เอกสารแนบ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 1 พิจารณารายงานประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ณ หองแอทธินี คริสตัล ฮอลล ชั้น 3 โรงแรมพลาซาแอทธินี รอยัลเมอริเดียน
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 10.00 นาฬิกา
องคประชุม

ณ เวลา 10.12 นาฬิกา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 410 ราย รับมอบฉันทะ
จากบุคคลธรรมดา จํานวน 604 ราย และรับมอบฉันทะจากนิติบุคคล จํานวน 275 ราย รวม
ทั้งสิ้น 1,289 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 569,591,430 หุน จากจํานวนหุนทั้งหมดของ
บริษัทที่ออกและเรียกชําระแลว 1,277,829,703 หุน * หรือคิดเปนรอยละ 44.58 ครบเปนองค
ประชุม

หมายเหตุ: *จํานวนหุนที่ใชเปนฐานคํานวณมาจากจํานวนหุนของบริษัททั้งหมด หักดวยจํานวนหุนสามัญที่บริษัทฯ ซื้อหุนคืนจาก
โครงการซื้อหุนคืน จํานวน 55,324,300 หุน ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 66/1 ที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อหุน
คืนของบริษัทวา ”หุนที่บริษัทถืออยูนั้นจะไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมทั้งไมมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
และสิทธิในการรับเงินปนผลดวย”

กรรมการผูเ ขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

นายบันเทิง
นายศุภเดช
นายสมเจตน
นางศิริเพ็ญ

ตันติวิท
พูนพิพัฒน
หมูศิริเลิศ
สีตสุวรรณ

5. นายสมเกียรติ

ศุขเทวา

6. นางพันธทิพย

สุรทิณฑ

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

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร
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เปดประชุม นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดประชุมเมื่อเวลา 10.12
นาฬิกา แจงวาวันนี้เปนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 มีระเบียบวาระการประชุม 9 วาระ โดยพิจารณา
เรียงตามระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมที่ไดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว
ประธานไดแตงตั้งให คุณภาณุพันธุ ตวงทอง เปนผูจดบันทึกการประชุม กอนเริ่มการประชุม ประธานไดแถลงให
ที่ประชุมทราบวา ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งสิ้นจํานวน 9 ทาน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด
ของบริษัทฯ จํานวน 9 ทาน ซึ่งในจํานวนนี้รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธาน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน รวมทั้งผูบริหารสูงสุดดานการเงินของบริษัทฯ
จากนั้นประธานที่ประชุมไดกลาวแนะนํากรรมการเปนรายบุคคลตอที่ประชุม
และในวันนี้ผูสอบบัญชีของบริษัท คือ คุณรัตนา จาละ จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ก็ไดเขารวม
ประชุมดวย และเนื่องดวยในวันนี้จะมีวาระพิเศษ เพื่อขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการใหธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เขาไปซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อการควบรวมกิจการ
ซึ่งตามกฎขอบังคับจําเปนจะตองมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ใหผูถือหุนประกอบการพิจารณา ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแตงตั้ง บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ พรอมกับไดสงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินใหผูถือหุนพิจารณากอนหนานี้แลว โดยในวันนี้
บริษัทก็ไดเชิญผูบริหารระดับสูงของบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด เพื่อเสนอความเห็นตอ
ผูถือหุนและชวยตอบคําถามแกผูถือหุน ในวาระที่ 8 คือ
1) คุณทวี

ทวีแสงสกุลไทย

2) คุณอุษณีย เลขวณิชกุล
3) คุณสมฤดี หลีละเมียร
ดังนั้น หากในระหวางการประชุมทานผูถือหุนประสงคจะใหกรรมการ ผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางการเงินตอบ
ชี้แจงขอซักถามก็สามารถดําเนินการได และกอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานไดชี้แจงรายละเอียด /
วิธีการดําเนินการประชุมใหทราบดังนี้
• บริษัทฯ ไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนไวใหกับทุกทานเพื่อความสะดวกในการใชสิทธิการออกเสียงลงมติในการ
ประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ทานไดรับจะแบงเปนวาระตางๆ ซึ่งฝายจัดการไดพิมพรายละเอียดไวในบัตร
แลว
สําหรับวาระที่ 2 เปนการเสนอรายงานเพื่อใหที่ประชุมรับทราบเทานั้นจึงไมมีบัตรลงคะแนน
• การออกเสียงลงมติ สําหรับทานที่ประสงคจะใชสิทธิ “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใดกรุณา
กรอกมติของทานพรอมลงนามไวในบัตร เมื่อเรียบรอยแลวโปรดยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เก็บและรวบรวมคะแนน
ดังกลาว
• สําหรับทานที่มีมติเห็นดวยไมตองสงบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่มีมติไมเห็นดวยและงด
ออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมในแตละวาระนั้นไดจํานวนเทาใด จะ
ถือเปนคะแนนเสียงที่มีมติ เห็นชอบดวย ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดแสดงความประสงคไวใ น
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หนังสือมอบฉันทะที่มอบใหกรรมการของบริษัทเปนผูเขารวมประชุมแทนและไดสงมายังบริษัทฯ ลวงหนา
กอนการประชุมแลว
• ในระหวางการประชุม หากผูถือหุนทานใด ออกนอกหองประชุม และกลับเขาหองประชุมไมทันในชวงเวลาที่
มีการลงมติวาระใด จะถือวาผูถือหุนทานนั้น ไมไดอยูรวมประชุมในวาระนั้น โดยจะมีเจาหนาที่คอยดูแลอยูที่
ประตูทางเขาออกหองประชุม
• และเชนเดียวกับที่เคยปฏิบัติเสมอมา ระหวางรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง จะดําเนินการประชุมในวาระ
ถัดไปกอน เมื่อการรวมคะแนนเปนที่เรียบรอยก็จะกลับมารายงานผลใหทราบเปนรายวาระไป
หลังจากการชี้แจงดังกลาวขางตน ประธานที่ประชุมจึงขอเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระที่กําหนดไว ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552
ประธานที่ ประชุ ม แถลงตอ ที่ป ระชุ มวา การประชุ มวิ สามั ญ ผู ถือ หุน ครั้ง ที่ 1/2552 ไดจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5
พฤศจิกายน 2552 ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวจําเปนตองเสนอใหผูถือหุนพิจารณาความถูกตองรวมกัน โดย
รายละเอียดของรางรายงานการประชุม ไดจัดพิมพไวในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนา 7 ถึงหนา 16 โดย
ประธานที่ประชุมไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมพรอมกันทีละหนา พรอมสอบถามวามีผูถือหุนทาน
ใดมีความประสงคจะขอแกไขรายงานการประชุมในจุดใดบางหรือไม หากผูถือหุนทุกทานที่มีประเด็นชี้แจงหรือคําถาม
กรุณาแจงชื่อและนามสกุลเพื่อใหผูจดบันทึกการประชุม ไดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกลาว
ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552
ผลการลงมติในวาระที่ 1 มีดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้
มติ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ประธานที่ประชุมจึงเสนอใหที่

