เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางเอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 นาฬิกา
องคประชุม ณ เวลา 14.00 นาฬิกา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 539 ราย รับมอบฉันทะ
จากบุคคลธรรมดา จํานวน 802 ราย และรับมอบฉันทะจากนิติบุคคล จํานวน 212 ราย รวมทั้งสิ้น 1,553 ราย รวมเปน
จํานวนหุนทั้งสิ้น 565,494,430 หุน จากจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทฯ ที่มีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน 1,277,829,703 หุน* หรือคิดเปนรอยละ 44.254 ครบเปนองคประชุม
หมายเหตุ: * จํานวนหุนที่ใชเปนฐานคํานวณมาจากจํานวนหุนที่ออกและไดรับชําระคาหุนแลวของบริษัทฯ ทั้งหมด หักดวย
จํานวนหุนสามัญที่บริษัทฯ ซื้อหุนคืนจากโครงการซื้อหุนคืน จํานวน 55,324,300 หุน ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 66/1
ที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อหุนคืนของบริษัทฯ วา “หุนที่บริษัทฯ ถืออยูนั้นจะไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมทั้งไมมีสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผลดวย”

กรรมการผูเ ขารวมประชุม
1. นายบันเทิง
2. นายศุภเดช
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตันติวิท
พูนพิพัฒน

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

เปดประชุม นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุมไดกลาวเปดประชุมเมื่อเวลา
14.00 นาฬิกา แจงวาวันนี้เปนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 มีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยพิจารณา
เรียงตามระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมที่ไดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว
ประธานไดแตงตั้งให คุณภาณุพันธุ ตวงทอง เลขานุการบริษัท เปนผูจดบันทึกการประชุม กอนเริ่มการ
ประชุ ม ประธานได แ ถลงใหที่ ป ระชุม ทราบว า ในการประชุม ครั้ ง นี้ มี ก รรมการเข า ร ว มประชุม ทั้ง สิ้ น จํ า นวน 9 ท า น
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางจากจํ า นวนกรรมการทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน 9 ท า น ซึ่ ง ในจํ า นวนนี้ ร วมถึ ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนรวมทั้งผูบริหารสูงสุดดานการเงินของบริษัทฯ
จากนั้ น ประธานที่ ป ระชุ ม ได ข อให เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท กล า วแนะนํ า กรรมการเป น รายบุ ค คลต อ ที่ ป ระชุ ม
และชี้แจงวิธีการดําเนินการประชุมใหผูถือหุนทราบ โดยเลขานุการบริษัทไดแนะนํากรรมการเปนรายบุคคล และชี้แจง
วิธีการประชุมสรุปได ดังนี้
 บริษัทฯ ไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนไวใหกับทุกทานเพื่อความสะดวกในการใชสิทธิการออกเสียงลงมติใน
การประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ทานไดรับจะแบงเปนวาระตาง ๆ รวมทั้งหมด 11 บัตร ซึ่งฝายจัดการได
พิมพรายละเอียดไวในบัตรแลว สําหรับวาระที่ 2 เปนการเสนอรายงานเพื่อใหที่ประชุมรับทราบเทานั้น
จึงไมมีบัตรลงคะแนน
 ในระหวางการประชุมแตละวาระ ผูถือหุนทุกทานที่มีประเด็นชี้แจงหรือคําถามกรุณาแจงชื่อและนามสกุล
เพื่อใหผูจดบันทึกการประชุมไดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง
 การออกเสียงลงมติ สําหรับทานที่ประสงคจะใชสิทธิ “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใดกรุณา
กรอกมติของทานพรอมลงนามไวในบัตร เมื่อเรียบรอยแลวโปรดยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เก็บและรวบรวม
คะแนนดังกลาว
 สําหรับทานที่มีมติเห็นดวยไมตองสงบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่มีมติไมเห็นดวย
และงดออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมในแตละวาระนั้นไดจํานวน
เทาใด จะถือเปนคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบดวย ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดแสดงการลงมติ
ในแตละวาระไวในหนังสือมอบฉันทะชัดเจนเปนรายวาระ
 และเชนเดียวกับที่เคยปฏิบัติเสมอมา ระหวางรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง จะดําเนินการประชุมใน
วาระถัดไปกอน เมื่อการรวมคะแนนเปนที่เรียบรอยก็จะกลับมารายงานผลใหทราบเปนรายวาระไป
ประธานที่ประชุมแจงเพิ่มเติมวา ในวันนี้ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ ผูแทนจากสํานักงานสอบบัญชีที่ทําการ
สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในกลุม ก็ไดเขารวมประชุมดวย ดังนั้น หากในระหวางการประชุมทานผูถือหุนประสงคจะให
กรรมการหรือผูสอบบัญชี ตอบชี้แจงขอซักถามก็สามารถดําเนินการได และขอเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระที่
กําหนดไว ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554
ประธานที่ ป ระชุ ม แถลงต อ ที่ ป ระชุ ม ว า การประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2554 ได จั ด ขึ้ น ใน
วันศุกรที่ 8 เมษายน 2554 ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวจําเปนตองเสนอใหผูถือหุนพิจารณาความถูกตองรวมกัน โดย
รายละเอียดของรางรายงานการประชุม ไดจัดพิมพไวในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนา 7 ถึงหนา 29 โดยประธาน
ที่ประชุมไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมพรอมกันทีละหนา พรอมสอบถามวามีผูถือหุนทานใดมีความ
ประสงคจะขอแกไขรายงานการประชุมในจุดใดบางหรือไม หากผูถือหุนทุกทานที่มีประเด็นชี้แจงหรือคําถาม กรุณาแจงชื่อ
และนามสกุลเพื่อใหผูจดบันทึกการประชุม ไดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางคุณสืบศักดิ์ พิภพมงคล (ผูถือหุน) เสนอความเห็นวาไดรับการตอนรับดีมาก แตสําหรับบัตรลงคะแนนเสียง
ในแตละวาระนั้น ขนาดของตัวอักษรมีขนาดเล็กทําใหมองเห็นไดยาก จึงขอใหเพิ่มขนาดตัวอักษรในบัตรลงคะแนนเสียงให
ใหญขึ้น
ประธานที่ประชุม กลาวขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ และจะดําเนินการแกไขในการประชุมครั้งตอไป
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกลาว ประธานที่ประชุมจึงเสนอ
ใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554
ผลการลงมติในวาระที่ 1 มีดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
คะแนนเสียงที่ลงมติ
(งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

716,365,384
0
716,365,384
19,000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง)

