธาน กลาววา ขอตอบชี้แจงในขอ 7.1 กอน 

ในขอ 7.1 เขียนไววาผลตอบแทนในรูปเงินบําเหน็จที่จายใหแกกรรมการในป 2549 ซึ่งที่ทานผูถือ

หุนกลาวนั้นถูกตองแลวคือ จายในป 2549 เปนผลงานของป 2548 ถาจายในป 2548 ก็เปนผลงาน

ของป 2547 เพราะฉะนั้นจริง ๆ แลวขอมูลก็ถูกตองมิไดผิดเพียงแตการจัดทําไมชัดเจนเทาที่ควร 

สําหรับขอ 7.2 ในสวนที่วาทําไมตองมีการประชุมมากกวา 12 คร้ัง ในปที่ผานมาโดยเฉพาะอยางย่ิง

ในชวงหลังที่มีการเจรจากับธนาคารตางชาติที่จะเขามารวมทุน  คณะกรรมการมีเร่ืองที่จะตอง

พิจารณาเปนจํานวนมาก ปที่แลวก็มีการประชุมมากกวา 12 และในปตอไปถาธนาคารตางชาติเขา

มาแลวที่กลาวเชนนี้เปนเพราะวา ที่มีการเซ็นสัญญากันไปนั้นก็มีเงื่อนไขหลายประการท่ีตองเกิดขึ้น 

หรือไมเกิดขึ้นกอนที่เขาจะเขามา  และถาเขามาแลวในชวงตนก็มีเร่ืองที่จะตองพิจารณารวมกันมากก็

มีความเปนไปไดที่จะตองมีการประชุมมากกวา 12 คร้ัง ในสวนนี้ก็เพียงเปนการขอไวเพื่อความ

คลองตัวเทานั้นซึ่งก็หวังวาทานผูถือหุนคงมีความเช่ือม่ันในคณะกรรมการพอสมควรวา คณะกรรมการ

คงไมมีการเรียกประชุมโดยไมมีเหตุ     จําเปนเพื่อตองการรับคาเบี้ยประชุม  และสําหรับคาเบี้ยประชุม

ของบริษัทเม่ือเทียบกับที่อื่นก็ไมไดมีจํานวนท่ีมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเทียบกับคุณสมบัติของ แต

ละทานที่เขามาเปนกรรมการ ทั้งนี้ก็อยากจะขอใหผูถือหุนมีความเชื่อม่ันและก็ใหเกียรติ แก

คณะกรรมการในเร่ืองนี้ และกอนที่จะเสนอก็ไดมีการพิจารณากันอยางถ่ีถวนแลวและก็เห็นวามีเหตุผล 

คุณธนวัฒน ผูถือหุน 

สอบถามเพ่ิมเติม  ขอใหทานประธานชวยอธิบายใหความกระจางอีกคร้ัง กรณีที่กลาววากรรมการที่

เขามาทีหลังจะไดผลตอบแทนนอยกวา แตจากที่เปดดูรายงานการประชุมปที่ผานมากรรมการแลว

กลับเขามาใหมจํานวน 4 ทาน คือ คุณสมมาตร พูนภักดี  คุณสุวรรณภา  สุวรรณประทีป  คุณจันทิมา  

จตุรภัทร  และก็ พลเรือตรีวิทุร  แสงสิงแกว ปรากฏวาในตารางน้ีคุณสุวรรณภา ไดนอยกวาทานอื่น ๆ 

ที่เขามาพรอมกัน และตัวเลขท่ีแจงวาเปนของป 2549 มันก็ตรงกับตัวเลขที่ขออนุมัติบําเหน็จในการ
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ประชุมคร้ังนี้ คือตัวเลขรวม 10,665,232.02 บาทเหมือนกัน และกรรมการที่บอกวาลาออกต้ังแต

ปลายป 2548 และบริษัทก็เขียนไววาไดจายเงินบําเหน็จไปแลวเม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 แตยังมี

รายช่ือไดรับในปนี้ดวย 

ประธาน ชี้แจงวา บริษัทนําจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนมาจัดสรรท้ังหมด แตถวงน้ําหนักโดย

เอานําอายุการดํารงตําแหนงมาคํานวณ สําหรับคุณสุวรรณภา คุณปยะพงศ และคุณนุสรานั้น เขามารับ

ตําแหนงตอจาก คุณสุปรียา  คุณวีรศักด์ิ และคุณบัณฑิต ซึ่งลาออกระหวางป  บริษัทก็จะเอาอายุการ

เปนกรรมการมาถวงน้ําหนักแตเงินบําเหน็จที่ไดรับอนุมัติจํานวนเทาใดก็จะนํามาจัดสรรท้ังหมด ซึ่งก็

เปนไปตามแนวทางท่ีไดดําเนินการมาตั้งแตป 2536   

คุณธารา ผูถือหุน 

แสดงความเห็นวา จริง ๆ แลวรายละเอียดที่แสดงเปนการจายเงินบําเหน็จในป 2549 แตตารางนี้ไม    

ชัดเจนควรจะเติมลงไปดวยวา เงินบําเหน็จกรรมการในชองแรกเปนป 2549 สวนในชองที่ 2 เปนของป 

2548 และใหใสวงเล็บไวดานหลังดวยวาตรงชองเงินบําเหน็จของป 2549 และ ป 2548 วาสําหรับ

กรรมการที่ปฏิบัติงานในป 2548 เปรียบเทียบกับป 2547 แตเนื่องจากตัวเลขที่จายแลวและที่ขออนุมัติมี

จํานวนเทากัน คือ 10,665,232.02 บาท เพราะวาจายเงินปนผลระหวางกาล 30 สตางค และจายเงินปน

ผลในชวงปลายปอีก 50 สตางค เพราะฉะน้ันวงเงินบําเหน็จจึงมีจํานวนเทากัน ซึ่งเปนตัวเลขที่บังเอิญ

และก็เกิดการสับสนทําใหเขาใจผิดวาตัวเลขเงินบําเหน็จที่แสดงอยูนี้เปนตัวเลขที่จะจายในป 2550 

ดังนั้นตารางท่ีแสดงนี้ควรจะทําเปน 3 ชองคือ ป 2548 ป 2549 และป 2550 แลวก็เวนชองป 2550 ไววา

ยังไมไดอนุมัติ  

ประธาน กลาววา ตัวเลขที่แสดงในหนา 35 เปนตัวเลขเกาในอดีตมี 2 ชอง คือเงินบําเหน็จของป 2549 

จายจากผลการดําเนินของป 2548  และเงินบําเหน็จของป 2548 ก็คือจายจากผลการดําเนินงานของป 

2547  ซึ่งป 2547 จายเงินปนผล 70 สตางค/หุน และป 2548 จายเงินปนผล 80 สตางค/หุน โดยเงิน

บําเหน็จที่ไดรับอนุมัติคณะกรรมการก็จะนํามาจัดสรรกันเองทั้งจํานวน  และในปนี้ถาผูถือหุนอนุมัติให

จายก็จะมีจํานวนเทากันกับปที่ผานมา คือ 10,665,23.02 บาท สําหรับการจัดสรรอยางไรก็จะเปนไป

ตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

ผูถือหุน (ไมประสงคออกนาม) 

แสดงความเห็น วา ผูถือหุนก็ไดแสดงความเห็น และขอสงสัยตาง ๆ แลว หวังวาในปหนางบบัญชีนี้จะ

มีการลงรายละเอียดใหมากขึ้นตามที่ผูถือหุนรายยอยไดเสนอไป เพื่อจะไดเปนการประหยัดเวลาผูถือหุน

ทานอื่น สําหรับวาระนี้คิดวาไดใชเวลาในการซักถามมาพอสมควรแลว ขอเสนอใหมีการลงมติ 

คุณวัลลภ ผูถือหุน 

แสดงความเห็น วา สําหรับคาตอบแทนท่ีขอปรับเพิ่มจากเดิม 7,800,000 บาท เปน 8,600,000 บาท 

