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ณ เวลา 15.05 นาฬิกา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 379 ราย รับมอบฉันทะ
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เปดประชุม

นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดประชุมเมื่อเวลา 15.05 นาฬิกา
แจงวาวันนี้เปนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 มีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยขอแตงตั้ง
นายภาณุพันธุ ตวงทอง เปนผูจดบันทึกการประชุม

กอนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุมครั้งนี้กรรมการทุกทานเขารวม
ประชุมครบทุกทานรวม 9 ทาน
ชวงปลายป 2551 ถึงตนป 2552 มีกรรมการลาออกและถึงแกกรรม ดังนี้
1. นางจันทิมา
จตุรภัทร ไดลาออกเนื่องจากตามเกณฑกํากับแบบรวมกลุมที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนด หามกรรมการบริษัทฯ ในฐานะที่เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน เปนกรรมการหรือผูบริหารธนาคาร
พาณิชยอื่น ซึ่งคุณจันทิมา เปนผูบริหารระดับสูงของธนาคารไทยพาณิชย
2. พลเรือตรีนายแพทยวิทุร แสงสิงแกว ลาออกเมื่ออายุครบ 72 ป จึงขอพักผอน
3. นายสมมาตร พูนภักดี ไดถึงแกกรรมลงเมื่อตนเดือนกุมภาพันธ ที่ผานมา
และในโอกาสนี้ ผมขอแนะนํากรรมการใหมคือนายสมเจตน หมูศิริเลิศ ที่คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งเปน
กรรมการสวมวาระแทนนางจันทิมา สวนตําแหนงที่วางลงจากที่กรรมการอีก 2 ทานที่พนตําแหนงกอนวาระ คณะกรรมการจะ
สรรหาบุคคลที่เหมาะสมตอไป
ในวันนี้ผูสอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวรัตนา จาละ จากสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง ก็ไดมารวมในการ
ประชุม ดังนั้น หากในระหวางการประชุมทานผูถือหุนประสงคจะใหกรรมการ หรือผูสอบบัญชี ตอบชี้แจงขอซักถามก็สามารถ
ดําเนินการไดและขอชี้แจงวิธีการดําเนินการประชุม ดังนี้
1. บริษัทฯ ไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนไวเพื่อความสะดวกในการใชสิทธิการออกเสียงลงมติในการประชุม โดย
บัตรลงคะแนนที่ทานไดรับจะแบงเปนวาระตางๆ ซึ่งไดพิมพรายละเอียดไวในบัตรและมอบใหผูถือหุนเรียบรอยแลว สําหรับ
วาระที่ 2 เปนการเสนอรายงานเพื่อใหที่ประชุมรับทราบเทานั้นจึงไมมีบัตรลงคะแนน
2. การลงมติ หากผูถือหุนลงมติ “เห็นดวย” ไมตองสงบัตรลงคะแนน แตสําหรับผูถือหุนที่ลงมติ “ไมเห็นดวย”
หรือ “งดออกเสียง” ใหลงมติในบัตรลงคะแนนที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนไวเมื่อตอนลงทะเบียน และสงคืนบัตรลงคะแนนที่ไดลง
มติดังกลาวใหกับเจาหนาที่ เพื่อจะไดนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมในวาระนั้นๆ เมื่อได
จํานวนเทาใดจะถือเปนคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบดวย ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดแสดงความประสงคไวในหนังสือ
มอบฉันทะที่มอบใหกรรมการของบริษัทฯ เปนผูเขารวมประชุมแทนและไดสงมายังบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุม
3. เพื่อความถูกตองของจํานวนเสียงที่ลงมติ ในระหวางการประชุม หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ออกจาก
หองประชุมและกลับเขามาไมทันการลงมติในวาระใด จะถือวาผูถือหุนทานนั้น มิไดอยูรวมพิจารณาในการประชุมวาระนั้น เวน
แตผูถือหุนจะแสดงเจตนาเปนอยางอื่น โดยมอบบัตรลงคะแนนหรือแจงไวตอเจาหนาที่ที่ประจําอยูประตูทางออกของหอง
ประชุม
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4. เชนเดียวกับที่เคยปฏิบัติเสมอมา ระหวางรอการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง จะดําเนินการประชุมใน
วาระถัดไปกอน และเมื่อรวบรวมคะแนนเสียงเปนที่เรียบรอยแลว จะไดรายงานผลใหที่ประชุมรับทราบเปนรายวาระไป
หลังจากการชี้แจงดังกลาวขางตน ประธานที่ประชุมจึงขอเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระที่กําหนดไว ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/ 2551
ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา การประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ไดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30
ตุลาคม 2551 ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาว จําเปนตองเสนอใหผูถือหุนพิจารณาความถูกตองรวมกัน โดย
รายละเอียดของรางรายงานการประชุม ไดจัดพิมพไวในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนา 6 ถึงหนา 15 โดย
ประธานที่ประชุมไดขอใหผูถือหุนพิจารณาทีละหนา ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใดขอแกไข ประธานทีป่ ระชุมจึงขอใหผูถือ
หุนลงมติในวาระนี้
มติ

ผลการลงมติในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 มีดังนี้
เห็นดวย
จํานวน
779,239,652 เสียง คิดเปนรอยละ
99.998
ไมเห็นดวย
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.000
งดออกเสียง
จํานวน
12,600
เสียง คิดเปนรอยละ
0.002
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้
779,252,252 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551
ประธานที่ประชุม มอบหมายให นายศุภเดช พูนพิพัฒน เปนผูเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบป 2551 ตอที่ประชุม ซึ่งไดนําเสนอรายงานในวาระนี้ตอที่ประชุมในรูปแบบวีดีทัศน ความยาวประมาณ 12
นาที โดยแจงใหผูถือหุนทราบวา สามารถพิจารณารายละเอียด ไปพรอมกับการรับชมวีดีทัศนไดในรายงาน
ประจําป 2551 หัวขอ “สารจากกรรมการผูจัดการใหญ” ซึ่งไดจัดทําเปนแผนซีดีสงให ผูถอื หุนพรอมเอกสารเชิญ
ประชุม และผูถือหุนสามารถขอรับรายงานประจําปฉบับพิมพเปนเลมได
ภายหลังจบการนําเสนอทางวีดีทัศน ประธานที่ประชุมที่ไดแจงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนการเสนอเพื่อทราบจะ
ไมมีการลงมติแตอยางใด
ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 ตามที่เสนอผานวีดี
ทัศน
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ประธานที่ประชุม ไดมอบใหนายศุภเดช พูนพิพัฒน กรรมการผูจัดการใหญเปนผูนําเสนอในวาระนี้
นายศุภเดช พูนพิพัฒน แจงตอที่ประชุมวาในวาระที่ 3 นี้ ขอนําเสนอวีดีทัศนเพื่ออธิบายฐานะการเงินและผล
ประกอบการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2551 และสรุปฐานะการเงิน ซึ่งวีดีทัศนมีความยาว
ประมาณ 15 นาที โดยงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดผานการตรวจสอบ
จากผูสอบบัญชี และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
จากนั้น ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนซักถามหรือแสดง
ความเห็นดังนี้
คุณสุวัฒน ก.ศรีสุวรรณ ผูถือหุน
จากขอมูลในเอกสารแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของหนี้ดอยคุณภาพในอัตราที่คอนขางสูง
ประเภทใดและมีแนวทางแกไขอยางไร

อยากใหแสดงวาเปนหนี้

นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจัดการ แจงตอที่ประชุมวา
เปนการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้สัญญาใหเชาซื้อ สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม และสินเชื่อสวนบุคคล ซึ่ง
สวนใหญเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และมาตรการตั้งสํารองของกลุมธนชาตที่ตั้งสํารองเขมงวดกวาที่
อื่นๆ
คุณกรกฤต สุกาญจนวัฒนชัย ผูรับมอบฉันทะจาก คุณสุภิญญา สุกาญจนวัฒนชัย ผูถือหุน
พิจารณาผลกําไรในป 2551 เปนรายไตรมาส จะพบวากําไรลดลงทุกไตรมาส ขณะที่ธนาคารพาณิชยอื่นมีการ
เพิ่มขึ้นและลดลง คณะกรรมการไดพิจารณาประเด็นนี้และมีแนวทางแกไขอยางไร
นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจัดการ แจงตอที่ประชุมวา
กําไรของบริษัทฯ สวนใหญมาจากธนาคารธนชาต ซึ่งในไตรมาสแรกของป 2551 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
ยังไมถดถอยนัก หนี้ดอยคุณภาพจึงไมสูง ประกอบกับบริษัทลูกมีผลประกอบการดี หลังจากนั้นผลประกอบการ
เปนไปตามภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตามในไตรมาสแรกของป 2552 จากการบริหารงานในป 2551 ที่ทํา
ใหควบคุมคาใชจายการดําเนินการลดลง อัตราสวนตางดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น การขยายรายไดคาธรรมเนียม และการ
ควบคุมติดตามหนี้ดอยคุณภาพ จะทําใหผลประกอบการนาจะดีขึ้นเปนลําดับ
นายศุภเดช พูนพิพัฒน กรรมการผูจัดการใหญ
เสริมวาในสวนธุรกิจใหเชาซื้อ คอนขางเปนตามชวงเวลา ไตรมาสแรกสวนใหญจะดี ไตรมาสสองลดลงเนื่องจาก
เทศกาลและชวงเปดเทอม ไตรมาสสามไดรับผลกระทบจากราคาพืชผลและปริมาณผลผลิต สวนไตรมาสสุดทายป
2551 เปนผลหลักจากภาวะเศรษฐจกิจตกต่ํา
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ประธานที่ประชุม
เสริมวาในชวงเดือนมกราคมป 2552 ผลประกอบการไมดีเนื่องจากมีปจจัยทางการเมืองเพิ่มเติมจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา แตแนวโนมนาจะดีขึ้นเรื่อยๆ
คุณพงษ บัวประดับกุล ผูถือหุน
จํานวนพนักงานในป 2551 เพิ่มขึ้นประมาณ 2,500 คน เพราะอะไร และจะมีปญหาในอนาคตหรือไม
นายศุภเดช พูนพิพัฒน กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวา
จากการเพิ่มจํานวนสาขาในป 2551 และสาขาสวนใหญเปด 7 วัน จึงใชจํานวนพนักงานตอสาขาคอนขางมาก
นอกจากนั้นจํานวนพนักงานยังเพิ่มขึ้นในธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตที่มีการเติบโตคอนขางมาก และยังเพิ่ม
พนักงานการตลาดทางดานหลักทรัพยในชวงตนป 2551 แตไดลดลงในชวงปลายปตามภาวะธุรกิจ ภาพรวมของ
กลุมธนชาต นาจะมีจํานวนพนักงานประมาณ 9,000 คน
หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติ
มติ