คิดเปนรอยละ 100.000
คิดเปนรอยละ
0.000
คิดเปนรอยละ 100.000

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกรที่ 8 เมษายน 2554
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2554
ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายให คุณศุภเดช พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการใหญ เปนผูนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554 ที่ผานมา ตอที่ประชุม
คุ ณ ศุ ภ เดช พู น พิ พั ฒ น แจ ง ต อ ที่ ป ระชุ ม ว า ในวาระที่ 2 นี้ เป น การรายงานผลการดํ า เนิ น งานจาก
คณะกรรมการ ซึ่งไดจัดเตรียมการนําเสนอไวในรูปแบบของวีดิทัศน ความยาวประมาณ 8 นาที โดยผูถือหุนสามารถ
พิจารณารายละเอียดในรายงานประจําป 2554 ซึ่งไดจัดทําเปนแผนซีดีสงใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือบอกกลาว
เชิญประชุม และผูถือหุนก็สามารถขอรับเลมหนังสือรายงานประจําปเพิ่มเติมได
บันทึกรายงานจากวีดิทัศน
“มีเพียงหนึ่ง ไมเทา “กลุมพลัง” ที่ประสานเขาดวยกัน นี่คือแนวคิดอันเปนรากฐานสําคัญประการหนึ่ง ที่สราง
การเติบ โตที่รุดหนาอยา งรวดเร็วและมั่ นคงใหกับธนชาต สูเปาหมายความสํา เร็จ บนทําเนียบสถาบั นการเงิน ชั้น นํา
ของธนาคารพาณิชยไทยไดในที่สุด ปที่ผานมาเปนปแหงความทาทายของประเทศไทยจากเหตุการณมหาอุทกภัยครั้ง
ใหญในประวัติศาสตร สรางความเสียหายและความสูญเสียอยางมากตอคนไทย ทามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงไดรับ
ผลกระทบจากการฟนตัวอยางเชื่องชาของสหรัฐอเมริกาและวิกฤตหนี้ของยุโรป สงผลตอเศรษฐกิจของกลุมประเทศใน
เอเชียรวมถึงประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได ความกังวลตอภาวะเงินเฟอ ทําใหธนาคารแหงประเทศไทยมุงเนนการ
ดํา เนินนโยบายอยา งรัดกุม โดยปรับ อั ตราดอกเบี้ ยนโยบายเพิ่มขึ้น อยางตอ เนื่องจนถึงปลายป 2554 และจากเหตุ
มหาอุทกภัยทําใหธนาคารแหงประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว
อยางไรก็ดีเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 หดตัวลง และทําใหอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2554
ลดลงจากรอยละ 7.8 ในป 2553 มาอยูที่รอยละ 0.1 แตผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบในป 2554
ยังคงเติบโตไดดี มีอัตราการขยายตัวของสินเชื่อและเงินฝากในระดับสูง อีกทั้งยังสามารถควบคุมหนี้ดอยคุณภาพใหลดลง
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางได การเขามารวมพลังของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ทําใหธนาคารธนชาตซึ่งเปนธนาคารพาณิชยใน
กลุมธนชาตติดอันดับธนาคารชั้นนําของธนาคารพาณิชยไทย ที่มีฐานลูกคาเพิ่มขึ้น และสามารถกระจายการใหบริการ
ผานสาขาและเครื่องบริการอัตโนมัติครอบคลุมไปทั่วประเทศมากขึ้น สงผลใหกลุมธนชาตมีการเติบโตดานสินทรัพยอยาง
ตอเนื่อง
โดย ณ สิ้น ป 2554 กลุมธนชาตมีเงินใหสินเชื่อจํานวน 637,104 ลานบาท เพิ่มขึ้น 27,458 ลานบาท
หรือรอยละ 4.5 จากสิ้นป 2553 โดยเปนผูนําตลาดสินเชื่อเชาซื้อรถยนต สงผลใหสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2554 มีจํานวน
895,157 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12,400 ลานบาท หรือรอยละ 1.4 จากสิ้นปกอน และมีกําไรสุทธิจํานวน 5,002 ลานบาท
นี่คือ เหตุการณสําคัญที่จารึกหนาประวัติศาสตรของธุรกิจสถาบันการเงินไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 กลุมธนชา
ตไดรับโอนกิจการของธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาตสําเร็จตามแผนงานอยางราบรื่น โดยลูกคาของทั้งสอง
ธนาคารไดรับผลกระทบนอยที่สุด การรวมพลัง รวมกิจการครั้งยิ่งใหญนี้ สําเร็จไดดวยการอุทิศตนของพนักงานทุกคน
อยางเต็มความสามารถ และการสนับสนุนจากสโกเทียแบงกอยางเต็มที่ ถือเปนการลงทุนเพื่อวางรากฐานที่แข็งแกรง โดย
กาวตอไป จะมุงเนนพัฒนาบุคลากร ปรับโครงสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการใหบริการและการทํางาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน พรอมตอบสนองทุกความตองการของลูกคาไดมากยิ่งขึ้น
ทามกลางความยากลําบาก แตมีความสําเร็จที่ยิ่งใหญในปที่ผานมา นําเราเขาสู ป 2555 กับความทาทายที่
รออยูเบื้องหนา ความไมแนนอนจากการฟนตัวอยางชา ๆ ของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยที่จะยังทยอยฟนตัว
การแขงขันที่รุนแรงทั้งระหวางสถาบันการเงินเอกชนและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ อีกทั้งมาตรการการเรียกเก็บเงิน
เพิ่มจากสถาบันการเงินเอกชนจากรอยละ 0.40 เปนรอยละ 0.47 ของเงินฝาก และรอยละ 0.46 สําหรับเงินกูยืมใน
รูปแบบตั๋วแลกเงินเพื่อใชหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน แตขอใหทานผูถือหุนเชื่อมั่นไดวา
ดวย การประสานพลัง ประสานประโยชนรวมกัน (Realizing Synergies) ของกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต กับธนาคาร
นครหลวงไทย และสโกเทียแบงก จะเปนพลังขับเคลื่อนที่เสริมสรางการดําเนินธุรกิจ บวกดวยพลังการจัดการตนทุนอยาง
มีประสิทธิภาพ การประสานพลังทางเทคโนโลยีและชองทางการบริการกวา 670 สาขา เครื่องบริการอัตโนมัติกวา 2,100
เครื่อง ภายใต “กลยุทธการเปลี่ยนแปลงมุงสูความแข็งแกรง”(Transformation to Strength) พลังของกลุมธนชาตจะ
เติบโตอยางมั่นคงในอนาคต
แตเหนืออื่นใด การเติบโตของธนชาต ตองวางอยูบนรากฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนเรื่องที่เราให
ความสําคัญ ทั้งการกําหนดเปนนโยบาย ประกาศ ระเบียบใหถือปฏิบัติ จัดหลักสูตรและการทดสอบความเขาใจของ
บุคลากรอยางตอเนื่อง ทําใหไดรับความไววางใจจากลูกคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย ธนชาตเราเชื่อวาพลังที่ยิ่งใหญคือ
การให เราจึ ง ตอบแทนสั ง คมไทยอย า งต อ เนื่ อ งมาโดยตลอด โดยเฉพาะการบรรเทาความเดื อ ดร อ นจาก
มหาอุทกภัยในปที่ผานมา ดวยการจัดใหมีโครงการชวยเหลือลูกคาและผูประสบภัยในหลากหลายรูปแบบเพื่อทุกความ
ตองการอยางเต็มที่ ดวยความตั้งใจจริงของเราชาวธนชาต เพื่อใหพลังของสังคมไทยสามารถตั้งหลัก และฝาวิกฤตไป
ดวยกันอยางมั่นใจ เสนทางการเติบโตของเราแมมีความทาทายอีกมากที่รออยู แตพลังจากทุกกลุมกอนของธนชาตจะ
พรอมประสานเขา ดว ยกัน (Realizing
Synergies)
ภายใต “กลยุท ธการเปลี่ยนแปลงมุง สูความแข็งแกรง ”
(Transformation to Strength) เพื่อใหเราพรอมสําหรับทุกโอกาสทางการเงินของคนไทย พรอมเพื่อทุกความมั่นใจของ
ทานผูถือหุน และพรอมที่จะสรางปรากฏการณใหมทางการเงินเพื่อการเติบโตที่มั่นคง แข็งแกรง ตลอดไป”
เนื่องจากวาระนี้เปนการเสนอเพื่อทราบไมมีการลงมติแตอยางใด ซึ่งหากผูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะหรือ
ขอซักถาม ขอใหผูถือหุนรวบรวมไวเพื่อเสนอในวาระตอ ๆ ไป
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางมติ ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2554 ที่ผานมา ตามที่
เสนอผานวีดิทัศน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายให คุณศุภ เดช พู นพิพัฒน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ เปนผูนําเสนอในวาระนี้
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน แจงตอที่ประชุมวาในวาระที่ 3 นี้ รายละเอียดคอนขางมาก เพื่อความสะดวกในการ
ทําความเขาใจของผูถือหุน บริษัทฯ ขอนําเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ
และบริษัทยอยผานวีดิทัศนความยาวประมาณ 12 นาที เพื่ออธิบายฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ตาม
รายละเอียดในรายงานประจําป 2554 โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
บันทึกรายงานจากวีดิทัศน
“คณะกรรมการขอนําเสนอแกที่ประชุม เพื่อการพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) งบการเงินรวม
นี้ สะทอนถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยในกลุมธนชาตอันไดแก ธนาคารธนชาต และบริษัทยอยอื่น
ตามที่ปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว ป 2554 เปนปแหงการรวมกิจการของกลุมธนชาต
โดยมีเหตุการณสําคัญดังนี้
1. การรับโอนกิจการของธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 สําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี
2. ธนาคารธนชาตไดจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด เพื่อรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของ
ธนาคารนครหลวงไทย เพื่อใหการบริหารสินทรัพยดอยคุณ ภาพมีความคลองตัวและเปนไปอยา งมี
ประสิทธิภาพ
3. ธนาคารธนชาตไดมีการซื้อหุนเพิ่มทุนในบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) สงผลใหธนาคารธนชาต
มีสัดสวนการถือหุนในบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) เพิ่มจากรอยละ 48.35 เปนรอยละ 65.18
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 และถือเปนหนึ่งในกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต
ในการพิจารณางบการเงินมีประเด็นสําคัญที่จะขอชี้แจงดังตอไปนี้
การพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน เพื่อใหทราบถึงฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอยณ สิ้นป 2554
บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเทากับ 895,157 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 12,400 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.4 สินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอยประกอบดวยสัดสวนจากเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิรอยละ 68
เงินลงทุนสุทธิรอยละ 17 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิรอยละ 7 และสินทรัพยอื่นรอยละ 8 โดยสินทรัพยที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ไดแก เงินใหสินเชื่อเทากับ637,104 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 27,458 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 เปนการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจเชาซื้อรอยละ 19.4 จากสิ้นปที่ผานมา โดยธนาคารธนชาตซึ่ง
เปนบริษัทยอยปนผูนําในตลาดสินเชื่อเชาซื้อรถยนต นอกจากนั้นจากการรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย สงผลให
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางการใหสินเชื่อมีการกระจายตัวที่เหมาะสมมากขึ้น เงินลงทุนสุทธิ เทากับ 152,511 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 7,135
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.9 สวนใหญเปนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ เทากับ 63,232 ลานบาท ลดลงจากปกอน 21,873 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 25.7
ดานหนี้สิน บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ สิ้นป 2554 เทากับ 819,476 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
8,438 ลานบาท หนี้สินของบริษัทฯและบริษัทยอยประกอบดวย สัดสวนจากเงินรับฝากและเงินกูยืมระยะสั้นที่อยูในรูป
ของตั๋วแลกเงินรอยละ 80 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินรอยละ 7 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมรอยละ 5
และหนี้สินอื่นรอยละ 8 เงินรับฝากมีจํานวน 435,865 ลานบาท สวนตั๋วแลกเงินมีจํานวน 218,224 ลานบาท โดยตั๋วแลก
เงินเพิ่มขึ้น 78,690 ลานบาท ทั้งนี้ เปนผลจากการที่ธนาคารไดออกตั๋วแลกเงินเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคา และไดรับ
ความนิยมเปนอยางมาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน เทากับ 60,151 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 19,606
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 48.4 สวนใหญเกิดจากการบริหารสภาพคลองของธนาคาร
ทั้ ง นี้ ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ยยั ง คงพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ท างการเงิ น อย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม ทางเลื อ กและ
ตอบสนองทุกความตองการของลูกคา
สวนของเจาของ มีจํานวนทั้งสิ้น 75,681 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 3,962 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
5.5 ส ว นใหญ ม าจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของกํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยสํ า หรั บ ป 2554 จํ า นวน
5,002 ลานบาท รวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานทําใหกําไร
สะสมลดลง 1,170 ลานบาท การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 1,533 ลานบาท และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมเพิ่มขึ้น 1,795 ลานบาท
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) ตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ณ สิ้นป 2554 เทากับรอยละ 12.5
การพิจารณางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ตาม
สัดสวนการถือหุน จากการผสานพลังภายใตกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต ที่มุงเนนการเพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกิจ
และการสรางผลกําไรที่ยั่งยืนในระยะยาว สงผลใหในป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ เทากับ 5,002 ลานบาท
0

องคประกอบหลักของการพิจารณากําไรสุทธิ มีอยูดวยกัน 5 ประการ ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย และเงินนําสงสถาบันประกันเงินฝาก
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
คาใชจายดําเนินงานอื่น ๆ

องคประกอบแรก: รายไดดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยในป 2554 เทากับ 44,419 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 9,392 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
26.8 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มของดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ และการใหเชาซื้อตามการเติบโตของปริมาณธุรกิจและการ
ปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยตลาด โดยคิดเปนสัดสวน ดังนี้ รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อรอยละ 47 รายไดดอกเบี้ยจาก
การใหเชาซื้อและเชาการเงินรอยละ 38 รายไดจากเงินลงทุนในตราสารหนี้และธุรกรรมเพื่อคารอยละ 10 และรายไดจาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินรอยละ 5
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางองคประกอบที่สอง: คาใชจายดอกเบี้ยและเงินนําสงสถาบันประกันเงินฝาก
คาใชจายดอกเบี้ยและเงินนําสงสถาบันประกันเงินฝากในป 2554 เทากับ 20,104 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
กอน 8,106 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 67.6
เมื่อนํารายไดดอกเบี้ยหรือองคประกอบที่หนึ่ง หักลบดวยคาใชจายดอกเบี้ย และเงินนําสงสถาบันประกันเงิน
ฝากหรือ องค ป ระกอบที่สองดังกล า ว
ทํา ให ร ายไดด อกเบี้ยสุท ธิข องบริษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ย เพิ่ม ขึ้ น จากปกอ น
1,286 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.6 ตามภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับภาวะการ
แขงขันที่สูงขึ้น
1

2

องคประกอบที่สาม: รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

ในป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย เทากับ 11,430 ลานบาท เพิ่มขึ้น 551 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 5.1 โดยมีรายการที่สําคัญ ไดแก
 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจํานวน 3,372
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 17

ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 491 ลานบาท

 กําไรจากเงินลงทุน เทากับ 1,139 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 616 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 117.8
 รายไดจากการรับประกันภัยและประกันชีวิตสุทธิเทากับ 2,127 ลานบาท ลดลงจากปกอน 224 ลานบาท
หรือลดลงรอยละ 9.5
 ค า นายหน า จากการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย เท า กั บ 1,071 ล า นบาท ลดลงจากป ก อ น 258 ล า นบาท
หรือลดลงรอยละ 19.4
3