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.71
0.00
0.29
100.00

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552
ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายให คุณศุภเดช พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําเสนอรายงานผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552 ที่ผานมา ตอที่ประชุม
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน แจงตอที่ประชุมวาในวาระที่ 2 นี้ เปนการรายงานผลการดําเนินงานจากคณะกรรมการ ซึ่ง
ไดจัดเตรียมการนําเสนอไวในรูปแบบของวีดิทัศน ความยาวประมาณ 10 นาที โดยแจงใหผูถือหุนทราบวา สามารถ
พิจารณารายละเอียดไปพรอมกับการรับชมวีดิทัศนไดจากหัวขอ สารจากกรรมการผูจัดการใหญ ในรายงาน
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ประจําป 2552 ซึ่งไดจัดทําเปนแผนซีดีสงใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมเอกสารเชิญประชุม และผูถือหุนก็สามารถขอรับ
เลมหนังสือรายงานประจําปเพิ่มเติมได
ภายหลังจบการนําเสนอวีดิทัศน คุณศุภเดช พูนพิพัฒน แจงตอที่ประชุมวาวีดิทัศนที่เสนอใหผูถือหุนรับชมนั้น เปน
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2552 ที่ผานมา และเนื่องจากวาระนี้เปนการเสนอเพื่อทราบไมมีการลงมติ
แตอยางใด ซึ่งหากผูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะหรือขอซักถาม ขอใหผูถือหุนรวบรวมไวเพื่อเสนอในวาระตอ ๆ ไป
มติที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552 ที่ผานมา ตามที่เสนอผานวีดิทัศน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายให คุณศุภเดช พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําเสนอในวาระนี้
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน แจงตอที่ประชุมวาในวาระที่ 3 นี้ รายละเอียดคอนขางมาก เพื่อความสะดวกในการทําความ
เขาใจของผูถือหุน บริษัทขอนําเสนอรายงานงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทยอยผานวีดิทัศนเพื่อ
อธิบายฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2552 โดยวีดิทัศนนี้จะมีความ
ยาวประมาณ15 นาที และงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไดผานการตรวจสอบ
จากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
ภายหลังจากการนําเสนอวิดีทัศน ประธานที่ประชุม แจงตอที่ประชุมวา วีดิทัศนที่ไดนําเสนอผานไปนั้น ไดอธิบาย
ฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัท ในป 2552 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยูในรายงานประจําปและสรุป
ฐานะการเงิน ที่สงใหกับผูถือหุนทุกทานแลว โดยงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ที่เสนอตอผูถือหุนนี้ไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเปนที่รับรองกันทั่วไปโดยไดผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและลงนามรับรองแลว
จากนั้น ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้อาจจะมีผูสอบบัญชีคือ
คุณรัตนา จาละ เขารวมชวยตอบคําถามใหแกผูถือหุนดวย โดยมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้
ในฐานะผูลงทุนรายยอยขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่สามารถทําผลกําไรไดดี ซึ่งเปนไปเหมือนกับธนาคารพาณิชย
อื่น ๆ จากการอัตราสวนตางของดอกเบี้ย เนื่องจากตนทุนดอกเบี้ยเงินฝากต่ํา แตจากการที่บริษัทไดเนนดอกเบี้ยดาน
สินเชื่อ โดยเฉพาะดอกเบี้ยสินเชื่อเชาซื้อก็ทําใหไดกําไรมาก จากวีดิทัศนรายงานวาอัตราดอกเบี้ยของป 2552 ได
เทากับรอยละ 3.4 และของป 2551 ไดเทากับรอยละ 3.1 ขอถามวา อัตราดอกเบี้ยดังกลาว คือ Interest Margin ใช
หรือไม
ประธานที่ประชุม ชี้แจงวา สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread) ของป 2552 เทากับรอยละ 3.4 และป 2551
เทากับรอยละ 3.1 นั้น เปนผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได กับตนทุนทางการเงิน
(Cost of fund)
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คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ (ผูรับมอบฉันทะ) ถามวา
ถาในป 2553 ภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งแนวโนมอาจจะเปนไปได เพราะเห็นวาอัตราดอกเบี้ย
เงินเฟอจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็อาจจะเพิ่มขึ้น อยากทราบวาบริษัทฯ ยังคงมีกําไรสวนตางจาก
มารจิ้น (Margin) อยูหรือไม และจากผลการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ก็คาดวาในปหนาผลกําไรของบริษัทนาจะ
เพิ่มขึ้น
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา ในชวง 3 เดือนที่ผานมา บริษัทไดรักษาอัตราดอกเบี้ย
ทางดานสินเชื่ออยูในระดับที่ดีพอสมควร มีการปรับลดลงบางแตนอยมาก ขณะเดียวกันทางดานอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝาก เนื่องจากสภาพคลอง (Liquidity) ในตลาดมีมาก แตก็ลดลงพอสมควร สงผลให spread ในชวงไตรมาสแรกของ
ป 2553 อยูในระดับดี สําหรับนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทยในชวงตอไปนั้นก็ยังไมทราบแนนอน แตเนื่องจาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วโลกมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น อยางเชน สหรัฐอเมริกา ในสวนของประเทศอินเดีย ออสเตรเลีย ก็
ไดมีการปรับเพิ่มขึ้นไปแลว สําหรับของธนาคารธนชาตเอง จะเห็นไดวาตนทุน (Cost) ของธนาคาร เมื่อเทียบกับ
ธนาคารนครหลวงไทย อยูในระดับเดียวกัน แตตนทุนโดยรวมของธนาคารธนชาตจะสูงกวาธนาคารนครหลวงไทย
เล็กนอย เนื่องจากธนาคารไดเพิ่มเงินฝากประเภทที่มีระยะเวลาการฝากยาวขึ้น โดยออกเงินฝากประเภท 24 เดือน
และ 15 เดือน ซึ่งทําใหอัตราดอกเบี้ยคอนขางที่จะสูง ทําใหตนทุนโดยรวมของธนาคารสูงขึ้น แตถือเปนการปองกัน
ความเสี่ยงของธนาคารในอนาคต หากดอกเบี้ยระยะสั้นเพิ่มขึ้นไปมากผลกระทบกับธนาคารก็จะไมมากนัก
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ (ผูรับมอบฉันทะ) ถามวา
อัตราดอกเบี้ยหุนกูทั้งดอยสิทธิ หรือไมดอยสิทธิ ที่ไดมีการออกและเสนอขายจํานวน 7,000 ลานบาท และ 9,000
ลานบาท อัตราดอกเบี้ยของหุนกูดังกลาวอยูที่เทาใด
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา ในการออกหุนกูมีทั้งของธนาคารธนชาตและบริษัททุนธนชาตนั้น ตนทุนในการออก
หุน กูข องบริษัททั้งสองแหง นั้น จะสงผลกระทบตอผลการดํา เนิน งาน จึ งขอให คุณสุว ภา เจริญ ยิ่ง กรรมการ
ผูจัดการบริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) สายงานวาณิชธนกิจ ในฐานะที่ปรึกษาในการออกและจัดจําหนาย
หุนกูชวยอธิบายตนทุนในการออกหุนกูของธนาคารและของบริษัทตามลําดับ
คุณสุวภา เจริญยิ่ง ชี้แจงวา โดยขอมูลลาสุดธนาคารธนชาต ไดออกหุนกูจํานวน 6,000 ลานบาท เมื่อชวงเดือนที่
แลว ตนทุน Subordinated อายุ 10 ป โดย 5 ปแรก เทากับรอยละ 5 และในปที่ 6-10 เทากับรอยละ 5.5
สวนที่เปน Subordinated (Tier 1) ซึ่งอยูระหวางการขออนุญาตจาก ธปท.อยู และกําลังจะออกในเดือนนี้ ประมาณ
7,130 ลานบาท ตนทุนอยูประมาณคงที่รอยละ 6
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมวา การออกหุนกูของบริษัทฯ และจํานวน 9,000
ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.9 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปของบริษัท หนา 149
สําหรับการออกหุนกูของธนาคารธนชาตในป 2552 จํานวน 2,000 ลานบาท ซึ่งมีระบุไวในรายงานประจําปของ
ธนาคารธนชาต เชนกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยหุนกูแบงออกเปน 3 ชวง ดังนี้
หนาที่ 11

เอกสารแนบ 1
1-3 ป อัตราดอกเบี้ยคงที่ เทากับรอยละ 5.25
4-7 ป อัตราดอกเบี้ยคงที่ เทากับรอยละ 5.75
8-10 ป อัตราดอกเบี้ยคงที่ เทากับรอยละ 6.50
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ (ผูรับมอบฉันทะ) แสดงความเห็นเพิ่มเติมวา
จากที่ คุณศุภเดช พูนพิพัฒน ไดบอกวาแนวโนมอัตราดอกเบี้ยของโลกจะเพิ่มสูงขึ้น ก็เปนหวงวาปหนาจะกําไรลดลง
หรือไม เพราะมองวาผลการดําเนินงานของธนาคารธนชาตซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัททุนธนชาต จะสะทอนตอผล
กําไรของบริษัททุนธนชาต และเงินปนผลของผูถือหุน
ประธานที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติม จากที่คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ไดสอบถามเกี่ยวกับการออกหุนกูระยะยาว ไมวา
จะดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธินั้น ซึ่งจะทําใหตนทุนทางการเงินทั้งของบริษัทและธนาคารธนชาตสูงขึ้น แตเงินดังกลาว
ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อการประกอบธุรกิจปกติ แตมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะใชเขาไปซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย ซึ่ง
คาดวาผลตอบแทนนาจะสูงกวาตนทุนคอนขางมาก เหตุผลที่บริษัทใชเงินกู เพราะวาดอกเบี้ยของเงินกูสามารถหัก
ภาษีได และจะเปนการใหประโยชนตอผูถือหุนมากกวาการเพิ่มทุนปกติ
สําหรับการดําเนินงานปกติของธนาคาร อยางที่คุณศุภเดช พูนพิพัฒน ไดเรียนใหทราบแลว มีสัญญาณวาดอกเบี้ย
อาจจะคอย ๆ ปรับตัวขึ้น แตมีความเห็นวาสภาพคลองในตลาดมีมาก ดังนั้นการขึ้นของดอกเบี้ยคงจะคอย ๆ ขึ้นไป ไม
ขึ้นแบบกาวกระโดดมากมายนัก แตในขณะเดียวกันการปลอยกูเชาซื้อ ซึ่งเปนสวนใหญของบริษัท เปนการปลอยกู
แบบอัตราคงที่ ของใหมที่ปลอยกูดอกเบี้ยจะนอยกวาที่ปลอยเมื่อ 3-5 ปที่แลว สงผลใหสวนตางของดอกเบี้ยแคบลง
ทําให รายไดทางดานดอกเบี้ยคิดเปน อัตราเปอรเซ็น ตจ ะคอ ยๆ ตกลงแตตกลงคอนข างช า ถ า เมื่อใดดอกเบี้ยขึ้น
ดอกเบี้ยเชาซื้อจะคอย ๆ ขึ้นเหมือนกัน จะมีการปรับขึ้น ๆ ลง ๆ เปนไปตามภาวะอัตราดอกเบี้ย ถามองในภาพรวมใน
ระยะยาวก็ยังเปนธุรกิจที่ดีอยู
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหกําไรดีหรือไมดี ไมใชอยูที่สวนตางอัตราดอกเบี้ยอยางเดียว แตอยูที่อัตราหนี้เสียของเชาซื้อดวย
ในชวง 6 เดือนที่ผานมา มีอยู 2 อยาง ที่ทําใหสามารถควบคุมอัตราหนี้เสียไดดี คือ
1. เศรษฐกิจเริ่มฟนตัว กลาวคือ ราคาพวกยางพารา น้ํามันปาลม ขาว ราคาผลิตภัณฑตาง ๆ ดีขึ้น สงผลใหหนี้เสีย
โดยปกติก็จะนอยลง
2. การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารติดตามหนี้ ซึ่งบริษัททําไดดีกวาเดิมมาก
เมื่อ 2 อยางรวมกัน ทําใหอัตราหนี้เสียนอยกวาในปกอน ๆ มาก สงผลใหกําไรโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงครึ่งปหลังของ
ป 2552 และสามเดือนแรกของป 2553 คอนขางที่จะดีมาก
คุณพรเลิศ พระประเสริฐ (ผูถือหุน) มีคําถามดังนี้
1) กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานของป 2552 ประมาณ 5,100 ลานบาท ซึ่งมีรายการพิเศษคือกําไรการขายหุน
ธนาคาร ธนชาตใหกับธนาคารแหงโนวาสโกเทียประมาณ 2,800 ลานบาท อยากทราบวาหากไมมีรายการพิเศษ
ดังกลาว กําไรของบริษัทจะลดลงไป 2,800 ลานบาท ใชหรือไม
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2) รายการพิเศษอยางนี้ ในปนี้จะมีหรือไม เชนวาหากไปซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทยมา จะมีรายการพิเศษนี้แสดง
ขึ้นมาหรือไม และจะเปนลบหรือบวกอยางไร
ประธานที่ประชุม ตอบชี้แจงดังนี้
1) บริษัทไดขายหุนธนาคารธนชาตใหกับธนาคารโนวาสโกเทียเปนเงิน 2,800 ลานบาท ในจํานวนเงินนี้บริษัทตอง
เสียภาษี ดวย เขาใจวามีกําไรหลังหักภาษี 1,900 ลานบาท เมื่อนํามาหักออกจากกําไรสุทธิ 5,100 ลานบาท กําไรจริง
ๆ หากหักดวยรายการพิเศษออกไปแลว จะเทากับ 3,200 ลานบาท
2) บริษัทในตอนนี้ถือหุนธนาคารนครหลวงไทยอยูจํานวน 105 ลานหุน ในอัตราตนทุนหุนละ 12 บาทเศษ ๆ ถาคิด
เปนกําไร หากขายหุนไปในราคา 32.50 บาท กําไรจะประมาณ 2,000 กวาลานบาท แตอยางไรก็ตามมาตรฐานการ
บัญชี การขายหุนใหกับบริษัทในเครือที่นํางบการเงินมารวมกัน (Consolidated) กําไรจะไมแสดง โดยกําไร 2,000 กวา
ลานบาทนี้จะตองหักภาษีดวย หลังหักภาษีจะไมปรากฏเปนกําไรของธนชาต เพราะฉะนั้นในปนี้จะไมมีกําไรพิเศษ
มองอีกแงหนึ่งก็จะสามารถซื้อหุนของธนาคารนครหลวงไทยไดถูกลง จึงไมมีกําไรเกิดขึ้นในบริษัทแม
คุณรัตนา จาละ (ผูสอบบัญชี) อธิบายเพิ่มเติมวา ตามที่ประธานชี้แจงถูกตองแลว ในแงของหลักการบัญชี กําไรจาก
การขายหุนจากบริษัททุนธนชาตลงมาที่ธนาคารธนชาตจะถูกตัดออก โดยในงบการเงินรวมจะแสดงตนทุนในการเขา
ซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทยนั้นถูกลง แตสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทของทุนธนชาตจะสามารถรับรูกําไรในงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติ
ผลการลงมติในวาระที่ 3 มีดังนี้
585,495,440
เสียง คิดเปนรอยละ
เห็นดวย
จํานวน
0
เสียง คิดเปนรอยละ
ไมเห็นดวย
จํานวน
3,515,190
เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
จํานวน
589,010,630
เสียง คิดเปนรอยละ
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้
จํานวน
มติ

