
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2553 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 หน้า 1 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2553 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยลัเมอริเดียน 

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

วันพุธที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 10.00 นาฬิกา 
              

 

องค์ประชุม ณ เวลา 10.12 นาฬิกา มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน  410  ราย รับมอบฉนัทะ

จากบคุคลธรรมดา จํานวน   604 ราย และรับมอบฉนัทะจากนิติบคุคล  จํานวน  275  ราย รวม

ทัง้สิน้  1,289  ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้  569,591,430  หุ้น จากจํานวนหุ้นทัง้หมดของ

บริษัทท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 1,277,829,703 หุ้น* หรือคิดเป็นร้อยละ   44.58   ครบเป็นองค์

ประชมุ 

หมายเหต:ุ *จํานวนหุ้นที่ใช้เป็นฐานคํานวณมาจากจํานวนหุ้นของบริษัททัง้หมด หกัด้วยจํานวนหุ้นสามญัที่บริษัทฯ ซือ้หุ้นคืนจาก

โครงการซือ้หุ้นคืน จํานวน 55,324,300 หุ้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน มาตรา 66/1 ที่กําหนดเก่ียวกับการซือ้หุ้น

คืนของบริษัทว่า  “หุ้นที่บริษัทถืออยู่นัน้จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

และสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย” 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  
 

1.  นายบนัเทิง  ตนัติวิท ประธานกรรมการ 

2.  นายศภุเดช       พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

3.  นายสมเจตน์       หมูศ่ิริเลศิ กรรมการ  กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

4.  นางศิริเพ็ญ      สตีสวุรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ

สรรหา และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

5.  นายสมเกียรติ  

  

ศขุเทวา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหา 

และประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

6.   นางพนัธ์ทิพย์ สรุทิณฑ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา 

และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

7.  นายพิมล รัฐปัตย์ กรรมการ 

8.  นางสาวสวุรรณภา   สวุรรณประทีป กรรมการ  กรรมการบริหาร 

9.  นายทวศีกัดิ์        ศกัดิ์ศิริลาภ กรรมการ  กรรมการบริหาร 

 



รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2553 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 หน้า 2 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

เปิดประชุม นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ได้กลา่วเปิดประชุมเมื่อเวลา 10.12  

นาฬิกา แจ้งวา่วนันีเ้ป็นการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 มีระเบียบวาระการประชุม 9 วาระ โดยพิจารณา

เรียงตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัรายละเอียดในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุท่ีได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว  

ประธานได้แตง่ตัง้ให้ คุณภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง เป็นผู้จดบนัทกึการประชมุ  ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานได้แถลงให้

ท่ีประชมุทราบวา่ ในการประชมุครัง้นี ้มีกรรมการเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้จํานวน 9 ทา่น  จากจํานวนกรรมการทัง้หมด

ของบริษัทฯ จํานวน  9 ทา่น ซึง่ในจํานวนนีร้วมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธาน

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน รวมทัง้ผู้บริหารสงูสดุด้านการเงินของบริษัทฯ  

จากนัน้ประธานท่ีประชมุได้กลา่วแนะนํากรรมการเป็นรายบคุคลตอ่ท่ีประชมุ  

และในวนันีผู้้สอบบญัชีของบริษัท คือ คณุรัตนา จาละ จากบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั ก็ได้เข้าร่วม

ประชุมด้วย และเน่ืองด้วยในวนันีจ้ะมีวาระพิเศษ เพ่ือขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการให้ธนาคารธนชาต จํากัด 

(มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เข้าไปซือ้หุ้นธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) เพ่ือการควบรวมกิจการ 

ซึ่งตามกฎข้อบงัคบัจําเป็นจะต้องมีความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ให้ผู้ ถือหุ้นประกอบการพิจารณา ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตัง้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ท่ีปรึกษา จํากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระ พร้อมกบัได้สง่รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาก่อนหน้านีแ้ล้ว โดยในวนันี ้

บริษัทก็ได้เชิญผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช  โธมทัส ุไชยยศ ท่ีปรึกษา จํากัด เพ่ือเสนอความเห็นต่อ 

ผู้ ถือหุ้นและช่วยตอบคําถามแก่ผู้ ถือหุ้น ในวาระท่ี 8  คือ 

1) คณุทวี  ทวีแสงสกลุไทย   

2) คณุอษุณีย์  เลขวณิชกลุ  

3) คณุสมฤดี   ห์ลลีะเมียร   

ดงันัน้ หากในระหวา่งการประชมุทา่นผู้ ถือหุ้นประสงค์จะให้กรรมการ ผู้สอบบญัชี หรือท่ีปรึกษาทางการเงินตอบ