องคประกอบที่ส:ี่ คาใชจายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา

ในป 2554 คาใชจายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา มีจํานวน 2,077 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากปกอน 424 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 25.7
องคประกอบสุดทาย: คาใชจายดําเนินงานอื่น ๆ
คาใชจายดําเนินงานอื่น ๆ มีจํานวน 21,760 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 4,651 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
27.2 สวนใหญเกิดจากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้นรอยละ 26.5 รวมทั้งในปนี้ ธนาคารธนชาตไดรวมคาใชจาย
จากการรวมกิจการ (Integration Cost) อันไดแก คาใชจายในการปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ การเปลี่ยนรูปลักษณ
สาขา รวมทั้งโครงการเกษียณอายุกอนครบกําหนดดวยความสมัครใจ เปนตน
จากองค ป ระกอบหลั ก ทั้ ง 5 ประการ ส ง ผลให บ ริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยมี กํ า ไรสุ ท ธิ ใ นส ว นของบริ ษั ท ฯ
5,002 ลานบาท จากการประสานความรวมมือที่มีประสิทธิภาพของทุกบริษัท ภายใตกลุมธุรกิจทางการเงินของธนชาต
สงผลใหผลประกอบการของบริษัทยอยทุกบริษัท มีการเติบโตอยางแข็งแกรงและมั่นคง ผลการดําเนินงานป 2554 ของ
บริษัทยอยที่สําคัญ ดังแสดงหนาจอ โดยรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว”
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางตารางแสดงผลการดําเนินงานป 2554 และป 2553 ของบริษัทยอยที่สําคัญ
(หนวย: ลานบาท)

บริษัทยอย
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)
50.96
50.96

กําไรสุทธิ
ป 2554
ป 2553
6,668
5,719
293
391

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

38.22

89

131

 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด

50.96

436

352

 บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด
 บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด

50.96
50.96

770
91

688
-

 บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด

50.96

99

214

 บริษัท ธนชาตโบรกเกอร จํากัด

50.95

75

68

33.22

205

-

100.00
83.44

446
120

461
108

 บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)*
บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด
บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด

*ธนาคารธนชาตถือหุนในบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 65.18 ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2554