99.40
0.00
0.60
100.00

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก เห็นดวยใหอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552
ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา ตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทที่ไดชี้แจงใหทานผูถือหุน
ทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแลวนั้น ป 2552 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จํานวน
3,527,190,247 บาท ซึ่งตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด และคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจ เรื่อง แนวทางปฏิบัติทาง
บัญชีในการจายเงินปนผล ลงวันที่ 25 เมษายน 2550 กําหนดใหการจายเงินปนผลของบริษัทมหาชนจํากัดจะตอง
จายจากเงินกําไรจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (กิจการ) มีผลใหบริษัทสามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
ได ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ดังนี้ครับ

หนาที่ 13

เอกสารแนบ 1
1. อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ เปนทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของเงินกําไรสุทธิ คิดเปนจํานวนเงิน
176,359,512.35 บาท
2. คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ถึงแมกําไรของบริษัทจะมากขึ้น แตเนื่องจากมีความจําเปนที่จะตองนําเงินไป
ลงทุนใน ธนาคารธนชาต เพื่อการซื้อและควบรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย โดยไมจําเปนตองขอใหผูถือหุน
เพิ่มทุน เห็นวา ควรเสนอผูถือหุนพิจารณาการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 ของงวด 6
เดือนหลังตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค) เปน
จํานวนเงิน 766,697,821.80* บาท ซึ่งการจายเงินปนผลครั้งนี้เมื่อรวมกับการจายเงินปนผลของงวดครึ่งปแรก ใน
อัตราหุนละ 0.35 บาท (สามสิบหาสตางค) เปนจํานวนเงิน 447,240,396.05 บาท* แลว รวมเปนจํานวนเงินปนผลที่
จายจากผลการดําเนินงานประจําป 2552 ทั้ ง สิ้ น ในอั ต ราหุ น ละ 0.95 บาท (เก า สิ บ ห า สตางค ) เป น จํ า นวนเงิ น
1,213,938,217.85* บาท
รวมจํานวนเงินกําไรที่ขอจัดสรรในวาระนี้เทากับ 1,390,297,730.20 บาท และมีเงินกําไรสุทธิคงเหลือ (ภายหลังการ
จัดสรร) จํานวน 2,136,892,516.80 บาท จะโอนเขาไปอยูในสวนของผูถือหุนในรายการกําไรสะสมตอไป
ในการจายเงินปนผลครั้งนี้ คิดเปนประมาณรอยละ 34.42 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับสถิติการ
จายเงินปนผลของบริษัทในรอบ 3 ปที่ผานมาตั้งแตผลการดําเนินงานป 2550 ถึง 2552 ก็ไดจัดทําตารางเปรียบเทียบ
ใหทุกทานไดพิจารณาแลว ดังที่ปรากฏรายละเอียดในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 17
หมายเหตุ *จํานวนเงินปนผลที่แสดง มีฐานการคํานวณจากจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ รวม 1,333,154,003 หุน หักดวยจํานวนหุน
สามั ญ ที่ บ ริ ษั ท ฯซื้ อ หุ น คื น จากโครงการซื้ อ หุ น คื น จํ า นวน 55,324,300 หุ น คงเหลื อ จํ า นวนหุ น สามั ญ และหุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ เท า กั บ
1,277,829,703 หุน

และหากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมแลวก็จะกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 21 เมษายน 2553 และ
ใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 22 เมษายน 2553 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 6
พฤษภาคม 2553
จากนั้น ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็นใน
วาระนี้แตอยางใด ประธานที่ประชุมไดขอใหที่ประชุมลงมติ
ผลการลงมติในวาระที่ 4 มีดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

587,997,656
0
1,768,400
589,766,056

หนาที่ 14

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.70
0.00
0.30
100.00

เอกสารแนบ 1
มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป
2552 และอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดครึ่งปหลังในอัตราหุนละ 0.60 บาท (หก
สิบสตางค)
วาระที่ 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2552 อนุมัติมอบอํานาจใหคณะกรรมการ
มีอํานาจปรับปรุงอัตราคาตอบแทนกรรมการ และอนุมัติเงินบําเหน็จแกกรรมการจากผลการดําเนินงาน
ประจําป 2552
ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวาในวาระนี้เปนการรายงานคาตอบแทนกรรมการที่จายในปที่ผานมา และ
พิจารณาคาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกป โดยไดรายงานการจายคาตอบแทนที่ไดจายใหแกคณะกรรมการทุก
คณะในป 2552 ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
• คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรจากวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติไวจํานวน 8,600,000 บาท โดยจํานวนที่จาย
ออกจริงเทากับ 6,030,000 บาท เปนไปตามจํานวนครั้งที่กรรมการเขารวมประชุม
• ตารางแสดงอัตราคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยอื่น ๆ ทุกชุดเปรียบเทียบป 2552 และ
2551 รายละเอียดอยูในเอกสารหนาที่ 18 สวนคาตอบแทนรายบุคคลที่จายในป 2552 ไดจัดพิมพไวในรายงาน
ประจําป หนา 74-75
• จํานวนคาตอบแทนที่จายแกคณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ ทั้งป 2552 มีจํานวนเทากับ 1,220,000 บาท
รายละเอียดดังกลาวเปนการรายงานเพื่อทราบ โดยไมมีการลงมติ และนอกเหนือจากคาตอบแทนที่ไดรายงานไป
แลวนั้น บริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชนอ่ืนใดในลักษณะที่มิใชคาตอบแทนตามปกติ
ใหแกกรรมการ
สําหรับการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและอนุมัติเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการบริษัท ขอให คุณสมเกียรติ
ศุขเทวา ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เปนผูนําเสนอรายละเอียดในวาระนี้
คุณสมเกียรติ ศุขเทวา แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาเห็นวาเพื่อความคลองตัว
ในการบริหารงานและทันตอการเปลี่ยนแปลง จึงขออนุมัติใหที่ประชุมผูถือหุนมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท มี
อํานาจเปลี่ยนแปลงอัตราคาตอบแทนกรรมการในรายละเอียด โดยยังคงอยูในวงเงินเดิมที่วงเงินไมเกิน 8,600,000
บาท ซึ่งผูถือหุนไดอนุมัติไวเมื่อคราวการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 และหากมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินจะ
นํากลับมาเสนอใหผูถือหุนอนุมัติ
ทั้งนี้ในป 2553 คณะกรรมการโดยขอเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ขอเสนอใหปรับคาตอบแทน
กรรมการ ตามรายละเอียดในเอกสารหนา 18 โดยการเสนอปรับในครั้งนี้มาจากการเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน พิจารณาควบคูไปกับภาระ หนาที่ ขอบเขต บทบาท และความรับผิดชอบของกรรมการแตละ
ทาน โดยยังคงอยูในวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนที่วงเงินไมเกิน 8,600,000 บาท