ผลการลงมติใน วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 มีดังนี้
เห็นดวย
จํานวน
779,754,830 เสียง คิดเปนรอยละ
99.998
ไมเห็นดวย
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.000
งดออกเสียง
จํานวน
12,725
เสียง คิดเปนรอยละ
0.002
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้
779,767,555 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2551
ประธานที่ประชุม แจงวาตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ไดชี้แจงใหทานผูถือหุนทราบในวาระที่
2 และวาระที่ 3 ไปแลวนั้น ป 2551 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จํานวน 1,366,010,779.37 บาท ซึ่ง
ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด และคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ทางบัญชีในการจายเงินปนผล ลงวันที่ 25 เมษายน 2550 กําหนดใหการจายเงินปนผลของบริษัทมหาชนจํากัด
จะตองจายจากเงินกําไรซึ่งเกิดจากผลประกอบการในรอบปบัญชีตามหลักฐานจากงบการเงินเฉพาะบริษัท
(กิจการ) ณ วันสิ้นรอบปบัญชี มีผลใหบริษัทฯ สามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได ซึ่งคณะกรรมการ
ไดพิจารณาแลวขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ดังนี้
1.

อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ เปนทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของเงินกําไรสุทธิ คิดเปนจํานวน
เงิน 68,300,538.97 บาท
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2.

อนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2551 งวด 6 เดือนหลังตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม
2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราเทากับหุนละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค) คิดเปนเงินจํานวน
766,697,821.80 บาท โดยเมื่อรวมกับการจายเงินปนผลงวดครึ่งปแรกในอัตราหุนละ 0.30 บาท (สามสิบ
สตางค) เปนเงินจํานวน 399,946,200.90 บาท แลวจะรวมเปนจํานวนเงินปนผลที่จา ยจากผลการ
ดําเนินงาน ประจําป 2551 ทั้งสิ้นในอัตราหุนละ 0.90 บาท (เกาสิบสตางค) เปนจํานวนเงินรวม
1,166,644,022.70 บาท

รวมจํานวนเงินกําไรที่ขอจัดสรรในวาระนี้เทากับ 1,234,944,561.67 บาท และมีเงินกําไรสุทธิคงเหลือ (ภายหลัง
การจัดสรร) จํานวน 131,066,217.70 บาท จะโอนเขาไปอยูในสวนของผูถือหุนในรายการกําไรสะสมตอไป
ในการจายเงินปนผลครั้งนี้ คิดเปนประมาณรอยละ 85.41 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเปน
รอยละ 42.14 ของงบการเงินรวม สําหรับสถิติการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปที่ผานมาตั้งแตผลการ
ดําเนินงานป 2549 ถึง 2551 ก็ไดจัดทําตารางเปรียบเทียบใหทุกทานไดพิจารณาแลว ดังที่ปรากฏในหนังสือบอก
กลาวเชิญประชุมหนาที่ 16
ทั้งนี้ จํานวนเงินปนผลที่แสดง มีฐานการคํานวณจากจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ รวม 1,333,154,003 หุน
หักดวยจํานวนหุนสามัญที่บริษัทฯ ซื้อคืนจากโครงการซื้อหุนคืน คิดเพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 จํานวน
55,324,300 หุน คงเหลือจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ เทากับ 1,277,829,703 หุน ซึ่งจํานวนหุนสามัญและ
หุนบุริมสิทธิที่จะนํามาคํานวณเพื่อจายเงินปนผลอาจลดลงจนกวาจะถึงวันที่กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงิน
ปนผล (วันที่ 13 พฤษภาคม 2552) อันเนื่องมาจากการรับซื้อหุนคืนมีระยะเวลาถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2552
และหากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมแลวก็จะกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม
2552 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 และกําหนด
จายเงินปนผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552
จากนั้น ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนซักถามหรือแสดง
ความเห็นดังนี้
คุณประจวบ วรรณพฤกษ ผูถือหุน
การจายเงินปนผลทําไมไมพิจารณาจากงบการเงินรวม
ประธานที่ประชุม
ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด และประกาศนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กําหนดใหจายจากกําไรงบ
การเงินเฉพาะกิจการ จึงตองดําเนินการตามนั้น แตในทางปฏิบัติจะพิจารณาจากงบการเงินรวม เมื่อไดประมาณ
การแลวก็จะเทียบกับงบการเงินเฉพาะบริษัทวาตองไมเกินกวากําไรงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ก็
จายประมาณรอยละ 40 ถึง 50 ของงบการเงินรวม
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หลังจากนั้นไมผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติ
มติ

ผลการลงมติวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2551 มีดังนี้
เห็นดวย
จํานวน
779,756,946 เสียง คิดเปนรอยละ
99.998
ไมเห็นดวย
จํานวน
0
เสียง คิดเปนรอยละ
0.000
งดออกเสียง
จํานวน
12,725
เสียง คิดเปนรอยละ
0.002
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้
779,769,671 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2551
และอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดครึ่งปหลังในอัตราหุนละ 0.60 บาท (หกสิบ
สตางค) ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2551 และอนุมัติเงินบําเหน็จแก
กรรมการจากผลการดําเนินงานประจําป 2551
ประธานที่ประชุม แถลงวาวาระนี้เปนการรายงานคาตอบแทนกรรมการที่จายในปที่ผานมา และพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกป โดยคาตอบแทนที่จายใหแกกรรมการทุกคณะในป 2551 มีดังนี้
• คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรจากวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติไวจํานวน 8,600,000 บาท โดยจํานวนที่
จายออกจริงเทากับ 7,570,000 บาท
• จํานวนคาตอบแทนที่จายแกคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ทั้งป 2551 มีจํานวนเทากับ 1,200,000 บาท
• ตารางแสดงอัตราคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยอื่นๆ ทุกชุดเปรียบเทียบป 2551
และ 2550 รายละเอียดอยูในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 17 สวนคาตอบแทนรายบุคคลที่จายในป
2551 ไดจัดพิมพในรายงานประจําปหนา 207-208
เปนการรายงานเพื่อทราบไมมีการลงมติ และนอกเหนือจากคาตอบแทนที่ไดรายงานไปแลวนั้น บริษัทฯ ไมมีการ
จายคาตอบแทนและ/หรือ สิทธิประโยชนอื่นใดในลักษณะที่มิใชคาตอบแทนตามปกติใหแกกรรมการ สวนเรื่องการ
พิจารณาทบทวนคาตอบแทนกรรมการ ขอใหนางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
เปนผูนําเสนอ
นางศิริเพ็ญ
สีตสุวรรณ แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาเห็นวาอัตรา
คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่จายอยูในปจจุบันยังอยูในระดับที่เหมาะสม จึงเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ที่
จะจายคาตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมตอไปกอน สวนในเรื่องเงินบําเหน็จ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนได
พิจารณาแลว ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการ จากผลการดําเนินงาน
ประจําป 2551 ในอัตรารอยละ 1 ของจํานวนเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามนโยบายที่ที่ประชุม
ผูถือหุนไดกําหนดไว
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โดยปนี้จํานวนเงินปนผลที่เสนอใหจายแกผูถือหุนจากผลการดําเนินงานทั้งปประมาณ 1,166,644,022.70 ดังนั้น
จํานวนเงินบําเหน็จที่ขอเสนอจายแกกรรมการทั้งคณะ จึงเปนเงินจํานวนประมาณ 11,666,440.22 บาท โดยให
คณะกรรมการเปนผูดําเนินการจัดสรรแกกรรมการตอไป โดยรายละเอียดของการจายเงินบําเหน็จกรรมการ สรุป
เปรียบเทียบป 2551 2550 และ 2549 ไดจัดพิมพไวในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 18
หลังจากนั้นนางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถามหรือ
แสดงความเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ
มติ ผลการลงมติวาระที่ 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2551 และอนุมัติเงิน
บําเหน็จแกกรรมการจากผลการดําเนินงานประจําป 2551 มีดังนี้
เห็นดวย
จํานวน
751,611,146 เสียง คิดเปนรอยละ
96.389
ไมเห็นดวย
จํานวน
7,000
เสียง คิดเปนรอยละ
0.001
งดออกเสียง
จํานวน
28,151,525 เสียง คิดเปนรอยละ
3.610
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้
779,769,671 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000
สรุป ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 อนุมัติเงินบําเหน็จแกกรรมการ จากผลประกอบการป 2551
ในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลจายแกผูถือหุนตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานที่ประชุม แถลงวาวาระนี้เปนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
สําหรับรายชื่อกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในปนี้ มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
1. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
2. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ
3. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ
และในวาระนี้ ขออนุญาตใหนายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการสรรหาเปนผูดําเนินการประชุม
นายสมเกียรติ ศุขเทวา แจงตอที่ประชุมวา สําหรับการครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ
บริษัทฯ นี้ รวมไปถึงการครบวาระการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ของแตละทานดวย การสรรหา
หรือเสนอแนะผูที่จะเขารับตําแหนงแทนกรรมการที่ครบวาระนี้ นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให
คณะกรรมการสรรหาเปนผูพิจารณาแลว ชวงเวลาตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2552
บริษัทฯ ก็ไดเปดใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการในการ
ประชุมครั้งนี้ ผานทางเว็บไซดของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) แตปรากฏวาเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว
แลว ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเขามา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหา จึงเสนอกรรมการทั้ง 3 ทาน รับเลือกตั้งกลับเขาเปนกรรมการตอไป