ภายหลังจากการนําเสนอวีดิทัศน ประธานที่ประชุม แจงตอที่ประชุมวา วีดิทัศนที่ไดนําเสนอผานไปนั้น
ไดอธิบายฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2554 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยูในรายงานประจําปกับ
สรุปงบการเงินและคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ประจําป 2554 ที่สงใหกับผูถือหุนทุก
ทานแลว โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่เสนอตอผูถือ
หุนนี้ ไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเปนที่รับรองกันทั่วไปโดยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและลงนามรับรองแลว
จากนั้น ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้จะมีผูแทนจาก
สํานักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ชวยตอบคําถามใหแกผูถือหุนดวย ซึ่งมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้
คุณสืบศักดิ์ พิภพมงคล (ผูถือหุน) สอบถาม ดังนี้
1. บริษัทฯ มีการลงทุนในตางประเทศบางหรือไม
2. บริษัทฯ ถือหุนธนาคารธนชาตเทาใด และเมื่อการคุมครองเงินฝากลดลงอีกในวันที่ 1 สิงหาคม 2555
ธนาคารจะมีผลกระทบมากนอยอยางไร
3. ในอดีตธนาคารธนชาตใหดอกเบี้ยรอยละ 2.6 สําหรับการฝากเงิน 1 ลานบาทขึ้นไป ซึ่งในปจจุบันใหอัตรา
ดอกเบี้ยลดลง อยากทราบวาจะมีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะเพิ่มขึ้นหรือไม
สุดทายนี้ไดกลาวชมเชยธนาคารธนชาตบริเวณถนนเพลินจิต (สํานักตนสน) ที่บริการตอนรับเปนอยางดี
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางประธานที่ประชุม และคุณศุภเดช พูนพิพัฒน เรียนชี้แจง ดังนี้
1. บริษัทฯ ไมมีการลงทุนในตางประเทศ แตธนาคารธนชาตมีการลงทุนในตางประเทศบาง เชน ลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลเกาหลี เปนตน แตไมมีการลงทุนในประเทศแถบยุโรปที่มีปญหา
2. บริ ษั ทฯ ถื อหุ นธนาคารธนชาตประมาณร อยละ 51
สํ าหรั บการประกั นเงิ นฝากที่ จะลดลงเหลื อ
1 ลานบาทนั้น ซึ่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ที่ผานมา ก็ลดลงมาแลวจากที่คุมครองโดยไมจํากัดจํานวน
ลดมาเหลือ 50 ลานบาท โดยที่ผานมาพฤติกรรมของลูกคาไมแสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนยายเงิน ซึ่งก็ม่ันใจ
วาจากพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝากที่จะบังคับใชอีกขั้นหนึ่งนั้น คาดวาจะไมกระทบอะไรมาก
อยางไรก็ตาม ทราบวา ทางการกําลังพิจารณาที่จะขยายวงเงินคุมครองการประกันเงินฝาก โดยอาจจะ
พิจารณาขยายวงเงินคุมครองเปน 5 ลานบาท หรือ 10 ลานบาท แตในการวางแผนการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ก็ไมไดคาดหวังในเรื่องดังกลาว
3. ปจจุบันดอกเบี้ยกําลังอยูในชวงขาลงเล็กนอย ในชวง 6-7 เดือนที่ผานมา ดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นมาตลอด
โดยรายไดสวนใหญเปนรายไดจากเชาซื้อ ซึ่งเปนดอกเบี้ยที่มีอัตราคงที่ (Fixed Rate) ซึ่งทําใหรายไดจากเชา
ซื้อนั้นถูกจํากัด แตในขณะเดียวกันคาใชจายดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายทําใหสวน
ตางอัตราดอกเบี้ยนอยลง จะเห็นไดวาผลประกอบการของธนาคารธนชาตในชวง 6 เดือนแรกของป 2554 จะ
ดีกวาชวง 6 เดือนหลังของป 2554 แตยังมีปจจัยอื่นที่สงผลตอผลประกอบการ เชน คาใชจายในการรวม
กิจการ ผลกระทบจากน้ําทวม เปนตน สําหรับโอกาสที่ดอกเบี้ยเงินฝากจะเพิ่มขึ้นนั้น หากเงินเฟอที่กําลัง
ขึ้นอยูตอนนี้คงที่อยู ก็เปนไปไดวาในปหนาดอกเบี้ยเงินฝากอาจจะเพิ่มขึ้นได
คุณปรัชญา เตียวเจริญ (ผูรับมอบฉันทะ) สอบถามวาตามงบกําไรขาดทุน รายไดสุทธิจากการรับประกันภัย
และประกั นชี วิ ตเป นข อมู ลรวมกั น จึ งทํ าให ไม ทราบว าประกั นชี วิ ตโตขึ้ นหรื อไม หรื อเกิ ดจากการบั นทึ กบั ญชี ขาดทุ น
(Book Loss) ของประกันภัย
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน เรียนชี้แจงวา บริษัทประกันภัยไดรับผลกระทบจากน้ําทวม สวนที่เสียหายจริงเมื่อป
2554 ประมาณ 40 ลานบาท แตจนถึงปจจุบันมีคาความเสียหายทั้งสิ้นประมาณ 120 ลานบาท ซึ่งรวมสัดสวนที่ตองจาย
ใหกับ บริษัทไทยรับประกันภัยตอ จํากัด ดวยแลว สวนที่ผูถือหุนถามวารายไดสุทธิจากการรับประกันภัยประกันชีวิตลดลงนั้น
เนื่องจากบางผลิตภัณฑประกันภัยเราทําการประกันภัยตอทําใหสวนตางอาจจะลดลงไปบาง แตอยางไรก็ตามบริษัทประกัน
ของกลุ มธนชาตมี ผ ลประกอบการที่ ดี ขึ้ น โดยงบการเงิ น ของบริ ษั ท ประกั น ภั ย มี กํ า ไรประมาณ 440
ล า นบาท
และบริษัทประกันชีวิตมีกําไรประมาณ 770 ลานบาท รวมทั้งประกันภัยและประกันชีวิตมีกําไรประมาณ 1,200 ลานบาท ซึ่ง
เติบโตขึ้นพอสมควร
คุณชํานาญ ธรรมเจริญ (ผูถือหุน) กลาวชมเชยสําหรับสรุปงบการเงินและคําอธิบายและการวิเคราะห
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ประจําป 2554 ที่ไดจัดทําแยกเลมไวใหผูถือหุนนั้น สามารถอานเขาใจไดงาย โดยได
สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
1. สําหรับป 2554 คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากการรวมกิจการ ดังนั้น ในป 2555 นี้
คาใชจายสําหรับการดําเนินงานก็ควรจะนอยกวาในปที่ผานมาหรือไม
2. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในป 2554 จํานวน 27,000 ลานบาท จํานวนนี้ลดลงแครอยละ 2 ซึ่งคิดวานอยเกินไป
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-ฉบับราง3. เงินรับฝากมีจํานวนลดลงจากป 2553 คอนขางมากประมาณรอยละ 18 แตตราสารหนี้เพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้โดยรวมแลวก็ยังติดลบอยูประมาณ 20,000 ลานบาท
ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้
1. คาใชจายในป 2554 ที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากการรวมกิจการ ซึ่งในปนี้ก็จะมีคาใชจายตอเนื่องเพื่อการ
พัฒนา แตจํานวนไมมากเทาป 2554 และจากการรวมกิจการโดยหลักการเปนการรวม 2 ธนาคาร ซึ่งตางก็มี
คาใชจายประเภทเดียวกันอยู ดังนั้น ในปนี้ไดดําเนินนโยบายบริหารคาใชจายในการดําเนินงานไมใหเพิ่มขึ้น
สําหรับภายในก็มีการเปลี่ยนแปลงการวิธีการทํางานหลายอยาง เพื่อที่จะใหคาใชจายในการดําเนินงาน
ลดลง โดยปจจุบันก็ไดดําเนินการโครงการนี้ไปแลว ซึ่งภาพรวมก็อยูในวิสัยที่สามารถดําเนินการไดตาม
เปาหมายที่วางไว
2. คุณอนุวัติร เหลืองทวีกุล รองกรรมการผูจัดการ สายการเงินและบัญชี ธนาคารธนชาต เรียนชี้แจงวา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลงไปประมาณรอยละ 2 ซึ่งอยูในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ เกิดจากการ
ขายบริษัทลูกของกลุมธนชาตออกไป สวนคาใชจายในการตั้งสํารองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการดอยคา ที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น เพิ่มขึ้นเกือบ 500 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอนหนา
นี้ คิดเปนคาใชจายหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม (Credit Cost) ที่รอยละ 0.3 ตอป ถือวา
ต่ํามากเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่รอยละ 0.8 ตอป
ประธานที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมวา เงินใหสินเชื่อเพิ่มขึ้นจาก 6.4 แสนลานบาท เปน 6.8 แสนลานบาท ก็
จําเปนจะตองตั้งสํารองเพิ่มขึ้น ถึงแมวาจะเปนสินเชื่อปกติก็ตองทําการตั้งสํารองดวย และในปลายป 2554
ก็ตองตั้งสํารองเพิ่มจากเหตุการณน้ําทวมดวย โดยคาดวาหลังจากผลกระทบน้ําทวมซึ่งประมาณไตรมาส
แรกปนี้เรื่องหนี้สูญก็คงจะดีขึ้น
3. เหตุ ผ ลที่ เ งิ น รั บ ฝากและเงิ น กู ยื ม ที่ ล ดลงค อ นข า งมาก เนื่ อ งจากว า ตอนที่ ร วมกิ จ การกั บ ธนาคาร
นครหลวงไทยนั้น ธนาคารนครหลวงไทยมีเงินฝากจากราชการ และรัฐวิสาหกิจอยูคอนขางมาก ซึ่งเงิน
จํานวนนี้ถูกถอนออกไปหมด และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ในชวงรวมกิจการไมสามารถขยายตัวได
เนื่องจากตองเตรียมดําเนินการสําหรับการรวมกิจการหลายอยาง ซึ่งตอนนั้นนโยบายคือ พยายามที่จะคง
เงินฝากและเงินใหสินเชื่อเอาไวใหไดมากที่สุด เปนชวงที่ทําใหไมสามารถที่จะขยายตัวไดดีเมื่อเทียบกับ
คูแขงหรือธนาคารที่อยูในระดับเดียวกัน
คุณสุนี แซซึง (ผูถือหุน) สอบถามวา กลยุทธของธนาคารสําหรับป 2555 ซึ่งมีการรวมกิจการเรียบรอยแลว
ภาระที่เกิดจากการรวบกิจการไมนาจะสะทอนในผลประกอบการอีกในป 2555 โดยกลยุทธ 6 ประการที่ไดแจงไว ประการใด
เปนเรื่องสําคัญที่จะดําเนินการสูความสําเร็จ และเสนอแนะวาสําหรับวีดิทัศนที่ไดนําเสนอใหแกผูถือหุนชมนั้น อยากใหมี
ขอมูลการเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเพิ่มดวย เพื่อที่จะไดรูวาการแขงขันของธนาคารธนชาตเมื่อเทียบกับ
ธนาคารอื่นหรืออุตสาหกรรมแลวอยูในระดับใด
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา การจัดทําวีดิทัศนนั้น การเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมคงหมายถึง
ของธนาคารเปนสวนใหญ จะรับไวไปพิจารณาในการจัดทําครั้งตอไป สําหรับการรวมกิจการที่สําเร็จไปแลวนั้น สําเร็จไปใน
ขั้นตอนที่สําคัญ คือเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 แตจะตองมีการดําเนินการตอโดยตองใชเวลาอยางนอยถึงสิ้นป 2555 เพื่อปรับ
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-ฉบับรางใหการทํางานอยูในระบบเดียวกัน ตลอดจนถึงเรื่องจํานวนพนักงานที่ยังมากอยูซึ่งจะตองหาแนวทางที่จะลดจํานวนลง ทั้งนี้
ภาระในการรวมกิจการก็ยังคงมีอยู แตอาจจะไมมากเทากับป 2554
คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงวา สําหรับความมุงมั่น 6 ประการ ในการรวมกิจการกับธนาคาร
นครหลวงไทย มี การเปลี่ ยนฐานในการทํ าธุรกิจของธนาคารเปนธนาคารขนาดใหญ มี เครือขายครอบคลุมทั่วประเทศ
และมีฐานธุรกิจครบวงจร ซึ่งใน 6 ประการ ก็เปนความมุงมั่นของฝายจัดการที่พยายามจะสรางประโยชนอยางเต็มที่ในการ
สรางฐานการเปนธนาคารขนาดใหญ จึงตองดําเนินการโดยใชความมุงมั่นพรอมกันทั้ง 6 ประการ โดยพยายามสรางระบบงาน
และกระบวนการทํางานเพื่อสนองความตองการของลูกคาใหดีขึ้น เพื่อที่จะใหมีจํานวนลูกคาที่เพิ่มขึ้น โดยการรวมกิจการมี
กระบวนการดําเนินงานที่ตองทําอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนประโยชนกับลูกคาและทายสุดก็เพื่อเปนประโยชนตอผูถือหุน
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ (ผูถือหุน) กลาววาจากงบการเงินในป 2554 ผลประกอบการลดลง แตพอทาน
ประธานที่ประชุมอธิบายแลวก็เขาใจ เพราะสาเหตุหลักมาจากดําเนินการรวมกิจการที่ยากลําบาก แตอยากเรียนถามวาที่เปน
อยางนี้เปนเพราะนโยบายในปที่ผานมาวุนวายกับการรวมกิจการ หรือดําเนินธุรกิจแบบระมัดระวังเปนอยางมาก โดย
หลังจากการรวมกิจการธนาคารธนชาตก็อยูในธนาคารพาณิชยระดับกลาง ซึ่งเชื่อมั่นวาจะสามารถบริหารธนาคารธนชาตให
อยูในระดับตน ๆ ได โดยจะสอบถามเพิ่มเติมวาแนวโนมในป 2555 ผลประกอบการจะเปนอยางไร จะเหมือนกับป 2554
หรือไม แลวเมื่อไหรที่จะสามารถดําเนินการไปไดดี
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา ปญหาเรื่องการรวมกิจการนั้น ทางการไดกําหนดเวลาที่จะตองดําเนินการรวม
กิจการใหเสร็จไวแลว โดยหากไมสามารถดําเนินการภายในวันที่กําหนดได จะทําใหคาใชจ ายทางภาษีหรือคาใชจาย
ดานอื่น ๆ จะมีจํานวนมากหลายพันลานบาท จึงตองทุมเทพนักงานจํานวนมากเพื่อที่จะใหการดําเนินการรวมกิจการแลวเสร็จ
ไดภายในกําหนด ตลอดจนถึงเรื่องของสาขาที่จะตองใหบริการ โดยในโอนกิจการคือวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ระบบการ
ปฏิบัติงานของสาขาก็ตองสามารถใหบริการได นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการจดจํานองทรัพยสินเปนหลายแสนรายการ ซึ่งถา
หากไมสามารถจดจํานองไดทันภายในเวลาที่กําหนดไว คาธรรมเนียมที่จะตองเสียจากรอยละ 0.01 ก็ตองเสียคาธรรมเนียม
เปนรอยละ 1 หรือรอยละ 2 แลวแตกรณี คิดเปนจํานวนเงินหลายพันลานบาท ทําใหตองรีบดําเนินการในหลายดาน จึงไมมี
โอกาสขยายธุรกิจในเชิงรุกมีแตตั้งรับเพียงอยางเดียว ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทยที่
เพิ่มขึ้น ทําใหการแขงขันของอัตราดอกเบี้ยขึ้นสูงมาก สงผลใหตนทุนเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่รายไดยังคงที่ แตสวนตางของอัตรา
ดอกเบี้ยลดลงมา ตลอดจนพนักงานที่มีจํานวนมากถึง 16,000 คนซึ่งมากกวาธนาคารพาณิชยใหญ จากเหตุผลดังกลาวทํา
ใหผลประกอบลดลง
สําหรับป 2555 ปญหาเรื่องสวนตางอัตราดอกเบี้ยดีขึ้น ตราบใดที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงเหมือนเดิม โดย
ปจจุบันธนาคารธนชาตก็ใหอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากประจําเทากับธนาคารขนาดใหญแลว สําหรับเงินฝากที่อยูในรูปของ
ออมทรัพยและกระแสรายวันยังมีจํานวนนอย ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ํา ถามีจํานวนเงินฝากใน 2 ประเภทนี้เพิ่มขึ้น ก็จะทําให
อัตราดอกเบี้ยลดลงได สวนในเรื่องของคาใชจายในการดําเนินงานก็คาดวาจะลดลงไดบาง แตถาในกรณีที่จะตองลดจํานวน
พนักงานลง ก็มีโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ซึ่งจะตองมีคาใชจายในการดําเนินงานดังกลาวอาจจะทําใหคาใชจาย
เพิ่มขึ้นได สวนปญหาเรื่องหนี้เสียสําหรับไตรมาสแรกยังมีผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมอยู สําหรับเรื่องสวนตางอัตรา
ดอกเบี้ยก็คาดวาไมนาจะลดลง จะพยายามที่จะทําใหเพิ่มขึ้น
คุณวสันต พงษพุทธมนต (ผูถือหุน) สอบถามวาในป 2555 นี้ ธนชาตมีโครงการในการจัดการทรัพยสินที่เกิด
จาก การรวมกิจการ อาจจะมีทรัพยสินบางรายการที่ไมมีความจําเปนที่จะตองคงไว ที่จะตองขายออกไป หรือกรณีที่มีสาขาซ้าํ
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางกันในป 2555 นี้ จะมีการดําเนินการอยางไรในเรื่องของทรัพยสินและสาขาดังกลาว สวนเรื่องของพนักงานจะกําหนดวาจะคง
มีไวจํานวนประมาณเทาไหร และจะมีการดําเนินการเกี่ยวกับคาใชจายอยางไร
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา ยังมีการดําเนินการที่ตอเนื่องจากการวมกิจการอยู รวมถึงมีสาขาที่อยูใกลกัน
ประมาณ 50-60 สาขา ซึ่งจะตองพิจารณาอีกครั้งวาจะดําเนินการรวมกันอยางไร เนื่องจากบางสาขาเปนที่ซึ่งทางธนาคาร
นครหลวงไทยซื้อไวเอง โดยหากดําเนินการแลวเสร็จนาจะมีทรัพยสินที่เปนสาขาจํานวนพอสมควรที่จะขายออกไปไดและได
กําไร นอกจากสาขาแลวก็ยังมีสํานักงานใหญ ๆ หลายแหง เชน ถนนเพชรบุรี สวนมะลิ เปนตน ในอนาคตถาหากดําเนินการ
ขายไดก็จะมีกําไรเขามา เนื่องจากกําลังศึกษาอยูวาเราควรจะมีสํานักงานใหญแหงเดียวหรือไม แตวิธีการดําเนินการคงจะทํา
การเชาและเจรจากับใครก็ตามที่จะสรางเพื่อใหไดพื้นที่ใชสอยตรงตามความตองการของเรา สวนคาใชจายก็จะมีคาใชจายที่
ทางการเรียกเก็บรอยละ 0.46 สําหรับตั๋วแลกเงิน หรือประมาณ 800 ลานบาท (หลังจากหักภาษี) แตในขณะเดียวกันจะได
ประโยชนในเรื่องของภาษีนิติบุคคลที่ลดลงจากรอยละ 30 มาเปนรอยละ 23 และอาจจะมีเรื่องการพัฒนาระบบที่จะรองรับ
การใหบริการที่ดีขึ้น ซึ่งจะใชเงินจํานวนไมมากและถือเปนการลงทุนไมใชเปนคาใชจาย และก็อาจจะมีเรื่องคาใชจายสําหรับ
โครงการเกษียณอายุกอนกําหนดซึ่งยังไมแนนอนวาจะมีหรือไม
คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงเพิ่มเติม กรณีเรื่องสาขาที่ซํ้าซอนกันนั้น จะพิจารณาจากสาขาที่อยูใน
บริเวณที่ใกลกันมาก ซึ่งถาหากรวมสาขากันแลวลูกคาตองไมไดรับผลกระทบในการมาใชบริการ ซึ่งในป 2554 ที่ผานมาได
ดําเนินการไปแลวประมาณ 10 กวาสาขา และสําหรับป 2555 นี้อยูในแผนที่วางไวประมาณ 30-40 สาขา นอกจากจะเลือก
จากทําเลที่ต้งั เปนหลักแลวนั้น ก็จะพิจารณาถึงการใชสาขาที่เปนทรัพยสินของธนาคาร ซึ่งจะทําใหประหยัดคาใชจายเรื่องคา
เชาไดเปนจํานวนมาก
คุณเมธี รังษีวงศ (ผูถือหุน) สอบถาม ดังนี้
1. งบไตรมาสแรกของป 2555 มีผลการดําเนินงานที่เติบโตกวาปที่แลวหรือไม
2. สัดสวนรายไดของธนาคารธนชาต เชน สินเชื่อรถยนต สินเชื่อบาน สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
และขนาด และคาธรรมเนียมตาง ๆ สัดสวนแตละผลิตภัณฑคิดเปนรอยละเทาใด และผลิตภัณฑที่เปน
รายไดหลัก ในป 2555 นี้ยังคงเปนสินเชื่อรถยนตใชหรือไม โดยมีแนวทางในการรักษาฐานลูกคาเดิมของ
ธนาคารธนชาตอยางไร
3. ในการรวมกิจการ ที่มีวัฒนธรรมองคกรที่แตกตางกัน ซึ่งจะตองใชเวลาสําหรับการบริหารในเรื่องดังกลาว
จึงสอบถามวาทางผูบริหารจะตองใชระยะเวลานานเทาใดที่จะสามารถดําเนินการรวมกิจการใหรวมเปน
หนึ่งเดียวได
4. ในอนาคตประมาณป 2015 ที่จะมี Asian Economic Community (AEC) จะมีการเตรียมการอยางไร
ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้
1. ถาเปรียบเทียบจากขนาดของสินทรัพย แยกลูกคารายยอย ไดแก สินเชื่อรถยนต สินเชื่อบาน สินเชื่อบัตร
เครดิต สสินเชื่อสวนบุคคล จะอยูที่ประมาณรอยละ 62 และสําหรับสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม อยูที่ประมาณรอยละ 38 ถาเปรียบเทียบจากรายไดที่ไดรับจากของลูกคารายยอย และ
ลูกคาเชาซื้อรถยนตอยูที่ประมาณรอยละ 77 สวนรายไดที่ไดรับลูกคาธุรกิจ ลูกคาธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม อยูที่ประมาณรอยละ 23 โดยคาดวาในป 2555 นี้ สินเชื่อรถยนตก็ยังเปนรายไดหลัก ซึ่งจะ
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางพยายามเพิ่มผลตอบแทนใหมากขึ้น และปรับกลยุทธเพื่อรักษาสวนแบงตลาดใหได และจะขยายการดําเนิน
ธุรกิจไปที่รถยนตเกาและสินเชื่อรถแลกเงินเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
2. เรื่องวัฒนธรรมองคกรคาดวาไมมีปญหา แตปญหาคือมีพนักงานจํานวนมากเกินกวางานที่มีอยู โดยทีมงาน
ของทั้ง 2 องคกรมีความเกง ความชํานาญที่แตกตางกัน ผูบริหารพยายามผสมผสานเพื่อนําความเกง ความ
ชํานาญในแตละดานของทั้ง 2 องคกร เพื่อจะนํามาใชประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อที่จะใหลูกคา
ไดรับบริการที่ดียิ่งขึ้นไป
3. ในเรื่องของ Asian Economic Community (AEC) คิดวาไมนาจะมีผลกระทบอะไรมากมาย ซึ่งในเรื่องนี้
อาจจะตองมีการวางแผนการดําเนินงานกันอีกครั้ง แตในชั้นนี้ขอดูแลเรื่องการรวมกิจการใหเปนที่เรียบรอย
กอน
คุณสุวัฒน ก. ศรีสุวรรณ (ผูถือหุน) สอบถามวา บริษั ทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด มี บริษั ทใดเปน
ผูถือหุน และกองทุนชั้นที่ 1 เพียงพอหรือไม
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด มีธนาคารธนชาตถือหุนอยูรอยละ 100
โดยบริษัทฯ ถือหุนธนาคารธนชาตรอยละ 51 สําหรับกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารธนชาตอยูที่รอยละ 9.28 ซึ่งเพียงพอ
โดยธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวตํา่ สุดที่รอยละ 4.25 และตามแผนงานที่วางไว เงินกองทุนชั้นที่ 1 จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติ
ผลการลงมติในวาระที่ 3 มีดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
คะแนนเสียงที่ลงมติ
(งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

