เอกสารแนบ 1

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ณ หองรอยัล ออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00 นาฬิกา

องคประชุม

ณ เวลา 15.00 นาฬิกา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 312 ราย รับมอบฉันทะจากบุคคล
ธรรมดา จํานวน 539 ราย และรับมอบฉันทะจากนิติบุคคล จํานวน 250 ราย รวมทั้งสิ้น 1,101 ราย
รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 728,885,525 หุน จากจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชําระ
แลว 1,277,829,703 หุน *หรือคิดเปนรอยละ 57.04 ครบเปนองคประชุม
หมายเหตุ : *จํานวนหุนทั้งหมดที่ใชเปนฐานคํานวณมาจากจํานวนหุนของบริษัททั้งหมด หักดวยจํานวนหุนสามัญที่
บริษัทฯ ซื้อหุนคืนจากโครงการซื้อหุนคืน จํานวน 55,324,300 หุน

กรรมการผูเ ขารวมประชุม
1. นายบันเทิง
2. นายศุภเดช
3. นายสมเจตน
4. นางศิริเพ็ญ

ตันติวิท
พูนพิพัฒน
หมูศิริเลิศ
สีตสุวรรณ

5.นายสมเกียรติ

ศุขเทวา

6. นางพันธทิพย

สุรทิณฑ

7. นายพิมล
รัฐปตย
8. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
9. นายทวีศักดิ์
ศักดิ์ศิริลาภ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร

เปดประชุม
นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดประชุมเมื่อเวลา 15.00
นาฬิกา แจงวาวันนี้เปนการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 มีระเบียบวาระการประชุม 3 วาระ ซึ่งจักไดกลาว
ตอไป การประชุมครั้งนี้ ประธานไดแตงตั้ง นายภาณุพันธุ ตวงทอง เปนผูจดบันทึกการประชุม กอนเริ่มการประชุม
ประธานไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเขาประชุมครบทุกทานรวม 9 ทาน ทั้งนี้ หากใน
หนาที่ 7

เอกสารแนบ 1
ระหวางการประชุมทานผูถือหุนประสงคจะใหกรรมการ ตอบชี้แจงขอซักถามก็สามารถดําเนินการได และขอชี้แจง
วิธีการดําเนินการประชุม ดังนี้
1. บริษัทฯ ไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนไวเพื่อความสะดวกในการใชสิทธิการออกเสียงลงมติในการประชุม
โดยบัตรลงคะแนนที่ทานไดรับจะแบงเปนวาระตางๆ ซึ่งไดพิมพรายละเอียดไวในบัตรและมอบใหผูถือหุนเรียบรอยแลว
2. การลงมติ หากผูถือหุนลงมติ “เห็นดวย” ไมตองสงบัตรลงคะแนน แตสําหรับผูถือหุนที่ลงมติ “ไมเห็นดวย”
หรือ “งดออกเสียง” ใหลงมติในบัตรลงคะแนนที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนไวเมื่อตอนลงทะเบียน และสงคืนบัตรลงคะแนนที่
ไดลงมติดังกลาวใหกับเจาหนาที่ เพื่อจะไดนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมในวาระ
นั้นๆ เมื่อไดจํานวนเทาใดจะถือเปนคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบดวย ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดแสดงความ
ประสงคไ วในหนัง สือมอบฉันทะที่มอบใหกรรมการของบริษัท ฯ เปนผู เขา รวมประชุมแทนและไดสงมายังบริษัท ฯ
ลวงหนากอนการประชุม
3. เพื่อความถูกตองของจํานวนเสียงที่ลงมติ ในระหวางการประชุม หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ออกจาก
หองประชุมและกลับเขามาไมทันการลงมติในวาระใด จะถือวาผูถือหุนทานนั้น มิไดอยูรวมพิจารณาในการประชุมวาระ
นั้น เวนแตผูถือหุนจะแสดงเจตนาเปนอยางอื่น โดยมอบบัตรลงคะแนนหรือแจงไวตอเจาหนาที่ที่ประจําอยูประตู
ทางออกของหองประชุม
4. เชนเดียวกับที่เคยปฏิบัติเสมอมา ระหวางรอการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง จะดําเนินการประชุมใน
วาระถัดไปกอน และเมื่อรวบรวมคะแนนเสียงเปนที่เรียบรอยแลว จะไดรายงานผลใหที่ประชุมรับทราบเปนรายวาระไป
หลังจากการชี้แจงดังกลาวขางตน

ประธานที่ประชุมจึงขอเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระที่กําหนดไว

ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552

ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ไดจัดขึ้นในวันพุธที่ 29 เมษายน
2552 ดังรายละเอียดที่ไดพิมพไวในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม หนา 4 ถึงหนา 17 โดยประธานที่ประชุมไดเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมพรอมกันที่ละหนา พรอมสอบถามวามีผูถือหุนทานใดตรวจสอบแลวเห็นวาการ
บันทึกเปนไปโดยไมถูกตองครบถวน หรือตองการใหแกไขเพิ่มเติมในจุดใดหรือหนาใด หรือไม
โดยมีผูถือหุนซักถามและแสดงความเห็น ดังนี้
นายฮั้นใช อัคควัสกุล (ผูถือหุน) กลาววาไมมีประเด็นขอแกไขรายงานประชุม แตขอใหทานประธานแนะนํากรรมการ
ของบริษัทฯ
ประธานที่ประชุมขออนุญาตใหกรรมการแตละทานแนะนําตัวตอผูถือหุน ซึ่งกรรมการแตละทานไดแนะนําตัวเองตอที่
ประชุม
และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดขอใหเสนอแกไข
สามัญผูถือหุน ประจําป 2552

ประธานที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

หนาที่ 8
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ผลการลงมติในวาระที่ 1 มีดังนี้
เห็นดวย
จํานวน
ไมเห็นดวย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้

751,255,103
1,048,799
752,303,902

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.86
0.14
100.00

มติ

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2552

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติใหธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย เขารวมประมูลซื้อหุน
ธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน

ประธานที่ประชุม ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามที่กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฯ”) ซึ่ง
เปนผูถือหุนใหญของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (”ธนาคารนครหลวงไทย”) โดยมีสัดสวนการถือหุนคิดเปน
สัดสวนรอยละ 47.58 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือ 1,005,330,950 หุน มีแผนที่จะขายหุนธนาคาร
นครหลวงไทย โดยในวันที่ 22 ตุลาคม 2552 กองทุนฯ มีมติวาจางบริษัทหลักทรัพยทิสโก ซึ่งมีที่ปรึกษารวมทางการ
เงินกับบริษัท UBS AG เปนที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอแนะกลยุทธและการดําเนินการกับหุนธนาคารนครหลวง
ไทยในสัดสวนที่กองทุนฯ ถืออยูคิดเปนรอยละ 47.58 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท และ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) เห็นสมควรที่จะใหธนาคาร
ธนชาต เขารวมประมูลซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนฯ เพื่อทําการควบรวมกิจการตอไป โดยประโยชนที่คาด
วาจะไดรับจากการควบรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย ในเบื้องตนมีดังนี้
1. การควบรวมธุรกิจระหวางธนาคารธนชาต และธนาคารนครหลวงไทยจะทําให ธนาคารธนชาต จะขึ้นเปนธนาคาร
อันดับ 5 โดยมีขนาดสินทรัพยรวม 7.9 แสนลานบาท (งบรวม)
2. เปนชองทางในการขยายเครือขายของธนาคารธนชาต ใหครอบคลุมทั่วประเทศ รวมกวา 600 สาขา อันจะนํามาซึ่ง
ศักยภาพในการระดมเงินฝากการปลอยสินเชื่อ และธุรกิจที่เกี่ยวของ
3. พอรตสินเชื่อของธนาคารธนชาต โดยสวนใหญเปนสินเชื่อเชาซื้อ (Hire Purchase) ขณะที่ธนาคารนครหลวงไทยมี
การกระจายในธุรกิจประเภทตางๆ ซึ่งการรวมธุรกิจจะทําใหพอรตสินเชื่อมีการกระจายตัวในแตละธุรกิจมีความ
เหมาะสมมากขึ้น

หนาที่ 9
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4. เพิ่มฐานลูกคาแบบกาวกระโดด (Non-Organic Growth)
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของอยางครบวงจร (Cross-Selling)