หนาที่ 11

เอกสารแนบ 1
โดยผูถือหุนสามารถพิจารณาขอมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ทานไดจากเอกสารประกอบการประชุม
ตั้งแตหนาที่ 19 ถึงหนาที่ 21
ทานผูถือหุนทานใด มีขอคิดเห็น หรือประสงคจะเสนอชื่อผูใดเปนกรรมการ นอกเหนือจากทั้ง 3 ทานนี้หรือไม และ
เพื่อความโปรงใสในการลงมติจึงขอใหผูถือหุนลงมติแยกเปนรายบุคคล โดยใหใชบัตรที่ระบุ วาระที่ 6 และระบุ
ชื่อกรรมการ
6.1 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
6.2 นายสมเจตน หมูศิริเลิศ
6.3 นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ
หลังจากนั้นนายสมเกียรติ ศุขเทวา ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม
หรือแสดงความเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ
ประธานที่ประชุม ไดแจงเพิ่มเติมวาหากผูถือหุนแตงตั้งการแตงตั้งจะมีผลเมื่อไดรับความเห็นชอบจากธนาคาร
แหงประเทศไทย ตามเกณฑที่กําหนดโดยพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินที่ประกาศใชเมื่อป 2551 ซึ่งบริษัทฯ
ไดเสนอขอความเห็นชอบแลวคาดวาจะไดรับความเห็นชอบในเร็ววันนี้
มติ

ผลการลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มีผูถือหุนเห็นดวยใหแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดตองออกตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขารับตําแหนงตออีกวาระ
โดยแยกการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมดังนี้
1.

2.

3.

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
เห็นดวย
จํานวน
ไมเห็นดวย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้

777,212,396
2,506,000
51,275
779,769,671

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

96.672
0.321
0.007
100.000

นายสมเจตน หมูศิริเลิศ
เห็นดวย
จํานวน
ไมเห็นดวย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้

777,219,426
2,510,000
53,075
779,782,501

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.671
0.322
0.007
100.000

นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ
เห็นดวย
จํานวน
ไมเห็นดวย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้

777,212,426
2,528,200
41,825
779,782,501

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

96.670
0.324
0.005
100.000

หนาที่ 12

เอกสารแนบ 1

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก แตงตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 3 ทานกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการตออีกวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2552
ประธานที่ประชุม แถลงวาในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง
จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2551 โดยกําหนดคาสอบบัญชีใวเปนเงินจํานวน 1,650,000 บาท
สําหรับป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณา
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบแลวเห็นสมควรเสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด (Ernst & Young) มีรายนาม ดังนี้
1. นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
2. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ
3. นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2552 โดยกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 1,650,000 บาท โดยขอใหคุณ
ศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอขอมูล
นางศิริเพ็ญ
สีตสุวรรณ แจงตอที่ประชุมวาหลังจากไดพิจารณาถึงความเหมาะสมของปริมาณงาน และ
องคประกอบในดานตาง ๆ แลว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา Ernst & Young มีประสบการณในการ
ตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่กลุมธนชาตประกอบการอยู มีเครือขายครอบคลุมเปนที่ยอมรับใน
หลายประเทศ ซึ่งจะทําใหมาตรฐานการสอบบัญชีของบริษัทฯ อยูในระดับสากล ตลอดจนมีการถายทอดความรู
ใหกับบริษัทฯ สําหรับคาสอบบัญชีที่เสนอเขามาในป 2552 นี้ ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน
รวมถึงสํานักงาน Ernst & Young ไมมีความสัมพันธหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัทฯ แตอยางใด และไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว อัตราคาสอบบัญชี จํานวน
1,650,000 บาท เปนจํานวนเทากับคาสอบบัญชีป 2551
สําหรับรายละเอียดอื่นที่จะแจงใหทราบก็คือ สํานักงาน Ernst & Young ไดทําการตรวจสอบบัญชีใหกับบริษัทฯ
มาตั้งแต ป 2544 จนถึงขณะนี้ก็เปนเวลา 9 ป แตผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทานที่เสนอชื่อนี้ มีเพียงนางสาวรัตนา จาละ
เพียงทานเดียวที่ไดทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีใหกับบริษัทฯ แลว โดยเริ่มตรวจครั้งแรกในป 2549 ที่ผานมา
สําหรับรายละเอียดประวัติผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทานจะมีอยูในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม หนาที่ 23-24 และ
ขอมูลเพิ่มเติมรายชื่อของบริษัทในกลุมธนชาตที่ Ernst & Young รับตรวจสอบบัญชีใหจะอยูในเอกสารหนาที่ 25
หลังจากนั้นนางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม
หรือแสดงความเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ

หนาที่ 13

เอกสารแนบ 1
มติ ผลการลงมติพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2552 มีดังนี้
เห็นดวย
จํานวน
779,723,626 เสียง คิดเปนรอยละ
99.992
ไมเห็นดวย
จํานวน
2,000
เสียง คิดเปนรอยละ
0.000
งดออกเสียง
จํานวน
56,875
เสียง คิดเปนรอยละ
0.007
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้
779,782,501 เสียง คิดเปนรอยละ 100.000
สรุป ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2552 ตามที่
เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
ประธานที่ประชุมแถลงตอที่ประชุมวา ไดจัดวาระนี้ไวเพื่อใหที่ประชุมไดมีโอกาสซักถามหรือแสดงความเห็น
คุณปฏิการ มหัทธนารักษ ผูถือหุน
ผลประกอบการของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับบริษัทลูก ซึ่งพบวารายไดลดลงทุกป บริษัทฯ มีเจตนาโอนผลประโยชนให
ธนาคารธนชาตหรือไม และไมทราบวามีแนวทางนําธนาคารธนชาตเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอีกหรือไม
นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจัดการ ชี้แจงวา
ขณะนี้บริษัทฯ ยังมีลูกหนี้สัญญาใหเชาซื้อเดิมเหลืออยูซึ่งจะมีรายไดสวนหนึ่ง และรายไดจากนี้ไปจะมีรายไดหลัก
จากเงินปนผลจากธนาคารธนชาต ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 51 และตามขอตกลงรวมกันกับธนาคารแหงโนวาส
โกเทีย ธนาคารธนชาตจะจายเงินปนผลประมาณรอยละ 75 ของกําไรสุทธิ
ประธานที่ประชุม
แจงวา บริษัทฯ ไมมีนโยบายโอนผลประโยชนใหธนาคารธนชาตแตอยางใด แตหากธนาคารธนชาตในฐานะบริษัท
ลูกที่สําคัญตองการเพิ่มเงินกองทุนเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจ ทางบริษัทฯ และธนาคารแหงโนวาสโกเทียก็
ยินดีจะเพิ่มทุน ปจจุบันบริษัทฯ มีสภาพคลองมากแตการลงทุนก็ไมไดผลประโยชนเทาที่ควร และมีทรัพยสินรอ
การขายเปนมูลคาหลายพันลานบาท ซึ่งเชื่อวาจะมีกําไรแตคงขายไมไดเร็วนักเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ไม
คอยดีนัก
ผูถือหุนไมประสงคออกนาม (สงใบคําถาม)
ทราบวาบริษัทฯ ลงทุนในหุนธนาคารนครหลวงไทย อยากทราบวาลงทุนคิดเปนรอยละเทาไหร และวัตถุประสงค
ในการลงทุนเปนอยางไร
ประธานที่ประชุม ชี้แจงวา
จากปญหาหนี้ดอยคุณภาพของธนาคารนครหลวงไทยใน 2-3 ปกอน ทําใหราคาหุนลดลงกวาที่ควรจะเปน เมื่อ
ปญหาหนี้ดอยคุณภาพไดถูกบริหารจัดการใหดีขึ้น ขณะที่ราคาหุนยังต่ําอยู จึงนาลงทุนซึ่ง ณ ปจจุบันลงทุนคิด
เปนรอยละ 4.97 ของหุนทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งผลประกอบการป 2551 ธนาคารนครหลวงไทยมี
กําไรกวา 4,000 ลานบาทและจายเงินปนผลหุนละ 0.70 บาท มากกวาที่คาดการณไว
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นอกจากนี้ไดเคยกลาวไวในชวง 2-3 ปที่ผานมาวาธนาคารธนชาตมีแนวทางการดําเนินธุรกิจ 3 แนวทางคือ1.
ดําเนินธุรกิจดวยตนเองซึ่งก็ไดดําเนินการมาโดยตลอด 2. หาพันธมิตรทางธุรกิจสรางความแข็งแกรงและเพิ่ม
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ซึ่งปจจุบันก็มีธนาคารแหงโนวาสโกเทียเปนพันธมิตรทางธุรกิจ และ 3. ควบรวม