722,987,234
50,600
723,037,834
10,010

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง)

คิดเปนรอยละ 99.993
คิดเปนรอยละ
0.007
คิดเปนรอยละ 100.000

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยให
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554
ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา ตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ไดชี้แจงใหทาน
ผูถือหุนทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแลวนั้น ป 2554 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จํานวน
1,635,132,788.22 บาท ซึ่งตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด และคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจ เรื่อง แนวทางปฏิบัติทาง
บัญชีในการจายเงินปนผลลงวันที่ 25 เมษายน 2550 กําหนดใหการจายเงินปนผลของบริษัทมหาชนจํากัดจะตองจายจาก
เงินกําไรจากงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันสิ้นรอบปบัญชี มีผลใหบริษัทฯ สามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
ได ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ดังนี้ครับ
1. การจัดสรรกําไรสุทธิ เปนทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของเงินกําไรสุทธิ ประจําป 2554 คิด
เปนจํานวนเงิน 81,756,639.41 บาท
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับราง2. การจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 ของงวด 6 เดือนหลังตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม
2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุนละ 0.70 บาท เปนจํานวนเงิน 894,480,792.10 บาท ซึ่ง
การจายเงินปนผลครั้งนี้เมื่อรวมกับการจายเงินปนผลของงวดครึ่งปแรก ในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปน
จํานวนเงิน 638,914,851.50 บาท แลว รวมเปนจํานวนเงินปนผลที่จายจากผลการดําเนินงานประจําป
2554 ทั้งสิ้นในอัตราหุนละ 1.20 บาท เปนจํานวนเงิน 1,533,395,643.60 บาท
รวมจํ า นวนเงิ น กํ า ไรที่ ข อจั ด สรรในวาระนี้ เ ท า กั บ 1,615,152,283.01 บาท และมี เ งิ น กํ า ไรสุ ท ธิ ค งเหลื อ
(ภายหลังการจัดสรร) จํานวน 19,980,505.21 บาท จะโอนเขาไปอยูในสวนของผูถือหุนในรายการกําไรสะสมตอไป
ในการจายเงินปนผลครั้งนี้ คิดเปนประมาณรอยละ 93.78 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
คิดเปนรอยละ 30.65 จากงบการเงินรวม สําหรับสถิติการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปที่ผานมา จากผลการ
ดําเนินงานป 2552 ถึง 2554 ก็ไดจัดทําตารางเปรียบเทียบใหทุกทานไดพิจารณาแลว ดังที่ปรากฏในหนังสือบอกกลาว
เชิญประชุมหนาที่ 30 และที่แสดงบนจอภาพ โดยจํานวนเงินปนผลที่แสดง มีฐานการคํานวณจากจํานวนหุนสามัญและ
หุนบุริมสิทธิ รวม 1,333,154,003 หุน หักดวยจํานวนหุนสามัญที่บริษัทฯ ซื้อหุนคืนจากโครงการซื้อหุนคืน จํานวน
55,324,300 หุน คงเหลือจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ เทากับ 1,277,829,703 หุน
หากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมแลวก็จะกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 19 เมษายน
2555 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุน ในวันที่ 20 เมษายน 2555 และ
กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2555
จากนั้น ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม / แสดง
ความคิดเห็นแตอยางใด ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติ
ผลการลงมติในวาระที่ 4 มีดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
คะแนนเสียงที่ลงมติ
(งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

720,710,435
2,375,900
723,086,335
3,010

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง)

คิดเปนรอยละ 99.671
คิดเปนรอยละ
0.329
คิดเปนรอยละ 100.000

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ
จัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 และอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดครึ่งป
หลังในอัตราหุนละ 0.70 บาท และใหดําเนินการจายเงินปนผลตามกําหนดการที่เสนอ
วาระที่ 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุด ยอย พิจารณาอนุมัติปรับเพิ่ม
วงเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ จากผล
การดําเนินงานประจําป 2554
ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา ในวาระนี้เปนการรายงานคาตอบแทนกรรมการที่จายในปที่ผานมา
และพิจารณาคาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกป โดยไดรายงานการจายคาตอบแทนที่ไดจายใหแกคณะกรรมการ
ทุกคณะในป 2554 ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
หนาที่ 22