ชีแ้จงข้อซกัถามก็สามารถดําเนินการได้ และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้ชีแ้จงรายละเอียด / 

วิธีการดําเนินการประชมุให้ทราบดงันี ้ 

• บริษัทฯ ได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนไว้ให้กบัทกุทา่นเพ่ือความสะดวกในการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติในการ

ประชุม โดยบตัรลงคะแนนท่ีท่านได้รับจะแบ่งเป็นวาระต่าง ๆ ซึ่งฝ่ายจดัการได้พิมพ์รายละเอียดไว้ในบตัร

แล้ว 

สาํหรับวาระท่ี 2 เป็นการเสนอรายงานเพ่ือให้ท่ีประชมุรับทราบเทา่นัน้จึงไมม่ีบตัรลงคะแนน 

• การออกเสียงลงมติ สําหรับท่านท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใดกรุณา

กรอกมติของท่านพร้อมลงนามไว้ในบัตร เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บและรวบรวม

คะแนนดงักลา่ว 



รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2553 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 หน้า 3 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

• สําหรับท่านท่ีมีมติเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีมีมติไม่เห็นด้วย 

และงดออกเสียง หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระนัน้ได้จํานวน

เทา่ใด  จะถือเป็นคะแนนเสยีงท่ีมีมติเห็นชอบด้วย ทัง้นี ้รวมถึงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์

ไว้ในหนังสือมอบฉันทะท่ีมอบให้กรรมการของบริษัทเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมแทนและได้ส่งมายังบริษัทฯ 

ลว่งหน้าก่อนการประชมุแล้ว   

• ในระหวา่งการประชมุ หากผู้ ถือหุ้นทา่นใด ออกนอกห้องประชมุ และกลบัเข้าห้องประชุมไม่ทนัในช่วงเวลาท่ี

มีการลงมติวาระใด จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้ ไมไ่ด้อยูร่่วมประชมุในวาระนัน้ โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีคอยดแูลอยูท่ี่

ประตทูางเข้าออกห้องประชมุ 

• และเช่นเดียวกบัท่ีเคยปฏิบตัิเสมอมา ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง จะดําเนินการประชุมในวาระ

ถดัไปก่อน เมื่อการรวมคะแนนเป็นท่ีเรียบร้อยก็จะกลบัมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป 

หลงัจากการชีแ้จงดงักลา่วข้างต้น ประธานท่ีประชมุจึงขอเข้าสูก่ารพิจารณาตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2552 

ประธานที่ประชุม แถลงต่อท่ีประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2552 ได้จัดขึน้ในวันพฤหัสบดีท่ี 5 

พฤศจิกายน 2552 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจําเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดย

รายละเอียดของร่างรายงานการประชุม ได้จัดพิมพ์ไว้ในเล่มหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมหน้า 7 ถึงหน้า 16 โดย

ประธานท่ีประชมุได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารายงานการประชุมพร้อมกนัทีละหน้า พร้อมสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่าน

ใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมในจุดใดบ้างหรือไม่  หากผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีมีประเด็นชีแ้จงหรือคําถาม 

กรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุเพ่ือให้ผู้จดบนัทกึการประชมุ ได้บนัทกึรายงานการประชมุได้ถกูต้อง 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมดงักล่าว ประธานท่ีประชุมจึงเสนอให้ท่ี

ประชมุลงมติรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2552 

ผลการลงมตใินวาระท่ี 1 มีดงันี ้

เห็นด้วย จํานวน 569,640,638      เสยีง คิดเป็นร้อยละ        99.71 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง จํานวน 1,651,000                       เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.29 

จํานวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้ จํานวน 571,291,638  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2552 ซึ่ง

ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี  5 พฤศจิกายน 2552 

 



รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2553 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 หน้า 4 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้ คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร  เป็นผู้ นําเสนอรายงานผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ท่ีผา่นมา ตอ่ท่ีประชมุ  

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ในวาระท่ี 2 นี ้เป็นการรายงานผลการดําเนินงานจากคณะกรรมการ  ซึ่ง

ได้จดัเตรียมการนําเสนอไว้ในรูปแบบของวีดิทศัน์ ความยาวประมาณ 10 นาที  โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า สามารถ

พิจารณารายละเอียดไปพร้อมกับการรับชมวีดิทศัน์ได้จากหวัข้อ สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่  ในรายงาน