หนาที่ 15

เอกสารแนบ 1
ในเรื่องเงินบําเหน็จ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลว ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
เงินบําเหน็จแกกรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําป 2552 ในอัตรารอยละ 1 ของจํานวนเงินปนผลที่อนุมัติจายแก
ผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามนโยบายที่ที่ประชุมผูถือหุนไดกําหนดไว
โดยปนี้จํานวนเงินปนผลที่เสนอใหจายแกผูถือหุนจากผลการดําเนินงานทั้งปประมาณ 1,213,938,217.85 ดังนั้น
จํานวนเงินบําเหน็จที่ขอเสนอจายแกกรรมการทั้งคณะ จึงเปนเงินจํานวนประมาณ 12,139,382.18 บาท โดยให
คณะกรรมการเปนผูดําเนินการจัดสรรแกกรรมการตอไป โดยรายละเอียดของการจายเงินบําเหน็จกรรมการ สรุป
เปรียบเทียบป 2549 ถึง 2551 ไดจัดพิมพไวในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 19 โดยปที่แสดงในเอกสารเปนป
ผลประกอบการ
หลังจากนั้น คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความเห็น กอนเสนอใหผูถือหุนลงมติ
ในวาระนี้
ผูถือหุนไมประสงคออกนาม ตองการทราบวา ในองคประกอบคาตอบแทนคณะกรรมการที่แจง ในป 2552 ตรง
สวนของคณะกรรมการตรวจสอบไมมีคาเบี้ยประชุมทั้งประธานและกรรมการตรวจสอบ แตในป 2553 ไดมีคาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นมา อยากทราบวาทําไมถึงตางกันในสวนนั้น
คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ชี้แจงวา เปนการปรับเพิ่มตามจํานวนครั้งประชุมที่เพิ่มขึ้น เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสม
ตามบทบาท ภาระหนาที่ ตามที่ไดเรียนผูถือหุนทราบแลว ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบจะไดรับ 15,000 บาทตอครั้ง
และกรรมการตรวจสอบ 10,000 ตอคนตอครั้ง ทั้งนี้หากในการประชุมคราวใดกรรมการตรวจสอบทานใดไมเขารวม
ประชุมก็จะไมไดรับคาเบี้ยประชุมในสวนนี้
ประธานที่ ป ระชุ ม ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ว า เขา ใจว า เป น ไปตามการปฏิบั ติ ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย นหลาย ๆ บริ ษั ท ใน
ตลาดหลักทรัพย โดยที่แยกผลตอบแทนกรรมการออกเปน 2 สวน สวนหนึ่งเปนผลตอบแทนประจํา และอีกสวนหนึ่ง
เปนผลตอบแทนจากการเขารวมประชุม โดยการทําหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ
นั้น ในการทําหนาที่ไมใชเฉพาะเวลาที่มาประชุมเทานั้น ทุกทานตองทํางานอยูตลอดเวลา บางทีก็ตองมีเอกสารนํา
กลับไปพิจารณาที่บาน เพื่อพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม อยางไรก็ดีการเขารวมประชุมของกรรมการก็มี
ความสําคัญเชนกัน
หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติ
ผลการลงมติในวาระที่ 5 มีดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้*

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

586,284,346
1,758,200
1,792,400
589,834,946

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.40
0.30
0.30
100.00

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย
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1) อนุมัติใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการปรับอัตราคาตอบแทนจายแกกรรมการบริษัท โดยมี
ยอดเงินจายแกกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้นไมเกิน 8,600,000 บาท ตอป (ไมรวมเงินบําเหน็จ)
2) อนุมัติจัดสรรเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการบริษัท จากผลประกอบการป 2552 ในอัตรารอยละ 1 ของ
เงินปนผลจายแกผูถือหุนตามที่เสนอ
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ
ประธานที่ประชุม แถลงวาวาระนี้เปนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรับ
รายชื่อกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในปนี้ มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
1. นายบันเทิง

ตันติวิท

2. นายพิมล

รัฐปตย

3. นายสมเกียรติ ศุขเทวา
และในวาระนี้ คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานคณะกรรมการสรรหาเปนหนึ่งในกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ดวย จึงขอให คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการสรรหา เปนผูดําเนินการประชุม
เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาและลงมติอยางอิสระในวาระนี้ ประธานและกรรมการที่ครบวาระอีก 2 ทาน ไดขออนุญาต
ออกจากที่ประชุมเปนการชั่วคราว
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ แจงตอที่ประชุมวา สําหรับการครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัทนี้
รวมไปถึงการครบวาระการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ของแตละทานดวย
การสรรหาหรือเสนอแนะผูที่จะเขารับตําแหนงแทนกรรมการที่ครบวาระนี้ นอกจากคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
ใหคณะกรรมการสรรหาเปนผูพิจารณาแลว ชวงเวลาตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2552 บริษัท
ไดเปดใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมครั้งนี้ ผาน
ทางเว็บไซดของบริษัท (www.thanachart.co.th) แตปรากฏวาเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนรายใด
เสนอรายชื่อบุคคลเขามา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาจึงไดพิจารณาเสนอ
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ใหผูถือหุนแตงตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
โดยผูถือหุนสามารถพิจารณาขอมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ทานไดจากเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต
หนาที่ 20 ถึงหนาที่ 24 หรือจากจอภาพที่นําเสนออยูขณะนี้
โดยทุกทานไดนําความรูและประสบการณทํางานในตําแหนงหนาที่ดานตาง ๆ มาใหคําแนะนํา/ขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนตอบริษัทและคณะกรรมการ
คุณบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ
 เปนกรรมการ/ผูบริหารที่รวมงานกับกลุมธนชาตมากวา 30 ป
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 เปนผูมีความรูความสามารถทางดานการตลาด การบริหาร และธุรกิจการเงินเปนอยางดี ตลอดระยะเวลาที่ดํารง

ตําแหนงเปนผูบริหารกลุมธนชาต และกรรมการบริษัท ทานไดทุมเทในการปฏิบัติหนาที่ มีสวนรวมอยางมากในการ
เจริญเติบโตธุรกิจของกลุมธนชาต
คุณพิมล รัฐปตย กรรมการ
 เปนกรรมการ/ผูบริหารที่รวมงานกับกลุมธนชาตมาเกือบ 10 ป
 เปนผูมีความรูความสามารถทางดานกฎหมาย โดยกอนหนามารวมงานกับกลุมธนชาต ทานเคยดํารงตําแหนง

ประธานคณะกรรมการอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด และเปนที่ปรึกษากฎหมายใหกับบริษัทในกลุม
คุณสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกําหนด
คาตอบแทน
 เปนกรรมการ/ผูบริหารที่รวมงานกับกลุมธนชาตมาเกือบ 10 ป
 เปนผูมีความรูความสามารถในธุรกิจการเงิน การธนาคารเปนอยางดี มีสวนรวมในการเจริญเติบโตในธุรกิจของกลุม