เพื่อใหมีความคลองตัวกรณีที่มีการประชุมมากกวา 12 คร้ัง/ปนั้น  เพื่อประนีประนอมก็ขอใหเปนไปตาม

จํานวนเดิมสําหรับสวนที่มีการประชุมเกิน 12 คร้ังก็คิดวากรรมการนาจะเสียสละเพ่ือบริษัทได 
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ประธาน  กลาววาขอรับทราบขอคิดเห็นของทานผูถือหุน และก็ในการบริหารการประชุมก็จะทําอยางมี

จรรยาบรรณและก็มีความซ่ือสัตยตอบริษัทมากที่สุด  แตในวันนี้ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามที่

เสนอจากนั้นคงตองพิจารณากันตอไป  ทานผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียงเห็นดวย หรือไมเห็นดวย

ได เพราะบริษัทไมมีผูถือหุนรายใหญรายเดียวที่จะสามารถบอกไดวาใหเปนอยางไรก็ตองเปนไปตามนั้น 

บริษัททุนธนชาตมีผูถือหุนที่หลากหลายมาก ดังนั้นจึงไมมีกรณีผูถือหุนรายใหญจะเอาเปรียบผูถือหุน

รายยอย 

จากนั้นไดขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ ผลการลงมติ ในวาระที่ 7 พิจารณาจัดสรรเงนิบําเหน็จแกกรรมการจากผลการ
ดําเนินงาน ประจําป 2549 และพิจารณาทบทวนคาตอบแทนกรรมการประจําป 2550 มี
ดังนี ้

7.1   พิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําป 2549 ในอัตรา

รอยละ 1 ของจํานวนเงินปนผลท่ีอนุมัติใหจายแกผูถือหุน คิดเปนจํานวน 10,665,232.02 

บาท (สิบลานหกแสนหกหม่ืนหาพันสองรอยสามสิบสองบาทสองสตางค) โดยให

คณะกรรมการเปนผูจัดสรรระหวางกันเอง  
 เห็นดวย จํานวน 470,756,899 เสียง คิดเปนรอยละ 99.281 
 ไมเห็นดวย จาํนวน 3,407,700 เสียง คิดเปนรอยละ 0.719 
 งดออกเสียง  จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 
 จํานวนเสียงทัง้หมดในวาระนี้ 474,164,599 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

7.2  พิจารณาทบทวนคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2550 โดยปรับเพิ่มวงเงินคาตอบแทน

รวมตอปจาก 7,800,000  บาท  ขึ้นอีก  800,000  บาท  รวมเปน  8,600,000 บาท หรือ

คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 10.26  เพื่อรองรับกรณีที่มีการประชุมมากกวา 12 คร้ังตอป 
 เห็นดวย จํานวน 470,756,899 เสียง คิดเปนรอยละ 99.281 
 ไมเห็นดวย จาํนวน 3,407,700 เสียง คิดเปนรอยละ 0.719 
 งดออกเสียง  จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 
 จํานวนเสียงทัง้หมดในวาระนี้ 474,164,599 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

สรุป  ที่ประชุมมีมติดวยเสียงสวนใหญรอยละ  99.281 เกินกวาจาํนวนสองในสามของ
จํานวนหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้ เห็นดวยใหจัดสรรเงินบําเหนจ็
แกกรรมการในอัตรารอยละ 1 ของจาํนวนเงนิปนผลที่อนุมัตใิหจายแกผูถือหุน และใหปรบั
เพ่ิมวงเงินคาตอบแทนรวม  ทั้งปที่จายใหแกคณะกรรมการบริษัทจากจาํนวน 7,800,000 
บาท/ป (เจ็ดลานแปดแสนบาท) เปน 8,600,000 บาท/ป  (แปดลานหกแสนบาท)  

วาระที่ 8  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2550 

ประธาน แถลงวาในปที่ผานมา บริษัทไดแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  

เปนผูสอบบัญชีประจําป 2549 โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 2,000,000 บาท (สองลานบาท) 
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สําหรับป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และไดเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

1. นางสาวรัตนา  จาละ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือ 

2. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ 

3. นายณรงค  พันตาวงษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315  

แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด (Ernst&Young) เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2550 

และกําหนดคาสอบบัญชีใหเปนจํานวนเงิน 1,850,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนหาหม่ืนบาท) ซึ่งอัตราน้ีได

ผานการเจรจาตอรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบและสายงานบัญชีแลว สําหรับเหตุผลที่คาสอบบัญชีปรับ

ลดลงมาไดไมมากเน่ืองจากเนื่องจากบริษัทยังมีธุรกรรมเชาซ้ืออยู และในฐานะบริษัทแมก็ยังมีหนาที่ตอง

จัดทํางบการเงนิรวม ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นวาอัตราน้ีอยูในระดับที่เหมาะสม 

จากนั้น ประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งสรุปประเด็นขอซักถาม และ

คําตอบช้ีแจงจากคณะกรรมการ ไดดังนี้ 

คุณวัลลภ ผูถือหุน 

สอบถาม วาในป 2549 คาสอบบัญชีของบริษัทมีจํานวน 2,000,000 บาท แตในป 2550 ลดลงเหลือ 

1,850,000 บาทไมเขาใจวาทําไมลดลง และสําหรับบริษัทยอย เพิ่มขึ้นจาก 11  ลานบาทเศษๆ เปน 14 

ลานบาทเศษๆ อยากทราบวาเปนเพราะเหตุใดคาสอบบัญชีของบริษัทจึงลดลง แตคาสอบบัญชีของบริษัท

ยอย 16 แหงเพิ่มขึ้น 

ประธาน กลาววา ตามที่ไดเรียนไปขางตนวาสําหรับตัวบริษัทเองธุรกรรมที่สําคัญ คือ การใหเชาซ้ือ การ

ปลอยสินเช่ือ และการรับเงินฝากนั้นไมไดทําในบริษัทแมแลว เพราะฉะน้ันจะเหลือเฉพาะสินเช่ือเชาซ้ือเดิม

ที่ยังคงคางอยูที่บริษัทประมาณ 20,000 – 30,000 ลานบาท งานของบริษทัแมก็ลดนอยลงจึงเปนเหตุให

ราคาคาสอบบัญชีลดลง  สําหรับบริษัทยอยเหตุผลที่ราคาคาสอบบัญชีเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะอยางย่ิง      

คาสอบบัญชีของธนาคารธนชาตท่ีเพิ่มขึ้นมากเน่ืองมาจากการขยายตัวทางดานเชาซ้ือ ดานเงินฝาก และ

ดานบริการอื่นที่เพิ่มขึ้นคอนขางมาก สําหรับบริษัทประกันภัย ประกันชีวิตก็มีธุรกรรมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

อยางเปนที่นาพอใจ ซึ่งธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นเหลานี้ก็ทําใหปริมาณเพิ่มขึ้นในบริษัทยอยดวย ถาดูจากยอด

รวมทั้งกลุมแลวจะเห็นวาเพิ่มขึ้นจาก 13,840,000 บาท เปน 16,020,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.75 

ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของกลุมเปนสวนใหญ และอีกสวนหนึ่งก็เพิ่มขึ้นจากคาใชจายที่สูงขึ้น

ของบุคลากรของผูสอบบัญชี 

หลังจากนั้นไมมีผูใดแสดงความคิดเห็นหรือมีขอซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

แตงต้ังผูสอบบัญชี จํานวน 3 ทาน จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ดังรายช่ือตอไปนี้       เปน

ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2550   

1. นางสาวรัตนา    จาละ              ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3734หรือ 

2. นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3516 หรือ 
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3. นายณรงค    พันตาวงษ        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3315   

โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูตรวจสอบและทําความเห็นเก่ียวกับงบการเงินของบริษัท และขอ

เสนอใหกําหนดอัตราคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน  1,850,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนหาหม่ืนบาท) ตามที่

เสนอมา   

มต ิ ผลการลงมติใน วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 
2550 มีดังนี้ 

   เห็นดวย จํานวน 474,164,599 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 
 ไมเห็นดวย จาํนวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 
 งดออกเสียง  จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 
 จํานวนเสียงทัง้หมดในวาระนี้ 474,164,599 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยเสียงเปนเอกฉันท เห็นดวยให แตงตั้งผูสอบบัญชีจํานวน 3 คน 
จากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2550         
และกําหนดคาสอบบัญชีใหเปนจํานวน 1,850,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนหาหม่ืนบาท)  
ดังรายละเอียดที่เสนอทุกประการ   

วาระที่ 9  พิจารณาจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 8 แหงใหแก ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  

ประธาน แถลงตอที่ประชุมวา ในวาระน้ีคณะกรรมการบริษัทขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการโอน

บริษัทยอยดวยการจําหนายเงินลงทุน ซึ่งหมายถึงการขายหุนในบริษัทยอย (บริษัทลูก) ที่บริษัทถือหุนอยู

จํานวน 8 บริษัท  ดังรายช่ือที่ปรากฏในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมใหแก ธนาคารธนชาต จํากัด 

(มหาชน) ในราคามูลคาทางบัญชี (Book Value) ลาสุดกอนทําการซ้ือขายหุน โดยรายละเอียดบางสวนได

รายงานตอที่ประชุมแลวในวาระการรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งการดําเนินการนี้เปนไปตามแผนงานที่

บริษัทไดกําหนดไวกอนหนานี้แลวกลาวคือ ไมวาจะมีธนาคารตางชาติเขามารวมทุนหรือไมก็ตาม บริษัทก็

ไดพิจารณาแลวเห็นวา การโอนบริษัทลูกไปอยูภายใตธนาคารธนชาตนาจะเปนผลดีตอกลุมธนชาตมาก

กวา เพราะวาธุรกรรมสวนใหญจะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร เพื่อใหเกิดความคลองตัวและไมมีปญหา

เร่ืองการทับซอนทางผลประโยชน รวมถึงความคลองตัวในการใหธนาคารธนชาตเปนผูสนับสนุนทาง

การเงินแกบริษัทลูก  จึงเห็นวาควรจะโอนบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพยไปอยูใต

การถือหุนของธนาคารธนชาต และจะมีบริษัทลูกที่เปนบริษัทบริหารสินทรัพยอีก 2 แหงอยูภายใตการถือ

หุนของบริษัทตอไป  ปจจุบันบริษัทในกลุมไมวาจะเปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บริษัทประกันภัย 

ประกันชีวติ ก็ไดพึ่งพาธนาคารธนชาตในการใชเปน ชองทางในการขายผลิตภัณฑตางๆ  ผานทางเจาหนาที่

ของธนาคารดวย นอกจากนี้ การที่ธนาคารเปนผูถือหุนในบริษัทลูกต้ังแตรอยละ 75 ขึ้นไปก็สามารถใหการ

สนับสนุนทางการเงินไดโดยไมตองขออนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งจะทําใหเกิดความคลองตัว

มากขึ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรใหมีการนําเสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาปรับโครงสรางการถือหุนบริษัท

ลูกในการประชุมคร้ังนี้  
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อยางไรก็ดี ภายหลังจากที่ไดมีการเจรจาโดยละเอียด กับ ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย เร่ืองการโอนหุนของ

บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงินนี้ ไปอยูภายใตการถือหุนของธนาคารธนชาตก็เปนเงื่อนไขขอหนึ่งของ

การรวมทุน เพราะหากบริษัทยังเปนผูถือหุนในบริษัทลูกเหลานี้อยู การสนับสนุนดานการขายผลิตภัณฑที่

เก่ียวเนื่องกับธุรกรรมของธนาคารก็อาจเกิดความไมสะดวกในเร่ืองของการจัดแบงผลประโยชน  ดังนั้น จึง

ไดตกลงกันเปนเงื่อนไขวาบริษัทจะตองโอนบริษัทลูกทั้ง 8 แหงที่ประกอบธุรกิจทางการเงินใหแก ธนาคาร

ธนชาต ในราคามูลคาทางบัญชีลาสุดกอนทําการซ้ือขาย จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา โดยขอใหที่

ประชุมอนุมัติการขายหุนของบริษัททั้ง 8 แหงใหแกธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ในราคามูลคาทาง

บัญชีลาสุด แตทั้งนี้ จะมีมูลคารวมไมเกิน 4,670,000,000 บาท  (ส่ีพันหกรอยเจ็ดสิบลานบาท) ซึ่งเหตุผลที่

กําหนดไวเปนจํานวนเงินเทานี้ เนื่องจากในชวงบายวันนี้ จะมีการประชุมผูถือหุน ของธนาคารธนชาต ซึ่งจะ

มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมารวมในการประชุม เพื่อใหความเห็นตอผูถือหุนวาที่เสนอมาเหมาะสมหรือไม 

จึงจําเปนตองกําหนดราคาท่ีชัดเจนไว เพื่อใหที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถจัดทําความเห็นไดตาม

มาตรฐานวิชาชีพ  

ทั้งนี้ บริษัทไดประมาณการไววาจะมีการซื้อขายหุนกันภายในชวง 1 - 2 เดือนนี้ ไมวาจะมีการรวมทุนกับ

ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย หรือไมก็ตาม เนื่องจากไดพิจารณาแลววาการดังกลาวจะเปนประโยชน สําหรับ

ดานราคาก็ไดมีการประเมินแลววาในชวง 1 - 2 เดือนที่จะถึงนี้ราคาก็จะยังไมถึง 4,670,000,000 บาท อัน

เปนวงเงินขั้นสูงที่กําหนดไว ดังนั้น จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการดําเนินการโอนขายหุนดัง

รายละเอียดที่กลาว   

ประธาน  เปดใหผูถือหุนซักถาม สรุปขอซักถามและคําตอบช้ีแจงไดดังนี้ 

ผูถือหุนรายยอย (ไมประสงคจะออกนาม) 

สอบถามวา  จากการที่บริษัทประกอบธุรกิจหลายๆ อยาง เพื่อกระจายความเส่ียง อยากทราบวาการท่ี

ขาย  บริษัทลูกออกไปหมดแลว ภายหลังจากน้ีบริษัทจะประกอบกิจการใดบาง หรือจะเปนเพียง Holding 

Company และจากการขายบริษัททั้ง 8 แหงมีบริษัทใดบางที่ขายแลวไดกําไร หรือบริษัทใดขายแลวขาดทุน 

และมีกําไรหรือขาดทุนเปนจํานวนเทาใด  ถามีกําไรทั้งหมดทั้ง 8 แหงจะจัดสรรอยางไร  และหากเปนไปได 

ถามีกําไรขอใหคณะกรรมการพิจารณานํามาจัดสรรเปนเงินปนผลพิเศษใหแกผูถือหุนดวย  เพราะเม่ือโอน

กิจการไปแลวก็ไมแนใจวาในอนาคตบริษัทจะเปนอยางไร 

ประธาน   ชี้แจงวา ในเร่ืองของกําไร/ขาดทุน  ขอแจงตัวเลขประมาณการใหทราบวาถามีการขายบริษัท

ยอยทั้ง 8 แหงในขณะน้ีที่ราคามูลคาทางบัญชีลาสุด ก็จะมีกําไรกอนหักภาษีประมาณ 990 ลานบาท ซึ่ง

หลังจากหกัภาษีแลวก็จะมีกําไรประมาณ 700 ลานบาท 

สําหรับประเด็นที่วา จะนํามาจัดสรรเปนเงินปนผลพิเศษหรือไมอยางไรนั้น คณะกรรมการตองนําไป