อันจะนํามาซึ่งโอกาสแกกลุมธุรกิจในการนําเสนอ

5. การบริหารตนทุนการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการประหยัดตอขนาดในการปฏิบัติการบริหารความ
เสี่ยง อันจะนํามาซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพในการใหบริการแกลูกคาและผูใชบริการ เสริมสรางศักยภาพในการ
แขงขันในอนาคต
ทั้งนี้ บริษัทฯไดสงขอมูลธนาคารนครหลวงไทย ใหกับผูถือหุนพิจารณา โดยปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หนา 18-20
อยางไรก็ตาม หากธนาคารธนชาตสามารถประมูลซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนฯ ธนาคารจะถือหุนรอยละ
47.58 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งจะตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยสวนที่
เหลือทั้งหมดจากผูถือหุนรายอื่น (Tender Offer) และหากการซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทยดังกลาวเขาขายที่ตองเสนอ
ขออนุมัติจากผูถือหุนของบริษัทฯ ตามขอกําหนดของกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง ของหนวยงานที่มีอํานาจที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติตามที่กฎหมาย ประกาศ คําสั่ง ของหนวยงานที่มีอํานาจดังกลาว
กําหนดตอไป
โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ขออนุมัติจากผูถือหุน ดังนี้
1) อนุมัติใหธนาคารธนชาต ซึ่งเปนบริษัทยอยเขารวมประมูลซื้อหุน ธนาคารนครหลวงไทย และ รวมถึงการควบ
รวมกิจการระหวางธนาคารธนชาต กับ ธนาคารนครหลวงไทย
2) อนุมัติใหธนาคารธนชาต มีอํานาจในการกําหนดราคา การยื่นเสนอราคา และการกําหนดเงื่อนไขอื่นใดในการ
ประมูล ตลอดจนดําเนินการอื่นใดอันจําเปนหรือเกี่ยวของกับการซื้อหุนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคจนเสร็จสิ้น
ประธานที่ประชุม ยังไดชี้แจงขาวจากหนังสือพิมพ ซึ่งลงวา บริษัทฯ ไดเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อขอมติเพิ่มทุนนั้น
ไมถูกตอง ในวันนี้จะไมมีขอมติเพิ่มทุนจากผูถือหุน ซึ่งสถานะของบริษัทฯในปจจุบันไมมีความจําเปนตองขอเพิ่มทุน
โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะออกหุนกูวงเงินไมเกิน 9,000 ลานบาท เสนอขายตอนักลงทุนทั่วไป ซึ่งจะเปดจองวันที่
9-11 พฤศจิกายน 2552 เพื่อแสดงใหกองทุนฯ เห็นวาบริษัทฯมีความสามารถในทางการเงิน พรอมที่จะซื้อหุน
หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล (ผูถือหุน) แสดงความเห็นวา คณะกรรมการของบริษัทชุดนี้ เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล
โดยมีการซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทยไวระยะหนึ่งแลว มีคําถาม ดังนี้
1) บริษัทฯ
ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย และกลุมบริษัทมาบุญครอง มีหุนธนาคารนครหลวงไทยรวมทั้งหมดกี่
เปอรเซ็นต
2) เนื่องจากมีคูแขงเปนธนาคารพาณิชยตางประเทศที่มีขนาดใหญมาก ถาบริษัทฯ ไมสามารถประมูลได ตองการ
ทราบวาบริษัทฯ จะคงถือหุนอยูหรือไม และบริษัทฯมีแผนจะดําเนินการอยางไร