ประจําปี 2552 ซึง่ได้จดัทําเป็นแผน่ซีดีสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมเอกสารเชิญประชุม และผู้ ถือหุ้นก็สามารถขอรับ

เลม่หนงัสอืรายงานประจําปีเพ่ิมเติมได้   

ภายหลงัจบการนําเสนอวีดิทศัน์ คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์  แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่วีดิทศัน์ท่ีเสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับชมนัน้ เป็น

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2552 ท่ีผา่นมา  และเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นการเสนอเพ่ือทราบไม่มีการลงมติ

แตอ่ยา่งใด   ซึง่หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซกัถาม ขอให้ผู้ ถือหุ้นรวบรวมไว้เพ่ือเสนอในวาระตอ่ ๆ  ไป 

มติท่ีประชมุพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2552 ท่ีผา่นมา ตามท่ีเสนอผา่นวีดิทศัน์ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ฉบับสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้ คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี ้

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ในวาระท่ี 3 นี ้รายละเอียดคอ่นข้างมาก เพ่ือความสะดวกในการทําความ

เข้าใจของผู้ ถือหุ้น  บริษัทขอนําเสนอรายงานงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทและบริษัทย่อยผ่านวีดิทศัน์เพ่ือ

อธิบายฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2552 โดยวีดิทศัน์นีจ้ะมีความ

ยาวประมาณ 15 นาที และงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ฉบบัสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ได้ผ่านการตรวจสอบ

จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

ภายหลงัจากการนําเสนอวิดีทศัน์ ประธานที่ประชุม  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วีดิทศัน์ท่ีได้นําเสนอผ่านไปนัน้ ได้อธิบาย

ฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัท ในปี 2552 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยู่ในรายงานประจําปีและสรุป

ฐานะการเงิน ท่ีสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว โดยงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ฉบบัสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 

ท่ีเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นนีไ้ด้จดัทําขึน้อยา่งถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชีซึ่งเป็นท่ีรับรองกนัทัว่ไปโดยได้ผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว  

จากนัน้ ประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระนีอ้าจจะมีผู้สอบบญัชีคือ   

คณุรัตนา จาละ เข้าร่วมช่วยตอบคําถามให้แก่ผู้ ถือหุ้นด้วย  โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ดงันี ้
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 หน้า 5 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

ในฐานะผู้ลงทนุรายย่อยขอแสดงความยินดีกบับริษัทท่ีสามารถทําผลกําไรได้ดี ซึ่งเป็นไปเหมือนกบัธนาคารพาณิชย์

อ่ืน ๆ  จากอตัราส่วนต่างของดอกเบีย้ เน่ืองจากต้นทนุดอกเบีย้เงินฝากตํ่า แต่จากการท่ีบริษัทได้เน้นดอกเบีย้ด้าน

สินเช่ือ โดยเฉพาะดอกเบีย้สินเช่ือเช่าซือ้ก็ทําให้ได้กําไรมาก จากวีดิทศัน์รายงานว่าอตัราดอกเบีย้ของปี 2552 ได้

เทา่กบัร้อยละ 3.4 และของปี 2551 ได้เทา่กบัร้อยละ 3.1    ขอถามว่า อตัราดอกเบีย้ดงักลา่ว คือ Interest Margin ใช่

หรือไม ่ 

ประธานที่ประชุม ชีแ้จงว่า สว่นต่างอตัราดอกเบีย้ (Interest Spread) ของปี 2552 เท่ากบัร้อยละ 3.4 และปี 2551 

เท่ากับร้อยละ 3.1 นัน้ เป็นผลต่างระหว่างอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้ กับต้นทุนทางการเงิน 

(Cost of fund) 

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒคุิณ (ผู้รับมอบฉันทะ) ถามวา่ถ้าในปี 2553 ภาวะอตัราดอกเบีย้เงินฝากมีการปรับตวัสงูขึน้ 

ซึง่แนวโน้มอาจจะเป็นไปได้ เพราะเห็นวา่อตัราดอกเบีย้เงินเฟ้อจะปรับตวัเพ่ิมขึน้ ดงันัน้อตัราดอกเบีย้เงินฝากก็อาจจะ

เพ่ิมขึน้ อยากทราบวา่บริษัท ยงัคงมีกําไรสว่นตา่งจากมาร์จิน้ (Margin) อยู่หรือไม ่และจากผลการขยายตวัทางธุรกิจ

