รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2553
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ณ ห้ องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมพลาซ่ าแอทธินี รอยัลเมอริเดียน
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
วันพุธที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 10.00 นาฬิกา
องค์ ประชุม

ณ เวลา 10.12 นาฬิกา มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 410 ราย รับมอบฉันทะ
จากบุคคลธรรมดา จํานวน 604 ราย และรับมอบฉันทะจากนิติบคุ คล จํานวน 275 ราย รวม
ทังสิ
้ ้น 1,289 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 569,591,430 หุ้น จากจํานวนหุ้นทังหมดของ
้
บริ ษัทที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว 1,277,829,703 หุ้น* หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 44.58 ครบเป็ นองค์
ประชุม

หมายเหตุ: *จํานวนหุ้นที่ใช้ เป็ นฐานคํานวณมาจากจํานวนหุ้นของบริ ษัททังหมด
้
หักด้ วยจํานวนหุ้นสามัญที่บริ ษัทฯ ซื ้อหุ้นคืนจาก
โครงการซื ้อหุ้นคืน จํานวน 55,324,300 หุ้น ซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน มาตรา 66/1 ที่กําหนดเกี่ยวกับการซื ้อหุ้น
คืนของบริ ษัทว่า “หุ้นที่บริ ษัทถื ออยู่นัน้ จะไม่นับเป็ นองค์ ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้ ไม่มีสิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนน
และสิทธิในการรับเงินปั นผลด้ วย”

กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.

นายบันเทิง
นายศุภเดช
นายสมเจตน์
นางศิริเพ็ญ

ตันติวิท
พูนพิพฒ
ั น์
หมูศ่ ิริเลิศ
สีตสุวรรณ

5.

นายสมเกียรติ

ศุขเทวา

6.

นางพันธ์ทิพย์

สุรทิณฑ์

7.
8.
9.

นายพิมล
รัฐปั ตย์
นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
นายทวีศกั ดิ์
ศักดิ์ศิริลาภ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหา และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ กรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร
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เปิ ดประชุม นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ได้ กล่าวเปิ ดประชุมเมื่อเวลา 10.12
นาฬิกา แจ้ งว่าวันนี ้เป็ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 มีระเบียบวาระการประชุม 9 วาระ โดยพิจารณา
เรี ยงตามระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ ว
ประธานได้ แต่งตังให้
้ คุณภาณุพันธุ์ ตวงทอง เป็ นผู้จดบันทึกการประชุม ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานได้ แถลงให้
ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้ นี ้ มีกรรมการเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้นจํานวน 9 ท่าน จากจํานวนกรรมการทังหมด
้
ของบริ ษัทฯ จํานวน 9 ท่าน ซึง่ ในจํานวนนี ้รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธาน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน รวมทังผู
้ ้ บริ หารสูงสุดด้ านการเงินของบริ ษัทฯ
จากนันประธานที
้
่ประชุมได้ กล่าวแนะนํากรรมการเป็ นรายบุคคลต่อที่ประชุม
และในวันนี ้ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ คุณรัตนา จาละ จากบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ก็ได้ เข้ าร่ วม
ประชุมด้ วย และเนื่องด้ วยในวันนี ้จะมีวาระพิเศษ เพื่อขอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการให้ ธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เข้ าไปซื ้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อการควบรวมกิจการ
ซึ่งตามกฎข้ อบังคับจําเป็ นจะต้ องมีความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นประกอบการพิจารณา ซึ่ง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแต่งตัง้ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึ กษา จํากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการ
เงินอิสระ พร้ อมกับได้ สง่ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาก่อนหน้ านี ้แล้ ว โดยในวันนี ้
บริ ษัทก็ได้ เชิญผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึ กษา จํากัด เพื่อเสนอความเห็นต่อ
ผู้ถือหุ้นและช่วยตอบคําถามแก่ผ้ ถู ือหุ้น ในวาระที่ 8 คือ
1) คุณทวี

ทวีแสงสกุลไทย

2) คุณอุษณีย์ เลขวณิชกุล
3) คุณสมฤดี ห์ลลี ะเมียร
ดังนัน้ หากในระหว่างการประชุมท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ กรรมการ ผู้สอบบัญชี หรื อที่ปรึ กษาทางการเงินตอบ
ชี ้แจงข้ อซักถามก็สามารถดําเนินการได้ และก่อนเข้ าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้ ชี ้แจงรายละเอียด /
วิธีการดําเนินการประชุมให้ ทราบดังนี ้
• บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนนไว้ ให้ กบั ทุกท่านเพื่อความสะดวกในการใช้ สิทธิการออกเสียงลงมติในการ
ประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ท่านได้ รับจะแบ่งเป็ นวาระต่าง ๆ ซึ่งฝ่ ายจัดการได้ พิมพ์รายละเอียดไว้ ในบัตร
แล้ ว
สําหรับวาระที่ 2 เป็ นการเสนอรายงานเพื่อให้ ที่ประชุมรับทราบเท่านันจึ
้ งไม่มีบตั รลงคะแนน
• การออกเสียงลงมติ สําหรับท่านที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ในวาระใดกรุ ณา
กรอกมติของท่า นพร้ อมลงนามไว้ ในบัตร เมื่อเรี ยบร้ อยแล้ วโปรดยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็ บและรวบรวม
คะแนนดังกล่าว
หน้ า 2 จาก 26 (ฉบับผ่านการรับรองจากที ป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2554)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

• สํา หรั บท่านที่มี ม ติเ ห็น ด้ ว ยไม่ต้อ งส่งบัตรลงคะแนน โดยบริ ษั ทฯ จะนํ าคะแนนเสีย งที่ มี มติ ไม่เห็ นด้ ว ย
และงดออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมในแต่ละวาระนันได้
้ จํานวน
เท่าใด จะถือเป็ นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบด้ วย ทังนี
้ ้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความประสงค์
ไว้ ใ นหนัง สือมอบฉัน ทะที่ มอบให้ ก รรมการของบริ ษั ทเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุม แทนและได้ ส่งมายัง บริ ษั ท ฯ
ล่วงหน้ าก่อนการประชุมแล้ ว
• ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใด ออกนอกห้ องประชุม และกลับเข้ าห้ องประชุมไม่ทนั ในช่วงเวลาที่
มีการลงมติวาระใด จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนัน้ ไม่ได้ อยูร่ ่วมประชุมในวาระนัน้ โดยจะมีเจ้ าหน้ าที่คอยดูแลอยูท่ ี่
ประตูทางเข้ าออกห้ องประชุม
• และเช่นเดียวกับที่เคยปฏิบตั ิเสมอมา ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง จะดําเนินการประชุมในวาระ
ถัดไปก่อน เมื่อการรวมคะแนนเป็ นที่เรี ยบร้ อยก็จะกลับมารายงานผลให้ ทราบเป็ นรายวาระไป
หลังจากการชี ้แจงดังกล่าวข้ างต้ น ประธานที่ประชุมจึงขอเข้ าสูก่ ารพิจารณาตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2552
ประธานที่ ประชุ ม แถลงต่อที่ ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2552 ได้ จัดขึน้ ในวันพฤหัสบดีที่ 5
พฤศจิ กายน 2552 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจําเป็ นต้ องเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาความถูกต้ องร่ วมกัน โดย
รายละเอียดของร่ างรายงานการประชุม ได้ จัดพิมพ์ไว้ ในเล่มหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้ า 7 ถึงหน้ า 16 โดย
ประธานที่ประชุมได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมพร้ อมกันทีละหน้ า พร้ อมสอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่าน
ใดมีความประสงค์จะขอแก้ ไขรายงานการประชุมในจุดใดบ้ างหรื อไม่ หากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีประเด็นชี ้แจงหรื อคําถาม
กรุณาแจ้ งชื่อและนามสกุลเพื่อให้ ผ้ จู ดบันทึกการประชุม ได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ ถกู ต้ อง
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่
ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2552
ผลการลงมติในวาระที่ 1 มีดงั นี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
จํานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้
มติ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