พิจารณาวาการใดท่ีทําแลวจะเปนประโยชนตอผูถือหุนมากท่ีสุดก็จะดําเนินการตามนั้น โดยขอเรียนยํ้าวา

ไมวาจะมีการ รวมทุนกับธนาคารแหงโนวาสโกเทีย หรือไมก็ตาม บริษัทก็จะดําเนินการขายหุนของบริษัท

ลูกทั้ง 8 แหงใหกับธนาคารธนชาต  ซึ่งการขายดังกลาวไมมีผลในการเปล่ียนแปลงใด เพราะเปนการขายให
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บริษัทลูกภายในกลุม เพียงแตเปล่ียนแปลงในเร่ืองการรับผลประโยชน จากที่เคยรับโดยตรงจากแตละ

บริษัท ก็เปล่ียนมาเปนการรับผานการถือหุนของธนาคารธนชาต  อยางไรก็ดี อาจจะมีขอสงสัยวาหากตอไป 

ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย เขามาเปนผูถือหุนไมวาจะเปนที่ระดับรอยละ 24.99 หรือ รอยละ 49 สวนแบง

กําไรของธนาคารท่ีบริษัทจะไดรับก็จะลดลงเหลือรอยละ 75 หรือ รอยละ 51 แตการดําเนินทั้งหมดนี้ บริษัท

มีความหวังวาเม่ือธนาคารมีผูรวมทุนที่แข็งแกรงแลว ผลประกอบการก็จะดีขึ้นถึงแมจํานวนหุนของบริษัท

จะลดนอยลง แตในชวงระยะปานกลางน้ีผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจะมีมากขึ้น เพราะหากยังมีการ

ดําเนินการเองอยูโดยไมมีผูรวมทุน  และตองการขยายกิจการมากๆ  ก็ตองมีการเพิ่มทุน  และบริษัทก็

จะตองใสเงินเพิ่มทุนเขาไปที่ธนาคาร  ดังนั้น จึงคาดวาแมสัดสวนในการไดสวนแบงกําไรจะนอยลงแต

จํานวนกําไรที่ไดรับนาจะเพิ่มขึ้น และขอใหขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับตัวเลขกรณีที่มีการรวมทุนกับธนาคาร

แหงโนวาสโกเทีย ในระดับรอยละ 24.99 บริษัทซึ่งจะขายหุนของธนาคารธนชาตบางสวนใหแกธนาคารแหง

โนวาสโกเทีย ก็จะไดรับจํานวนประมาณ 2,500 ลานบาท ซึ่งจะทําใหมีกําไรกอนหักภาษีประมาณ 800 

ลานบาท และหากทางการอนุมัติใหธนาคารแหงโนวาสโกเทีย เขามารวมทุนไดถึงระดับรอยละ 49 ซึ่งบริษัท

จะขายหุนของธนาคารธนชาตใหอกีบางสวน ก็จะทําใหบริษัทไดรับเงินจากการขายหุนเขามาอีก ประมาณ 

7,000 กวาลานบาท  ทําใหมีกําไรเพิ่มขึ้นกวา 3,100 ลานบาท 

โดยสรุป คือ หากการดําเนินการทุกอยางเกิดขึ้นทั้งหมด บริษัทจะไดรับทั้งส้ินประมาณ 14,000 ลานบาท 

ซึ่งจะเปนกําไรกอนหักภาษีประมาณ 4,900 ลานบาท และหลังหักภาษีประมาณ 3,400 ลานบาท ทั้งนี้ การ

จะนําเงินที่ไดไปทําอะไรนั้น คณะกรรมการจะตองพิจารณาโดยถือเอาประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปน

เกณฑในการตัดสินใจ  สําหรับธุรกิจของบริษัทนอกเหนือจากการถือหุนในธนาคารธนชาตแลว ก็จะยังถือ

หุนในบริษัทบริหารสินทรัพย  2  แหงที่ซื้อหนี้ดอยคุณภาพมาบริหาร   โดยจะดําเนินธุรกิจนี้ตอไป  และก็

หวังวา   จะสามารถใหประโยชนตอบแทนไดนอกเหนือจากที่ไดรับจากธนาคารในการรวมทุนกับธนาคาร 

แหงโนวาสโกเทีย และในขอตกลงของสัญญาบริษัทจะตองไมดําเนินธุรกิจแขงกับธนาคารธนชาต ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทก็จะตองพิจารณาวาในอนาคตบริษัทจะสามารถดําเนินธุรกิจอะไรไดบาง  และจะนํา

เงิน/กําไรที่ไดรับมาไปทําอะไรก็ตองขอเวลาพิจารณาอยางละเอียดกอนซึ่งก็ไดแจงใหทราบตอไป แตขอยํ้า

วาการดําเนินการท้ังหมดบริษัทจะพิจารณาจากประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปนเกณฑ  

หลังจบการช้ีแจงและไมมีผูถือหุนรายใดซักถามหรือแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุม

พิจารณาลงมติ   

มติ ผลการลงมติ  ในวาระที่ 9. พิจารณาจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 8 แหงใหแก 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) มีดังนี ้

 เห็นดวย จํานวน 473,039,698 เสียง คิดเปนรอยละ 99.763 
 ไมเห็นดวย จาํนวน 1,125,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.237 
 งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 
 จํานวนเสียงทัง้หมดในวาระนี้ 474,164,699 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000 

สรุป  ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงสวนใหญรอยละ 99.763 เกินกวาจํานวนสามในส่ี
ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ เห็นดวยใหบริษัทจําหนาย
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เงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 8 แหงใหแก ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ในราคา
มูลคาทางบัญชีลาสุดกอนทําการซื้อขายหุนแตจะมีมูลคารวมไมเกิน 4,670,000,000 บาท 
(ส่ีพันหกรอยเจ็ดสิบลานบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ   

วาระที่ 10 เรื่องอ่ืน ๆ   

ประธาน  แถลงตอที่ประชุมวาในวาระน้ีมีเร่ืองที่คณะกรรมการเห็นสมควรเรียนใหที่ประชุมทราบ เก่ียวกับ

การดําเนินการตกลงขายหุนของธนาคารธนชาตท่ีบริษัทถืออยูบางสวนใหแก ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย แต

กอนที่จะเขาสูการรายงานท่ีไดจัดเตรียมไวในรูปแบบของวีดีทัศนขอตอบคําถามทานผูถือหุนที่ไดถามไว

ต้ังแตชวงตนการประชุม เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจภายหลังจากที่ ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย เขามาถือหุน

ของธนาคารแลว ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย มีความชํานาญในดานการทําธุรกิจเชาซ้ือ ดังนั้นการไดรวมทุนกันจึงนาจะ

สามารถทําใหการดําเนินธุรกิจดานน้ีของธนาคารแข็งแกรงขึ้น สามารถใหบริการที่ดีขึ้น และมีบริการอื่นที่

ใหบริการแกลูกคากลุมเดียวกันไดหลากหลายขึ้น โดยทางธนาคารแหงโนวาสโกเทีย มีความม่ันใจวาจะ

สามารถทําได และธนาคารธนชาตก็จะสามารถใชจุดเดนที่มีอยูในการทําธุรกิจได  ซึ่งปจจุบันจากฐาน

ลูกคาเชาซ้ือก็สามารถนํามาใชประโยชนในการขยายบริการในดานอื่นของกลุมธนชาตเปนจํานวน

พอสมควร แตคงตองทําใหเพิ่มมากขึ้น 

นอกจากความชํานาญทางดานเชาซ้ือ ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย ยังมีความชํานาญในดานการบริหารเงิน 

ดังนั้นในชวง     ที่สภาวะอัตราดอกเบี้ยตลาดเงินลดตํ่าลงในขณะท่ีธนาคารธนชาตมีสภาพคลองเหลืออยู

เปนจํานวนมาก จึงมีความคาดหวังวาธนาคารแหงโนวาสโกเทีย จะสามารถชวยบริหารสภาพคลองที่มีอยู