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และผูถือหุนไดเสนอแนะใหบริษัทฯแจกของชํารวยเปนขาวมาบุญครองเหมือนที่เคยแจก เนื่องจากผูถือหุนหลายทาน
ชอบและเปนการทําการตลาดที่ดีใหกับบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน)
ประธานที่ประชุม ไดชี้แจง ดังนี้
1) บริษัทฯ ถือหุนธนาคารนครหลวงไทย จํานวน 104,964,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 4.97 ราคาเฉลี่ยตนทุนอยูที่
12.07 บาทตอหุน ธนาคารแหงโนวาสโกเทียถือหุนธนาคารนครหลวงไทย จํานวน 105 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ
4.97 ใกลเคียงกับบริษัทฯ ไมทราบราคาตนทุน
บริษัทในกลุมมาบุญครองถือหุนธนาคารนครหลวงไทยประมาณ 91.8 ลานหุน ไมทราบราคาตนทุน
2) หากประมูลไมได ถาราคาหุนธนาคารนครหลวงไทยเหมาะสม ก็อาจจะขาย และหากประมูลไมได บริษัทฯอาจ
ตองมองหาเปาหมายใหมที่นาสนใจ ถาไมมีบริษัทฯอาจจะทําอยางใดอยางหนึ่งจาก 3 แนวทางที่คิดไว
1. บริษัทฯจะขออนุญาตธนาคารแหงประเทศไทยทําธุรกิจการเงินบางประเภทที่ธนาคารธนชาตไมประสงคที่จะ
ทํา เชน การปลอยกูโดยมีที่ดินค้ําประกันเพียงอยางเดียวโดยไมมี Cash Flow หรือ ธุรกิจ Microfinance
2. ขอซื้อหุนคืนเพิ่ม โดยคณะกรรมการมีอํานาจอนุมัติไดไมเกินรอยละ 10 หากตองการซื้อหุนคืนมากกวานั้น
จะตองใชมติจากที่ประชุมผูถือหุน
3. ขออนุมัติผูถือหุนเพื่อจายเงินปนผลพิเศษจากเงินที่เตรียมไวประมูลซื้อหุน
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผูถือหุน) ขอสอบถาม ดังนี้
1) ในวันนี้มีผูถือหุนที่เขารวมประชุมรอยละ 57 ผูถือหุนในสวนรอยละ 43 ที่ไมไดมาประชุม มีผูถือหุนรายใหญ 10
รายแรก อยูหรือไม
2) ถาประมูลได ธนาคารนครหลวงไทย จะยังคงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อยูหรือไม
3) ในโครงสรางของบริษัทที่คิดไว บริษัทใดจะเปนผูถือหุนธนาคารนครหลวงไทย
4) บริษัทในเครือของธนาคารนครหลวงไทยที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจซ้ําซอนกับกลุมธนชาต จะทําอยางไร
ประธานที่ประชุม ไดชี้แจง ดังนี้
1) ผูถือหุน 10 รายแรกมาทุกราย ยกเวน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ถือหุน 102 ลานหุน และอีกรายเปน custodian
ตางชาติ 1 ราย ไดแก Daiwa Securities SMBC Co., Ltd. – Client Account ถือหุน 42 ลานหุน
2) ธนาคารนครหลวงไทย จะยังเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ หรือไม ขึ้นอยูกับตอนทําคําขอเสนอซื้อหุน
ทั้งหมด (Tender Offer) วาบริษัทฯ จะไดหุนมาจํานวนเทาใด ซึ่งในตอนนี้บริษัทฯ ยังไมไดสรุปประเด็นนี้ โดย
บริษัทฯ เห็นวาประโยชนของการเปนบริษัทจดทะเบียนยังมีอยูแมวาจะมีคาใชจายเพิ่ม ซึ่งหากบริษัทฯชนะการ
ประมูล บริษัทฯ จะทํา Tender Offer แบบทั่วไป ยังมิใชการทํา Tender Offer เพื่อ Delisting
3) ธนาคารธนชาตจะเปนผูเขารวมประมูลซื้อหุน และหากประมูลซื้อได ในชวงกอนควบรวมธนาคารธนชาตจะเปนผู
ถือหุนธนาคารนครหลวงไทย โดยหากควบรวมกันแลวจะเหลือเพียงธนาคารเดียว
4) ในสวนของบริษัทในเครือที่มีใบอนุญาตซ้ําซอนกัน จะตองพิจารณาประโยชนสูงสุดที่จะไดรับ ซึ่งจะตองพิจารณา