569,640,638
0
1,651,000
571,291,638

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.71
0.00
0.29
100.00

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากรั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2552 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552
ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริ หาร เป็ นผู้นําเสนอรายงานผล
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2552 ที่ผา่ นมา ต่อที่ประชุม
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 นี ้ เป็ นการรายงานผลการดําเนินงานจากคณะกรรมการ ซึ่ง
ได้ จดั เตรี ยมการนําเสนอไว้ ในรู ปแบบของวีดิทศั น์ ความยาวประมาณ 10 นาที โดยแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า สามารถ
พิจารณารายละเอียดไปพร้ อมกับการรับชมวีดิทศั น์ ได้ จากหัวข้ อ สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในรายงาน
ประจําปี 2552 ซึง่ ได้ จดั ทําเป็ นแผ่นซีดีสง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมเอกสารเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นก็สามารถขอรับ
เล่มหนังสือรายงานประจําปี เพิ่มเติมได้
ภายหลังจบการนําเสนอวีดิทศั น์ คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าวีดิทศั น์ที่เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับชมนัน้ เป็ น
รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี 2552 ที่ผา่ นมา และเนื่องจากวาระนี ้เป็ นการเสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
แต่อย่างใด ซึง่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรื อข้ อซักถาม ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรวบรวมไว้ เพื่อเสนอในวาระต่อ ๆ ไป
มติที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัท ในรอบปี 2552 ที่ผา่ นมา ตามที่เสนอผ่านวีดิทศั น์
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ฉบับสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริ หาร เป็ นผู้นําเสนอในวาระนี ้
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 3 นี ้ รายละเอียดค่อนข้ างมาก เพื่อความสะดวกในการทําความ
เข้ าใจของผู้ถือหุ้น บริ ษัทขอนําเสนอรายงานงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยผ่านวีดิทศั น์เพื่อ
อธิบายฐานะการเงินและผลประกอบการของบริ ษัทตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2552 โดยวีดิทศั น์นี ้จะมีความ
ยาวประมาณ 15 นาที และงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้ ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ภายหลังจากการนําเสนอวิดีทศั น์ ประธานที่ประชุม แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วีดิทศั น์ที่ได้ นําเสนอผ่านไปนัน้ ได้ อธิบาย
ฐานะการเงินและผลประกอบการของบริ ษัท ในปี 2552 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี และสรุ ป
ฐานะการเงิน ที่สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ ว โดยงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นอย่างถูกต้ องตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็ นที่รับรองกันทัว่ ไปโดยได้ ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ ว
จากนัน้ ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี ้อาจจะมีผ้ สู อบบัญชีคือ
คุณรัตนา จาละ เข้ าร่วมช่วยตอบคําถามให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วย โดยมีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี ้
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ในฐานะผู้ลงทุนรายย่อยขอแสดงความยินดีกบั บริ ษัทที่สามารถทําผลกําไรได้ ดี ซึ่งเป็ นไปเหมือนกับธนาคารพาณิชย์
อื่น ๆ จากอัตราส่วนต่างของดอกเบี ้ย เนื่องจากต้ นทุนดอกเบี ้ยเงินฝากตํ่า แต่จากการที่บริ ษัทได้ เน้ นดอกเบี ้ยด้ าน
สินเชื่อ โดยเฉพาะดอกเบี ้ยสินเชื่อเช่าซื ้อก็ทําให้ ได้ กําไรมาก จากวีดิทศั น์รายงานว่าอัตราดอกเบี ้ยของปี 2552 ได้
เท่ากับร้ อยละ 3.4 และของปี 2551 ได้ เท่ากับร้ อยละ 3.1 ขอถามว่า อัตราดอกเบี ้ยดังกล่าว คือ Interest Margin ใช่
หรื อไม่
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ย (Interest Spread) ของปี 2552 เท่ากับร้ อยละ 3.4 และปี 2551
เท่ากับร้ อยละ 3.1 นัน้ เป็ นผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ที่ก่อให้ เกิ ดรายได้ กับต้ นทุนทางการเงิ น
(Cost of fund)
คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒคิ ุณ (ผู้รับมอบฉันทะ) ถามว่าถ้ าในปี 2553 ภาวะอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากมีการปรับตัวสูงขึ ้น
ซึง่ แนวโน้ มอาจจะเป็ นไปได้ เพราะเห็นว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินเฟ้ อจะปรับตัวเพิ่มขึ ้น ดังนันอั
้ ตราดอกเบี ้ยเงินฝากก็อาจจะ
เพิ่มขึ ้น อยากทราบว่าบริ ษัท ยังคงมีกําไรส่วนต่างจากมาร์ จิ ้น (Margin) อยู่หรื อไม่ และจากผลการขยายตัวทางธุรกิจ
ของบริ ษัท ก็คาดว่าในปี หน้ าผลกําไรของบริ ษัทน่าจะเพิ่มขึ ้น
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริ หาร ชี ้แจงว่า ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา บริ ษัทได้ รักษาอัตราดอกเบี ้ย
ทางด้ านสินเชื่ออยู่ในระดับที่ดีพอสมควร มีการปรับลดลงบ้ างแต่น้อยมาก ขณะเดียวกันทางด้ านอัตราดอกเบี ้ยเงิน
ฝาก เนื่องจากสภาพคล่อง (Liquidity) ในตลาดมีมาก แต่ก็ลดลงพอสมควร ส่งผลให้ spread ในช่วงไตรมาสแรกของ
ปี 2553 อยูใ่ นระดับดี สําหรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงต่อไปนันก็
้ ยงั ไม่ทราบแน่นอน แต่เนื่องจาก
อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากทัว่ โลกมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้น อย่างเช่น สหรัฐอเมริ กา ในส่วนของประเทศอินเดีย ออสเตรเลีย ก็
ได้ มีการปรับเพิ่มขึ ้นไปแล้ ว สําหรับของธนาคารธนชาตเอง จะเห็นได้ ว่าต้ นทุน (Cost) ของธนาคาร เมื่อเทียบกับ
ธนาคารนครหลวงไทย อยู่ในระดับเดียวกัน แต่ต้นทุนโดยรวมของธนาคารธนชาตจะสูงกว่าธนาคารนครหลวงไทย
เล็กน้ อย เนื่องจากธนาคารได้ เพิ่มเงินฝากประเภทที่มีระยะเวลาการฝากยาวขึ ้น โดยออกเงินฝากประเภท 24 เดือน
และ 15 เดือน ซึ่งทําให้ อตั ราดอกเบี ้ยค่อนข้ างที่จะสูง ทําให้ ต้นทุนโดยรวมของธนาคารสูงขึ ้น แต่ถือเป็ นการป้องกัน
ความเสีย่ งของธนาคารในอนาคต หากดอกเบี ้ยระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้นไปมากผลกระทบกับธนาคารก็จะไม่มากนัก
คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุ ฒิคุณ (ผู้รับมอบฉันทะ) ถามว่าอัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ทงด้
ั ้ อยสิทธิ หรื อไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้ มีการ
ออกและเสนอขายจํานวน 7,000 ล้ านบาท และ 9,000 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ดงั กล่าวอยูท่ ี่เท่าใด
ประธานที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงว่า ในการออกหุ้นกู้มีทงของธนาคารธนชาตและบริ
ั้
ษัททุนธนชาตนัน้ ต้ นทุนในการออก
หุ้นกู้ของบริ ษั ททัง้ สองแห่ง นัน้ จะส่ง ผลกระทบต่อ ผลการดําเนิ นงาน จึงขอให้ คุ ณสุ ว ภา เจริ ญยิ่ง กรรมการ
ผู้จดั การบริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) สายงานวาณิชธนกิจ ในฐานะที่ปรึ กษาในการออกและจัดจําหน่าย
หุ้นกู้ช่วยอธิบายต้ นทุนในการออกหุ้นกู้ของธนาคารและของบริ ษัทตามลําดับ
คุณสุวภา เจริ ญยิ่ง ชี ้แจงว่า โดยข้ อมูลล่าสุดธนาคารธนชาต ได้ ออกหุ้นกู้จํานวน 6,000 ล้ านบาท เมื่อช่วงเดือนที่
แล้ ว ต้ นทุน Subordinated อายุ 10 ปี โดย 5 ปี แรก เท่ากับร้ อยละ 5 และในปี ที่ 6-10 เท่ากับร้ อยละ 5.5
หน้ า 5 จาก 26 (ฉบับผ่านการรับรองจากที ป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2554)
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บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่เป็ น Subordinated (Tier 1) ซึง่ อยูร่ ะหว่างการขออนุญาตจาก ธปท. อยู่ และกําลังจะออกในเดือนนี ้ ประมาณ
7,130 ล้ านบาท ต้ นทุนอยูป่ ระมาณคงที่ร้อยละ 6
คุณศุภเดช พูน พิพัฒน์ ประธานกรรมการบริ หาร ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า การออกหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ และจํานวน 9,000
ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.9 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ของบริ ษัท หน้ า 149
สําหรับการออกหุ้นกู้ของธนาคารธนชาตในปี 2552 จํานวน 2,000 ล้ านบาท ซึ่งมีระบุไว้ ในรายงานประจําปี ของ
ธนาคารธนชาต เช่นกัน โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยหุ้นกู้แบ่งออกเป็ น 3 ช่วง ดังนี ้
1-3 ปี อัตราดอกเบี ้ยคงที่ เท่ากับร้ อยละ 5.25
4-7 ปี อัตราดอกเบี ้ยคงที่ เท่ากับร้ อยละ 5.75
8-10 ปี อัตราดอกเบี ้ยคงที่ เท่ากับร้ อยละ 6.50
คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒคิ ุณ (ผู้รับมอบฉันทะ) แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า จากที่ คุณศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ ได้ บอกว่า
แนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ยของโลกจะเพิ่มสูงขึ ้น ก็เป็ นห่วงว่าปี หน้ าจะกําไรลดลงหรื อไม่ เพราะมองว่าผลการดําเนินงาน
ของธนาคารธนชาตซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัททุนธนชาต จะสะท้ อนต่อผลกําไรของบริ ษัททุนธนชาต และเงินปั นผล
ของผู้ถือหุ้น
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงเพิ่มเติม จากที่คณ
ุ ศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ได้ สอบถามเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ระยะยาว ไม่ว่า
จะด้ อยสิทธิหรื อไม่ด้อยสิทธินนั ้ ซึ่งจะทําให้ ต้นทุนทางการเงินทังของบริ
้
ษัทและธนาคารธนชาตสูงขึ ้น แต่เงินดังกล่าว
ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจปกติ แต่มีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะใช้ เข้ าไปซื ้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย ซึ่ง
คาดว่าผลตอบแทนน่าจะสูงกว่าต้ นทุนค่อนข้ างมาก เหตุผลที่บริ ษัทใช้ เงินกู้ เพราะว่าดอกเบี ้ยของเงินกู้สามารถหัก
ภาษี ได้ และจะเป็ นการให้ ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นมากกว่าการเพิ่มทุนปกติ
สําหรับการดําเนินงานปกติของธนาคาร อย่างที่คุณศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ ได้ เรี ยนให้ ทราบแล้ ว มีสญ
ั ญาณว่าดอกเบี ้ย
อาจจะค่อย ๆ ปรับตัวขึ ้น แต่มีความเห็นว่าสภาพคล่องในตลาดมีมาก ดังนันการขึ
้
้นของดอกเบี ้ยคงจะค่อย ๆ ขึ ้นไป ไม่
ขึ ้นแบบก้ าวกระโดดมากมายนัก แต่ในขณะเดียวกันการปล่อยกู้เช่าซื ้อ ซึ่งเป็ นส่วนใหญ่ของบริ ษัท เป็ นการปล่อยกู้
แบบอัตราคงที่ ของใหม่ที่ปล่อยกู้ดอกเบี ้ยจะน้ อยกว่าที่ปล่อยเมื่อ 3-5 ปี ที่แล้ ว ส่งผลให้ สว่ นต่างของดอกเบี ้ยแคบลง
ทําให้ รายได้ ทางด้ านดอกเบีย้ คิดเป็ นอัตราเปอร์ เซ็นต์จะค่อย ๆ ตกลงแต่ตกลงค่อนข้ างช้ า ถ้ าเมื่อใดดอกเบีย้ ขึน้
ดอกเบี ้ยเช่าซื ้อจะค่อย ๆ ขึ ้นเหมือนกัน จะมีการปรับขึ ้น ๆ ลง ๆ เป็ นไปตามภาวะอัตราดอกเบี ้ย ถ้ ามองในภาพรวมใน
ระยะยาวก็ยงั เป็ นธุรกิจที่ดีอยู่
ปั จจัยหนึ่งที่ทําให้ กําไรดีหรื อไม่ดี ไม่ใช่อยู่ที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ยอย่างเดียว แต่อยู่ที่อตั ราหนี ้เสียของเช่าซื ้อด้ วย
ในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา มีอยู่ 2 อย่าง ที่ทําให้ สามารถควบคุมอัตราหนี ้เสียได้ ดี คือ

หน้ า 6 จาก 26 (ฉบับผ่านการรับรองจากที ป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2554)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