เอกสารแนบ 1
-ฉบับราง คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรจากวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติไวจํานวน 8,600,000 บาท โดยจํานวน
ที่จายออกจริงเทากับ 7,160,000 บาท ซึ่งเปนไปตามจํานวนครั้งที่กรรมการเขารวมประชุม
 จํ า นวนค า ตอบแทนที่ จ า ยแก ค ณะกรรมการชุ ด ย อ ยอื่ น ๆ ทั้ ง ป 2554 มี จํ า นวนรวมเท า กั บ
2,105,000 บาท
 ตารางแสดงอัตราคาตอบแทน และจํานวนคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยอื่น ๆ ทุก
ชุดที่จายในป 2554 และอัตราคาตอบแทนที่จายในป 2555 จนถึงปจจุบัน รายละเอียดปรากฏในหนังสือ
บอกกลาวเชิญประชุม หนาที่ 31-32
สวนคาตอบแทนรายบุคคลที่จายในป 2554 ดูไดจากรายงานประจําปหนาที่ 83-84 ซึ่งเปนการรายงานเพื่อ
ทราบไมมีการลงมติ และนอกเหนือจากคาตอบแทนที่ไดรายงานไปแลวนั้น บริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทน และ/หรือ
สิทธิประโยชนอื่นใดในลักษณะที่มิใชคาตอบแทนตามปกติใหแกกรรมการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนในการ
ขอปรับเพิ่มวงเงินคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการบริษัทฯ โดยขอให
คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน เปนผูนําเสนอรายละเอียดในวาระนี้
คุณสมเกียรติ ศุข เทวา เรียนแจงตอที่ป ระชุมวาคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดทําการพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของคาตอบแทนที่จายแกคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป โดยจากการพิจารณาลาสุดเห็นวาอัตราคาตอบแทนที่จายแก
กรรมการบริษัทฯ ในปจจุบันตามที่แสดงอยูบนจอ โดยมีวงเงินรวมไมเกิน 8,600,000 บาท ตามที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุน
ตั้งแตป 2550 เมื่อเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีการปรับเพิ่มตามบทบาทความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และค า เงิ น เฟ อ จึ ง พบว า วงเงิ น ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากผู ถื อ หุ น ต่ํ า กว า ค า เฉลี่ ย ของอุ ต สาหกรรม
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน จึงไดมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอผูถือหุนปรับเพิ่มวงเงินคาตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ จากปจจุบันรวมทั้งสิ้นปละไมเกิน 8,600,000 บาท เปนรวมทั้งสิ้นปละไมเกิน 11,000,000 บาท โดย
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาอัตราคาตอบแทนจายแกกรรมการบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสมตอไป โดยเปนการดําเนินการตามที่ที่ประชุมผูถือหุนไดมอบอํานาจแกคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไว
สําหรับในเรื่องเงินบําเหน็จ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลว ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําป 2554 ในอัตรารอยละ 1 ของจํานวนเงินปนผลที่
อนุมัติจายแกผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามนโยบายที่ที่ประชุมผูถือหุนไดกําหนดไว โดยปนี้เงินปนผลที่เสนอใหจายแกผูถือหุน
จากผลการดําเนินงานทั้งปเปนจํานวน 1,533,395,643.60 บาท ดังนั้น จํานวนเงินบําเหน็จที่ขอเสนอจายแกกรรมการทั้ง
คณะ จึงเปนเงินจํานวน 15,333,956.44 บาท โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาจัดสรรแกกรรมการบริษัทฯ
ตอไป ทั้งนี้ รายละเอียดของการจายเงินบําเหน็จกรรมการจากผลการดําเนินงานป 2551-2553 ปรากฏในหนังสือบอก
กลาวเชิญประชุมหนาที่ 32
หลังจากนั้น คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความเห็น กอนเสนอใหผูถือหุน
ลงมติในวาระนี้ โดยมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้

หนาที่ 23

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางคุ ณ สื บ ศั ก ดิ์ พิ ภ พมงคล (ผู ถื อ หุ น ) สอบถามว า ในการประชุ ม แต ล ะครั้ ง กรรมการแต ล ะตํ า แหน ง ได
คาตอบแทนเทาไหร นอกจากคาตอบแทนในการประชุมแลวนั้น กรรมการไดรับคาตอบแทนอื่น ๆ อีกหรือไม เชน คา
รับรอง คาน้ํามันรถ เปนตน
คุณสมเกียรติ ศุขเทวา เรียนชี้แจงคาตอบแทนกรรมการแตละตําแหนง สรุปไดดังนี้
หนวย: บาท

คณะกรรมการชุดตาง ๆ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

ตําแหนง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

เงินประจําตําแหนง
(รายเดือน : คน)
80,000
40,000
40,000
30,000
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

คาเบี้ยประชุม
(ตอครั้ง : คน)
40,000
20,000
15,000
10,000
25,000
15,000
25,000
15,000

ทั้งนี้ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา กรรมการไมมีคาตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากการประชุม ไมวาจะเปนคารับรอง
คาน้ํามัน เปนตน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 31
คุณสุนี แซซึง (ผูถือหุน) สอบถามวา ในการจายเงินบําเหน็จใหแกกรรมการก็ควรจะใหสอดคลองกับผล
ประกอบการของธุรกิจ แตสําหรับผลประกอบการในป 2554 กําไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง ทําไมยังคงจายเงินบําเหน็จแก
กรรมการในอัตราที่เทากับปที่ผานมา ซึ่งมีผลประกอบการที่ดีกวาป 2554
ประธานที่ประชุม และคุณสมเกียรติ ศุข เทวา เรียนชี้แ จงวา ในกรณี การจา ยเงินเงิน บําเหน็จใหแ ก
กรรมการไมไดคิดจากกําไรของบริษัทฯ โดยตรง แตจะจัดสรรใหสอดคลองกับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน โดยที่
ผานมาที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหจายเงินบําเหน็จแกกรรมการในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน
คุณเมธี รังษีวงศ (ผูถือหุน) สอบถามวา ขอมูลตัวเลขบําเหน็จกรรมการในรายงานประจําปหนาที่ 85
ขอมูลไมตรงกับที่กรรมการรายงาน
คุณศุภเดช พูน พิพัฒน เรียนชี้แจงวา ขอมูลคาบําเหน็ จในรายงานประจําป หนาที่ 85 เปน ขอ มูลของ
ธนาคารธนชาต สําหรับขอมูลคาบําเหน็จของบริษัทฯ ตองดูจากรายงานประจําปหนาที่ 83 เนื่องจากวากรรมการเปนคน
ละชุดกัน
คุณสุวัฒน ก. ศรีสุวรรณ (ผูถือหุน) สอบถามวา กรณีที่จะขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินคาตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ทั้งคณะจากเดิม 8,600,000 บาทตอป เปนไมเกิน 11,000,000 บาทตอป นั้น โดยที่ผานมาการจายคาตอบแทน
แกกรรมการบริษัทฯ ก็ไมไดจายคาตอบแทนเกินวงเงิน 8,600,000 บาท ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนเคยไดอนุมัติไว เหตุผลใด
จึงขอเพิ่มวงเงินคาตอบแทนดังกลาว และขอมูลในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 31 นั้น ที่ระบุวาคาตอบแทนรวม
เปนจํานวนเงิน 9,265,000 บาท คืออะไร รวมกับที่จะขออนุมัติเพิ่มวงเงินในครั้งนี้ดวยหรือไม

หนาที่ 24

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางคุณสมเกียรติ ศุขเทวา เรียนชี้แจงวา ในกรณีการขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินตาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ นั้น
เนื่องจากคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดทบทวนและทําการพิจารณาพบวาปจจุบันอัตราคาตอบแทนที่จายแก
กรรมการบริษัทฯ ตามที่ไดรายงานไปเมื่อสักครูนั้น ต่ํากวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่มีการปรับเพิ่มตามบทบาทความ
รับ ผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและค า เงิน เฟอ จึ งเสนอคณะกรรมการบริษั ท ฯ เพื่อขอเสนอผูถือ หุนปรับ เพิ่มวงเงิน คา ตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ ดังกลาว
โดยไดชี้แจงเพิ่มเติมวา สําหรับขอมูลที่ระบุวาคาตอบแทนรวมเปนจํานวนเงิน 9,265,000 บาท ตามที่ปรากฎ
ในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 31 นั้น เปนคาตอบแทนรวมในป 2554 ที่จายใหแก 1) คณะกรรมการบริษัทฯ 2)
คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหา และ 4) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งการขออนุมัติปรับเพิ่ม
วงเงินคาตอบแทนในครั้งนี้ เปนวงเงินที่จายแกกรรมการบริษัทฯ เทานั้น สําหรับการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน นั้น อยูในอํานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
การพิจารณาการจายคาตอบแทน โดยไมตองขออนุมัติวงเงินการจายคาตอบแทนจากที่ประชุมผูถือหุน แตจะรายงาน
เพื่อใหผูถือหุนรับทราบเปนประจําทุกป
หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม / แสดงความเห็นเพิ่มเติม คุณสมเกียรติ ศุขเทวา จึงขอใหผูถือหุนลง
มติโดยแยกลงมติเรื่องขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และอนุมัติจายเงินบําเหน็จ
ผลการลงมติในวาระที่ 5.1 มีดังนี้
อนุมัติปรับเพิ่มวงเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เปนไมเกิน 11,000,000 บาทตอป
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
คะแนนเสียงที่ลงมติ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

685,291,961
19,540,500
18,312,798
723,145,259

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

94.765
2.702
2.532
100.000

ผลการลงมติในวาระที่ 5.2 มีดังนี้
อนุมัติจายเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
คะแนนเสียงที่ลงมติ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

685,845,835
19,050,500
18,297,810
723,194,145

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

94.836
2.634
2.530
100.000

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
อนุมัติปรับเพิ่มวงเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เปนไมเกิน 11,000,000 บาทตอป และอนุมัติจายเงินบําเหน็จแก
คณะกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการป 2554 ในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุนตามที่เสนอ
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ
ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่
ออกตามวาระ สําหรับรายชื่อกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในปนี้ มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
1. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
2. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ
3. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ
คุณสมเกียรติ ศุขเทวา เรียนแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาและลงมติอยางอิสระในวาระนี้
ขอใหกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ออกจากที่ประชุมเปนการชั่วคราว หลังจากนั้นกรรมการที่ครบ
กําหนดออกตามวาระทั้ง 3 ทานไดออกจากหองประชุม
การสรรหาหรือเสนอแนะผูที่จะเขารับตําแหนงแทนกรรมการที่ครบวาระนี้ นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะ
มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาเปนผูพิจารณาแลว ชวงเวลาตั้งแตวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน
2554 บริษัทฯ ก็ไดเปดใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการในการ
ประชุมครั้งนี้ ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) แตปรากฏวาเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมี
ผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเขามา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม
รวมกรรมการที่ออกตามวาระ ไดพิจารณาเสนอกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ใหผูถือหุนแตงตั้งเปนกรรมการอีก
วาระหนึ่ง โดยผูถือหุนสามารถพิจารณาขอมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ทานไดจากหนังสือบอกกลาวเชิญ
ประชุมตั้งแตหนาที่ 33 ถึงหนาที่ 36 หรือตามที่แสดงบนจอภาพ โดยคุณสมเกียรติ ศุขเทวา ไดกลาวสรุปคุณสมบัติของ
กรรมการแตละทาน ดังนี้
คุณสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร
เปนกรรมการและผูบริหารบริษัทในกลุมธนชาตเปนเวลา 20 กวาป ตั้งแตกรรมการผูจัดการบริษัท เงินทุน
หลักทรัพยเอกชาติ จํากัด (มหาชน) ทานเปนบุคคลสําคัญในการรวมจัดตั้งธนาคารธนชาต และรับตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการธนาคารธนชาต ตั้งแตจัดตั้งธนาคารเมื่อป 2545 ตอเนื่องจนถึงป 2549 โดยหลังจากนั้นยังคงเปนกรรมการและ
กรรมการบริหารที่ธนาคารธนชาตจนถึงปจจุบัน
สําหรับการเปนกรรมการบริษัทฯ ทานดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรมการบริหารที่บริษัทฯ ตั้งแตป 2549
มาจนถึงปจจุบัน โดยในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯและกรรมการบริหารที่ผานมา ทานไดใชความรูความสามารถ
และประสบการณในธุรกิจทางการเงิน เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่อยางดียิ่งมาโดยตลอด
คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการใหญ
เปนผูมีความรูและประสบการณในธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพยเปนอยางมาก ทานเปนผูบริหาร
ในกลุมธนชาตตั้งแตแรกเริ่ม กอนจะไปรับตําแหนงกรรมการผูจัดการบริษัทบริหารสินทรัพยไทยตั้งแตป 2545 และกลับมา
เปนกรรมการและผูบริหารบริษัทในกลุมธนชาตตั้งแตป 2552 ปจจุบันทานดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร ประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญที่ธนาคารธนชาต โดยเปนผูบริหารคนสําคัญในการดําเนินการรวมกิจการ
ธนาคารนครหลวงไทยมายั ง ธนาคารธนชาตให บ รรลุ ต ามแผนงาน สํ า หรั บ บริ ษั ท ทุ น ธนชาตท า นดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจัดการใหญโดยไดรับมอบหมายใหเปนประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญที่ธนาคารธนชาต
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางคุณทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ
เปนผูมีความรูความสามารถในธุรกิจการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายได
ทานรวมงานกับบริษัท โดยเปนผูบริหารตั้งแตป 2547 ในสายงานแกไขหนี้ และดูแลการบริหารสินเชื่อที่ไมกอใหเกิด
รายไดมาโดยตลอด ถือไดวาเปนผูบริหารคนสําคัญในการบริหารสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดของทั้งกลุมธนชาตใหไดรับ
ผลตอบแทนในอัตราตามแผนงานที่กําหนดไวมาโดยตลอด ทานรับตําแหนงกรรมการบริษัทตั้งแต 2550 โดยปจจุบันดํารง
ตําแหนงกรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ
หลังจากนั้น คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุน
ซักถาม /แสดงความเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ
ในวาระนี้มีวิธีการลงมติ 2 วิธี คือ ผูถือหุนสามารถมติใหคณะกรรมการทั้งชุด คือ ทั้ง 3 ทาน หรือเลือกลงมติ
แยกเปนรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความโปรงใสในการลงมติจึงขอใหผูถือหุนลงมติแยกเปนรายบุคคล โดยใหใชบัตรที่ระบุ วาระ
ที่ 6 และระบุชื่อกรรมการ
6.1 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
6.2 นายสมเจตน หมูศิริเลิศ
6.3 นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ
โดยทานผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง กรุณาลงมติในบัตรลงคะแนน พรอมลงนามและยกมือขึ้น
เพื่อใหเจาหนาที่ไปเก็บบัตร
จากนั้น คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ไดเชิญกรรมการทั้ง 3 ทานที่ไดออกจากหองประชุมเปนการชั่วคราว กลับ
เขาที่ประชุมเพื่อดําเนินการในวาระตอไป
มีผูถือหุนเห็นดวยใหแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดตองออกตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขารับตําแหนงตออีก
วาระโดยแยกการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลจากคณะกรรมเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ดังนี้
ผลการลงมติในวาระที่ 6.1 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป มีดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
คะแนนเสียงที่ลงมติ
(งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