กิจการกับสถาบันการเงินอื่นที่เหมาะสม
ซึ่งหากธนาคารแหงประเทศไทยประกาศประมูลขายหุนธนาคารนคร
หลวงไทยที่กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถืออยู ก็เปนทางเลือกหนึ่งที่ธนาคารธนชาตจะ
พิจารณาถึงเงื่อนไขและความเปนไปไดในการควบรวมกิจการ
ผูถือหุนไมประสงคออกนาม ไดสอบถามการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับวาระเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้
1. ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนหลายแหงกรรมการที่ถูกเสนอรับเลือกตั้งจะออกจากที่
ประชุมในวาระนี้ ไมทราบวาคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นอยางไร
2. ระหวางที่ธนาคารแหงประเทศไทยยังไมใหความเห็นชอบกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ที่ไดรับแตงตั้ง
เปนกรรมการตอไป จะสามารถเขารวมประชุมไดหรือไม
3. การลงมติบริษัทจดทะเบียนหลายแหงจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกคนทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นอยางไร
ประธานที่ประชุม ชี้แจงวา
1. ที่ผานมาบริษัทฯ ก็ขอใหกรรมการที่เสนอรับเลือกตั้งออกจากที่ประชุมในวาระนี้ เพิ่งตกลงเปลี่ยนแปลงในการ
ประชุมครั้งนี้ ดวยทราบวาบริษัทจดทะเบียนหลายแหง รวมถึงบริษัทที่ไดรับการจัดอันดับการกํากับดูแล
กิจการที่ดีในระดับตนๆ ของประเทศ กรรมการที่ถูกเสนอรับเลือกตั้งก็ไมออกจากที่ประชุมในวาระนี้ อยางไรก็
ตามการประชุมคราวหนาจะสอบถามผูถือหุนเมื่อดําเนินการประชุมถึงวาระนี้
2. ระหวางที่ธนาคารแหงประเทศไทยยังไมใหความเห็นชอบกรรมการที่ออกตามวาระ
ก็ไมสามารถเขารวม
ประชุมได แตจากการประสานกับธนาคารแหงประเทศไทยเชื่อวาจะไดรับความเห็นชอบในเร็ววัน นี้
3. เรื่องการเก็บบัตรลงมติวาจะเก็บทุกบัตรหรือไมเก็บบัตรที่เห็นดวย เห็นวาเปนเพียงวิธีการที่ตางกันแตไมมีผล
ทําใหคะแนนเสียงที่ลงมติตางกันแตอยางใด
ดวยการดําเนินการประชุมอยางที่เปนอยูก็มีการชี้แจงหรือ
ดําเนินการที่ครอบคลุมอยูแลว อยางไรก็ตามจะขอรับไปพิจารณาตอไป
นายประจวบ วรรณพฤกษ ผูถือหุน
สอบถามถึงโครงสรางกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาตในปจจุบันวาเปนอยางไร
ประธานที่ประชุม
แจงวาบริษัทฯ ถือหุนทางตรงรวม 3 บริษัท คือ ธนาคารธนชาตและบริษัทบริหารสินทรัพยอีก 2 บริษัท สวนบริษัท
ในกลุมที่เหลือที่ประกอบธุรกิจทางเงินอื่นธุรกิจสนับสนุนจะถือหุนโดยธนาคารธนชาต รายละเอียดไดจัดพิมพไวใน
รายงานประจําปแลว
ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
อยากทราบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจในชวงภาวะเศรฐกิจปนี้ และขอใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการประชุมใน
วาระเลือกตั้งกรรมการตามหลักธรรมาภิบาลกรรมการที่ถูกเสนอรับเลือกตั้งควรออกจากที่ประชุมและควรเก็บบัตร
ลงมติทุกบัตรทั้งที่เห็นดวย ไมเห็นดวยและงดออกเสียง
หนาที่ 15