1) เศรษฐกิจเริ่ มฟื น้ ตัว กล่าวคือ ราคาพวกยางพารา นํ ้ามันปาล์ม ข้ าว ราคาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดีขึ ้น ส่งผลให้ หนี ้เสีย
โดยปกติก็จะน้ อยลง
2) การปรับเปลีย่ นระบบการบริ หารติดตามหนี ้ ซึง่ บริ ษัททําได้ ดีกว่าเดิมมาก
เมื่อ 2 อย่างรวมกัน ทําให้ อตั ราหนี ้เสียน้ อยกว่าในปี ก่อน ๆ มาก ส่งผลให้ กําไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่ งปี หลังของ
ปี 2552 และสามเดือนแรกของปี 2553 ค่อนข้ างที่จะดีมาก
คุณพรเลิศ พระประเสริฐ (ผู้ถอื หุ้น) มีคําถามดังนี ้
1) กําไรสุทธิ จากผลการดําเนินงานของปี 2552 ประมาณ 5,100 ล้ านบาท ซึ่งมีรายการพิเศษคือกําไรการขายหุ้น
ธนาคารธนชาตให้ กับธนาคารแห่งโนวาสโกเทียประมาณ 2,800 ล้ านบาท อยากทราบว่าหากไม่มีรายการพิเศษ
ดังกล่าว กําไรของบริ ษัทจะลดลงไป 2,800 ล้ านบาท ใช่หรื อไม่
2) รายการพิเศษอย่างนี ้ ในปี นี ้จะมีหรื อไม่ เช่นว่าหากไปซื ้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทยมา จะมีรายการพิเศษนี ้แสดง
ขึ ้นมาหรื อไม่ และจะเป็ นลบหรื อบวกอย่างไร
ประธานที่ประชุม ตอบชี ้แจงดังนี ้
1) บริ ษัทได้ ขายหุ้นธนาคารธนชาตให้ กบั ธนาคารโนวาสโกเทียเป็ นเงิน 2,800 ล้ านบาท ในจํานวนเงินนี ้บริ ษัทต้ อง
เสียภาษี ด้วย เข้ าใจว่ามีกําไรหลังหักภาษี 1,900 ล้ านบาท เมื่อนํามาหักออกจากกําไรสุทธิ 5,100 ล้ านบาท กําไรจริ ง ๆ
หากหักด้ วยรายการพิเศษออกไปแล้ ว จะเท่ากับ 3,200 ล้ านบาท
2) บริ ษัทในตอนนี ้ถือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยอยู่จํานวน 105 ล้ านหุ้น ในอัตราต้ นทุนหุ้นละ 12 บาทเศษ ๆ ถ้ าคิด
เป็ นกําไร หากขายหุ้นไปในราคา 32.50 บาท กําไรจะประมาณ 2,000 กว่าล้ านบาท แต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานการ
บัญชี การขายหุ้นให้ กบั บริ ษัทในเครื อที่นํางบการเงินมารวมกัน (Consolidated) กําไรจะไม่แสดง โดยกําไร 2,000 กว่า
ล้ านบาทนี ้จะต้ องหักภาษี ด้วย หลังหักภาษี จะไม่ปรากฏเป็ นกําไรของธนชาต เพราะฉะนันในปี
้
นี ้จะไม่มีกําไรพิเศษ
มองอีกแง่หนึง่ ก็จะสามารถซื ้อหุ้นของธนาคารนครหลวงไทยได้ ถกู ลง จึงไม่มีกําไรเกิดขึ ้นในบริ ษัทแม่
คุณรัตนา จาละ (ผู้สอบบัญชี) อธิบายเพิ่มเติมว่า ตามที่ประธานชี ้แจงถูกต้ องแล้ ว ในแง่ของหลักการบัญชี กําไรจาก
การขายหุ้นจากบริ ษัททุนธนชาตลงมาที่ธนาคารธนชาตจะถูกตัดออก โดยในงบการเงินรวมจะแสดงต้ นทุนในการเข้ า
ซื ้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทยนันถู
้ กลง แต่สําหรับงบการเงินเฉพาะบริ ษัทของทุนธนชาตจะสามารถรับรู้ กําไรในงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท
หลังจากนันไม่
้ มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ

หน้ า 7 จาก 26 (ฉบับผ่านการรับรองจากที ป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2554)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

ผลการลงมติในวาระที่ 3 มีดงั นี ้
เห็นด้ วย

จํานวน

585,495,440

ไม่เห็นด้ วย

จํานวน

0

งดออกเสียง

จํานวน

3,515,190

จํานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้

จํานวน

589,010,630

เสีย
ง
เสีย
ง
เสีย
ง
เสีย
ง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.40

คิดเป็ นร้ อยละ

0.00

คิดเป็ นร้ อยละ

0.60

คิดเป็ นร้ อยละ

100.00

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก เห็นด้ วยให้ อนุมตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกําไรและจ่ ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2552
ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามรายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษัทที่ได้ ชี ้แจงให้ ท่านผู้ถือหุ้น
ทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแล้ วนัน้ ปี 2552 บริ ษัทมีกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจํานวน 3,527,190,247
บาท ซึ่งตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจํ ากัด และคําชีแ้ จงกรมพัฒนาธุรกิจ เรื่ อง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการ
จ่ายเงินปั นผล ลงวันที่ 25 เมษายน 2550 กําหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทมหาชนจํากัดจะต้ องจ่ายจากเงิน
กําไรจากงบการเงินเฉพาะบริ ษัท (กิจการ) มีผลให้ บริ ษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซึ่ง
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิในวาระนี ้ ดังนี ้
1) อนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายในอัตราร้ อยละ 5 ของเงินกําไรสุทธิ คิดเป็ นจํานวนเงิน
176,359,512.35 บาท
2) คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ถึงแม้ กําไรของบริ ษัทจะมากขึ ้น แต่เนื่องจากมีความจําเป็ นที่จะต้ องนําเงินไป
ลงทุน ในธนาคารธนชาต เพื่ อ การซื อ้ และควบรวมกิ จ การกับ ธนาคารนครหลวงไทย โดยไม่ จํ า เป็ นต้ อ งขอให้
ผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน เห็นว่า ควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2552 ของงวด
6 เดือนหลังตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) เป็ น
จํานวนเงิน 766,697,821.80* บาท ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลครัง้ นี ้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปั นผลของงวดครึ่ งปี แรก ใน
อัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบห้ าสตางค์) เป็ นจํานวนเงิน 447,240,396.05 บาท* แล้ ว รวมเป็ นจํานวนเงินปั นผลที่
จ่ายจากผลการดํ าเนิ นงานประจํ าปี 2552 ทัง้ สิน้ ในอัตราหุ้น ละ 0.95 บาท (เก้ า สิบห้ าสตางค์ ) เป็ นจํ า นวนเงิ น
1,213,938,217.85* บาท
รวมจํานวนเงินกําไรที่ขอจัดสรรในวาระนี ้เท่ากับ 1,390,297,730.20 บาท และมีเงินกําไรสุทธิ คงเหลือ (ภายหลังการ
จัดสรร) จํานวน 2,136,892,516.80 บาท จะโอนเข้ าไปอยูใ่ นส่วนของผู้ถือหุ้นในรายการกําไรสะสมต่อไป
หน้ า 8 จาก 26 (ฉบับผ่านการรับรองจากที ป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2554)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

ในการจ่ายเงินปั นผลครัง้ นี ้ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 34.42 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับสถิติการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมาตังแต่
้ ผลการดําเนินงานปี 2550 ถึง 2552 ก็ได้ จดั ทําตารางเปรี ยบเทียบ
ให้ ทกุ ท่านได้ พิจารณาแล้ ว ดังที่ปรากฏรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้ าที่ 17
หมายเหตุ *จํานวนเงินปั นผลที่แสดง มีฐานการคํานวณจากจํานวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 1,333,154,003 หุ้น หักด้ วยจํานวนหุ้น
สามัญ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ซื อ้ หุ้น คื น จากโครงการซื อ้ หุ้น คื น จํ า นวน 55,324,300 หุ้ น คงเหลื อ จํ า นวนหุ้ นสามั ญ และหุ้น บุ ริ ม สิ ท ธิ เท่ า กั บ
1,277,829,703 หุ้น

และหากได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมแล้ วก็จะกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 21 เมษายน 2553 และ
ให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2553 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 6
พฤษภาคม 2553
จากนัน้ ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความเห็นใน
วาระนี ้แต่อย่างใด ประธานที่ประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติ
ผลการลงมติในวาระที่ 4 มีดงั นี ้
เห็นด้ วย

จํานวน

587,997,656

ไม่เห็นด้ วย

จํานวน

0

งดออกเสียง

จํานวน

1,768,400

จํานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้

จํานวน

589,766,056

เสีย
ง
เสีย
ง
เสีย
ง
เสีย
ง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.70

คิดเป็ นร้ อยละ

0.00

คิดเป็ นร้ อยละ

0.30

คิดเป็ นร้ อยละ

100.00

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก อนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี
2552 และอนุมัติให้ จ่ ายเงิ น ปั นผลสําหรั บ ผลการดําเนิ นงานงวดครึ่ งปี หลัง ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท
(หกสิบสตางค์)
วาระที่ 5 รับทราบรายงานค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2552 อนุมัติมอบอํานาจให้ คณะกรรมการ
มีอํานาจปรั บปรุ งอัตราค่ าตอบแทนกรรมการ และอนุ มัติเงินบําเหน็ จแก่ กรรมการจากผลการดําเนิ นงาน
ประจําปี 2552

หน้ า 9 จาก 26 (ฉบับผ่านการรับรองจากที ป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2554)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี ้เป็ นการรายงานค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี ที่ผ่านมา และ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจํ าทุกปี โดยได้ รายงานการจ่ายค่าตอบแทนที่ได้ จ่ายให้ แก่คณะกรรมการ
ทุกคณะในปี 2552 ให้ ที่ประชุมทราบ ดังนี ้
• ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ ซึง่ จัดสรรจากวงเงินที่ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิไว้ จํานวน 8,600,000 บาท โดยจํานวนที่จ่าย
ออกจริ งเท่ากับ 6,030,000 บาท เป็ นไปตามจํานวนครัง้ ที่กรรมการเข้ าร่วมประชุม
• ตารางแสดงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกชุดเปรี ยบเทียบปี 2552 และ
2551 รายละเอียดอยู่ในเอกสารหน้ าที่ 18 ส่วนค่าตอบแทนรายบุคคลที่จ่ายในปี 2552 ได้ จัดพิมพ์ ไว้ ในรายงาน
ประจําปี หน้ า 74-75
• จํานวนค่าตอบแทนที่จ่ายแก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทังปี
้ 2552 มีจํานวนเท่ากับ 1,220,000 บาท
รายละเอียดดังกล่าวเป็ นการรายงานเพื่อทราบ โดยไม่มีการลงมติ และนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้ รายงานไปแล้ ว
นัน้ บริ ษัทไม่มีการจ่ ายค่า ตอบแทน และ/หรื อ สิทธิ ประโยชน์ อื่น ใดในลักษณะที่มิใช่ ค่าตอบแทนตามปกติให้ แ ก่
กรรมการ
สํ า หรั บ การพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการและอนุ มั ติ เ งิ นบํ า เหน็ จ แก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ขอให้
คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดในวาระนี ้
คุณสมเกียรติ ศุขเทวา แจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาเห็นว่าเพื่อความคล่องตัว
ในการบริ หารงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงขออนุมตั ิให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท มี
อํ า นาจเปลี่ ย นแปลงอั ต ราค่ า ตอบแทนกรรมการในรายละเอี ย ด โดยยัง คงอยู่ ใ นวงเงิ น เดิ ม ที่ ว งเงิ น ไม่ เ กิ น
8,600,000 บาท ซึง่ ผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิไว้ เมื่อคราวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2550 และหากมีการเปลีย่ นแปลง
วงเงินจะนํากลับมาเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิ
ทังนี
้ ้ ในปี 2553 คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ขอเสนอให้ ปรับค่าตอบแทน
กรรมการ ตามรายละเอียดในเอกสารหน้ า 18 โดยการเสนอปรับในครัง้ นี ้มาจากการเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน พิจารณาควบคูไ่ ปกับภาระ หน้ าที่ ขอบเขต บทบาท และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ
ท่าน โดยยังคงอยูใ่ นวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่วงเงินไม่เกิน 8,600,000 บาท
ในเรื่ องเงินบําเหน็จ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ ว ขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
เงินบําเหน็จแก่กรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2552 ในอัตราร้ อยละ 1 ของจํานวนเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายแก่
ผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ กําหนดไว้
โดยปี นี ้จํ านวนเงิ นปั นผลที่เสนอให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ื อหุ้นจากผลการดําเนินงานทัง้ ปี ประมาณ 1,213,938,217.85 ดังนัน้
จํานวนเงินบําเหน็จที่ขอเสนอจ่ายแก่กรรมการทัง้ คณะ จึงเป็ นเงินจํานวนประมาณ 12,139,382.18 บาท โดยให้
คณะกรรมการเป็ นผู้ดําเนินการจัดสรรแก่กรรมการต่อไป โดยรายละเอียดของการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการ สรุ ป
หน้ า 10 จาก 26 (ฉบับผ่านการรับรองจากที ป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2554)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