722,255,770
974,700
723,230,470
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง)

คิดเปนรอยละ 99.865
คิดเปนรอยละ
0.135
คิดเปนรอยละ 100.000

ผลการลงมติในวาระที่ 6.2 นายสมเจตน หมูศิริเลิศ มีดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
คะแนนเสียงที่ลงมติ
(งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

722,254,872
962,588
723,217,460
13,010
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง)

คิดเปนรอยละ 99.867
คิดเปนรอยละ
0.133
คิดเปนรอยละ 100.000

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางผลการลงมติในวาระที่ 6.3 นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ มีดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
คะแนนเสียงที่ลงมติ
(งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

722,254,872
962,588
723,217,460
13,010

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง)

คิดเปนรอยละ 99.867
คิดเปนรอยละ
0.133
คิดเปนรอยละ 100.000

มติ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน แต ง ตั้ ง
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาเปนกรรมการตออีกวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2555
ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง จํากัด (Ernst & Young) เปนผูสอบบัญชีประจําป 2554 โดยกําหนดคาสอบบัญชีใหเปนจํานวนเงิน
1,470,000 บาท สําหรับป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได
พิจารณาความเห็นของกรรมการตรวจสอบแลว เห็นควรเสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด มีรายนาม ดังนี้
1. นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 และ/หรือ
2. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
3. นายณรงค พันตาวงษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555 โดยกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท
ประธานที่ประชุม ไดขอให คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอรายละเอียด
ในวาระนี้
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ แจงตอที่ประชุมวา หลังจากไดพิจารณาถึงองคประกอบในดานตาง ๆ รวมทั้งความ
เหมาะสมของปริมาณงานแลว มีความเห็นวาบริษัท สํานักงาน Ernst & Young เปนสํานักงานที่มีความนาเชื่อถือ
มี ผ ลการปฏิ บัติ ง านเปน ที่ ยอมรั บ โดยทั่ว ไปทั้ง ในและต า งประเทศ และมีม าตรฐานการสอบบั ญ ชี อ ยู ใ นระดับ สากล
มีบุคคลากรที่มีความรู ความชํานาญ และประสบการณในการตรวจสอบสถาบันการเงินตลอดจนการใหบริการ และการ
ใหคําปรึกษากับบริษัทในดานตาง ๆ เปนอยางดีตลอดมา (โดยเฉพาะในชวงของการรวมกิจการของธนาคาร) สําหรับคา
สอบบัญชีที่เสนอเขามาในป 2555 นี้ ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน รวมถึงสํานักงาน Ernst & Young
ไมมีความสัมพันธหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ แตอยางใด และผูสอบบัญชีที่
เสนอไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 โดยอัตราคาสอบบัญชีของป 2555
จํานวน 1,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากคาสอบบัญชีป 2554 ที่จํานวน 1,470,000 บาท หรือลดลงรอยละ 31.97
สําหรับรายละเอียดอื่นที่จะแจงใหทราบก็คือ สํานักงาน Ernst & Young ไดทําการตรวจสอบบัญชีใหกับ
บริษัทฯ มาตั้งแต ป 2544 และผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน เปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในปที่ผานมา
โดยมี นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข เปนผูสอบบัญชี และลงนามรับรองงบการเงินในป 2554 โดยรายละเอียดประวัติ
ผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน ปรากฎอยูในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม หนาที่ 37-39
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางหลังจากนั้น คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุน
ซักถาม /แสดงความเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ
ผลการลงมติในวาระที่ 7 มีดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
คะแนนเสียงที่ลงมติ
(งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

723,061,860
157,000
723,218,860
13,010

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง)