ในขั้นรายละเอียดตอไป
แตหากดําเนินธุรกิจคูกันไปจะมีการรวมทางดานงานสนับสนุนและปฏิบัติการเพื่อ
ประสิทธิภาพและตนทุนที่ดีขึ้น
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นายสมเกียรติ พรหมรัตน (ผูถือหุน) ขอสอบถามวา คณะกรรมการไดมีการประเมินไวหรือไมวาบริษัทฯ มีโอกาส
ชนะในการประมูลมากนอยอยางไรบาง
ประธานที่ประชุม ใหความเห็นวา บริษัทฯมีโอกาสพอสมควร ซึ่งบริษัทฯไดเตรียมพรอมไวลวงหนาในหลายๆอยาง
ทั้งนี้ขึ้นกับคูแขงวามีความอยากไดมากนอยเพียงไร
โดยสาเหตุที่บริษัทฯอยากควบรวมเพื่อเปนธนาคารขนาดใหญ
เพราะวาความใหญในธุรกิจธนาคารมีความสําคัญมาก โดยหากรวมกันแลวจะมีสวนแบงการตลาดประมาณ 8-9%
ธนาคารจะเติบโตงาย มีประสิทธิภาพในการทําธุรกิจดีขึ้น การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศจะคุมคากวา และ
ศักยภาพในการแขงขันเพิ่มขึ้น ทําใหมีกําไรมากขึ้น สงผลใหมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
นายดนุช บุนนาค (ผูถือหุน) สอบถามวา เงินที่ไดรับจากการขายหุนกูจะเพียงพอหรือไม
ประธานที่ประชุม ชี้แจงวาบริษัทฯยังมีเงินที่ไดรับจากการขายหุนธนาคารธนชาตสวนหนึ่งใหกับธนาคารแหงโนวาส
โกเทียและเมื่อรวมกับทุนเดิมแลว ประเมินไดวานาจะเพียงพอ โดยประธานที่ประชุม ยังไดยืนยันกับผูถือหุนวาจะไมมี
การขอเพิ่มทุน
นายธารา ชลปราณี (ผูถือหุน) ใหความเห็นวา บริษัทฯ ไดใหขอมูลทางการเงินของธนาคารธนชาตและธนาคาร
นครหลวงไทย แตไมมีการแจกแจงรายละเอียดของธุรกิจ โดยตองการทราบวา
1) ธนาคารนครหลวงไทยกับธนาคารธนชาตมีธุรกิจอะไรบาง ธุรกิจใดที่ตางหรือเหมือนกัน ขอใหยกตัวอยางเปนราย
กลุมอุตสาหกรรมและรายกลุมสินเชื่อวามีอะไรบาง มีสัดสวนอยางไร และหากรวมกันจะเปนอยางไร
2) หากเปรียบเทียบกับตลาดโดยรวมจะเปนอยางไร จะไดพิจารณาวามีความเหมาะสมอยางไร
3) บริษัทฯมีเงินเหลือจากการขายหุนใหธนาคารแหงโนวาสโกเทียเทาใด หลังจากไดนําเงินไปซื้อหุนคืนมาแลว
4) หากบริษัทฯ ไมสามารถประมูลได บริษัทฯจะมีการดําเนินการอยางไร เพื่อใหมีเงินเพียงพอจะจายดอกเบี้ยหุนกู
และหุนกูมีอายุกี่ป
ประธานที่ประชุม ขอชี้แจงดังนี้
คําถามขอ 1) และ 2) จะเชิญให คุณสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
จะปนที่ปรึกษาในการประมูลซื้อหุนเปนผูนําเสนอขอมูล สวนคําถามขอ 3) ประเด็นที่ถามเรื่องเงินมีเหลือจากการขาย
หุนธนาคารธนชาตเทาไร เพียงพอหรือยัง ขอไมแจกแจงรายละเอียดเพราะไมตองการใหคูแขงรู แตขอใหผูถือหุนมั่นใจ
วา คณะกรรมการไดพิจารณาเรื่องนี้อยางรอบคอบแลว และ เชื่อมั่นวาบริษัทฯมีความสามารถทางการเงินเพียงพอ สวน
คําถามขอ 4) บริษัทฯออกหุนกู อายุ 5 ป และตามประมาณการทางการเงิน บริษัทฯมีเงินเพียงพอในจายหุนกู
คุณสุวภา เจริญยิ่ง ไดบรรยายสรุปใหผูถือหุนทราบเกี่ยวกับ ธนาคารนครหลวงไทย โดยสามารถสรุปหัวขอการ
บรรยายได ดังนี้
- ประวัติการกอตั้ง สินทรัพยรวม จํานวนสาขาและพนักงานของธนาคารนครหลวงไทย
- กลุมธุรกิจการเงินของธนาคารนครหลวงไทย
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-