เปรี ยบเทียบปี 2549 ถึง 2551 ได้ จดั พิมพ์ไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้ าที่ 19 โดยปี ที่แสดงในเอกสารเป็ นปี
ผลประกอบการ
หลังจากนัน้ คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น ก่อนเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ในวาระนี ้
ผู้ถือหุ้นไม่ ประสงค์ ออกนาม ต้ องการทราบว่า ในองค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการที่แจง ในปี 2552 ตรง
ส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีค่าเบี ้ยประชุมทังประธานและกรรมการตรวจสอบ
้
แต่ในปี 2553 ได้ มีค่าเบี ้ย
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ ้นมา อยากทราบว่าทําไมถึงต่างกันในส่วนนัน้
คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ชี ้แจงว่า เป็ นการปรับเพิ่มตามจํานวนครัง้ ประชุมที่เพิ่มขึ ้น เพื่อให้ สอดคล้ องและเหมาะสม
ตามบทบาท ภาระหน้ าที่ ตามที่ได้ เรี ยนผู้ถือหุ้นทราบแล้ ว ซึง่ ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้ รับ 15,000 บาทต่อครัง้
และกรรมการตรวจสอบ 10,000 ต่อท่านต่อครัง้ ทังนี
้ ้หากในการประชุมคราวใดกรรมการตรวจสอบท่านใดไม่เข้ าร่ วม
ประชุมก็จะไม่ได้ รับค่าเบี ้ยประชุมในส่วนนี ้
ประธานที่ ป ระชุ ม ชี แ้ จงเพิ่ มเติ มว่า เข้ า ใจว่า เป็ นไปตามการปฏิบัติ ของบริ ษั ทจดทะเบีย นหลาย ๆ บริ ษัท ใน
ตลาดหลักทรัพย์ โดยที่แยกผลตอบแทนกรรมการออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็ นผลตอบแทนประจํา และอีกส่วนหนึ่ง
เป็ นผลตอบแทนจากการเข้ าร่วมประชุม โดยการทําหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
นัน้ ในการทําหน้ าที่ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่มาประชุมเท่านัน้ ทุกท่านต้ องทํางานอยู่ตลอดเวลา บางทีก็ต้องมีเอกสารนํา
กลับไปพิจารณาที่บ้าน เพื่อพิจารณาตามความจําเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ดีการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการก็มี
ความสําคัญเช่นกัน
หลังจากนันไม่
้ มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ผลการลงมติในวาระที่ 5 มีดงั นี ้
เห็นด้ วย

จํานวน

586,284,346

ไม่เห็นด้ วย

จํานวน

1,758,200

งดออกเสียง

จํานวน

1,792,400

จํานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้

จํานวน

589,834,946

เสีย
ง
เสีย
ง
เสีย
ง
เสีย
ง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.40

คิดเป็ นร้ อยละ

0.30

คิดเป็ นร้ อยละ

0.30

คิดเป็ นร้ อยละ

100.00

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียง เห็นด้ วย
หน้ า 11 จาก 26 (ฉบับผ่านการรับรองจากที ป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2554)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

1) อนุมตั ิให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจในการปรับอัตราค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริ ษัท โดยมี
ยอดเงินจ่ายแก่กรรมการบริ ษัทรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 8,600,000 บาท ต่อปี (ไม่รวมเงินบําเหน็จ)
2) อนุมตั ิจดั สรรเงินบําเหน็จแก่คณะกรรมการบริ ษัท จากผลประกอบการปี 2552 ในอัตราร้ อยละ 1 ของ
เงินปั นผลจ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นตามที่เสนอ
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ
ประธานที่ประชุม แถลงว่าวาระนี ้เป็ นการพิจารณาเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรับ
รายชื่อกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในปี นี ้ มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายบันเทิง ตันติวิท
2. นายพิมล

รัฐปั ตย์

3. นายสมเกียรติ ศุขเทวา
และในวาระนี ้ คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานคณะกรรมการสรรหาเป็ นหนึ่งในกรรมการที่ครบกําหนดออกตาม
วาระด้ วย จึงขอให้ คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการสรรหา เป็ นผู้ดําเนินการประชุม
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี ้ ประธานและกรรมการที่ครบวาระอีก 2 ท่าน ได้ ขออนุญาต
ออกจากที่ประชุมเป็ นการชัว่ คราว
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับการครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทนี ้
รวมไปถึงการครบวาระการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของแต่ละท่านด้ วย
การสรรหาหรื อเสนอแนะผู้ที่จะเข้ ารับตําแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระนี ้ นอกจากคณะกรรมการบริ ษัทจะมอบหมาย
ให้ คณะกรรมการสรรหาเป็ นผู้พิจารณาแล้ ว ช่วงเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 15 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2552 บริ ษัท
ได้ เปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม ที่จะเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการในการประชุมครัง้ นี ้ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.thanachart.co.th) แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้ นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใด
เสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามา ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาจึงได้ พิจารณาเสนอ
กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่งตังเป็
้ นกรรมการอีกวาระหนึง่
โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้ อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่านได้ จากเอกสารประกอบการประชุมตังแต่
้
หน้ าที่ 20 ถึงหน้ าที่ 24 หรื อจากจอภาพที่นําเสนออยูข่ ณะนี ้
โดยทุกท่านได้ นําความรู้ และประสบการณ์ ทํางานในตําแหน่งหน้ าที่ด้านต่าง ๆ มาให้ คําแนะนํา/ข้ อเสนอแนะที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัทและคณะกรรมการ
คุณบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ
หน้ า 12 จาก 26 (ฉบับผ่านการรับรองจากที ป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2554)
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 เป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารที่ร่วมงานกับกลุม่ ธนชาตมากว่า 30 ปี
 เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้ านการตลาด การบริ หาร และธุรกิจการเงินเป็ นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ดํารง

ตําแหน่งเป็ นผู้บริ หารกลุม่ ธนชาต และกรรมการบริ ษัท ท่านได้ ท่มุ เทในการปฏิบตั ิหน้ าที่ มีส่วนร่ วมอย่างมากในการ
เจริ ญเติบโตธุรกิจของกลุม่ ธนชาต

คุณพิมล รัฐปั ตย์ กรรมการ
 เป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารที่ร่วมงานกับกลุม่ ธนชาตมาเกือบ 10 ปี
 เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้ านกฎหมาย โดยก่อนหน้ ามาร่ วมงานกับกลุ่มธนชาต ท่านเคยดํารงตําแหน่ง

ประธานคณะกรรมการอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด และเป็ นที่ปรึกษากฎหมายให้ กบั บริ ษัทในกลุม่

คุณสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
 เป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารที่ร่วมงานกับกลุม่ ธนชาตมาเกือบ 10 ปี
 เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจการเงิน การธนาคารเป็ นอย่างดี มีสว่ นร่ วมในการเจริ ญเติบโตในธุรกิจของกลุม่