เอกสารแนบ 1
ประธานที่ประชุม
การประกอบธุรกิจภายใตภาวะเศรษฐกิจขณะนี้
ประการแรกตองติดตามปจจัยที่เปนความเสี่ยงในการดําเนิน
ธุรกิจอยางใกลชิดและทําการวิเคราะหเพื่อปรับแผนการดําเนินธุรกิจใหสอดรับกับภาวะการณตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน
การติดตามวิเคราะหปจจัยที่กระทบตอธุรกิจใหเชาซื้อเพื่อปรับสูตรการประเมินเครดิตผูเชาซื้อ
หรือการขยาย
สินเชื่อธุรกิจ
ตองวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจเพื่อประเมินความเสี่ยงทางดานเครดิตใหชัดเจน
ประการที่สอง ตองใหความสําคัญกับระบบการบริหารติดตามหนี้ใหดี และประการที่สาม ตองบริหารคาใชจาย
อยางเขมงวด ทั้งการจางพนักงานและคาใชจายอื่นๆ
สวนการดําเนินประชุมในวาระเลือกตั้งกรรมการก็อยางที่ไดแสดงความเห็นไปแลว
คุณกรกฤต สุกาญจนวัฒนชัย ผูรับมอบฉันทะจาก คุณสุภิญญา สุกาญจนวัฒนชัย ผูถือหุน
ตนป 2552 บริษัทฯ รับเงินจากการขายหุนธนาคารธนชาตและจากขอมูลฐานะการเงินพบวาบริษัทฯ นาจะมีเงิน
เหลือประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ลานบาท อยากทราบวามีแผนการบริหารเงินอยางไรและมีแนวทางที่จะนํามา
จายเปนเงินปนผลหรือไม
ประธานที่ประชุม ชี้แจงวา
ที่ดําเนินการอยูตอนนี้คือการหาการลงทุนที่จะใหผลตอบแทนสูงสุดในชวงเวลานี้
ซึ่งตลาดการลงทุนไมดีนัก
รวมถึงโครงการซื้อหุนบริษัทฯคืนที่ไดซื้อมา 50 กวาลานหุนแลวในราคาเฉลี่ยที่ประมาณ 7 บาทตอหุน สวนเงินที่
เหลืออยากเก็บไวสําหรับเพิ่มทุนใหธนาคารธนชาตในอนาคต กรณีที่มีการประกาศขายหุนธนาคารนครหลวงไทย
และธนาคารธนชาตสามารถมีสิทธิในการซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย และหลังจากนั้นคงตองพิจารณาแผนการ
บริหารเงินใหเกิดประโยชนสูงสุดในระยะยาวตอไป
คุณวิชัย จารุสุขถาวร ผูถือหุน ไดซักถามดังนี้
1. ราคาขายหุนธนาคารธนชาตใหธนาคารแหงโนวาสโกเทียหลังป 2551 จากขอมูลที่บริษัทฯ เปดเผยมาตลอด
เขาใจวานาจะขายไดในราคา 1.7 เทาของมูลคาทางบัญชีตอหุนที่คํานวณตามขอตกลง
2. ระยะยาวบริษัทฯ นาจะมีเงินเหลือประมาณ 12,000 – 13,000 ลานบาท จะดําเนินการอยางไรกับเงินจํานวน
นี้
3. กลยุทธในการดําเนินธุรกิจที่นําเสนอเปนลักษณะของนามธรรม เห็นรูปธรรมเพียงเรื่องเดียวคือจํานวนสาขาที่
จะเปด กลยุทธนาจะมีความชัดเจนมากกวานี้ เชน กําหนดเปาหมายสัดสวนสินเชื่อประเภทตางๆ การขาย
ขามผลิตภัณฑ การเพิ่มสัดสวนรายไดดอกเบี้ย รายไดคาธรรมเนียม หรือแนวทางการสรางภาพลักษณ
ประธานที่ประชุม ชี้แจงวา
1. เรื่องการซื้อขายหุนธนาคารธนชาตเพื่อที่ธนาคารแหงโนวาสโกเทียจะถือหุนธนาคารธนชาตถึงรอยละ 49 ไดมี
การตกลงกันและไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยตั้งแตชวงปลายป 2551 ซึ่งอยูในชวงที่กําหนด
ราคาซื้อขายที่ 1.6 เทาของมูลคาทางบัญชีตอหุนที่คํานวณตามขอตกลง แตดวยปจจัยทางการเมืองจึงทําให
เลื่อนเวลาซื้อขายเปนตนป 2552
2. ระยะยาวบริษัทฯ คงมีเงินเหลือประมาณ 7,000-8,000 ลานบาทไมถึง 12,000 – 13,000 ลานบาท โดยการ
ดําเนินการกับเงินจํานวนดังกลาว เปนไปตามที่ไดชี้แจงกับผูถือหุนกอนหนานี้แลว
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3. เรื่องกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ นอกจากเปาหมายที่จะเปนธนาคารพาณิชยขนาดกลางที่ดีที่สุด ยังมีแผนงาน
ระยะ 3 ป ที่กําหนดเปาหมายชัดเจนแตไมสามารถเปดเผยได
คุณเทพบดินทร บริรักษอราวินท ผูถือหุน
ชวงภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ที่ปริมาณการซื้อขายรถยนตลดลงมีผลตอธุรกิจเชาซื้อของธนาคารธนชาตหรือไม
นายศุภเดช พูนพิพัฒน กรรมการผูจัดการใหญ
คงมีผลกระทบบาง แตชวงที่ผานมาธนาคารธนชาต ยังคงเปนผูนําธุรกิจเชาซื้อรถยนต และมียอดเชาซื้อเดือนละ
7,000 – 8,000 ลานบาท
เมื่อไมมีขอซักถามหรือขอเสนออื่นอีก ประธานที่ประชุมไดขออนุญาตปดประชุม โดยกลาวขอบคุณผูถือหุนที่
เสียสละเวลามารวมในการประชุม รวมถึงคําติชมและขอเสนอแนะที่ไดรับ จะนําไปปรับปรุงใหดีขึ้นในการประชุม
ครั้งตอไป
ปดประชุมเวลา 17.15 นาฬิกา
ลงชื่อ

บันเทิง ตันติวิท

ประธานที่ประชุมที่ประชุม

(นายบันเทิง ตันติวิท)
ลงชื่อ

ภาณุพันธุ ตวงทอง ผูจดบันทึกการประชุม
(นายภาณุพันธุ ตวงทอง)
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