กราฟแสดงการใหสินเชื่อแบงตามธุรกิจของธนาคารนครหลวงไทยและธนาคารธนชาต และภาพรวมการให
สินเชื่อหลังมีการควบรวม ซึ่งเปนขอมูลของป 2551 และครึ่งปแรกของป 2552
กราฟแสดงเงินใหสินเชื่อแบงตามลูกคาของธนาคารนครหลวงไทยและธนาคารธนชาต และกราฟแสดงเงินให
สินเชื่อหลังมีการควบรวม ซึ่งเปนขอมูลของป 2551 และครึ่งปแรกของป 2552

ประธานที่ประชุม ไดอธิบายเพิ่มเติมวา ภาพของธุรกิจที่หากมีการรวมกันแลว มีธุรกิจรายยอยรอยละ 50 ธุรกิจอื่นๆ
อีกรอยละ 50 เปนสัดสวนที่ดีมากๆ ซึ่งธนาคารหลายแหงตองการมีสัดสวนแบบนี้ ดังนั้น จึงเหมาะที่จะรวมกัน
นายธารา ชลปราณี (ผูถือหุน) ตองการทราบวาโครงสรางสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในประเทศ วามีสัดสวนอยางไร
ภาพสัดสวนสินเชื่อแบบนี้เปนผลดีจริงหรือไม
คุณสุวภา เจริญยิ่ง ชี้แจงวา ลักษณะของลูกคาสินเชื่อรายยอยและสินเชื่อธุรกิจ มีขอดีขอเสียที่แตกตางกันไป โดย
ลูกคารายยอยมีวงเงินตอรายนอย จึงมีการกระจายความเสี่ยงไดดี ประกอบกับธนาคารจะไดรับสวนตางของอัตรา
ดอกเบี้ยที่ดี ในขณะที่ลูกคาธุรกิจขนาดใหญจะทําใหธนาคารเติบโตได แตเนื่องจากวงเงินตอรายสูงจึงมีความเสี่ยงสูง
และสวนตางของอัตราดอกเบี้ยต่ํากวารายยอย ซึ่งธนาคารแตละแหงมีความตองการใหโครงสรางสินเชื่อรายยอยกับ
สินเชื่อรายใหญ เปนสัดสวน 50:50
นายกิติภณ สุนทรพาณิชย (ผูถือหุน) ขอสอบถาม ดังนี้
1) หลังจากซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทยเปนเวลากี่ปจึงคุมทุน
2) ทําใหมูลคาของธนาคารเพิ่มขึ้นอยางไร และมีขอดีขอเสียประเด็นอื่นนอกจากเรื่องลูกคา อีกหรือไม
ประธานที่ประชุม ชี้แจง ดังนี้
1) เรื่องกี่ปจึงคุมทุน (Payback period) นั้นตอบยาก วิธีที่บริษัทฯ พิจารณาราคาประมูล จะพิจารณาวาประโยชนที่
จะไดรับเพิ่มขึ้นในแตละปเปนเทาไหร คํานวณออกไป 10-20 ป และทําประมาณการกําไร ประมาณการเงินปนผล
เพื่อหาอัตราผลตอบแทนวาเพียงพอกับที่บริษัทฯไดตั้งเปาหมายไวหรือไม บริษัทฯ จะทําตัวเลขไวหลายๆ ชุด ทั้งที่ดี
ที่สุด ต่ําที่สุด และกลางๆ โดยบริษัทฯจะใชตัวเลขกลาง เปนตัวตัดสินใจราคาประมูล
2) ลูกคาที่จะไดมี 2 ดาน จากฐานเงินฝากซึ่งของธนาคารนครหลวงไทย มีลูกคาฐานเงินฝากมากกวา ธนาคารธนชาต
สวนทางดานการใหสินเชื่อ หากมีการรวมกันจะทําใหภาพที่มีความสมดุลมากขึ้น
ในดานผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ย (ROA) ของธนชาต เนื่องจากตนทุนทางการเงินจะสูงกวาคูแขงรายใหญ
ดังนั้น ROA คอนขางต่ํา ดอยกวาในอุตสาหกรรม ของธนาคารนครหลวงเปนเชนเดียวกัน โดยบริษัทมั่นใจวาหาก
รวมกันจะทําใหมี ROA ดีขึ้นกวาในปจจุบันไดมาก ซึ่งทําใหผลกําไรดีขึ้น
ผูถือหุนไมประสงคออกนาม ถามเพิ่มเติมวา บริษัทฯ ไดตั้งราคาที่สามารถจะใหไดสูงสุดไวหรือไม
ประธานที่ประชุม ชี้แจงวา บริษัทฯ ยังไมไดตั้งไว ตอนนี้ตั้งไวเปนชวงราคา ซึ่งจะตองเขาไปศึกษาขอมูลอยางละเอียด
(Due diligence) ทําการประเมินสินทรัพยที่สําคัญ ประเมินหลักประกันที่สําคัญของหนี้ โดยราคาจะขอไมเปดเผย
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ผูถือหุนไมประสงคออกนาม ถามวา นอกจากขอดีเรื่องโครงสรางลูกคาสินเชื่อ ยังมีขอดี เรื่องอื่นๆอีกหรือไม
ประธานที่ประชุม ชี้แจงวา มีขอดีจากฐานเงินฝากรายยอยซึ่งมีมากกวาธนาคารธนชาต และมีการใหสินเชื่อรายใหญ
และ ธุรกิจ SME เมื่อรวมกันแลวจะไดสัดสวนที่ดี หากพิจารณา ROA (Return on Asset) ธุรกิจขนาดเล็กจะมีตนทุนสูง
ROA ต่ํา ซึ่งหากรวมกันแลวจะทําให ROA ดีขึ้นกวาในปจจุบัน
คุณสุนันท เรียมอมตกุล (ผูรับมอบฉันทะจากนายเชวง อพารา ผูถือหุน) ไดสอบถามวา หากชนะการประมูล มี
นโยบายใหผูถือหุนรายยอยของธนชาตจะมีสิทธิซื้อหุน ธนาคารนครหลวงไทย เพิ่มหรือไม
ประธานที่ประชุม ชี้แจงวา ไมมีนโยบายใหผูถือหุนรายยอยไดรับสิทธิในการซื้อหุน ธนาคารนครหลวงไทย แตในระยะ
ยาวผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากผลตอบแทนของบริษัทฯที่เพิ่มขึ้น