ธนชาต
จากนั้น คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ไดขอใหฝายกฎหมาย ชวยอธิบายในกรณีคดีความของคุณบันเทิง ตันติวิท ประธาน
กรรมการ และคุณศุภเดช พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร เพื่อใหผูถือหุนทราบ
คุณชัยยง อัชฌานนท ชี้แจงวา ตนเปนหนึ่งในคณะทํางาน ที่ทําหนาที่ทนายความในคดีที่ฟองรองกัน ระหวางนาย
เกริกชัย ซอโสตถิกุล กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ธนชาต จํา กัด (มหาชน) (ปจจุบันคือ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด
(มหาชน)) มูลความในคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแตเมื่อป 2540 โดยในชวงนั้นผูฟองคดีในเรื่องนี้เปนลูกคารายหนึ่งในฝาย
หลักทรัพย เปนลูกคาเงินกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย (Margin Loan) ไดสั่งซื้อหลักทรัพยเปนมูลคาประมาณ 160 ลานบาท
ในชวงนั้นตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีประกาศใหบ ริษัทหลักทรัพยจะตองทําการบังคับขายหุน ในกรณีที่
อัตราสวนหนี้สินตอหลักประกันต่ํากวาอัตราที่กําหนด (Maintenance Margin)
ในขณะเดียวกันชวงนั้นเปนชวงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ตลาดหลักทรัพยฯ มีนโยบายผอนปรนการบังคับขาย ก็ปรากฏวา
Maintenance Margin ของลูกคารายนี้ลดลง บริษทั ฯก็เลยผอนปรนการบังคับขายตามนโยบาย ปรากฏวาภายหลังหุน
ไดตกลงไปอีก ลูกคาก็เลยมาฟองรองเปนคดีอาญา และคดีแพง
ในสวนของคดีอาญาฟองในขอหาวา “บริษัทฯ ซึ่งมีหนาที่ดูแลหุน ดูแลทรัพยสินของลูกคาแลวปลอยปละละเลย ไมทํา
การบังคับขาย ทําใหลูกคาดังกลาวขาดทุน” ลูกคาไดไปแจงความรองทุกข พนักงานอัยการพิจารณาแลวสุดทาย มี
คําสั่งฟองบริษัทฯ และคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ ในฐานะที่เปนกรรมการซึ่งดูแลธุรกิจหลักทรัพยในขณะนั้น ศาล
พิพากษายกฟอง โดยใหเหตุผลวา การที่ไมไดบังคับขายหุนนั้น เปนการทําตามนโยบายของตลาดหลักทรัพยฯ ในเรื่อง
ของการผอนปรน
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ลูกคารายนี้ไดมาฟองคุณบันเทิง ตันติวิท และกรรมการอีก 3 ทาน รวมเปน 4 ทาน ในขอหาเดียวกัน โดยในคดีหลัง
ศาลตัดสินวา การที่บริษัทไมบังคับขายหุน ถือเปนการทําผิดหนาที่ และศาลมีคําพิพากษาวามีความผิด ขณะนี้อยู
ระหวางการอุทธรณ
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ สอบถามผูถือหุนวา ไมทราบวา ทานผูถือหุนทานใด มีขอคิดเห็น หรือประสงคจะเสนอชื่อ
ผูใดเปนกรรมการ นอกเหนือจากทั้ง 3 ทานนี้หรือไม
แตไมปรากฏวามีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการเพิ่มเติมแตอยางใด
หลังจากนั้น คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถามหรือ
แสดงความเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ
ในวาระนี้มีวิธีการลงมติ 2 วิธี คือ ผูถือหุนสามารถลงมติใหคณะกรรมการทั้งชุด คือ ทั้ง 3 ทาน หรือเลือกลงมติแยก
เปนรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความโปรงใสในการลงมติจึงขอใหผูถือหุนลงมติแยกเปนรายบุคคล โดยใหใชบัตรที่ระบุ วาระ
ที่ 6 และระบุชื่อกรรมการ
6.1 นายบันเทิง
ตันติวิท
6.2 นายพิมล
รัฐปตย
6.3 นายสมเกียรติ ศุขเทวา
โดยทานผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง กรุณาลงมติในบัตรลงคะแนนและลงลายมือชื่อ พรอมชูมือขึ้นเพื่อให
เจาหนาที่ไปรับบัตร
จากนั้น คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ไดเชิญกรรมการทั้ง 3 ทานที่ไดออกจากหองประชุมเปนการชั่วคราว กลับเขาที่
ประชุมเพื่อดําเนินการในวาระตอไป
ระหวางรอผลการตรวจนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวาระแตงตั้งกรรมการกลับเขารับตําแหนงตออีกวาระ ประธาน
ที่ประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในเรื่องทั่วไป ดังนี้
คุณสุธีระ อริยะวนกิจ (ผูถือหุน) สอบถามวา ในวาระพิจารณาจัดสรรเงินกําไร บริษัทฯ เก็บกําไรไวเพื่อที่จะไดไม
ตองเพิ่มทุน สรุปวาในการที่จะเขาไปซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทยจะไมมีการเพิ่มทุนใชหรือไม
ประธานที่ประชุม ชี้แจงวา ไดยืนยันทั้งในที่ประชุมและนอกที่ประชุมหลายครั้งแลว แตวานักวิเคราะหบางทานก็ยัง
กล า วถึ ง เรื่ อ งการเพิ่ ม ทุ น อยู เ รื่ อ ยๆ บริ ษั ท จะใช เ งิ น ทุ น ที่ มี อ ยู ข องบริ ษั ท ทั้ ง หมดประมาณ 33,000 ล า นบาท
เพราะฉะนั้นบริษัทมีความสามารถในการกูเงินคอนขางมาก ซึ่งบริษัทจะใชเงินกูเขาไปเพิ่มทุนในธนาคารธนชาต แลว
ธนาคารธนชาตไปซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย เพราะฉะนั้นในวันนี้และอนาคตขางหนาที่มองเห็นไดไมมีความ
จําเปนที่บริษัทจะตองเพิ่มทุน เพราะวาเงินกูที่บริษัทใชลงทุนนั้นไมมาก เมื่อเทียบกับตนทุนที่บริษัทมีอยู คาดหวังวา
ภายหลั ง ที่ ธ นาคารธนชาตกั บ ธนาคารนครหลวงไทยควบรวมกัน แล ว นา จะสามารถจา ยเงิ น ป น ผลให กั บ บริษั ท
ทุนธนชาต เพื่อใชชําระดอกเบี้ย และ/หรือชําระเงินตนคืน รวมทั้งจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนไดในอนาคต และขอ
ยืนยันอีกครั้งวาจะไมมีการเพิ่มทุน
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เอกสารแนบ 1
คุณวิภา สุวณิชย (ผูถือหุน) เสนอแนะวา ในวาระพิจารณาผลการดําเนินงานบริษัท เปนที่ทราบแลววาบริษัทมีผล
การดําเนินงานดี เปนไปไดหรือไมวา คณะกรรมการบริษัท จะจัดทําแผนการดําเนินงาน ในอนาคตระยะ 3 ป, 5 ป
หรืออยางนอย 1 ป เพื่อใหผูถือหุนไดทราบวาในปหนาหรือปตอๆ ไป คณะกรรมการมีแผนทําใหบริษัทเติบโตอยางไร
เชนจัดทําเปน Projection ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวาบริษัทจะเติบโต มีผลกําไรและสามารถจายเงินปนผลใหกับ
ผูถือหุนได
ประธานที่ประชุม ขอรับไวและนําไปพิจารณาวาจะสามารถทําไดมากนอยเพียงใดสําหรับปถัดไป ในปนี้เปนปที่ผล
ประกอบการของบริษัท หากผูถือหุนอนุมัติใหธนาคารธนชาตเขาไปซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทยและควบรวมกัน
ผลประกอบการจะตองรวมกัน สําหรับตัวเลขที่ปรึกษาการเงินอิสระจะแสดงใหทราบ กรณีถายังไมนับรวมกับธนาคาร
นครหลวงไทย แผนการดําเนินงานของธนาคารจะมีอยู 3 เรื่องสําคัญ ดังนี้
1. ธนาคารจะพยายามลดตนทุนเงินฝากลง ในตอนนี้ตนทุนเงินฝากของธนาคารธนชาตสูงกวาธนาคารนครหลวง
เล็กนอย เปาหมายแรกของธนาคารก็จะลดใหเทากับธนาคารนครหลวงไทย และเมื่อควบรวมกันแลวก็จะลดมาให
เทากับธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหลังจากนั้นก็จะพิจารณาไปถึงระดับของธนาคารใหญๆตอไป
2. ในการทําธุรกิจเชาซื้อก็จะพยามรักษาตําแหนงผูนําธุรกิจในตลาดเชาซื้อตอไป การแขงขันก็จะรุนแรงเหมือนเดิม
หรือรุนแรงขึ้น แตการที่ควบรวมกับธนาคารหลวงไทยได จะทําใหสามารถใหบริการทําไดดีขึ้น และความสามารถใน
การรักษา Marker share จะทําไดดีขึ้น
3. ธนาคารธนชาตมีเปาที่จะขยายสินเชื่อทางดานบริษัทและทางดานการคา ไดแก Corporate loan และ
Commercial loan ใหมากขึ้น ซึ่งธนาคารนครหลวงมีสินเชื่อทางดานนี้มาก เมื่อควบรวมกันบริษัทฯจะเนนการให
สินเชื่อในดานดังกลาวใหมากขึ้น เพื่อปรับลดอัตราสวนสินเชื่อเชาซื้อจากรอยละ 70 ลดลงใหเหลือประมาณรอยละ 50
สวนที่จะใหนําเสนอประมาณทางการเงินใหผูถือทราบนั้น ขออนุญาตนําไปศึกษากอนวาทางตลาดหลักทรัพยฯ จะ
สามารถใหทําไดมากนอยเพียงใด
มีผูถือหุนเห็นดวยใหแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดตองออกตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขารับตําแหนงตออีกวาระ โดย
แยกการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลจากคณะกรรมเสียงทั้งหมดของที่ประชุมดังนี้
1. นายบันเทิง ตันติวิท
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

574,797,746
13,292,900
1,782,300
589,872,946
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

97.44
2.26
0.30
100.00

เอกสารแนบ 1
2. นายพิมล รัฐปตย
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

572,915,921
13,918,400
3,021,600
589,855,921

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

97.13
2.36
0.51
100.00

3. นายสมเกียรติ ศุขเทวา
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

574,535,221
13,484,900
1,835,800
589,855,921

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

97.40
2.29
0.31
100.00

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก แตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาเปนกรรมการตออีก
วาระ
กอนเขาสูวาระตอไป ผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
คุณวิชัย จารุสุขถาวร (ผูถือหุน) กลาววา เห็นดวยกับการเสนอใหกรรมการกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระ และ
ขอเสนอแนะวาในการแตงตั้งกรรมการทานเดิมกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมน้นั อยากใหมีการเขียนประวัติกรรมการ
เพิ่มเติม รวมถึงผลการดําเนินงานของกรรมการแตละทานในชวงดํารงตําแหนงที่ผานมาดวย
ประธานที่ประชุม กลาววา เปนขอเสนอที่ดี เกี่ยวกับผลงานของกรรมการ โดยทางหนึ่งจะใหกรรมการสรรหาทําเปน
เอกสารแจกใหกับผูถือหุน อีกวิธีหนึ่งผูถือหุนสามารถสอบถามไดในที่ประชุม โดยในคราวประชุมตอไปจะทําตามที่
เสนอ
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ (ผูรับมอบฉันทะ) กลาวแสดงความยินดีในกลับเขามาดํารงตําแหนงตออีกวาระของ
กรรมการทั้ง 3 ทาน และกลาวใหกําลังใจ คุณบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ และคุณศุภเดช พูนพิพัฒน ประธาน
กรรมการบริหาร จากกรณีที่ถูกศาลชั้นตนพิพากษา
ประธานที่ประชุม กลาวแสดงความขอบคุณ และขอเขาสูการพิจารณาในวาระตอไป
วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2553

ประธานที่ประชุม ไดขอให คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอรายละเอียดใน
วาระนี้
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ แจงตอที่ประชุมวา ในปที่ผานมา บริษัทไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2552 โดยกําหนดคาสอบบัญชีใหเปนจํานวนเงิน 1,650,000 บาท
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เอกสารแนบ 1
สําหรับป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบแลวเห็นสมควรเสนอตอผูถือหุน
เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด (Ernst&Young) มีรายนาม ดังนี้
1. นางสาวรัตนา จาละ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734