และสรางผลตอบแทนในดานนี้ใหเพิ่มมากขึ้นได  และก็จะมีการศึกษารวมกันเพื่อใหบริการใหม เชน การให

กูแกบริษัทที่มีขนาดใหญ มากขึ้นจากที่มีอยู เปนตน  

ทางดานการบริหารจัดการ ธนาคารจะไดประโยชนจากทางดาน Risk Management ดาน Operational 

การจัดการ ประสิทธิภาพในการดานเครดิตไมวาจะเปน Credit Model และ Credit Scoring สําหรับในสวน

ของการเปล่ียนแปลงแผนทางธุรกิจจะตองรอจนกวาจะไดรับการอนุมัติจากทางการใหมีการถือหุนไดกอน

จึงจะมีการเจรจากันในรายละเอียด  ซึ่งในขณะนี้ก็ไดเร่ิมมีการหารือระหวางทีมงานกันบางแลว โดยสรุปก็

คือในเร่ืองผลประโยชน ขอดีขอเสียก็มีดังที่เรียนไปแลว ซึ่ง ขอเสีย ก็คือ บริษัทจะไดรับสวนแบงนอยลงจาก

สัดสวนการถือหุนของธนาคารแตก็หวังวาการเติบโตของกําไรจะมากขึ้น ดังนั้นในระยะปานกลางก็นาจะ

ไดรับประโยชน 

บริษัท และธนาคารธนชาต ไดมีการลงนามในสัญญากับธนาคารแหงโนวาสโกเทียไปแลว ทั้งนี้ คาดวา

ภายใน 1 - 2 สัปดาหนี้ก็จะรวมกันทําหนังสือถึงธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อเขาสูกระบวนการขออนุญาต

ในการรวมทุน  ซึ่งการรวมทุนจะสัมฤทธิ์ผลได ธนาคารธนชาตก็ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนให

เพิ่มทุนและออกหุนใหมขายใหแกธนาคารแหงโนวาสโกเทีย  และทางการก็จะตองอนุมัติใหทางธนาคาร

แหงโนวาสโกเทีย เขามาถือหุนได  โดยระหวางนี้ก็จะตองไมเกิดเหตุการณรายแรงท่ีจะสงผลกระทบตอ

ฐานะ และผลประกอบการของธนาคารธนชาต และบริษัทลูกอยางรายแรง ซึ่งหากมีเหตุการณดังกลาว
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เกิดขึ้นก็อาจมีผลใหการรวมทุนนี้เล่ือนออกไป หรือเกิดการยกเลิกได  จึงขอเรียนใหทราบวายังมีความไม

แนนอนอยู 

นอกจากนี้ ประธาน ไดกลาวเพิ่มเติมเก่ียวกับธนาคารแหงโนวาสโกเทีย ตอที่ประชุมวา ในชวงที่มีวิกฤต

เศรษฐกิจ ในขณะน้ันธนาคารตางประเทศสวนใหญก็จะเรียกคืนเงินกูจากสถาบันการเงินตาง ๆ และสําหรับ

บางแหงนอกจากเรียกคืนเงินกูแลวยังยกเลิกการใหกูดวย ซึ่งบริษัทก็ถูกยกเลิกการใหกูดวยเชนกัน แตมี

ธนาคารตางชาติแหงหนึ่งที่ประธานธนาคารไดเดินทางมาประเทศไทย และเขามาพบปะเจรจากับผูบริหาร

ของบริษัท  ซึ่งจากวิสัยทัศนที่มิไดมองเฉพาะเหตุการณเฉพาะหนาแตไดมองไปในระยะยาวพรอมกับให

ความเชื่อม่ันในฝายจัดการ  จึงไมไดมีการเรียกเงินคืนจากบริษัท  ธนาคารตางชาติแหงนั้น ก็คือ ธนาคาร

แหงโนวาสโกเทีย  

จากนั้นไดนําเสนอวีดีทัศน ตอที่ประชุม ดังรายละเอียดตอไปนี้    

“คณะกรรมการเห็นควรนาํรายละเอียด เก่ียวกับการตกลงเขาทํารายการขายหุนสามัญของธนาคารธนชาต 

จํากัด (มหาชน) ที่บริษัทถืออยูบางสวน ขายใหแก The Bank of Nova Scotia Asia Limited เสนอใหผูถือ

หุนรับทราบ 

จากจุดเร่ิมตนในป 2545 จนถึงปจจุบันเพียง 5 ปเทานั้น ที่ธนาคารธนชาตไดวิ่งรุดหนามาเปนธนาคาร

พาณิชย ที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 8 ในประเทศไทย ซึ่งนับเปนความสําเร็จที่นาภาคภูมิใจ กับมูลคา

ทรัพยสินที่สูงถึง 274,037 ลานบาท (ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2550) อีกทั้งยังครองตําแหนงผูนําธรุกิจสินเช่ือเชา

ซื้อรถยนตเปนอนัดับหนึ่งในตลาด 

ผลลัพธแหงความสําเร็จนั้นถือเปนหลักไมลแรก  ที่ทาทายใหทีมผูบริหารตองมองการณไกลถึงเปาหมาย

ตอไปในอนาคต ที่ธนาคารธนชาตจะสามารถเติบโตอยางแข็งแกรง ทามกลางการแขงขันของธุรกิจธนาคาร

พาณิชยที่ทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งตองใชกลยุทธและการกําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจท่ีเหมาะสม 

ทีมผูบริหารของกลุมธนชาต จึงไดกําหนดทางเลือกกลยุทธระยะยาวของธนาคารธนชาตไว 3 แนวทาง 

ไดแก 

1. ดําเนินธุรกิจดวยตัวเราเองตอไป หรือ 

2. ทําการควบรวมกับธนาคารพาณิชยไทยรายอื่น หรือ 

3. หาผูรวมทุนและบริหารจัดการ หรือ Strategic Partner 

ซึ่งไมวาจะตัดสินใจเลือกกลยุทธใดใน 3 แนวทางดังกลาว ลวนตองชวยเสริมสรางความแข็งแกรง และการ 

เติบโตอยางย่ังยืนของธนาคารธนชาตในอนาคต  

ตลอดเวลา 20 ปที่ผานมาน้ัน กลุมธนชาตมีสัมพันธภาพทางธุรกิจที่ดีกับพันธมิตรระดับโลกรายหน่ึง คือ 

The Bank of Nova Scotia หรือธนาคารแหงโนวาสโกเทีย   ซึ่งเปนธนาคารสัญชาติแคนาดา มีสินทรัพยรวม 

396,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 13.9 ลานลานบาท อีกทั้งยังเปนธนาคารที่ยึดหลักบริหารความ

เส่ียงที่มีมาตรฐานระดับสากล โดยมีการปฏิบัติการและดําเนินงานขนาดใหญในภูมิภาคแคริบเบียน และ

อเมริกาใต  นับไดวาเปนสถาบันการเงินชั้นนําของทวีปอเมริการเหนือ นอกจากนี้ ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย   

ยังเปนผูนําในการใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตในประเทศแคนาดาอีกดวย 
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ปจจุบันธนาคารแหงโนวาสโกเทีย   มีลูกคากวา 12 ลานคน ใน 50 ประเทศทั่วโลก ดวยบริการทางการเงินที่

หลากหลาย    ไมวาจะเปนบริการทางการเงินสวนบุคคล บริการทางการเงินสําหรับธุรกิจ และธุรกรรมดาน

วาณิชธนกิจ ทั้งยังมีสาขาธนาคารต้ังอยูในประเทศไทยตั้งแตป 2524 เนนความเชี่ยวชาญทางดานธุรกรรม 

Trade Finance  และสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ  สําหรับลูกคาบริษัทชั้นนําในประเทศ และตางประเทศ กลุม