คุณขณิษฐา จูฑาวัฒนานนท (ผูถือหุน) สอบถามเพิ่มเติมวา จะมีการใหผูถือหุนของบริษัทฯ สามารถซื้อหุนของ
ธนาคารธนชาต ไดเพิ่มขึ้นตามสัดสวนหรือไม
ประธานที่ประชุม ชี้แจงวา หากประมูลไดคงจะมีการเพิ่มทุนของธนาคารธนชาตโดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนเสนอขาย
แกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งบริษัทฯและธนาคารแหงโนวาสโกเทียในฐานะผูถือหุนใหญจะเพิ่มเงินทุนเขาไป
ที่ธนาคารธนชาตตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งตามนโยบายจะรักษาสัดสวนในการถือหุนไวคงเดิมเพื่อวาจะใหมีเสียงใน
การดําเนินธุรกิจเทาๆกัน
นายชัยพล นิ่มพัชราวุธ (ผูถือหุน) ถามวา การซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทยมาจะมีผลขาดทุนตามมาหรือไม ซึ่งจะมี
ผลตอการจายเงินปนผล
ประธานที่ประชุม ชี้แจงวาธนาคารนครหลวงไทย ไมมีผลขาดทุนสะสมคางอยูในบริษัท โดยบริษัทฯที่ถือหุนอยู ยัง
ไดรับเงินปนผลมา ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอบริษัทฯ
คุณศิริกาญจนา อินทพิชัย (ผูถือหุน) ถามวาผูถือหุนของธนาคารนครหลวงไทย เมื่อมีการรวมกันแลว จะมีสถานะ
อยางไร จะมีสัดสวนการถือหุนลดลงหรือไม
ประธานที่ประชุม ชี้แจงวาหากธนาคารธนชาต ชนะการประมูลจะทําใหถือหุนธนาคารนครหลวงไทยเกินกวารอยละ
25 ซึ่งจะตองทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมดจากผูถือหุนรายอื่นๆ โดยผูถือหุนธนาคารนครหลวงไทย จะมี 2 ทางเลือก ไดแก
1) เสนอขายหุนใหแกธนาคารธนชาตซึ่งจะเปนราคาเดียวกับที่ซื้อจากกองทุนฯ
2) หากไมขาย ถามีการควบรวม ซึ่งจะเกิดธนาคารใหม คงจะมีการเสนอแลกหุน
นายธารา ชลปราณี (ผูถือหุน) ตองการทราบวา
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1) จะมีการคืนทุนในกี่ป จากตัวเลขของชุดที่ดีที่สุด (best case) และชุดที่แยที่สุด (worst case)
2) ทั้งบริษัทฯ ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย และ กลุมบริษัทมาบุญครอง มีการถือหุนใน ธนาคารนครหลวงไทย จะโอน
หุนกันอยางไร
ประธานที่ประชุม ชี้แจงวา
1) กี่ปคืนทุนคงตอบยาก เพราะบริษัทฯ พิจารณาจากประโยชนที่บริษัทฯ จะไดรับ โดยจะดูผลในระยะยาววา หากมีการ
รวมกันแลว บริษัทฯจะไดกําไรปละเทาไหร ซึ่งบริษัทฯจะไดรับเงินปนผลกลับมา โดยบริษัทฯจะประมาณการผลตอบแทน
ที่ไดรับ ออกไป 10-20 ป และคํานวณ IRR ออกมาวาสูงกวาที่ตั้งเปาหมายไวหรือไม อยางไร
2) ในสวนที่กลุมบริษัทมาบุญครองถือ คงเปนดุลพินิจของกลุมบริษัทมาบุญครอง ในสวนของบริษัทฯ และธนาคารแหง
โนวาสโกเทีย คงตองแปลงเปนหุนธนาคารธนชาต ซึ่งพยายามจะรักษาสัดสวนโครงสรางการถือหุนเดิมไว คือ ระหวาง
ธนาคารแหงโนวาสโกเทียและบริษัทฯ เปนสัดสวน 49 ตอ 51 เหมือนเดิม
ผูถือหุนไมประสงคออกนาม ถามวา จะทราบผลการควบรวมเมื่อใด
ประธานที่ประชุม ชี้แจงขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
1) ขั้นตอนการซื้อหุนจากกองทุนฯ ซึ่งนาจะเสร็จสิ้นประมาณ ไตรมาสแรก ป 2553
2) ขั้นตอนการทํา Tender Offer ซึ่งนาจะใชเวลาประมาณ 1-2 เดือน
3) ขั้นตอนเตรียมเรื่องการรวมบริษัท ซึ่งตองรอใหพรอม โดยคาดวาจะขอใหเวลาประมาณ 1 ป
อยางไรก็ตามประโยชน ที่จะไดรับ จะคอยๆเพิ่มขึ้น ซึ่งในปแรกจะมีคาจายในการควบรวม
และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีคําถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาลงมติ
ผลการลงมติในวาระที่ 2 มีดังนี้
เห็นดวย
จํานวน
741,831,928 เสียง คิดเปนรอยละ 98.61
ไมเห็นดวย จํานวน
7,426,895 เสียง คิดเปนรอยละ
0.99
งดออกเสียง จํานวน
3,012,429 เสียง คิดเปนรอยละ
0.40
100.00
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้*
752,271,252 เสียง คิดเปนรอยละ
หมายเหตุ * จํานวนเสียงของผูถือหุนที่ลงทะเบียนทั้งหมด 752,389,564 เสียง โดยหักเสียงของผูถือหุนที่ไมอยูในหอง
ประชุมขณะลงคะแนน จํานวน 118,312 เสียง
มติ