ธนชาต

จากนัน้ คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ได้ ขอให้ ฝ่ายกฎหมาย ช่วยอธิบายในกรณีคดีความของคุณบันเทิง ตันติวิท ประธาน
กรรมการ และคุณศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ ประธานกรรมการบริ หาร เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
คุณชัยยง อัชฌานนท์ ชี ้แจงว่า ตนเป็ นหนึง่ ในคณะทํางาน ที่ทําหน้ าที่ทนายความในคดีที่ฟ้องร้ องกัน ระหว่างนาย
เกริ กชัย ซอโสตถิกุล กับบริ ษัทเงิ นทุนหลักทรั พย์ ธนชาติ จํ ากัด (มหาชน) (ปั จจุบันคือ บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด
(มหาชน)) มูลความในคดีนี ้เกิดขึ ้นตังแต่
้ เมื่อปี 2540 โดยในช่วงนันผู
้ ้ ฟ้องคดีในเรื่ องนี ้เป็ นลูกค้ ารายหนึ่งในฝ่ าย
หลักทรัพย์ เป็ นลูกค้ าเงินกู้ยืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์ (Margin Loan) ได้ สงั่ ซื ้อหลักทรัพย์เป็ นมูลค่าประมาณ 160 ล้ านบาท
ในช่วงนัน้ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยมีประกาศให้ บริ ษัทหลักทรั พย์ จะต้ องทําการบังคับขายหุ้น ในกรณี ที่
อัตราส่วนหนี ้สินต่อหลักประกันตํ่ากว่าอัตราที่กําหนด (Maintenance Margin)
ในขณะเดียวกันช่วงนันเป็
้ นช่วงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายผ่อนปรนการบังคับขาย ก็ปรากฏว่า
Maintenance Margin ของลูกค้ ารายนี ้ลดลง บริ ษัทก็เลยผ่อนปรนการบังคับขายตามนโยบาย ปรากฏว่าภายหลังหุ้น
ได้ ตกลงไปอีก ลูกค้ าก็เลยมาฟ้ องร้ องเป็ นคดีอาญา และคดีแพ่ง
ในส่วนของคดีอาญาฟ้ องในข้ อหาว่า “บริ ษัทซึ่งมีหน้ าที่ดูแลหุ้น ดูแลทรัพย์สินของลูกค้ าแล้ วปล่อยละเลย ไม่ทําการ
บังคับขาย ทําให้ ลกู ค้ าดังกล่าวขาดทุน” ลูกค้ าได้ ไปแจ้ งความร้ องทุกข์ พนักงานอัยการพิจารณาแล้ วสุดท้ าย มีคําสัง่
ฟ้ องบริ ษัท และคุณสมเจตน์ หมูศ่ ิริเลิศ ในฐานะที่เป็ นกรรมการซึ่งดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ในขณะนัน้ ศาลพิพากษายก
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ฟ้ อง โดยให้ เหตุผลว่า การที่ไม่ได้ บงั คับขายหุ้นนัน้ เป็ นการทําตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่ องของการ
ผ่อนปรน
ลูกค้ ารายนี ้ได้ มาฟ้ องคุณบันเทิง ตันติวิท และกรรมการอีก 3 ท่าน รวมเป็ น 4 ท่าน ในข้ อหาเดียวกัน โดยในคดีหลัง
ศาลตัดสินว่า การที่บริ ษัทไม่บงั คับขายหุ้น ถือเป็ นการทําผิดหน้ าที่ และศาลมีคําพิพากษาว่ามีความผิด ขณะนี ้อยู่
ระหว่างการอุทธรณ์
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า ไม่ทราบว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อคิดเห็น หรื อประสงค์จะเสนอชื่อ
ผู้ใดเป็ นกรรมการ นอกเหนือจากทัง้ 3 ท่านนี ้หรื อไม่
แต่ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเพิ่มเติมแต่อย่างใด
หลังจากนัน้ คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อ
แสดงความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ในวาระนี ้มีวิธีการลงมติ 2 วิธี คือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติให้ คณะกรรมการทังชุ
้ ด คือ ทัง้ 3 ท่าน หรื อเลือกลงมติแยก
เป็ นรายบุคคล ทังนี
้ ้ เพื่อความโปร่งใสในการลงมติจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติแยกเป็ นรายบุคคล โดยให้ ใช้ บตั รที่ระบุ วาระ
ที่ 6 และระบุชื่อกรรมการ
6.1 นายบันเทิง
ตันติวิท
6.2 นายพิมล
รัฐปั ตย์
6.3 นายสมเกียรติ ศุขเทวา
โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง กรุ ณาลงมติในบัตรลงคะแนนและลงลายมือชื่อ พร้ อมชูมือขึ ้นเพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่ไปรับบัตร
จากนัน้ คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ได้ เชิ ญกรรมการทัง้ 3 ท่านที่ได้ ออกจากห้ องประชุมเป็ นการชั่วคราว กลับเข้ าที่
ประชุมเพื่อดําเนินการในวาระต่อไป
ระหว่างรอผลการตรวจนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวาระแต่งตังกรรมการกลั
้
บเข้ ารับตําแหน่งต่ออีกวาระ ประธาน
ที่ประชุม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามในเรื่ องทัว่ ไป ดังนี ้
คุณสุธีระ อริยะวนกิจ (ผู้ถอื หุ้น) สอบถามว่า ในวาระพิจารณาจัดสรรเงินกําไร บริ ษัทเก็บกําไรไว้ เพื่อที่จะได้ ไม่ต้อง
เพิ่มทุน สรุปว่าในการที่จะเข้ าไปซื ้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจะไม่มีการเพิ่มทุนใช่หรื อไม่
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า ได้ ยืนยันทังในที
้ ่ประชุมและนอกที่ประชุมหลายครัง้ แล้ ว แต่ว่านักวิเคราะห์บางท่านก็ยงั
กล่า วถึ ง เรื่ อ งการเพิ่ ม ทุน อยู่เ รื่ อ ย ๆ บริ ษั ท จะใช้ เงิ น ทุน ที่ มี อ ยู่ข องบริ ษั ท ทัง้ หมดประมาณ 33,000 ล้ า นบาท
เพราะฉะนันบริ
้ ษัทมีความสามารถในการกู้เงินค่อนข้ างมาก ซึง่ บริ ษัทจะใช้ เงินกู้เข้ าไปเพิ่มทุนในธนาคารธนชาต แล้ ว
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ธนาคารธนชาตไปซือ้ หุ้นธนาคารนครหลวงไทย เพราะฉะนันในวั
้ นนี ้และอนาคตข้ างหน้ าที่มองเห็นได้ ไม่มีความ
จําเป็ นที่บริ ษัทจะต้ องเพิ่มทุน เพราะว่าเงินกู้ที่บริ ษัทใช้ ลงทุนนันไม่
้ มาก เมื่อเทียบกับต้ นทุนที่บริ ษัทมีอยู่ คาดหวังว่า
ภายหลังที่ ธนาคารธนชาตกับธนาคารนครหลวงไทยควบรวมกันแล้ ว น่าจะสามารถจ่ ายเงิ นปั นผลให้ กับบริ ษั ท
ทุนธนชาต เพื่อใช้ ชําระดอกเบี ้ย และ/หรื อชําระเงินต้ นคืน รวมทังจ่
้ ายเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้นได้ ในอนาคต และขอ
ยืนยันอีกครัง้ ว่าจะไม่มีการเพิ่มทุน
คุณวิภา สุวณิชย์ (ผู้ถือหุ้น) เสนอแนะว่า ในวาระพิจารณาผลการดําเนินงานบริ ษัท เป็ นที่ทราบแล้ วว่าบริ ษัทมีผล
การดําเนินงานดี เป็ นไปได้ หรื อไม่วา่ คณะกรรมการบริ ษัท จะจัดทําแผนการดําเนินงาน ในอนาคตระยะ 3 ปี 5 ปี หรื อ
อย่างน้ อย 1 ปี เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบว่าในปี หน้ าหรื อปี ต่อ ๆ ไป คณะกรรมการมีแผนทําให้ บริ ษัทเติบโตอย่างไร เช่น
จัดทําเป็ น Projection ทัง้ นี ้ก็ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมัน่ ใจว่าบริ ษัทจะเติบโต มีผลกําไรและสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กับ
ผู้ถือหุ้นได้
ประธานที่ประชุม ขอรับไว้ และนําไปพิจารณาว่าจะสามารถทําได้ มากน้ อยเพียงใดสําหรับปี ถัดไป ในปี นี ้เป็ นปี ที่ผล
ประกอบการของบริ ษัทดี และหากผู้ถือหุ้นอนุมตั ิให้ ธนาคารธนชาตเข้ าไปซื ้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทยและควบรวมกัน
ผลประกอบการจะต้ องรวมกัน สําหรับประมาณการผลประกอบการเมื่อรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทยเข้ ามาที่
ปรึกษาการเงินอิสระจะแสดงให้ ทราบ กรณีถ้ายังไม่นบั รวมกับธนาคารนครหลวงไทย แผนการดําเนินงานของธนาคาร
จะมีอยู่ 3 เรื่ องสําคัญ ดังนี ้
1) ธนาคารจะพยายามลดต้ นทุ น เงิ น ฝากลง ในตอนนี ต้ ้ นทุ น เงิ น ฝากของธนาคารธนชาตสูง กว่ า ธนาคาร
นครหลวงไทยเล็กน้ อย เป้าหมายแรกของธนาคารก็จะลดให้ เท่ากับธนาคารนครหลวงไทย และเมื่อควบรวมกันแล้ วก็
จะลดมาให้ เท่ากับธนาคารกรุงศรี อยุธยา และหลังจากนันก็
้ จะพิจารณาไปถึงระดับของธนาคารใหญ่ ๆ ต่อไป
2) ในการทําธุรกิจเช่าซื ้อก็จะพยามรักษาตําแหน่งผู้นําธุรกิจในตลาดเช่าซื ้อต่อไป การแข่งขันก็จะรุ นแรงเหมือนเดิม
หรื อรุ นแรงขึ ้น แต่การที่ควบรวมกับธนาคารหลวงไทยได้ จะทําให้ สามารถให้ บริ การทําได้ ดีขึ ้น และความสามารถใน
การรักษา Marker share จะทําได้ ดีขึ ้น
3) ธนาคารธนชาตมีเป้าหมายที่จะขยายสินเชื่อทางด้ านบริ ษัทและทางด้ านการค้ า ได้ แก่ Corporate loan และ
Commercial loan ให้ มากขึ ้น ซึ่งธนาคารนครหลวงไทยมีสินเชื่อทางด้ านนี ้มาก เมื่อควบรวมกันบริ ษัทจะเน้ นการให้
สินเชื่อในด้ านดังกล่าวมากขึ ้น เพื่อปรับลดอัตราส่วนสินเชื่อเช่าซื ้อจากร้ อยละ 70 ลดลงให้ เหลือประมาณร้ อยละ 50
ส่วนที่จะให้ นําเสนอประมาณทางการเงินให้ ผ้ ถู ือทราบนัน้ ขออนุญาตนําไปศึกษาก่อนว่าทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
สามารถให้ ทําได้ มากน้ อยเพียงใด
มีผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วยให้ แต่งตังกรรมการที
้
่ครบกําหนดต้ องออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ ารับตําแหน่งต่ออีกวาระ โดย
แยกการลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคลจากคะแนนเสียงทังหมดของที
้
่ประชุมดังนี ้
1. นายบันเทิง ตันติวิท
เห็นด้ วย

จํานวน

574,797,746

เสีย คิดเป็ นร้ อยละ

97.44

หน้ า 15 จาก 26 (ฉบับผ่านการรับรองจากที ป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2554)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

ไม่เห็นด้ วย

จํานวน

13,292,900

งดออกเสียง

จํานวน

1,782,300

จํานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้

จํานวน

589,872,946

จํานวน

572,915,921

ไม่เห็นด้ วย

จํานวน

13,918,400

งดออกเสียง

จํานวน

3,021,600

จํานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้

จํานวน

589,855,921

จํานวน

574,535,221

ไม่เห็นด้ วย

จํานวน

13,484,900

งดออกเสียง

จํานวน

1,835,800

จํานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้

จํานวน

589,855,921

2. นายพิมล รัฐปั ตย์
เห็นด้ วย

3. นายสมเกียรติ ศุขเทวา
เห็นด้ วย

ง
เสีย คิดเป็ นร้ อยละ
ง
เสีย คิดเป็ นร้ อยละ
ง
เสีย คิดเป็ นร้ อยละ
ง
เสีย
ง
เสีย
ง
เสีย
ง
เสีย
ง
เสีย
ง
เสีย
ง
เสีย
ง
เสีย
ง

2.26
0.30
100.00

คิดเป็ นร้ อยละ

97.13

คิดเป็ นร้ อยละ

2.36

คิดเป็ นร้ อยละ

0.51

คิดเป็ นร้ อยละ

100.00

คิดเป็ นร้ อยละ

97.40

คิดเป็ นร้ อยละ

2.29

คิดเป็ นร้ อยละ

0.31

คิดเป็ นร้ อยละ

100.00

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก แต่งตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่ออีก
วาระ
ก่อนเข้ าสูว่ าระต่อไป ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้
คุณวิชัย จารุ สุขถาวร (ผู้ถอื หุ้น) กล่าวว่า เห็นด้ วยกับการเสนอให้ กรรมการกลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระ และ
ขอเสนอแนะว่าในการแต่งตังกรรมการท่
้
านเดิมกลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่นนั ้ อยากให้ มีการเขียนประวัตกิ รรมการ
เพิ่มเติม รวมถึงผลการดําเนินงานของกรรมการแต่ละท่านในช่วงดํารงตําแหน่งที่ผา่ นมาด้ วย
หน้ า 16 จาก 26 (ฉบับผ่านการรับรองจากที ป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2554)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เป็ นขอเสนอที่ดี เกี่ยวกับผลงานของกรรมการ โดยทางหนึง่ จะให้ กรรมการสรรหาทําเป็ น
เอกสารแจกให้ กบั ผู้ถือหุ้น อีกวิธีหนึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ ในที่ประชุม โดยในคราวประชุมต่อไปจะทําตามที่
เสนอ
คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒคิ ุณ (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวแสดงความยินดีในกลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระของ
กรรมการทัง้ 3 ท่าน และกล่าวให้ กําลังใจ คุณบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ และคุณศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ ประธาน
กรรมการบริ หาร จากกรณีที่ถกู ศาลชันต้
้ นพิพากษา
ประธานที่ประชุม กล่าวแสดงความขอบคุณ และขอเข้ าสูก่ ารพิจารณาในวาระต่อไป
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2553
ประธานที่ประชุม ได้ ขอให้ คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดใน
วาระนี ้
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท สํานักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2552 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีให้ เป็ นจํานวนเงิน 1,650,000 บาท
สําหรับปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณา
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบแล้ วเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท
สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด (Ernst & Young) มีรายนาม ดังนี ้
1. นางสาวรัตนา