ธนชาต และธนาคารแหงโนวาสโกเทียนั้น มีวิสัยทัศนที่ตรงกันในการสรางนวัตกรรมการเงินมุมมองใหม อีก

ทั้งวัฒนธรรมองคกรทั้งสองฝายใกลเคียงกัน ทําใหคณะผูบริหารเล็งเห็นวา หากเลือกธนาคารแหงโนวาสโก

เทีย   เขามารวมทุนและรวมบริหารในธนาคารธนชาต จะกอใหเกิดผลดีดังตอไปนี้ 

1. ทําใหการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงิน มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการของลูกคา

ในทุกกลุมเปาหมาย 

2. มีการถายทอดการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี และประสบการณในการดําเนินธุรกิจ รวมไปถึง 

3. การพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ 

4. เพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจทั้งธุรกิจในประเทศและธุรกิจตางประเทศ ไมวาจะเปนการทํา 

Retail Banking หรือการทําธุรกรรมตางประเทศ เชน Trade Finance, Foreign Exchange เปน

ตน และ 

5. การเสริมสรางความแข็งแกรงทางดานเงินทุน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

การเขามารวมทุนของธนาคารแหงโนวาสโกเทีย   คร้ังนี้ จะเปนลักษณะของ Fully Strategic Partner ที่มิใช

เพียงจะเขามาเขามาลงทุนในหุนเทานั้น แตธนาคารแหงโนวาสโกเทีย   จะมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

ทั้งในระดับกรรมการและระดับบริหารอันเปนการประสานพลังพันธมิตรระดับโลกท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันของธนาคารธนชาตในระยะยาว และจะทําใหเราบรรลุเปาหมายวิสัยทัศนไดอยางรวดเร็ว 

สรางการเติบโตไดอยางตอเนื่องและย่ังยืนอันสงผลใหมีผลประกอบการที่ดีขึ้นตามลําดับ นํามาซ่ึงประโยชน

สูงสุดตอทั้งลูกคา ผูถือหุนและพนักงาน 

การรวมลงทุนในคร้ังนี้ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย   จะเปนผูถือหุนในธนาคารธนชาตในสัดสวนไมเกิน 

24.99% ของหุน     ทั้งหมด โดยจะซ้ือหุนจากการเพิ่มทุนของธนาคารจํานวน 276,263,200 หุน ที่ราคาหุน

ละ 16.37 บาท และซ้ือหุนเดิมจากบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) อีกจํานวน 157,130,126 หุน ในราคา

เดียวกัน 

หลังจากนั้นธนาคารแหงโนวาสโกเทีย   จะซ้ือหุนธนาคารธนชาตจากบริษัททุนธนชาตเพิ่มเติมจนถือหุนไม

เกิน 49% ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง โดย

การเสนอแนะของธนาคารแหงประเทศไทย โดยสามารถแบงการซ้ือหุนไดเปน 2 ชวงเวลา คือ 

1. ชวง Obligation period ซึ่งจะส้ินสุด ธ.ค. 2550 หรือ ส้ินสุด ธ.ค. 2551 ถาแจงการขอขยาย

ระยะเวลาภายใน ก.ย. 2550 ในชวงเวลานี้ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย   ตองซ้ือหุนธนาคารธนชาต 

จากบริษัททุนธนชาต ที่ราคาหุนละ 1.6 เทาของมูลคาทางบัญชีตอหุนซึ่งคํานวณโดยหักจํานวน

เงินและจํานวนหุนที่ทางธนาคารแหงโนวาสโกเทยี   ไดเพิ่มทุนใน ธนาคารธนชาต กอนหนานี้ 
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2. ชวง call period ซึ่งมีอายุ 4 ป หลังจาก ชวง obligation period ส้ินสุดลงในชวงเวลานี้ ธนาคาร

แหงโนวาสโกเทีย   มีสิทธิที่ซื้อหุน ธนาคารธนชาต จากบริษัททุนธนชาต ที่ราคาหุนละ 1.7 เทาของ 

มูลคาทางบัญชีตอหุน ซึ่งคํานวณโดยหักจํานวนเงินและจํานวนหุนที่ทางธนาคารแหงโนวาสโกเทีย

ไดเพิ่มทุนใน ธนาคารธนชาต กอนหนานี้ 

นี่คืออีกหนึ่งกลยุทธของการกาวกระโดดดวยการประสานพลังพันธมิตรระดับโลก  เพื่อนาํธนาคารธนชาต

ทะยานสูเปาหมายอยางม่ันคงในระยะยาว อันเปนขอมูลสรุปความเปนมาของการตกลงซื้อขายหุนสามัญ

ของธนาคารธนชาต ระหวางบริษัทกับ ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย ซึ่งบริษัทไดนําเสนอขอมูลการพิจารณา

ของคณะกรรมการบริษัทและสารสนเทศการขายหุนสามัญของธนาคารธนชาต ที่บริษัทถืออยูบางสวน

จํานวน 157,130,216 หุน แกธนาคารแหงโนวาสโกเทีย   ใหผูถือหุนไดพิจารณารับทราบแลว ดังปรากฏ

รายละเอียดในเอกสารแนบ 8 ประกอบการพิจารณาวาระที่ 10 เรื่องอ่ืนๆ ซึ่งเปนการนําเสนอเพ่ือ
ทราบไมตองมีการลงมติแตอยางใด” 

หลังจบการฉายวีดีทัศน ประธานไดแถลงเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดมีมติ

เห็นชอบในหลักการวาภายหลังจากที่การดําเนินการขายหุนของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ใหแก

ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย   เสร็จส้ินตามขอตกลงในสัญญา และ ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย   ไดเขามาเปนผูถือ

หุนของธนาคารแลว ใหบริษัทดําเนินการทําคําเสนอซ้ือหุนสามัญ (Tender Offer) ทั้งหมดที่เหลืออยูของ

ธนาคารธนชาตจากผูถือหุนรายยอยอื่นทุกราย  ในราคาเดียวกับทีไ่ดมีการเสนอขายแก ธนาคารแหงโนวาสโก

เทีย   คือ ราคาหุนละ 16.37 บาท   เพื่อขอเพิกถอนหลักทรัพยของธนาคารออกจากการเปนหลักทรัพยจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งบริษัทก็จะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีหนวยงาน

ทางการท่ีเก่ียวของกับเร่ืองนี้กําหนดไว  และในสวนของธนาคารธนชาตก็จะตองดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ

ตามกฎเกณฑที่ทางการกําหนดเชนกัน   

คุณชัชชัย  ผูถือหุน สอบถามวา 

1. การเอาหุนออกจากตลาด คือหุนของธนาคารธนชาต โดยการเสนอซื้อหุนสามัญจากผูถือหุนรายยอย

ของธนาคารธนชาต ไมใชของบริษัทใชหรือไม เพราะท่ีฟงจากขาวในวันที่แจงคอนขางมีความสับสน 

2. อยากทราบวาไดตัวเลขเก่ียวกับ Port การลงทุนที่มีการสอบถามคางไวแลวหรือยัง และขอทราบตัวเลข

ดังกลาว 

ประธาน ชี้แจงวาในขอที่ 1. วาบริษัทจะทําการเสนอซ้ือหุนของธนาคารธนชาต ซึ่งปจจุบันเหลืออยู

ประมาณรอยละ 0.63 จากผูถือหุนรายยอยของธนาคารธนชาต จากนั้นก็จะดําเนินการใหธนาคารธนชาต

เพิกถอนหุนออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คุณศุภเดช เปนผูตอบช้ีแจงคําถามขอที่ 2. วาสําหรับตัวเลข Port เฉล่ียในป 2549 มีประมาณ 1,000    

ลานบาท โดยสามารถทํากําไรเฉพาะจากหุนทุนไดจํานวน 260 ลานบาท หรือคิดเปนผลตอบแทนประมาณ

รอยละ 25 
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คุณชัชชัย  ผูถือหุน สอบถามตอวา 