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย เขารวมประมูลซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน) จากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และรวมถึงการควบรวมกิจการระหวาง
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) กับ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) และมอบอํานาจใหธนาคาร
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ธนชาต จํากัด (มหาชน) มีอํานาจในการกําหนดราคา การยื่นเสนอราคา และการกําหนดเงื่อนไขอื่นใดในการ
ประมูล ตลอดจนดําเนินการอื่นใดอันจําเปนหรือเกี่ยวของกับการซื้อหุนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคจนเสร็จสิ้น
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ประธานที่ประชุม เรียนใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบเกี่ยวกับการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ ตามที่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2552 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 อนุมัติใหบริษัทฯ จายเงินปน
ผลระหวางกาลจากกําไรสุทธิ สําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือน ในอัตราหุนละ 0.35 บาท (35 สตางค) รวมเปน
จํานวนเงิน 447,240,396 บาท โดยไดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนไปเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ที่ผานมา แกผูถือหุนที่
มีรายชื่อตามสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 15 ตุลาคม 2552
ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอขอแนะนําและคําถามตางๆ ได
นายคงพัฒน ธนอุดมสุข
ธนชาตกรุป หรือ ทีกรุป

(ผูถือหุน)

ขอเสนอแนะวาชื่อบริษัท ทุนธนชาต ไมคอยทันสมัย ขอเปลี่ยนเปนชื่อ

ประธานที่ประชุม จะรับไปพิจารณา และบริษัทฯมีเว็บไซตของบริษัทฯซึ่งผูถือหุนสามารถเสนอแนะหรือตั้งคําถาม
ฝากไวในเว็บไซตของบริษัทฯได ถาอยูในวิสัยที่สามารถตอบไดและไมไดเปนความลับ บริษัทฯจะยินดีตอบ
และหากบริษัทฯ ไปพบปะผูถือหุนรายใหญและมีคําถาม บริษัทฯจะพยายามนําคําถาม-คําตอบ ขึ้นไวในเว็บไซตของ
บริษัทฯเพื่อใหผูถือหุนรายยอยไดทราบทั่วกัน
คุณปริญดา อมรสิริสมบูรณ (ผูถือหุน) ถามวาถามีการฝากเงินไวที่ธนาคารนครหลวงไทย ถามีการควบรวมจะตอง
นําสมุดบัญชีธนาคารมาเปลี่ยนหรือไม
ประธานที่ประชุม ชี้แจงวาหากควบรวมแลว คงจะทยอยเปลี่ยนสมุดบัญชีธนาคารใหเหมือนกัน ไมตองเปดบัญชีใหม
และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะหรือคําถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขออนุญาตปดประชุม โดยกลาว
ขอบคุณผูถือหุนที่เสียสละเวลามารวมในการประชุม รวมถึงคําติชมและ ขอเสนอแนะที่ไดรับ จะนําไปปรับปรุงใหดีขึ้น
ในการประชุมครั้งตอไป

ปดประชุมเวลา 16.50 นาฬิกา
ลงชื่อ บันเทิง ตันติวิท
ประธานที่ประชุม
(นายบันเทิง ตันติวิท)
ลงชื่อ ภาณุพันธุ ตวงทอง ผูจดบันทึกการประชุม
(นายภาณุพันธุ ตวงทอง)
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