คิดเปนรอยละ 99.978
คิดเปนรอยละ
0.022
คิดเปนรอยละ 100.000

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป
2555 โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1. นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 และ/หรือ
2. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
3. นายณรงค พันตาวงษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315
และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2554 เปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานที่ประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอขอเสนอแนะและคําถามตาง ๆ ได โดยมีผูถือหุนซักถาม /
แสดงความคิดเห็น ดังนี้
คุณกิตติ สนิทวงศ ณ อยุธยา (ผูถือหุน) เสนอแนะความเห็นวา ประทับใจในการดําเนินงานของบริษัทฯ เชน
มีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน มีการลดคาใชจายของธนาคารธนชาตโดยการปดสาขาบางแหงที่อยูบริเวณใกลกันที่
ซ้ําซอนกัน จากที่สังเกตุลูกคาที่มาใชบริการของธนาคารธนชาตนั้น สวนใหญจะใชบริการชําระคาเชาซื้อรถยนตเพียง
อยางเดียว แลวไปทําธุรกรรมอื่นกับธนาคารพาณิชยอื่น จึงเสนอวาควรประชาสัมพันธ โดยวิธีการโฆษณาวาธนาคาร
ธนชาตเปนธนาคารที่ครบวงจรสามารถรองรับการทําธุรกรรมอื่นไดเทียบเทากับธนาคารพาณิชยอื่น และการใชพื้นที่
สาขาของธนาคารธนชาตใหเปนประโยชนโดยการเพิ่มรายได เชน การปลอยใหรานตาง ๆ เชาพื้นที่ในการทําธุรกิจ หรือ
อาจจะพิจารณาเปดสาขาธนาคารธนชาตที่มีบริการเวสเทิรน ยูเนี่ยน ในพื้นที่สุวรรณภูมิ เพื่อเปนการเพิ่มรายไดอีกทาง
หนึ่ง และบริษัทฯ มีนโยบายออกหุนกูหรือไม
ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ กลาวขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ และเรียนชี้แจงวา
ทางธนาคารธนชาตก็มีการประชาสั มพัน ธใ หลูกคาไดรับขอมูลเกี่ยวกับบริการที่หลากหลาย กรณีการใหเชา พื้น ที่
บางสวนของสาขาธนาคารธนชาตที่ไมไดใชงานนั้น อาจจะมีเกณฑบางประการของทางการที่ไมสามารถดําเนินการได
สวนการบริการเวสเทิรน ยูเนี่ยน ก็ยังคงบริการไว สําหรับเรื่องการออกหุนกูนั้น ทางที่ประชุมผูถือหุนธนาคารธนชาต ก็
ไดมีมติอนุมัติวงเงินออกหุนกูไดประมาณ 1.5 แสนลานบาท
คุณเมธี รังษีวงศ (ผูถือหุน) สอบถาม ดังนี้
1. บริษัท ธนชาต กรุปลีสซิ่ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยในป 2554 มีกําไรสุทธิ 99 ลานบาท
ซึ่ ง ลดลงจากป 2553 ขณะที่ บ ริ ษั ท ราชธานี ลิ ส ซิ่ ง จํ า กั ด (มหาชน) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ยของ
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางธนาคารนครหลวงไทยเดิม มีกําไรสุทธิสําหรับป 2554 จํานวน 205 ลานบาท กําไรสุทธิของบริษัท ธนชาต
กรุปลีสซิ่ง จํากัด ที่ลดลงจากปที่ผานมาอยางมีนัยสําคัญนั้น เพราะเหตุใด
2. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ในป 2554 มีกําไรสุทธิลดลงจากปที่ผานมาประมาณ 98
ลานบาท กําไรสุทธิลดลงจากปที่ผานมาเพราะเหตุใด
3. กรณีที่ทางธนาคารธนชาตจะออกหุนกู 1.5 แสนลานบาทนั้น เพื่อนํามาลงทุนสําหรับสํานักงานใหญแหง
ใหมที่จะมีขึ้นในอนาคตหรือไม หรือเพื่อวัตถุประสงคใด
4. จากที่ทราบขาวมาวาประเทศพมาเปดประเทศมากขึ้น มีทรัพยากรจํานวนมาก โดยมีหลายบริษัทใน
ประเทศไทยที่สนใจที่จะเขาไปลงทุนในประเทศพมา จึงเล็งเห็นวาเปนโอกาสที่ทางธนาคารธนชาตจะ
สนับสนุนสินเชื่อลูกคาธุรกิจ (Corporate) ไดมากขึ้น
ประธานที่ประชุม คุณศุภเดช พูนพิพัฒน และคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้
1. ในอดีตธนาคารแหงประเทศไทยไมอนุญาตใหธนาคารพาณิชยดําเนินการแกไขหนี้เชาซื้อได ประกอบกับ
ตอนนั้นมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) คอนขางมาก ก็ไดจัดตั้งบริษัท ธนชาต กรุปลีสซิ่ง จํากัด
(ธนชาต กรุป ลีส ซิ่ ง ) เพื่ อ โอนหนี้ ดัง กล า วไปปรั บ ปรุ ง โครงสร า งหนี้ ที่ ธนชาต กรุ ป ลีส ซิ่ง ซึ่ง ป จจุ บั น
ธนาคารแหงประเทศไทย ไดอนุญาตใหทางธนาคารพาณิชยดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้โดยตรงกับ
ลูกคาไดแลวก็ทําใหการดําเนินการแกไขหนี้ดังกลาวมีจํานวนลดลง โดยที่ผานมา ธนชาต กรุปลีสซิ่ง
ประสบความสําเร็จในการแกไขหนี้ไดดีมาก สําหรับบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ก็เติบโตไปได
ดี เนนทางดานรถบรรทุกโดยเฉพาะ
2. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ที่กําไรลดลงนั้น เนื่องจากปริมาณซื้อขายต่ํากวาที่ประมาณ
การไว ประกอบกับนโยบายทางการที่มีการตอรองคานายหนาทําใหคาเฉลี่ยนายหนาลดลง เปนตน
3. กรณีการออกหุนกูนั้นไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อรองรับสํานักงานใหญ
4. สินเชื่อลูกคาธุรกิจ (Corporate) เปนอีกดานที่พยายามใหโตขึ้น แตคงยังไมเนนที่ประเทศพมา
MR. BASANT KUMAR DUGAR (ผูถือหุน) กลาววา หลังจากที่ไดดูงบการเงินป 2554 ไดพบขอสังเกตุที่ดี
ซึ่งเมื่อปที่แลวไดเคยกลาวชมไปในเรื่อง การจัดการเกี่ยวกับรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินและการ
จัดการสภาพคลองของธนาคารธนชาต ซึ่งในระหวางป 2554 นั้น ก็ยังคงทําไดดี สามารถขยายหนี้สินใน
รายการระหว า งธนาคารและตลาดเงิ น ขึ้ น และลดสิ น ทรั พ ย ร ายการระหว า งธนาคารและตลาดเงิ น
สง สัญ ญาณที่ดีสํา หรั บความสามารถในการบริหารตน ทุน ต่ํา เพื่อ เพิ่ม รายได ซึ่ง สงผลใหสว นตา งรายได
ดอกเบี้ยดีขึ้น อยางไรก็ตาม จากการศึกษาที่ไดทํามา ยังคงเล็งเห็นวาธนาคารธนชาตยังคงสามารถบริหาร
จัดการไดดียิ่งขึ้น โดยรายการเหลานี้แยกเปนรายการเมื่อทวงถาม และรายการที่มีระยะเวลา ซึ่งตั้งสมมติฐาน
วารายการระหวางธนาคารและตลาดเงินมีระยะเวลาสูงสุด 3 เดือน จากที่ไดทําการศึกษาโดยเขารวมสัมมนา
สําคัญ ๆ หลายครั้ง เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลโลก เรื่องการกํากับดูแลเงินกองทุน
Basel II ซึ่งจากการศึกษาพบวา หากธนาคารที่มีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินนอยกวา 90 วันจะ
ไดรับคะแนนการจัดการความเสี่ยงที่ดี หากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของรายการระหวางธนาคาร
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางและตลาดเงินใหสอดคลองกับเรื่องดังกลาว บริษัทฯ ก็จะสามารถทํากําไรไดเพิ่มมากขึ้น พรอมทั้งบริหาร
ความเสี่ยงไดดีขึ้นดวย
ประธานที่ประชุม กลาวขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ
คุณสมบูรณ พีระพัฒนกุล (ผูถือหุน) สอบถามวา เมื่อปลายปที่แลวไดทําการเปดบัญชี SBL หลังจากที่ได
เขารับการอบรมกับทางบริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) เกี่ยวกับระบบบัญชีดังกลาวนั้น ก็ไดลองมาดําเนินการ
สงคําสั่งในบัญชีดังกลาวที่เปดไวนั้นประมาณ 4 ครั้ง ระบบไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งได จึงอยากทราบวาระบบ
ดังกลาวสามารถใชไดแนนอนหรือไม
คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ ใครขอรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อจะไปดําเนินการ
ติดตามใหอีกครั้ง
คุณฤทธิชัย หยิบเจิรญพร (ผูถือหุน) สอบถามวา อัตราการขยายตัวของสินเชื่อนอยมากเมื่อเทียบกับ
ธนาคารอื่น มีนโยบายแกไขการขยายตัวสินเชื่ออยางไร และ Asian Economic Community (AEC) ที่จะขยายไปยัง
ตางประเทศ มีแนวทางอยางไร
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา เนื่องจากปที่แลวใหความสําคัญกับการรวมกิจการ จึงไมสามารถทําธุรกิจ
ในเชิงรุกได และยังตองตั้งรับดวย โดยมีการเตรียมแผนการที่จะขยายสินเชื่ออยางเต็มที่ สําหรับ Asian Economic
Community (AEC) ซึ่งยังไมไดศึกษาและวางแผนรายละเอียดตาง ๆ ในเรื่องนี้มากนัก โดยอาจจะตองทําการศึกษาและ
วางแผนกอน โดยระหวางนี้ใหความสําคัญกับการเตรียมตัวในการรวมกิจการในขั้นที่ 2 ใหเสร็จสิ้นกอน
คุ ณ เฉลิ ม ชั ย จารุ เ สนารงค (ผู ถื อ หุ น ) สอบถามว า กรณี เ บิ ก เงิ น สดที่ ส าขาธนาคาร ซึ่ ง ต อ งใช บั ต ร
ประชาชนในการประกอบการเบิกเงิน ซึ่งบัตรประชาชนหมดอายุ ทางพนักงานสาขาก็ไมสามารถดําเนินการเบิกเงินได ซึ่ง
เห็นวาในเรื่องดังกลาวก็ควรจะดูประกอบแควาเปนเจาของบัตรประชาชน โดยคิดวากรณีที่บัตรหมดอายุไมนาจะมา
พิจารณาประกอบในการเบิกเงินหรือไม
ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงวา เนื่องจากเป นรายละเอียดในเรื่องการ
ใหบริการของพนักงาน โดยหลังการประชุมจะขอรับเรื่องดังกลาว และจะติดตามดําเนินการพิจารณาใหอีกครั้ง
คุณเมธี รังษีวงศ (ผูถือหุน) สอบถามวาการออกหุนกูของธนาคารธนชาตจํานวน 1.5 แสนลานบาท จะมี
ผลตอบแทนประมาณเทาไหร และเสนอขายใหรายยอยหรือไม และการรวมกิจการที่จะดําเนินการในขั้นที่ 2 นั้น มีทั้งหมด
กี่ขั้น
ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงวา กรณีการออกหุนกูในจํานวนดังกลาว เปน
การขอวงเงินไวลวงหนาเพื่อรองรับสําหรับการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งอาจจะเสนอขายใหแกลูกคาแตละประเภทที่มี
ความตองการที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนประชาชนทั่วไป หรือลูกคาสถาบัน โดยผลตอบแทนที่จะไดรับคงเปนไปตามภาวะ
ตลาดในขณะนั้น สําหรับการรวมกิจการนั้นคงจะมีขั้นที่ 2 อีกเพียงขั้นเดียว แตจะใชเวลาพอสมควรในการดําเนินการ
คุณอาปุน กัณทนเวทย (ผูถือหุน) สอบถาม ดังนี้
1. มีธนาคารอื่นที่มีการออกผลิตภัณฑเงินฝากที่บริการรับฝากเงินชองทางอื่นที่ไมใชเคานเตอรที่ชื่อวา “ME”
ใหดอกเบี้ยรอยละ 3.5 มีแนวทางที่จะแขงขันกับผลิตภัณฑนี้ไดหรือไม
หนาที่ 31

เอกสารแนบ 1
-ฉบับราง2. เรื่อง Basel II และ Basel III มีผลตอธนาคารธนชาตอยางไร
3. ตอนที่รวมกิจการมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตเหลืออีก 1 ใบ จะดําเนินการอยางไร และบริษัท
ประกันชีวิตที่มีอยู มีแนวโนมที่จะเขามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือไม
ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงดังนี้
1. ธนาคารแตละแหงคงมีแนวคิดที่แตกตางกันออกไป ซึ่งการระดมทุนในระยะยาวก็มีหลายแนวทางให
เลือกที่แตกตางกัน แตในขณะเดียวกันก็ไมละเลยที่จะศึกษา ก็ยังคงศึกษาตลอดเวลา
2. ในเรื่อง Basel II และ Basel III ไดศึกษาในเบื้องตนแลวคาดวาไมนาจะมีปญหา
3. เรื่องของใบอนุญาตประกันชีวิตที่เหลืออยูอีก 1 ใบนั้น ในเบื้องตนอยูระหวางศึกษาและพิจารณาวาจะ
ดําเนินการอยางไร ทางบริษัทฯ คงไมมีนโยบายที่จะนําบริษัทประกันชีวิตจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
คุณกิตติ สนิทวงศ ณ อยุธยา (ผูถือหุน) เสนอแนะวา ระบบคอมพิวเตอรที่ใชปฏิบัติงานหลังจากการรวม
กิจการนั้นชามาก อาจจะทําใหเกิดปญหาสําหรับการบริการได ซึ่งอาจจะแกไขไดโดยกลับไปใชระบบเดิม และการอนุมัติ
สินเชื่อที่พบมาชากวาปกติ
ประธานที่ประชุม กลาวขอบคุณและชี้แจงวาระบบก็ยังใชระบบเดิมแตอาจจะเปนรุนใหมกวา
คุณจักราวุธ จงพิเชษฐวรกุล (ผูถือหุน) ถือหุนบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มาหลายป เมื่อโอน
มาที่ ธ นาคารธนชาตแล ว ได รั บ เงิ น ป น ผลน อ ยลง และมี แ นวทางในการจั ด การเรื่ อ งของทรั พ ย สิ น รอการขายของ
ธนาคารธนชาตอยางไร
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน รับทราบประเด็น โดยชี้แจงวาในการบริหารทรัพยสินรอการขายมีทีมงานในการ
บริหารจัดการอยางใกลชิดเปนอยางดี ทั้งนี้ จะรับขอเสนอแนะดังกลาวไปพิจารณาอีกครั้ง
และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะหรือคําถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขออนุญาตปดประชุม โดย
กลาวขอบคุณผูถือหุนที่เสียสละเวลามารวมในการประชุม รวมถึงคําติชมและ ขอเสนอแนะที่ไดรับ จะนําไปปรับปรุงใหดี
ขึ้นในการประชุมครั้งตอไป
นอกจากนี้ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใดเขาสูการพิจารณา ประธานจึงกลาวปดประชุม
ปดประชุมเวลา 17.10 นาฬิกา

ลงชื่อ
(

นายบันเทิง ตันติวิท
นายบันเทิง ตันติวิท

ลงชื่อ
(

นายภาณุพันธุ ตวงทอง
นายภาณุพันธุ ตวงทอง
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ประธานที่ประชุม
)
ผูจดบันทึกการประชุม
)