จาละ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734

และ/หรื อ

2. นางสาวรุ้งนภา

เลิศสุวรรณกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516

และ/หรื อ

3. นายณรงค์

พันตาวงษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315

เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ประจํ า ปี 2553 โดยกํ า หนดค่ า ตอบแทนเป็ นจํ า นวนเงิ น 1,520,000 บาท ซึ่ง อัต รา
ค่าตอบแทนในปี 2553 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2552
หลัง จากได้ พิ จ ารณาถึง ความเหมาะสมของปริ ม าณงานและองค์ ประกอบในด้ า นต่า ง ๆ แล้ ว มี ความเห็ น ว่า
Ernst & Young มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่กลุม่ ธนชาตประกอบการอยู่
และมีเครื อข่ายครอบคลุมเป็ นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทําให้ มาตรฐานการสอบบัญชีของบริ ษัทอยู่ในระดับ
สากล ตลอดจนมีก ารถ่า ยทอดความรู้ ให้ กับบริ ษั ท สํา หรั บค่า สอบบัญชี ที่เ สนอเข้ ามาในปี 2553 นี ้ ก็ มีความ
สมเหตุสมผล โดยผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน รวมถึงสํานักงาน Ernst & Young ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อรายการที่อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทแต่อย่างใด และได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
แล้ ว และจากที่ธนาคารธนชาตจะทําการซื ้อหุ้นสามัญธนาคารนครหลวงไทยที่กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน (“กองทุน”) ถืออยู่จํานวนร้ อยละ 47.58 ซึ่งได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้นกับกองทุนฯ เมื่อวันที่ 11
หน้ า 17 จาก 26 (ฉบับผ่านการรับรองจากที ป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2554)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

มีนาคม 2553 โดยมีกําหนดชําระค่าหุ้นและรับโอนหุ้นประมาณวันที่ 9 เมษายน 2553 ซึ่งเมื่อธนาคารธนชาตเป็ นผู้
ถือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยในสัดส่วนดังกล่าวแล้ ว ส่งผลให้ จะต้ องจัดทํางบการเงินรวม โดยจะต้ องรวมธนาคาร
นครหลวงไทยและบริ ษัทในกลุม่ ของธนาคารนครหลวงไทย ในงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตและบริ ษัทด้ วย ทํา
ให้ ต้องเพิ่มกระบวนการและเวลาในการสอบบัญชีมากยิ่งขึ ้น
โดยในเบื ้องต้ น Ernst & Young ได้ เสนอค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมเข้ ามา โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาจาก
ปริ มาณงานและได้ เจรจาต่อรองแล้ ว คิดเป็ นค่าสอบบัญชีที่เพิ่มเติมเท่ากับ 200,000 บาท เมื่อนําไปรวมกับค่าสอบ
บัญชีประจําปี ของบริ ษัทที่กําหนดไว้ จํานวน 1,520,000 บาท ทําให้ ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทรวมเท่ากับ 1,720,000
บาท
ดังนัน้ ในการขออนุมตั ิคา่ สอบบัญชีสาํ หรับปี 2553 คณะกรรมการจึงเสนอขออนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
จากบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอน ยัง จํากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีบริ ษัท และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2553
เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท
สําหรับรายละเอียดประวัติผ้ สู อบบัญชีทงั ้ 3 ท่านจะมีอยูใ่ นเล่มหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หน้ าที่ 25-27
จากนัน้ คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น ดังนี ้
คุณวิภา สุวณิชย์ (ผู้ถือหุ้น) ถามว่า ค่าสอบบัญชีแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ 1) คือค่าสอบบัญชีของบริ ษัทที่ขออนุมตั ิ
เท่ากับ 1.72 ล้ านบาท 2) เป็ นค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยซึ่งมีอตั ราเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 8.73 อยากทราบว่าได้ นํา
เกณฑ์ใดมาพิจารณา เพราะเป็ นอัตราที่เพิ่มขึ ้นมาก เพราะจากที่เคยไปประชุมบริ ษัทมหาชนอื่น ๆ มาพบว่าการเพิ่ม
ขึ ้นอยูใ่ นอัตราไม่เกินร้ อยละ 3.25 ขอให้ อธิบายเพิ่มเติม
คุณรัตนา จาละ (ผู้สอบบัญชี) อธิบายเพิ่มเติมว่า ค่าธรรมเนียมที่เสนอเพิ่มเติมในส่วนของการตรวจสอบบริ ษัท
ย่อยที่เพิ่มขึ ้นอีกประมาณร้ อยละ 8 ประกอบด้ วยค่าสอบบัญชีที่ได้ มีการปรับเพิ่มในหลาย ๆ บริ ษัท เหตุผลเกิดจาก
การขยายตัวของในส่วนของธุรกรรมของบริ ษัทย่อย ทําให้ ในการตรวจสอบจําเป็ นต้ องใช้ เวลาตรวจสอบเพิ่มมากขึ ้น
อย่างเช่น ธนาคารธนชาต และธนชาตประกันชีวิต เป็ นต้ น จากการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณธุรกรรม การขยายตัวทาง
ธุรกิจของบริ ษัทย่อยจึงต้ องขออนุญาตปรับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ ้น
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนของสํานักงานผู้สอบบัญชีมีการแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ ค่า
สอบบัญชี และ ค่าบริ การอื่น ๆ เช่น ค่าตรวจสอบพิเศษตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็ นต้ น
โดยในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 5 หน้ า 27 ได้ แสดง ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย จํานวน
14,200,000 บาท เป็ นส่วนที่ไม่รวมการตรวจสอบพิเศษตามประกาศของ ธปท. จํานวน 300,000 บาทของธนาคาร
ธนชาต และ 350,000 บาท เป็ นค่าสอบทานรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อนําส่ง คปภ. ของ
บริ ษัทประกัน ซึง่ จะแสดงรวมอยูใ่ นค่าบริ การอื่น (non-audit fee) ทังนี
้ ้ เมื่อคํานวณรวมค่าตอบแทนของสํานักงาน
ผู้สอบบัญชีของกลุม่ ธนชาตในปี 2552 เท่ากับ 16.50 ล้ านบาท และในปี 2553 เท่ากับ 16.96 ล้ านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.79
หน้ า 18 จาก 26 (ฉบับผ่านการรับรองจากที ป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2554)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

คุณชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า ตามที่คณ
ุ วิภา สุวณิชย์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ ถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีนนั ้ เพื่อ
ความชัดเจนและเข้ าใจ ขอให้ ช่วยอธิบายว่าในรายการที่เพิ่มขึ ้นนันเพิ
้ ่มขึ ้นเท่าใด และเป็ นร้ อยละเท่าไร
คุ ณศุ ภเดช พู นพิพัฒ น์ ประธานกรรมการบริ หาร เพื่อความกระจ่างเกี่ ยวกับรายละเอี ยดของค่าสอบบัญ ชี
ขอชี ้แจงเพิ่มเติมรายละเอียดของค่าตอบแทนของสํานักงานผู้สอบบัญชีของปี 2552 เปรี ยบเทียบกับปี 2553 ดังนี ้
ปี 2552
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายชื�อบริษัทในกลุ่มธนชาต

จํานวนเงิน

จํานวนเงิน

(หน่วย : บาท)
ปี 2553
เพิ�ม/ลด จากปี 2552
จํานวนเงิน
ร้อยละ

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จํากัด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ�ง จํากัด
บริษัท ที ลิสซิ�ง จํากัด
บริษัท เนชั�นแนล ลีซซิ�ง จํากัด
บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
บริษัท ธนชาตกฎหมายและปรเมินราคา จํากัด
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี� ฟันด์ 6
บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จํากัด
บริษัท ธนชาต เอสพีวี 01 จํากัด
บริษัท ธนชาต เทรนนิ�ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

1,650,000
7,600,000
1,000,000
1,000,000
450,000
370,000
610,000
400,000
220,000
100,000
280,000
1,010,000
950,000
340,000
360,000
30,000
130,000

1,520,000
8,200,000
1,000,000
950,000
430,000
390,000
540,000
430,000
220,000
100,000
280,000
1,040,000
1,000,000
340,000
360,000
30,000
130,000

-130,000
+600,000
---50,000
-20,000
+20,000
-70,000
+30,000
------+30,000
+50,000
---------

-7.88
+7.89
---5.00
-4.44
+5.41
-11.47
+7.50
------+2.97
+5.26
---------

รวมค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีทั�งสิ�น

16,500,000

16,960,000

+460,000

+2.79

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็น หรื อข้ อซักถามเพิม่ เติม ประธานที่ประชุมได้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ผลการลงมติในวาระที่ 7 มีดงั นี ้
เห็นด้ วย

จํานวน

586,277,933

ไม่เห็นด้ วย

จํานวน

1,134,300

งดออกเสียง

จํานวน

2,418,200

เสีย คิดเป็ นร้ อยละ
ง
เสีย คิดเป็ นร้ อยละ
ง
เสีย คิดเป็ นร้ อยละ
ง

99.40
0.19
0.41

หน้ า 19 จาก 26 (ฉบับผ่านการรับรองจากที ป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2554)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

จํานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้

จํานวน

589,830,433

เสีย คิดเป็ นร้ อยละ
ง

100.00

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2553
โดยมีรายชื่อ ดังนี ้
1. นางสาวรัตนา
จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรื อ
2. นางสาวรุ้งนภา

เลิศสุวรรณกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรื อ

3. นายณรงค์

พันตาวงษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315

และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2553 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท
วาระที่ 8 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ธนาคารธนชาต จํ า กั ด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษั ท ย่ อยซื อ้ หุ้ นธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จากกองทุนเพื่อการฟื ้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และทําคําเสนอ
ซื อ้ หลั ก ทรั พ ย์ ทั ง้ หมดของธนาคารนครหลวงไทย จํ า กั ด (มหาชน) และ บริ ษั ท ราชธานี ลิ ส ซิ่ ง จํา กั ด
(มหาชน) จากผู้ถอื หลักทรั พย์ ทุกราย ตลอดจนให้ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) รั บโอนกิจการทัง้ หมด
ของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ประธานที่ประชุม ได้ เสนอรายละเอียดสําหรับวาระนี ้ ดังนี ้
ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน
2552 มีมติอนุมตั ิให้ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย เข้ าร่ วมประมูลซื ้อหุ้น
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารนครหลวงไทย”) จากกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (“กองทุนฯ”) และ ธนาคารธนชาต เป็ นผู้ชนะการประมูลซึ่งได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้นกับกองทุนฯ เมื่อ
วันที่ 11 มีนาคม 2553 โดยหลังจากลงนามสัญญาซื ้อขายหุ้น บริ ษัทฯ และธนาคารธนชาต จะต้ องบรรลุเงื่อนไขสําคัญ
ก่อนดําเนินการชําระค่าหุ้นและรับโอนหุ้น ดังนี ้
1) ธนาคารนครหลวงไทย และ/หรื อธนาคารธนชาต (แล้ วแต่กรณี) จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิ การยินยอม หรื อผ่อนผันใน
เรื่ องต่าง ๆ ตามกฏหมายและกฎระเบียบที่จําเป็ นทังหมด
้
จากธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ
2) การได้ รับการอนุมตั ิที่จําเป็ นจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3) ตัวแทนของธนาคารธนชาต ได้ รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของธนาคารนครหลวงไทย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
กองทุนฯ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ซื ้อขายหุ้น
4) ไม่มีเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อธนาคารนครหลวงไทยเกิดขึ ้นนับแต่วนั ที่ลงนามในสัญญาซื ้อ
ขายหุ้น จนถึงวันโอนหุ้น

หน้ า 20 จาก 26 (ฉบับผ่านการรับรองจากที ป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2554)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