3. เปนคําถามสืบเนื่องต้ังแตการประชุมในชวง 2-3 ปที่ผานมา ซึ่งมีผูถือหุนสอบถามเก่ียวกับการเรียก

เก็บคา   Brokerage fee ของบริษัทหลักทรัพยธนชาต วาจะสามารถลดลงจาก 100 บาท เปน 50 บาท

ไดหรือไม ซึ่งที่ประชุม/ผูบริหาร ไดรับวาจะนําไปพิจารณาแตยังไมไดมีการแจงผลใหทราบ เพราะการ

ไดหุนเพิ่มทุนของผูถือหุนรายยอยมักจะไดมาเปนเศษหุน ซึ่งการซ้ือเพิ่มเพื่อใหเต็มหนึ่งหนวยการซื้อ

ขายอาจจะใชเงินไมมาก   แตตองเสีย Brokerage fee เทากับขั้นตํ่าคือ 100 บาท จึงขอคําช้ีแจงดวย

เพราะ ณ ปจจุบันก็ยังคงมีการ   เก็บคา fee ในอัตราเทาเดิม 

ประธาน ชี้แจงวา ในเร่ืองอัตราคาธรรมเนียมของบริษัทหลักทรัพยธนชาตนั้น ทางฝายบริหารของ

หลักทรัพยไดมีการพิจารณาไปแลว แตเนื่องจากการรับคําส่ังซื้อขายแตละคร้ังก็จะตองมีคาใชจาย และทาง

เจาหนาที่ไดคํานวณแลววาอัตรา 100 บาทก็มิไดเปนอัตราที่ทําใหเกิดกําไรเพียงแคคุมกับคาใชจายที่

เกิดขึ้นเทานั้น จึงไมไดมีมติใหแกไข ทั้งนี้ ไมทราบวาการซ้ือขายผาน Internet จะสามารถลดคาธรรมเนียม

ในสวนนี้ลงมาไดหรือไม 

คุณชัชชัยฯ  กลาวเพิ่มเติมวา ในจํานวน Broker หรือบริษทัหลักทรัพยหลายแหงไดใช Minimum charge 

per day มิใช per order แตก็เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพียง 50 บาท และอยางที่เรียนแลวหากเปนการซ้ือหุน

เต็มหนวยการซื้อขายก็มิใชปญหา แตในกรณีที่ไดรับหุนเพิ่มทุนมาเปนเศษหุนแลวตองการซื้อใหเต็มหนวย

การ  ซื้อขายก็ตองเสียคาธรรมเนียมขั้นตํ่าในจํานวนใกลเคียงกับราคาซ้ือเศษหุน ซึ่งที่อื่นเขาสามารถทําได 

แตไมทราบวาทําไมของหลักทรัพยธนชาตถึงไดคํานวณมาแลววา 100 บาท ถึงจะคุมทุน เพราะสวนใหญก็

จะไมคอยมีรายการอยางนี้มากนัก สําหรับการซ้ือขายทาง E-Trading หรือ Internet Trading ถึงแมวา 

Brokerage fee จะลดลงแตก็ตองซื้อ ซึ่ง Brokerage fee ก็ยังคงตองเปน 100 บาท/วันอยูดี 

ประธาน   แถลงวา เจาหนาที่แจงวาของหลักทรัพยธนชาต เรียกเก็บ 100 บาท/วัน แตก็จะขอรับไปแจงให   

ผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยพิจารณาดูอีกคร้ัง วาเหตุใดที่อื่นสามารถเรียกเก็บในอัตรา 50 บาท/วันได 

ผูถือหุนรายยอย (ไมประสงคออกนาม)  

1. สอบถามวาเม่ือขายบริษัทหลักทรัพยออกไปแลว สาขาที่มีอยูจะทําอยางไร 

2. กลาวช่ืนชม การวางแผนงานในการหาตางชาติเขามาเปนผูรวมทุน ทําใหบริษัทและผูถือหุนไดรับกําไร

จาก  การดําเนินการนี้ 

ประธาน  กลาวขอบคุณทานผูถือหุน พรอมชี้แจงกรณีสาขาของบริษัทหลักทรัพย วา เม่ือโอนบริษัท  

สาขาก็จะตามไปกับบริษัทซึ่งเปนเร่ืองปกติ ซึ่งหากสาขาไหนท่ีเห็นสมควรใหมาอยูรวมกับสาขาธนาคารก็

จะดําเนินการยุบและมาเปดรวมกัน แตหากสาขาไหนที่ดีอยูแลวก็ดําเนินการตอไป 

คุณธารา  ผูถือหุน 

1. มีขอสงสัยเก่ียวกับเอกสารแนบ 7 ซึ่งใชประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 9 ที่มีการเขียนวารายการ

ดังกลาวเขาขายเปนการจําหนายซ่ึงสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ………ที่มีมูลคาของ
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รายการเทากับรอยละ 15 หรือสูงกวาแตตํ่ากวารอยละ 50 ตรงนี้เปน % ของสินทรัพยอะไร และถาดู

จากการถือครองหุนของบริษัทในบริษัทยอยทั้ง 8 แหงที่ขายใหกับธนาคารธนชาตก็มีสัดสวนการถือหุน

เกินกวารอยละ 50 ทั้งนั้น และที่เขียนวาจัดเปนรายการประเภทท่ี 2 ของประกาศตลาดหลักทรัพย 

ตามที่เขาใจหมายความวา เปนรอยละ 15 หรือรอยละ 50 ของหุนที่มีการจําหนายไปแลวของแตละ

บริษัท จึงแสดงวาไมไดเขาขายตรงนี้ แตเปนการเขาขายอีกประเภทหนึ่งที่เกินรอยละ 50 ซึ่งก็ไมทราบวา

เปนรายการประเภทไหนอยางไร 

2. จากการที่กลาวถึงการขายบริษัทยอย 8 แหงออกไป และไดเงินมาแลว คณะกรรมการจะไปคิดอีกทีวา

ดําเนินการอยางไรตอไป ซึ่งก็หมายความวาหลังจากขาย 8 บริษัทออกไปแลว จะมีบริษัทบริหาร

สินทรัพยเหลืออยู 2 แหง ที่สงสัยก็คือ เม่ือขายบริษัทยอยออกไปแลวก็จะเปนบริษัทที่มีแตเงินไมมีธุรกิจ

หลักๆ หรือก็คือเปน Cash Company ยกเวนวาในตอนนี้ถือหุนธนาคารธนชาตอยู แตบังเอิญหลังจาก

ขายบริษัท 8 แหงไปแลว  มีเงินเขามา 4,000 กวาลานบาท จึงสงสัยอีกวาเม่ือมีเงินมากขึ้นแลวจะทํา

ธุรกิจอะไรแนๆ ไมควรจะคิดวาหลังจากที่ขายไปแลวไดเงินแลวจึงคอยมาวากันวาจะทําอะไร คิดวา

นาจะมีอยูในใจแลววาต้ังใจจะทําธุรกิจประเภทไหนบาง ขอทราบคําอธิบายเพิ่มเติม 

ประธาน  ชี้แจงวา 

1. รอยละ 15 หรือ รอยละ 50 ไมใชอัตราสวนของจํานวนหุนที่ถือ แตเปนรอยละ 15 หรือรอยละ 50 ของ

เกณฑกําไรสุทธิ 

2. สําหรับประเด็นที่วาบริษัทต้ังใจจะทาํอะไรตอไปในอนาคตนั้น อยางแรกคือ บริษัทมิใชเปน Cash 

Company อยางที่กลาว เพราะวายังมีการลงทุนในธนาคาร และตอไปหากธนาคารมีความจําเปนตอง

เพิ่มทุนบริษัทก็ตองดําเนินการเพิ่มทุนให เพียงแตตอไปการเพิ่มทุนจะไมเปนภาระของผูถือหุน  สําหรับ