และ/หรือ

2. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516

และ/หรือ

3. นายณรงค

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315

พันตาวงษ

เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2553 โดยกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 1,520,000 บาท ซึ่งอัตรา
คาตอบแทนในป 2553 ลดลงเมื่อเทียบกับป 2552
หลั ง จากได พิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมของปริ ม าณงานและองค ป ระกอบในด า นต า งๆ แล ว มี ค วามเห็ น ว า
Ernst&Young มีประสบการณในการตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่กลุมธนชาตประกอบการอยูและ
มีเครือขายครอบคลุมเปนที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทําใหมาตรฐานการสอบบัญชีของบริษัทอยูในระดับสากล
ตลอดจนมีการถายทอดความรูใหกับบริษัท สําหรับคาสอบบัญชีที่เสนอเขามาในป 2553 นี้ ก็มีความสมเหตุสมผล
โดยผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน รวมถึงสํานักงาน Ernst&Young ไมมีความสัมพันธหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทแตอยางใด และไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว
และจากที่ธนาคารธนชาตจะทําการซื้อหุนสามัญธนาคารนครหลวงไทยที่กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินถืออยูจํานวนรอยละ 47.58 ซึ่งไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุนกับกองทุนฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553
โดยมีกําหนดชําระคาหุนและรับโอนหุนประมาณวันที่ 9 เมษายน 2553 ซึ่งเมื่อธนาคารธนชาตเปนผูถือหุนธนาคาร
นครหลวงไทยในสัดสวนดังกลาวแลว สงผลใหจะตองจัดทํางบการเงินรวม โดยรวมธนาคารนครหลวงไทยและบริษัท
ในกลุมของธนาคารนครหลวงไทย มารวมในงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตและบริษัทดวย ทําใหตองเพิ่ม
กระบวนการและเวลาในการสอบบัญชีมากยิ่งขึ้น
โดยในเบื้องตน Ernst & Young ไดเสนอคาสอบบัญชีเพิ่มเติมเขามา โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาจาก
ปริมาณงานและไดเจรจาตอรองแลว คิดเปนคาสอบบัญชีที่เพิ่มเติมเทากับ 200,000 บาท เมื่อนําไปรวมกับคาสอบ
บัญชีประจําปของบริษัทที่กําหนดไว จํานวน 1,520,000 บาท ทําใหคาสอบบัญชีของบริษัทรวมเทากับ 1,720,000
บาท
ดังนั้นในการขออนุมัติคาสอบบัญชีสําหรับป 2553 คณะกรรมการจึงเสนอขออนุมัติจากผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี
จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอน ยัง จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีบริษัท และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2553
เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,720,000 บาท
สําหรับรายละเอียดประวัติผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทานจะมีอยูในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม หนาที่ 25-27
จากนั้น คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความเห็น ดังนี้
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เอกสารแนบ 1
คุณวิภา สุวณิชย (ผูถือหุน) ถามวา คาสอบบัญชีแบงเปน 2 สวน คือสวนหนึ่งคือคาสอบบัญชีของบริษัทที่ขอ
อนุมัติเทากับ 1.72 ลานบาท อีกสวนเปนคาสอบบัญชีของบริษัทยอยซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 8.73% อยากทราบวาได
นําเกณฑใดมาพิจารณา เพราะเปนอัตราเปอรเซ็นตที่เพิ่มขึ้นมาก เพราะจากที่เคยไปประชุมบริษัทมหาชนอื่นๆ มา
พบวาการเพิ่มขึ้นอยูในอัตราไมเกิน 3.25% ขอใหอธิบายเพิ่มเติม
คุณรัตนา จาละ (ผูสอบบัญชี) อธิบายเพิ่มเติมวา คาธรรมเนียมที่เสนอเพิ่มเติมในสวนของการตรวจสอบบริษัท
ยอยที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 8% ประกอบดวยคาสอบบัญชีที่ไดมีการปรับเพิ่มในหลายๆ บริษัท เหตุผลเกิดจากการ
ขยายตัวของในสวนของธุรกรรมของบริษัทยอย
ทําใหในการตรวจสอบจําเปนตองใชเวลาตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น
อยางเชน ธนาคารธนชาต และธนชาตประกันชีวิต เปนตน จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรม การขยายตัวทาง
ธุรกิจของบริษัทยอยจึงตองขออนุญาตปรับคาสอบบัญชีเพิ่มขึ้น
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ชี้แจงเพิ่มเติมวา คาตอบแทนของสํานักงานผูสอบบัญชีมีการแบงออกเปน 2 กลุม คือ คา
สอบบัญชี และ คาบริการอื่นๆ เชน คาตรวจสอบพิเศษตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปนตน
โดยในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 5 หนา 27 ไดแสดง คาสอบบัญชีของบริษัทยอย จํานวน
14,200,000 บาท เปนสวนที่ไมรวมการตรวจสอบพิเศษตามประกาศของ ธปท. จํานวน 300,000 บาทของธนาคาร
ธนชาต และ 350,000 บาท เปนคาสอบทานรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อนําสง คปภ. ของ
บริษัทประกัน ซึ่งจะแสดงรวมอยูในคาบริการอื่น (non-audit fee) ทั้งนี้ เมื่อคํานวณรวมคาตอบแทนของสํานักงาน
ผูสอบบัญชีของกลุมธนชาตในป 2552 เทากับ 16.50 ลานบาท และในป 2553 เทากับ 16.96 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนเพิ่มขึ้น 2.79%
คุณชัชชัย คุณงาม (ผูถือหน) กลาววา ตามที่คุณวิภา สุวณิชย (ผูถือหุน) ไดถามเกี่ยวกับคาสอบบัญชีนั้น เพื่อ
ความชัดเจนและเขาใจ ขอใหชวยอธิบายวาในรายการที่เพิ่มขึ้นนั้นเพิ่มขึ้นเทาใด และเปนกี่เปอรเซ็นต
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร เพื่อความกระจางเกี่ยวกับรายละเอียดของคาสอบบัญชี ขอ
ชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียดของคาตอบแทนของสํานักงานผูสอบบัญชีของป 2552 เปรียบเทียบกับป 2553 ดังนี้
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(หนวย : บาท)
ป 2552
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายชื่อบริษัทในกลุมธนชาต

จํานวนเงิน

จํานวนเงิน

ป 2553
เพิ่ม/ลด จากป 2552
จํานวนเงิน
รอยละ

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด
บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัท ที ลิสซิ่ง จํากัด
บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จํากัด
บริษัท ธนชาต แมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด
บริษัท ธนชาตกฎหมายและปรเมินราคา จํากัด
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรตี้ ฟนด 6
บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด
บริษัท ธนชาต เอสพีวี 01 จํากัด
บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท 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
---------

รวมคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีทั้งสิ้น

16,500,000

16,960,000

+460,000

+2.79

เมื่อไมมีผูถือหุนแสดงความเห็น หรือขอซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมไดขอใหผูถือหุนลงมติ
ผลการลงมติในวาระที่ 7 มีดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

586,277,933
1,134,300
2,418,200
589,830,433

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.40
0.19
0.41
100.00

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชี
ของบริษทั ในป 2553 โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1. นางสาวรัตนา
จาละ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
2. นางสาวรุงนภา

เลิศสุวรรณกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ

หนาที่ 24

เอกสารแนบ 1
3. นายณรงค

พันตาวงษ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315

และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2553 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1, 720,000 บาท
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติใหธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยซื้อหุนธนาคารนครหลวง
ไทย จํ า กั ด (มหาชน) จากกองทุ น เพื่ อ การฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น และทํ า คํ า เสนอซื้ อ
หลักทรัพยทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
จากผูถือหลักทรัพยทุกราย ตลอดจนใหธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) รับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ประธานที่ประชุม ไดเสนอรายละเอียดสําหรับวาระนี้ ดังนี้
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน
2552 มีมติอนุมัติใหธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย เขารวมประมูลซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย
จํากัด (มหาชน) จากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฯ”) และ ธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) เปนผูชนะการประมูลซึ่งไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุนกับกองทุนฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 โดยหลังจาก
ลงนามสัญญาซื้อขายหุน บริษัทฯ และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) จะตองบรรลุเงื่อนไขสําคัญ กอนดําเนินการ
ชําระคาหุนและรับโอนหุน ดังนี้
1. ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) และ/หรือธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (แลวแตกรณี) จะตองไดรับการ
อนุมัติ การยินยอม หรือผอนผันในเรื่องตางๆตามกฏหมายและกฎระเบียบที่จําเปนทั้งหมด จากธนาคารแหงประเทศ
ไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ
2. การไดรับการอนุมัติที่จําเปนจากผูถือหุนของบริษัทฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. ตัวแทนของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ตามสัดสวนการถือหุนของกองทุนฯ โดยมีผลตั้งแตวันซื้อขายหุน
4. ไมมีเหตุการณที่สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธนาคารนครหลวงไทยเกิดขึ้นนับแตวันที่ลงนามในสัญญาซื้อ
ขายหุน จนถึงวันโอนหุน
โดยภายหลังจากที่ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนในธนาคารนครหลวงไทยในจํานวนที่กองทุนฯ ถืออยู
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) จะตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
และบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และจะมีการรับโอนกิจการตอไป
การซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) จาก
ผูถือหลักทรัพยทุกรายและการรับโอนกิจการของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จัดเปนรายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่
เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การเปดเผย
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ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ซึ่งตองไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุน
โดยรายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดสงใหผูถือ
หุนพรอมกับหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม
ตอมา บริษัทฯ นําเสนอวีดิทัศนเพื่อนําเสนอขอมูลสรุปถึงประโยชนในการควบรวมกิจการ และการดําเนินการตาม
โครงการใหแกผูถือหุน
หลังจากนั้น คุณอุษณีย เลขวณิชกุล ตัวแทนจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด (ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ) นําเสนอความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอผูถือหุน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดสรุปความเห็น ดังนี้
• จากการพิจารณาขอมูลและเหตุผลที่กลาวขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา การเขาทํารายการในครั้งนี้
มีความสมเหตุสมผลและสงผลดีตอผูถือหุนของบริษัทฯ ในระยะยาวมากกวาผลเสีย โดยมีเหตุผลสําคัญสนับสนุนใน
การใหความเห็นดังนี้
• การเขาซื้อหุนสามัญธนาคารนครหลวงไทยเพื่อการควบรวมธุรกิจในภายหลัง เปนการขยายธุรกิจอยางกาว
กระโดดและสรางเสริมศักยภาพในการแขงขันในระยะยาว ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ฉับบที่ 1
และ 2 ของธนาคารแหงประเทศไทย
• ราคาที่เสนอซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ที่เทากับ 32.50 บาทตอหุน และราคาเสนอซื้อหุน
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ที่ 1.10 บาทตอหุน ตามลําดับ มีความสมเหตุสมผลและเปนราคาที่เหมาะสม
• จากพิจารณาถึงประโยชน และความเสี่ยงตางๆ ของการเขาทํารายการ ดังกลาวไวขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินมี
ความเห็นวา ผูถือหุนควรตอบรับมติเห็นชอบในการทํารายการในครั้งนี้
ประธานที่ประชุมไดสรุปการดําเนินการตามโครงการแบงเปน 4 ระยะ ดังตอไปนี้
ระยะที่ 1 การซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท ราชธานี ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
1) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ทําการซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จากกองทุนฯ จํานวนรวม
ทั้งสิ้น 1,005,330,950 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 47.58 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งหมด ในราคาหุนละ
32.50 บาท หรือคิดเปนมูลคารวมประมาณ 32,673 ลานบาท
2) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยฯ ที่เหลือในธนาคารนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน) จากผูถือหุนรายอื่นทั้งหมดโดย ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) จะเสนอซื้อหุนสามัญธนาคารนครหลวง
ไทย จํากัด (มหาชน) จากผูถือหุนทุกรายในราคาหุนละ 32.50 บาท หรือคิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 35,993
ลานบาท
3) การที่ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซื้อหุน ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จากกองทุนฯ ทําให
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) มีอํานาจควบคุมอยางมีนัยสําคัญใน ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
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ผูถือหุนใหญของบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) คิดเปนสัดสวนรอยละ 48.32 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว
ทั้งหมด ทําให ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) มีอํานาจควบคุมบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ผานการถือ
หุนในธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ดังนั้น ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยฯ
ทั้งหมดของ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) เชนกัน ทั้งนี้ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) จะเสนอซื้อหุน
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) จากผูถือหุนทุกรายในราคาหุนละ 1.10 บาท หรือคิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 905
ลานบาท
ระยะที่ 2 การรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
โดยภายหลังจากทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดดังกลาวแลว ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) จะรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2554
ระยะที่ 3 และ 4 การเพิกถอนหุนธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ออกจากการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และ การเลิกบริษัท
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) จะเสนอให ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเพื่อขอเพิกถอน
หลักทรัพยออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ ธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) จะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพยของ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ออก
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และทําการเลิกกิจการตอไป
ทั้งนี้ ขั้นตอนในการดําเนินการและระยะเวลาขางตนอาจมีการปรับเปลี่ยน หากมีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลง
โครงสรางการเขาทําธุรกรรมเพื่อใหสอดคลองหรือเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของและเงื่อนไข
หรือขอกําหนดในสัญญาซื้อขายหุน รวมทั้งกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนทางธุรกิจ
หลังจากนั้น ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาอยางกวางขวางตามขอมูลที่นําเสนอในที่ประชุม และประธานไดเปดโอกาส
ใหผูถือหุนซักถามและแสดงความเห็น ดังนี้
คุณดนุช บุนนาค (ผูถือหุน) ขอมูลจากวีดิทัศน วาจะมีการเพิ่มทุน ขอถามวาเปนการเพิ่มทุนของบริษัทใด
ประธานที่ประชุม ไดชี้แจงวาเปนการเพิ่มทุนของธนาคารธนชาต ซึ่งจะเปนการเพิ่มทุนแบบ Right Offering โดยมี
ระยะเวลาจองซื้อหุน 5 วัน ถาผูถือหุนมีมติอนุติรายการในวันนี้ บริษัทฯ จะชําระเงินเพิ่มทุนในวันที่ 8 เมษายน นี้ เพื่อ
ไปจายใหกองทุนฯ
คุณดนุช บุนนาค (ผูถือหุน) ถามเพิ่มเติมวา บริษัทฯ จะตองเพิ่มทุนหรือไม
ประธานที่ประชุม ชี้แจงวา บริษัทฯ ไมตองเพิ่มทุน
คุณวิชัย จารุสุขถาวร (ผูถือหุน) ไดแสดงความเห็นวา เห็นดวยกับการควบรวม และขอเสนอความคิดเห็นและ
คําถาม ดังตอไปนี้
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1) มีความเห็นวาวาราคาซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย ที่ราคา 32.50 บาทตอหุน เปนราคาสูงเกินไป เนื่องจากวา
มูลคาตามบัญชีตอหุนของธนาคารนครหลวงไทย อยูที่ประมาณ 19 บาท จึงเทากับวาธนาคารธนชาตซื้อที่ราคา 1.6
เทาของมูลคาตามบัญชี หากดูกําไรของธนาคารนครหลวงไทยใน 2-3 ปที่ผานมา ซึ่งอยูประมาณ 4,000 ลานบาท
เทียบกับเงินลงทุน จะไดอัตราผลตอบแทนประมาณรอยละ 6 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแหลงเงินทุนที่ใชในการเพิ่มทุนสวนหนึ่ง
มาจากการออกเสนอขายหุนกู 9,000 ลานบาท ที่อัตราดอกเบี้ย รอยละ 4.9 สําหรับธนาคารธนชาตไดออกหุนก็ โดยให
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.6 ดังนั้น คิดเปนผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุน ซึ่งเมื่อหักตนทุนของเงิน จะเหลือในอัตรา
รอยละ 1
2) จากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ใช Terminal Value ที่ 11-12 เทา ซึ่งมีความเห็นวาสูง
เกินไป หากเทียบกับธุรกิจธนาคารของไทย ซึ่งนาอยูที่ประมาณ 10 เทา
3) อัตราสวนกําไรเมื่อเทียบกับสินทรัพยของธุรกิจธนาคารพาณิชยของไทยจะอยูประมาณรอยละ 1 ซึ่งกําไรสวน
ใหญเปนกําไรจากสวนตางของอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนั้น ถาธนาคารธนชาตมีสินทรัพย
400,000 ลานบาท จะมีกําไรประมาณ 4,000 ลานบาท หากควบรวมกับธนาคารนครหลวงไทยจะมีขนาดสินทรัพย
ประมาณ 800,000 ลานบาท ซึ่งนาจะมีกําไรประมาณ 8,000 ลานบาท ซึ่งหากแบงกําไรไปเพื่อจายปนผลคืนใหบริษัท
ทุนธนชาต และสวนหนึ่งนําไปจายดอกเบี้ยหุนกู เงินกองทุนจะเพียงพอในการจะขยายธนาคารใหเติบโตไปไดหรือไม
4) ตองการทราบวาธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารสามารถกูยืมเงินไปเพื่อเขาซื้อธนาคารอื่นไดจํานวน
เทาใด
5) เนื่องจากคนสวนใหญยังไมคอยรูจักธนาคารธนชาต มากเทากับธนาคารนครหลวงไทย หากควบรวมแลวเปลี่ยน
ชื่อเปนธนาคารธนชาต จะสามารถใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในระดับเดียวกับธนาคารนครหลวงไทยไดหรือไม และมี
ความเห็นวาหากเปลี่ยนชื่อเปนธนาคารธนชาตจะสูญเสียคา Goodwill ในราคาสูง
ประธานที่ประชุม ขอชี้แจง ดังนี้
1) จากการศึกษาผลประโยชนจากขางหนา จากการควบรวม 2 ธนาคาร จะไดผลประโยชนหลายดาน เชน ดาน
คาใชจายลดลง ความสามารถในการเติบโตหรือความสามารถการแขงขันดีขึ้น ซึ่งจะสงผลใหกําไรเพิ่มขึ้น และจาก
การศึกษาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ใช discounted factor ที่รอยละ 12.5 หมายความวาจะไดประโยชนที่อัตรา
รอยละ 12.5 ซึ่งจะเปนอัตราที่สูงกวาตนทุนจากเงินกูมาก
2) การรวมกันธนาคารธนชาตจะไดศักยภาพในการแขงขันมากขึ้น ในธุรกิจธนาคาร หากธนาคารใดมีสวนแบงทาง
การตลาดต่ํากวารอยละ 10 จะแขงขันลําบากมาก อัตราความสามารถในการทํากําไรใหไดรอยละ 1 ของสินทรัพยรวม
ทําไดยากมาก ปจจุบันธนาคารธนชาตสามารถทําไดมากกวารอยละ 1 แตในระยะยาวจะมีความยากมากขึ้น แตถา
รวมกันแลว คาดวาจะสามารถทําใหอัตราความสามารถในการทํากําไรมากกวา รอยละ 1 ได
3) สําหรับราคาซื้อหุนละ 32.50 บาท ที่สูงกวามูลคาตามบัญชี 1.6 เทา เปนตัวเลขของ ณ สิ้นป 2552 โดยบริษัทฯ
พิจารณาวา กอนที่จายเงินชําระคาหุนใหกองทุนฯ ในเดือนเมษายนนั้น ธนาคารนครหลวงไทยจะมีกําไรเพิ่มขึ้นสวน
หนึ่ง และจะเริ่มทํา Tender Offer ชวงกลางป ซึ่งจะมีกําไรเพิ่มขึ้นอีก มูลคาตามบัญชีจะเพิ่มขึ้นตาม จะทําใหนอยกวา
1.6 เทา
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4) สวนตัวเลขที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนํามาใชนั้น ทางคณะกรรมการของธนาคารธนชาตและกรรมการใน
กลุมธนชาต ถือเปนตัวเลขระดับกลางๆ ยังมีโอกาสที่จะทําไดดีกวานั้น
5) เมื่อธนาคารมีกําไร จะพิจารณาจัดสรรกําไรบางสวนมาเพื่อจายปนผล และชําระดอกเบี้ยเงินกู และสวนที่เหลือ
ของกําไรจะสามารถรองรับการเจริญเติบโตของธนาคารได
6) ธนาคารไมไดเปนผูกําหนดในเรื่องการกูเงินของธนาคาร โดยความสามารถในการกูเงินจะขึ้นกับฐานะทางการเงิน
และ Credit Rating ของธนาคารเอง ธนาคารประเทศไทยจะคอยควบคุมเรื่อง BIS Ratio วาเพียงพอหรือไม
7) ในเรื่องนี้ ธนาคารธนชาตไดพิจารณาในเรื่องนี้แลว โดยปจจุบันธนาคารธนชาตไดปรับดอกเบี้ยเงินฝากลดลงให
เทากับธนาคารนครหลวงไทย เกือบทุกประเภทของเงินฝาก ตอไปเมื่อควบรวมกันแลว ฝากที่ใดก็จะไดดอกเบี้ยเทากัน
และภาพพจนของธนาคารธนชาตในปจจุบันก็เปนที่ยอมรับกันมากขึ้น
ผูถือหุนไมประสงคออกนาม ถามวา หากรวมกันแลว มีนโยบายอยางไร จะนําเขาตลาดหลักทรัพยฯ หรือไม
ประธานที่ประชุม ชี้แจงวาในตอนนี้ไมมีนโยบายที่จะนําธนาคารธนชาตเขาตลาดหลักทรัพยฯ ถาการทํา Tender
Offer ประสบผลสําเร็จ บริษัทฯจะถือหุนรอยละ 51 ทางสโกเทียแบงกถืออยูรอยละ 49
ผูถือหุนไมประสงคออกนาม ถามวา หลังควบรวมแลวจะนําบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มารวมกับ
บริษัทลิสซิ่งที่เปนลูกของธนาคารธนชาตหรือไม
ประธานที่ประชุม ตอบวา ในเรื่องนี้ ยังไมไดพิจารณาอยางละเอียด ยังไมแนใจวาเมื่อทํา Tender Offer แลวจะไดหุน
มามากนอยเพียงใด ซึ่งผลกระทบตอภาพรวมนอยมาก จึงยังไมไดกําหนดนโยบายชัดเจน
คุณวิชัย จารุสุขถาวร (ผูถือหุน) มีความเห็นวา Terminal Value ที่ 12 เทา เปนอัตราที่สูงเกินไป ซึ่งหากพิจารณา
การเติบโตของธนาคารนครหลวงไทยในระยะ 5 ปที่ผานมา มีผลตอบแทนที่รอยละ 9 และ TCAP ก็อยูที่ประมาณ
เดียวกัน โดยทั่วไป ธนาคารที่สวนใหญมีกําไรจากรายไดดอกเบี้ย ประมาณรอยละ 1 รายได
ประธานที่ประชุม ชี้แจงวา ผลตอบแทนของธนาคารหลวงไทย จะดูจากอดีตอยางเดียวคงไมได จะตองพิจารณาใน
อนาคตวาหลังควบรวมจะมีศักยภาพการแขงขันที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งคาดวาจะใหผลตอบแทนสูงกวา รอยละ 9
สําหรับบริษัทฯเองคงดูไมได เพราะรายไดสวนใหญมาจากเงินปนผลจากธนาคารธนชาต บริษัทฯคาดวาผลตอบแทนที่
ไดรับจากธนาคารธนชาตจะคอยๆดีขึ้น ซึ่งในชวงหลายปที่ผานมาธนาคารธนชาตขยายสาขาเพิ่มขึ้นมาก ทําใหกําไร
เพิ่มขึ้นนอย เพราะตองการที่จะสรางฐานใหแข็งแกรง เปนผูนําตลาดเชาซื้อ ซึ่งในปจจุบันเริ่มเห็นผล จากการมีกําไร
เพิ่มขึ้นเทียบเคียงกับธนาคารอื่นในประเทศไทย และเมื่อควบรวมกันแลว จะมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และคาดวา
จะสามารถทํากําไรตอสินทรัพยไดมากกวารอยละ 1
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอเรียนชี้แจงกับผูถือหุน เกี่ยวกับ Terminal Value ที่ใช โดยในสมมติฐาน บริษัทใช
P/E ในการคํานวณมูลคาสุดทาย เสมือนหนึ่งวาในปสุดทายจะขายหุน ซึ่ง P/E ที่ 11-12 เทา มาจากราคาคาเฉลี่ยของ
หุนของกลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ยอนหลัง 30-90 วัน ชวงสิ้นป 2552 สาเหตุที่ใชอางอิงกับธนาคารขนาดใหญ
เพราะวาขนาดของธนาคารเมื่อรวมแลวจะใหญเปนอันดับ 5
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีคําถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
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ผลการลงมติในวาระที่ 8 มีดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้