โดยภายหลังจากที่ธนาคารธนชาต เป็ นผู้ถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทยในจํานวนที่กองทุนฯ ถืออยู่ ธนาคารธนชาต
จะต้ องทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของธนาคารนครหลวงไทย
ั้
และบริ ษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และจะ
มีการรับโอนกิจการต่อไป
การซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของธนาคารนครหลวงไทย
ั้
และ บริ ษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) จากผู้ถือหลักทรัพย์
ทุกราย และการรั บโอนกิ จการของธนาคารนครหลวงไทย จํ ากัด (มหาชน) จัดเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ น
การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึง่ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
โดยรายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
ต่อมา บริ ษัทฯ นําเสนอวีดิทศั น์เพื่อนําเสนอข้ อมูลสรุ ปถึงประโยชน์ในการควบรวมกิจการ และการดําเนินการตาม
โครงการให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
หลังจากนัน้ คุณอุษณีย์ เลขวณิชกุล ตัวแทนจากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด (ที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระ) นําเสนอความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อผู้ถือหุ้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ สรุปความเห็น ดังนี ้
• จากการพิจารณาข้ อมูลและเหตุผลที่กล่าวข้ างต้ น ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการในครัง้ นี ้
มีความสมเหตุสมผลและส่งผลดีตอ่ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในระยะยาวมากกว่าผลเสีย โดยมีเหตุผลสําคัญสนับสนุนใน
การให้ ความเห็นดังนี ้
• การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญธนาคารนครหลวงไทยเพื่อการควบรวมธุรกิ จในภายหลัง เป็ นการขยายธุรกิ จอย่างก้ าว
กระโดดและสร้ างเสริ มศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว ซึง่ สอดคล้ องกับแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ฉบับที่ 1
และ 2 ของธนาคารแห่งประเทศไทย
• ราคาที่เสนอซื ้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย ที่เท่ากับ 32.50 บาทต่อหุ้น และราคาเสนอซื ้อหุ้นบริ ษัท ราชธานี ลิสซิ่ง
จํากัด (มหาชน) ที่ 1.10 บาทต่อหุ้น ตามลําดับ มีความสมเหตุสมผลและเป็ นราคาที่เหมาะสม
• จากการพิจารณาถึงประโยชน์ และความเสีย่ งต่าง ๆ ของการเข้ าทํารายการ ดังกล่าวไว้ ข้างต้ น ที่ปรึ กษาทางการ
เงินมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรตอบรับมติเห็นชอบในการทํารายการในครัง้ นี ้
ประธานที่ประชุมได้ สรุปการดําเนินการตามโครงการแบ่งเป็ น 4 ระยะ ดังต่อไปนี ้
ระยะที่ 1 การซือ้ หุ้นธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท ราชธานี ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

หน้ า 21 จาก 26 (ฉบับผ่านการรับรองจากที ป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2554)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

1) ธนาคารธนชาต ทําการซื ้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จากกองทุนฯ จํานวนรวมทังสิ
้ ้น 1,005,330,950 หุ้น หรื อ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 47.58 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ วทังหมด
้
ในราคาหุ้นละ 32.50 บาท หรื อคิดเป็ นมูลค่ารวม
ประมาณ 32,673 ล้ านบาท
2) ธนาคารธนชาต จะดําเนินการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ฯ ที่เหลือในธนาคารนครหลวงไทย จากผู้ถือหุ้นรายอื่น
ทังหมดโดย
้
ธนาคารธนชาต จะเสนอซื ้อหุ้นสามัญธนาคารนครหลวงไทย จากผู้ถือหุ้นทุกรายในราคาหุ้นละ 32.50
บาท หรื อคิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นประมาณ 35,993 ล้ านบาท
3) การที่ธนาคารธนชาต ซื ้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จากกองทุนฯ ทําให้ ธนาคารธนชาต มีอํานาจควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญใน ธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้ อยละ
48.32 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ วทังหมด
้
ทําให้ ธนาคารธนชาต มีอํานาจควบคุมบริ ษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด
(มหาชน) ผ่านการถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทย ดังนัน้ ธนาคารธนชาต ต้ องทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ฯ ทังหมดของ
้
บริ ษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) เช่นกัน ทังนี
้ ้ ธนาคารธนชาต จะเสนอซื ้อหุ้นบริ ษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด
(มหาชน) จากผู้ถือหุ้นทุกรายในราคาหุ้นละ 1.10 บาท หรื อคิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 905 ล้ านบาท
ระยะที่ 2 การรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
โดยภายหลังจากทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดดั
ั้
งกล่าวแล้ ว ธนาคารธนชาต จะรับโอนกิจการทังหมดของธนาคาร
้
นครหลวงไทย ซึง่ คาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในปี 2554
ระยะที่ 3 และ 4 การเพิกถอนหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ออกจากการเป็ นหลักทรั พย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ และการเลิกบริษัท
ธนาคารธนชาต จะเสนอให้ ธนาคารนครหลวงไทย ดําเนินการเพื่อขอเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และธนาคารธนชาต จะทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ
ธนาคารนครหลวงไทย ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และทําการเลิกกิจการต่อไป
ทังนี
้ ้ ขันตอนในการดํ
้
าเนินการและระยะเวลาข้ างต้ นอาจมีการปรับเปลี่ยน หากมีความจําเป็ นที่จะต้ องเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างการเข้ าทําธุรกรรมเพื่อให้ สอดคล้ องหรื อเอื ้ออํานวยต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องและเงื่อนไข
หรื อข้ อกําหนดในสัญญาซื ้อขายหุ้น รวมทังกรณี
้
ที่มีเหตุผลความจําเป็ นทางธุรกิจ
หลังจากนัน้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาอย่างกว้ างขวางตามข้ อมูลที่นําเสนอในที่ประชุม และประธานได้ เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น ดังนี ้
คุณดนุช บุนนาค (ผู้ถอื หุ้น) ข้ อมูลจากวีดิทศั น์ ว่าจะมีการเพิม่ ทุน ขอถามว่าเป็ นการเพิ่มทุนของบริ ษัทใด

หน้ า 22 จาก 26 (ฉบับผ่านการรับรองจากที ป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2554)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

ประธานที่ประชุม ได้ ชี ้แจงว่าเป็ นการเพิ่มทุนของธนาคารธนชาต ซึง่ จะเป็ นการเพิ่มทุนแบบ Right Offering โดยมี
ระยะเวลาจองซื ้อหุ้น 5 วัน ถ้ าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิรายการในวันนี ้ บริ ษัทฯ จะชําระเงินเพิม่ ทุนในวันที่ 8 เมษายน 2554
นี ้ เพื่อไปจ่ายให้ กองทุนฯ
คุณดนุช บุนนาค (ผู้ถอื หุ้น) ถามเพิม่ เติมว่า บริ ษัทฯ จะต้ องเพิม่ ทุนหรื อไม่
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มทุน
คุณวิชัย จารุ สุขถาวร (ผู้ถอื หุ้น) ได้ แสดงความเห็นว่า เห็นด้ วยกับการควบรวม และขอเสนอความคิดเห็นและ
คําถาม ดังต่อไปนี ้
1) มีความเห็นว่าราคาซื ้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย ที่ราคา 32.50 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาสูงเกินไป เนื่องจากว่า มูลค่า
ตามบัญชีตอ่ หุ้นของธนาคารนครหลวงไทย อยูท่ ี่ประมาณ 19 บาท จึงเท่ากับว่าธนาคารธนชาตซื ้อที่ราคา 1.6 เท่าของ
มูลค่าตามบัญชี หากดูกําไรของธนาคารนครหลวงไทยใน 2-3 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ประมาณ 4,000 ล้ านบาท เทียบกับ
เงินลงทุน จะได้ อตั ราผลตอบแทนประมาณร้ อยละ 6 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ แหล่งเงินทุนที่ใช้ ในการเพิ่มทุนส่วนหนึ่งมาจาก
การออกเสนอขายหุ้นกู้ 9,000 ล้ านบาท ที่อตั ราดอกเบี ้ย ร้ อยละ 4.9 สําหรับธนาคารธนชาตได้ ออกหุ้นกู้ โดยให้ อตั รา
ดอกเบี ย้ ร้ อยละ 5.6 ดัง นัน้ คิ ด เป็ นผลตอบแทนที่ ไ ด้ จ ากการลงทุน ซึ่ง เมื่ อ หัก ต้ น ทุน ของเงิ น จะเหลือ ในอัต รา
ร้ อยละ 1
2) จากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ใช้ Terminal Value ที่ 11-12 เท่า ซึง่ มีความเห็นว่าสูง
เกินไป หากเทียบกับธุรกิจธนาคารของไทย ซึง่ น่าอยูท่ ี่ประมาณ 10 เท่า
3) อัตราส่วนกําไรเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของไทยจะอยู่ประมาณร้ อยละ 1 ซึ่งกําไรส่วน
ใหญ่เป็ นกําไรจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ กู บั อัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก ดังนัน้ ถ้ าธนาคารธนชาตมีสินทรัพย์
400,000 ล้ านบาท จะมีกําไรประมาณ 4,000 ล้ านบาท หากควบรวมกับธนาคารนครหลวงไทยจะมีขนาดสินทรัพย์
ประมาณ 800,000 ล้ านบาท ซึง่ น่าจะมีกําไรประมาณ 8,000 ล้ านบาท ซึง่ หากแบ่งกําไรไปเพื่อจ่ายปั นผลคืนให้ บริ ษัท
ทุนธนชาต และส่วนหนึง่ นําไปจ่ายดอกเบี ้ยหุ้นกู้ เงินกองทุนจะเพียงพอในการจะขยายธนาคารให้ เติบโตไปได้ หรื อไม่
4) ต้ องการทราบว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ ธนาคารสามารถกู้ยืมเงินไปเพื่อเข้ าซื ้อธนาคารอื่นได้ จํานวน
เท่าใด
5) เนื่องจากคนส่วนใหญ่ยงั ไม่คอ่ ยรู้จกั ธนาคารธนชาต มากเท่ากับธนาคารนครหลวงไทย หากควบรวมแล้ วเปลี่ยน
ชื่อเป็ นธนาคารธนชาต จะสามารถให้ อตั ราดอกเบี ้ยเงินฝากในระดับเดียวกับธนาคารนครหลวงไทยได้ หรื อไม่ และมี
ความเห็นว่าหากเปลีย่ นชื่อเป็ นธนาคารธนชาตจะสูญเสียค่าความนิยมในราคาสูง
ประธานที่ประชุม ขอชี ้แจง ดังนี ้
1) จากการศึกษาผลประโยชน์จากข้ างหน้ า จากการควบรวม 2 ธนาคาร จะได้ ผลประโยชน์หลายด้ าน เช่น ด้ าน
ค่าใช้ จ่ายลดลง ความสามารถในการเติบโตหรื อความสามารถการแข่งขันดีขึ ้น ซึ่งจะส่งผลให้ กําไรเพิ่มขึ ้น และจาก
หน้ า 23 จาก 26 (ฉบับผ่านการรับรองจากที ป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2554)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

การศึกษาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ใช้ discounted factor ที่ร้อยละ 12.5 หมายความว่าจะได้ ประโยชน์ที่อตั รา
ร้ อยละ 12.5 ซึง่ จะเป็ นอัตราที่สงู กว่าต้ นทุนจากเงินกู้มาก
2) การรวมกันธนาคารธนชาตจะได้ ศกั ยภาพในการแข่งขันมากขึ ้น ในธุรกิจธนาคาร หากธนาคารใดมีสว่ นแบ่งทาง
การตลาดตํ่ากว่าร้ อยละ 10 จะแข่งขันลําบากมาก อัตราความสามารถในการทํากําไรให้ ได้ ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์รวม
ทําได้ ยากมาก ปั จจุบนั ธนาคารธนชาตสามารถทําได้ มากกว่าร้ อยละ 1 แต่ในระยะยาวจะมีความยากมากขึ ้น แต่ถ้า
รวมกันแล้ ว คาดว่าจะสามารถทําให้ อตั ราความสามารถในการทํากําไรมากกว่า ร้ อยละ 1 ได้
3) สําหรับราคาซื ้อหุ้นละ 32.50 บาท ที่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชี 1.6 เท่า เป็ นตัวเลขของ ณ สิ ้นปี 2552 โดยบริ ษัทฯ
พิจารณาว่า ก่อนที่จ่ายเงินชําระค่าหุ้นให้ กองทุนฯ ในเดือนเมษายนนัน้ ธนาคารนครหลวงไทยจะมีกําไรเพิ่มขึ ้นส่วน
หนึง่ และจะเริ่ มทํา Tender Offer ช่วงกลางปี ซึง่ จะมีกําไรเพิ่มขึ ้นอีก มูลค่าตามบัญชีจะเพิ่มขึ ้นตาม จะทําให้ น้อยกว่า
1.6 เท่า
4) ส่วนตัวเลขที่ทางที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระนํามาใช้ นนั ้ ทางคณะกรรมการของธนาคารธนชาตและกรรมการใน
กลุม่ ธนชาต ถือเป็ นตัวเลขระดับกลาง ๆ ยังมีโอกาสที่จะทําได้ ดีกว่านัน้
5) เมื่อธนาคารมีกําไร จะพิจารณาจัดสรรกําไรบางส่วนมาเพื่อจ่ายปั นผล และชําระดอกเบี ้ยเงินกู้ และส่วนที่เหลือ
ของกําไรจะสามารถรองรับการเจริ ญเติบโตของธนาคารได้
6) ธนาคารไม่ได้ เป็ นผู้กําหนดในเรื่ องการกู้เงินของธนาคาร โดยความสามารถในการกู้เงินจะขึ ้นกับฐานะทางการเงิน
และ Credit Rating ของธนาคารเอง ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคอยควบคุมเรื่ อง BIS Ratio ว่าเพียงพอหรื อไม่
7) ในเรื่ องนี ้ ธนาคารธนชาตได้ พิจารณาแล้ ว โดยปั จจุบนั ธนาคารธนชาตได้ ปรับดอกเบี ้ยเงินฝากลดลงให้ เท่ากับ
ธนาคารนครหลวงไทย เกือบทุกประเภทของเงินฝาก ต่อไปเมื่อควบรวมกันแล้ ว ฝากที่ใดก็จะได้ ดอกเบี ้ยเท่ากัน และ
ภาพพจน์ของธนาคารธนชาตในปั จจุบนั ก็เป็ นที่ยอมรับกันมากขึ ้น
ผู้ถอื หุ้นไม่ ประสงค์ ออกนาม ถามว่า หากรวมกันแล้ ว มีนโยบายอย่างไร จะนําเข้ าตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อไม่
ประธานที่ประชุม ชีแ้ จงว่าในตอนนี ้ไม่มีนโยบายที่จะนําธนาคารธนชาตเข้ าตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ้ าการทํา Tender
Offer ประสบผลสําเร็ จ บริ ษัทจะถือหุ้นร้ อยละ 51 ทางสโกเทียแบงก์ถืออยูร่ ้ อยละ 49
ผู้ถือหุ้นไม่ ประสงค์ ออกนาม ถามว่า หลังควบรวมแล้ วจะนําบริ ษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มารวมกับ
บริ ษัทลิสซิ่งที่เป็ นลูกของธนาคารธนชาตหรื อไม่
ประธานที่ประชุม ตอบว่า ในเรื่ องนี ้ ยังไม่ได้ พิจารณาอย่างละเอียด ยังไม่แน่ใจว่าเมื่อทํา Tender Offer แล้ วจะได้ ห้ นุ
มามากน้ อยเพียงใด ซึง่ ผลกระทบต่อภาพรวมน้ อยมาก จึงยังไม่ได้ กําหนดนโยบายชัดเจน
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

คุณวิชัย จารุ สุขถาวร (ผู้ถือหุ้น) มีความเห็นว่า Terminal Value ที่ 12 เท่า เป็ นอัตราที่สงู เกินไป ซึ่งหากพิจารณา
การเติบโตของธนาคารนครหลวงไทยในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา มีผลตอบแทนที่ร้อยละ 9 และบริ ษัทฯ ก็อยู่ที่ประมาณ
เดียวกัน โดยทัว่ ไป ธนาคารที่สว่ นใหญ่มีกําไรจากรายได้ ดอกเบี ้ย ประมาณร้ อยละ 1
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า ผลตอบแทนของธนาคารหลวงไทย จะดูจากอดีตอย่างเดียวคงไม่ได้ จะต้ องพิจารณาใน
อนาคตว่าหลังควบรวมจะมีศกั ยภาพการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพดีขึ ้น ซึ่งคาดว่าจะให้ ผลตอบแทนสูงกว่า ร้ อยละ 9
สําหรับบริ ษัทเองคงดูไม่ได้ เพราะรายได้ สว่ นใหญ่มาจากเงินปั นผลจากธนาคารธนชาต บริ ษัทคาดว่าผลตอบแทนที่
ได้ รับจากธนาคารธนชาตจะค่อย ๆ ดีขึ ้น ซึง่ ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาธนาคารธนชาตขยายสาขาเพิ่มขึ ้นมาก ทําให้ กําไร
เพิ่มขึ ้นน้ อย เพราะต้ องการที่จะสร้ างฐานให้ แข็งแกร่ ง เป็ นผู้นําตลาดเช่าซื ้อ ซึ่งในปั จจุบนั เริ่ มเห็นผล จากการมีกําไร
เพิ่มขึ ้นเทียบเคียงกับธนาคารอื่นในประเทศไทย และเมื่อควบรวมกันแล้ ว จะมีรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้น และคาดว่า
จะสามารถทํากําไรต่อสินทรัพย์ได้ มากกว่าร้ อยละ 1
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ขอเรี ยนชี ้แจงกับผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับ Terminal Value ที่ใช้ โดยในสมมติฐาน บริ ษัทใช้
P/E ในการคํานวณมูลค่าสุดท้ าย เสมือนหนึง่ ว่าในปี สุดท้ ายจะขายหุ้น ซึง่ P/E ที่ 11-12 เท่า มาจากราคาค่าเฉลี่ยของ
หุ้นของกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ย้ อนหลัง 30-90 วัน ช่วงสิ ้นปี 2552 สาเหตุที่ใช้ อ้างอิงกับธนาคารขนาดใหญ่
เพราะว่าขนาดของธนาคารเมื่อรวมแล้ วจะใหญ่เป็ นอันดับ 5
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ผลการลงมติในวาระที่ 8 มีดงั นี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
จํานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

456,610,833
422,700
132,892,200
589,925,733

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

77.40
0.07
22.53
100.00

มติ ที่ประชุมมีม ติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ า ประชุมและมีสิทธิ ออก
เสีย ง อนุม ตั ิใ ห้ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยซื ้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย
จํ า กัด (มหาชน) จากกองทุน เพื่ อ การฟื ้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิ น และทํ าคํ าเสนอซื อ้
หลักทรั พย์ ทงั ้ หมดของธนาคารนครหลวงไทย จํ ากัด (มหาชน) และ บริ ษั ท ราชธานี ลิส ซิ่ง จํ ากัด
(มหาชน) จากผู้ถือหลักทรัพย์ทุกราย ตลอดจนให้ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) รับโอนกิจการ
ทังหมดของธนาคารนครหลวงไทย
้
จํากัด (มหาชน) และดําเนินการตามแผนงานที่เสนอ
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานที่ประชุม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอข้ อเสนอแนะและคําถามต่าง ๆ ได้
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

คุณวิภา สุวณิชย์ (ผู้ถอื หุ้น) เสนอแนะว่า
ขอเสนอให้ เปลีย่ นของชําร่วยจากข้ าวสารเป็ น บัตรรถไฟฟ้ า BTS หรื อบัตรรถไฟฟ้ าใต้ ดิน
ประธานที่ประชุม แจ้ งว่า ขอรับไว้ พิจารณา
คุณวิชัย จารุ สุขถาวร (ผู้ถอื หุ้น)
บริ ษัทฯ เคยแจ้ งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี ที่แล้ ว ว่าถือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยอยู่ร้อยละ 5 ซึ่ง ในขณะนันราคาหุ
้
้น
ธนาคารนครหลวงไทย อยูท่ ี่ราคาหุ้นละ 6-10 บาท แต่ในวันนี ้ประธานแจ้ งว่า ต้ นทุนเฉลี่ยของหุ้นธนาคารหลวงไทยที่
บริ ษัทฯ ถืออยูป่ ระมาณ 12 บาท แสดงว่า มีการซื ้อ ๆ ขาย ๆ ในระหว่างนัน้ ใช่หรื อไม่
ประธานที่ประชุม ขอชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ ไม่มีการซื ้อ ๆ ขาย ๆ แต่บริ ษัทฯ มีการทยอยซื ้อหุ้นเข้ ามา โดยต้ นทุนเฉลี่ยที่
ราคาหุ้นละ 12.40 บาท
คุณวิชัย จารุ สุขถาวร (ผู้ถอื หุ้น) ขอแสดงความเห็นว่า หากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อกรรมการถือหุ้นในบริ ษัท
จะรู้สกึ ว่ามัน่ ใจในการเข้ ามาลงทุนในบริ ษัทมากขึ ้น
ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ถือเป็ นข้ อสังเกตอย่างหนึง่
ผู้ถอื หุ้นไม่ ประสงค์ ออกนาม ถามว่า บริ ษัทจะมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลเปลีย่ นไปหรื อไม่ หลังจากควบรวมกันแล้ ว
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า หากผลการดําเนินงานหลังการควบรวมเป็ นไปตามที่ประมาณไว้ ในระยะสันบริ
้ ษัทคาด
ว่าจะสามารถคงอัตราการจ่ายเงินปั นผลที่อตั ราเดิมได้ และถ้ าในระยะยาวผลการดําเนินงานดีขึ ้น ความสามารถใน
การจ่ายเงินปั นผลจะดีขึ ้นด้ วย
และเมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรื อคําถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขออนุญาตปิ ดประชุม โดยกล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุม รวมถึงคําติชมและ ข้ อเสนอแนะที่ได้ รับ จะนําไปปรับปรุ งให้ ดีขึ ้น
ในการประชุมครัง้ ต่อไป
นอกจากนี ้ไม่มีผ้ เู สนอเรื่ องอื่นใดเข้ าสูก่ ารพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 13.45 นาฬิกา
ลงชื่อ
(

นายบันเทิง ตันติวทิ
นายบันเทิง ตันติวิท

ลงชื่อ
(

นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง
นายภาณุพนั ธุ์ ตวงทอง

ประธานที่ประชุม
)
ผู้จดบันทึกการประชุม
)
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