คําถามท่ีวาตอไปจะบริษัทต้ังใจจะทําอะไร ก็ขอเรียนวาการคิดลวงหนายังไมสามารถจะคิดใหทะลุปรุ

โปรงได เพราะวาบริษัทที่เปนบริษัทแมของสถาบันการเงินถูกจํากัดในการทําธุรกิจอยูหลายดาน โดย

หามทําอะไรที่นอกเหนือไปจากที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไว ส่ิงที่ไดรับอนุญาตใหทําไดก็เชน 

การซ้ือหนี้เสียมาบริหาร และก็การทําธุรกิจรวมทุน หรือ Joint Venture Company เพื่อประโยชนในเงิน

กําไรและก็นําเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในอนาคต เปนตน ซึ่งก็เปนหนึ่งธุรกิจที่พิจารณาอยู

แตในขณะนี้ยังไมมี และในขณะเดียวกันก็จะหาชองทางทําธุรกิจอื่น ๆ ภายในกรอบที่คอนขางจํากัดของ

ธนาคารแหงประเทศไทย เพราะฉะน้ันจึงยังไมมีแผนการใชเงินที่ชัดเจน อยางไรก็ดีบริษัทก็ยังมีหนี้คาง

ชําระอยู เพราะฉะน้ันเงินสวนหน่ึงก็ตองนํามาชําระหนี้ที่คางอยู ทั้งหนี้ต๋ัวสัญญาใชเงิน และหุนกูที่ยังคง

คางอยูมาก 

ผูถือหุนรายยอย  (ไมประสงคออกนาม) สอบถามวา การที่บริษัทจะทํา Tender Offer หุนของธนาคาร 

ธนชาต เพื่อออกจากตลาดหลักทรัพยฯ เลยใชหรือไม แลวถาผูถือหุนรายยอยของธนาคารไมขายหุนใหแลว

จะทําอยางไร 

ประธาน  ชี้แจงวา ผูถือหุนรายยอยของธนาคารธนชาตตอนนี้เหลืออยูจํานวนนอยมากเพียงรอยละ 0.63 

ซึ่งทางตลาดหลักทรัพยก็เคยสอบถามแลววาเม่ือไรจะดําเนินการกระจายรายยอยเพิ่ม แตบริษัทไมมีนโยบาย
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ในการกระจายหุนเพิ่ม  และในการประชุมผูถือหุนของธนาคารแตละคร้ังก็จะมีผูถือหุนมาบอกใหชวยซ้ือหุน

เนื่องจากไมสามารถขายได ซึ่งในขณะนั้นก็ไดมีการเร่ิมเจรจากับธนาคารแหงโนวาสโกเทีย แลวจึงยังไมอยาก

ดําเนินการเสนอซ้ือหุนในขณะนั้นเพราะจะทําใหผูถือหุนเสียประโยชน  จึงคิดวาหากรอเวลาสักนิดผูถือหุนก็

จะไดประโยชนมากขึ้นก็จะถือโอกาสนี้เสนอซื้อแลวก็ขอเพิกถอนหุนของธนาคารออกจากตลาดหลักทรัพยฯ  

แมจะมีผูถือหุนที่ไมประสงคจะขายหุนใหก็ตาม  

ผูถือหุนรายยอย (ไมประสงคออกนาม) แสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมเก่ียวกับการดูแล และจัดเตรียม

อาหารสําหรับผูถือหุนวา มีการจัดประชุมในชวงเชา แตบานอยูไกล และชวงเชามีฝนตก ตองใชตองใชเวลา

ในการเดินทางมารวมประชุมกวา 2.30 ชั่วโมง เม่ือมาถึงก็เปนเวลาประมาณ 10 โมงแลว ไมมีอาหารรับรองมี

เพียงน้ําชากับกาแฟ และขณะน้ีการประชุมก็ลวงเลยมาเปนเวลาเกือบบาย 2 โมง รูสึกหิวมากไมทราบวา

ทําไมผูรับผิดชอบจึงไมไดดูแลในเร่ืองนี้ใหผูถือหุนดวย ขอใหทานประธานชวยพิจารณาตรงจุดนี้ดวย 

ประธาน  กลาววาขอชี้แจงแยกเปน 2 เร่ือง 

ในเรื่องที่ 1 การจัดประชุมชวงเชา เนื่องจากวันนี้จําเปนตองจัดใหมีการประชุมอยางตอเนื่อง ทั้งบริษัท 

และธนาคารธนชาตซ่ึงจะมีประชุมตอในชวงบาย เพื่อใหมีมติสอดคลองกัน  สําหรับเร่ืองอาหาร ทางบริษัทได

จัดเตรียมไวในจํานวนที่เพียงพอ  แตเนื่องจากมีผูถือหุนบางกลุมบางทาน มาทานแลวก็หอกลับไปดวย  โดย

ที่มิไดอยูรวมประชุม ซึ่งเร่ืองนี้ก็พยายามหาทางแกอยู แตในขณะเดียวกันก็ไมอยากใชวิธีที่จะทําใหเกิด

ปญหา ก็ตองขออภัยในเร่ืองนี้ดวย 

เรื่องที่ 2  สําหรับวันนี้ที่การประชุมลาชา เนื่องจากตองการใหผูถือหุนไดซักถาม และก็ไดตอบกันอยาง

เต็มที่  จึงไดเปดโอกาสใหโดยที่มิไดมีการตัดบทแลวปดวาระไป  ทัง้นี้ก็เพื่อมิใหมีความรูสึกที่ไมดีติดคางอยู 

คุณชัชชัย ผูถือหุน  

ขออนญุาตประธานเพ่ือกลาวเสริม ผูถือหุนที่ไดแสดงความเห็นกอนหนานี้วา ในชวงเชาใชเวลาในการเดินทาง

มาประชุมมากกวาทานที่กลาวกอนหนานี้ ซึ่งขณะท่ีมาถึงเปนเวลาท่ีกําลังจะเร่ิมประชุม และยังพอมีอาหาร

เหลืออยูบาง   แตเจาหนาที่เก็บไมใหรับประทาน  เพราะฉะน้ันไมใชวาอาหารหมด  สําหรับที่ประธานกลาววามี

ผูถือหุนที่มาแลวไมเขาประชุม และหอกลับไปก็เปนความจริง  และเหตุทีแ่มจะถือหุนอยูจํานวนนอยแตก็มา

เขารวมประชุมทกุคร้ัง  เพราะถือเปนหนาที่ที่ตองเขารวมประชุม และกอนหนานีเ้ม่ือชวง 2 –3 ปที่ผานมา

บริษัทไมสามารถจัดประชุมได เพราะองคประชุมไมครบ ก็ตองเรียกประชุมใหมและเสียคาใชจาย  ในชวงหลัง

นี้องคประชุมครบก็ตองขอชมเชยประธานและผูบริหารที่สามารถเชิญ NVDR มารวมประชุมได เพราะสังเกตวา

ในการประชุมคร้ังที่ผานมาก็มี งดออกเสียงมากซึ่งก็คงเปน NVDR  

ประธาน   กลาวขออภัยผูถือหุน และรับจะนําไปปรับปรุงใหดีขึ้นในการประชุมคร้ังตอไป  จากนั้นไดขอ

อนุญาตปดประชุม โดยกลาวขอบคุณผูถือหุนที่เสียสละเวลามารวมในการประชุม และใหความเห็นขอสังเกต

ตางๆ พรอมทัง้กลาวทิ้งทายวาคณะกรรมการจะพยามยามอยางสุดความสามารถที่จะบริหารบริษัทของทานผู

ถือหุนทุกทานตอไปอยางมีจรรยาบรรณ มิใชถือโอกาสที่จะหาประโยชนสวนตัวอยางมิชอบไมวาจะเปนในรูป

ของคาเบี้ยประชุมหรือประโยชนอืน่ ๆ และหวังวาจะไดรับความไววางใจจากผูถือหุน ตอไป  
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