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

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

77.40
0.07
22.53
100.00

มติ ที่ป ระชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวา สามในสี่ข องจํา นวนผูถือ หุนที่เขาประชุมและมีสิท ธิอ อก
เสีย ง อนุมัติใ ห ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย
จํ า กั ด (มหาชน) จากกองทุ น เพื่ อ การฟ นฟู และพั ฒนาระบบสถาบั นการเงิ น และทํ าคํ าเสนอซื้ อ
หลักทรัพยทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษั ท ราชธานี ลิสซิ่ง จํา กัด
(มหาชน) จากผูถือหลักทรัพยทุกราย ตลอดจนใหธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) รับโอนกิจการ
ทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) และดําเนินการตามแผนงานที่เสนอ
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอขอเสนอแนะและคําถามตางๆ ได
คุณวิภา สุวณิชย (ผูถือหุน) เสนอแนะวา
ขอเสนอใหเปลี่ยนของชํารวยจากขาวสารเปน บัตรรถไฟฟา BTS หรือบัตรรถไฟฟาใตดิน
ประธานที่ประชุม แจงวา ขอรับไวพิจารณา
คุณวิชัย จารุสุขถาวร (ผูถือหุน)
บริษัทฯเคยแจงในที่ประชุมผูถือหุนเมื่อปที่แลว วาถือหุนธนาคารนครหลวงไทยอยูรอยละ 5 ซึ่ง ในขณะนั้นราคาหุน
ธนาคารนครหลวงไทย อยูที่ราคาหุนละ 6-10 บาท แตในวันนี้ประธานแจงวา ตนทุนเฉลี่ยของหุนธนาคารหลวงไทยที่
บริษัทฯ ถืออยูประมาณ 12 บาท แสดงวา มีการซื้อๆขายๆในระหวางนั้น ใชหรือไม
ประธานที่ประชุม ขอชี้แจงวา บริษัทฯ ไมมีการซื้อๆขายๆ แตบริษัทฯ มีการทยอยซื้อหุนเขามา โดยตนทุนเฉลี่ยที่
ราคาหุนละ 12.40 บาท
คุณวิชัย จารุสุขถาวร (ผูถือหุน) ขอแสดงความเห็นวา หากประธานเจาหนาที่บริหารหรือกรรมการถือหุนในบริษัท
จะรูสึกวามั่นใจในการเขามาลงทุนในบริษัทมากขึ้น
ประธานที่ประชุม กลาววา ถือเปนขอสังเกตอยางหนึ่ง
ผูถือหุนไมประสงคออกนาม ถามวา บริษัทจะมีนโยบายจายเงินปนผลเปลี่ยนไปหรือไม หลังจากควบรวมกันแลว
ประธานที่ประชุม ชี้แจงวา หากผลการดําเนินงานหลังการควบรวมเปนไปตามที่ประมาณไว ในระยะสั้นบริษัทคาด
วาจะสามารถคงอัตราการจายเงินปนผลที่อัตราเดิมได และถาในระยะยาวผลการดําเนินงานดีข้ึน ความสามารถใน
การจายเงินปนผลจะดีขึ้นดวย
หนาที่ 30

เอกสารแนบ 1
และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะหรือคําถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขออนุญาตปดประชุม โดยกลาว
ขอบคุณผูถือหุนที่เสียสละเวลามารวมในการประชุม รวมถึงคําติชมและ ขอเสนอแนะที่ไดรับ จะนําไปปรับปรุงใหดีขึ้น
ในการประชุมครั้งตอไป
นอกจากนี้ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใดเขาสูการพิจารณา ประธานจึงกลาวปดประชุม
ปดประชุมเวลา 13.45 นาฬิกา
ลงชื่อ
(

บันเทิง ตันติวิท__________ประธานที่ประชุม
นายบันเทิง ตันติวิท
)

ลงชื่อ
(

ภาณุพันธุ ตวงทอง
นายภาณุพันธุ ตวงทอง
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ผูจดบันทึกการประชุม
)