ของบริษัท ก็คาดวา่ในปีหน้าผลกําไรของบริษัทนา่จะเพ่ิมขึน้ 

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงว่า  ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา บริษัทได้รักษาอตัราดอกเบีย้

ทางด้านสินเช่ืออยู่ในระดบัท่ีดีพอสมควร มีการปรับลดลงบ้างแต่น้อยมาก ขณะเดียวกันทางด้านอตัราดอกเบีย้เงิน

ฝาก เน่ืองจากสภาพคลอ่ง (Liquidity) ในตลาดมีมาก แตก็่ลดลงพอสมควร สง่ผลให้ spread ในช่วงไตรมาสแรกของ

ปี 2553 อยูใ่นระดบัดี สาํหรับนโยบายของธนาคารแหง่ประเทศไทยในช่วงตอ่ไปนัน้ก็ยงัไมท่ราบแนน่อน   แตเ่น่ืองจาก

อตัราดอกเบีย้เงินฝากทัว่โลกมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมขึน้ อยา่งเช่น สหรัฐอเมริกา  ในสว่นของประเทศอินเดีย ออสเตรเลยี ก็

ได้มีการปรับเพ่ิมขึน้ไปแล้ว สําหรับของธนาคารธนชาตเอง จะเห็นได้ว่าต้นทุน (Cost) ของธนาคาร เมื่อเทียบกับ

ธนาคารนครหลวงไทย อยู่ในระดบัเดียวกัน แต่ต้นทนุโดยรวมของธนาคารธนชาตจะสงูกว่าธนาคารนครหลวงไทย

เลก็น้อย เน่ืองจากธนาคารได้เพ่ิมเงินฝากประเภทท่ีมีระยะเวลาการฝากยาวขึน้    โดยออกเงินฝากประเภท 24 เดือน 

และ 15 เดือน ซึ่งทําให้อตัราดอกเบีย้ค่อนข้างท่ีจะสงู ทําให้ต้นทนุโดยรวมของธนาคารสงูขึน้ แต่ถือเป็นการป้องกัน

ความเสีย่งของธนาคารในอนาคต หากดอกเบีย้ระยะสัน้เพ่ิมขึน้ไปมากผลกระทบกบัธนาคารก็จะไมม่ากนกั  

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (ผู้รับมอบฉันทะ) ถามว่าอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ทัง้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ท่ีได้มีการ

ออกและเสนอขายจํานวน 7,000 ล้านบาท และ 9,000  ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ดงักลา่วอยูท่ี่เทา่ใด 

ประธานที่ประชุม เรียนชีแ้จงวา่ ในการออกหุ้นกู้มีทัง้ของธนาคารธนชาตและบริษัททนุธนชาตนัน้ ต้นทนุในการออก

หุ้นกู้ ของบริษัททัง้สองแห่งนัน้  จะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน จึงขอให้  คุณสุวภา เจริญยิ่ง  กรรมการ

ผู้จดัการบริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) สายงานวาณิชธนกิจ ในฐานะท่ีปรึกษาในการออกและจดัจําหน่าย

หุ้นกู้ช่วยอธิบายต้นทนุในการออกหุ้นกู้ของธนาคารและของบริษัทตามลาํดบั 

คุณสุวภา เจริญยิ่ง ชีแ้จงว่า โดยข้อมลูลา่สดุธนาคารธนชาต ได้ออกหุ้นกู้ จํานวน  6,000 ล้านบาท เมื่อช่วงเดือนท่ี

แล้ว ต้นทนุ Subordinated อาย ุ10 ปี โดย 5 ปีแรก เทา่กบัร้อยละ 5 และในปีท่ี 6-10 เทา่กบัร้อยละ 5.5 
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สว่นท่ีเป็น  Subordinated (Tier 1) ซึง่อยูร่ะหวา่งการขออนญุาตจาก ธปท. อยู่ และกําลงัจะออกในเดือนนี ้ประมาณ 

7,130 ล้านบาท ต้นทนุอยูป่ระมาณคงท่ีร้อยละ 6  

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า การออกหุ้นกู้ ของบริษัทฯ และจํานวน 9,000   

ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 4.9 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปีของบริษัท หน้า 149  

สําหรับการออกหุ้นกู้ ของธนาคารธนชาตในปี 2552 จํานวน 2,000 ล้านบาท ซึ่งมีระบุไว้ในรายงานประจําปีของ

ธนาคารธนชาต เช่นกนั โดยมีอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้แบง่ออกเป็น 3 ช่วง ดงันี ้

1-3 ปี  อตัราดอกเบีย้คงท่ี เทา่กบัร้อยละ 5.25 

4-7 ปี  อตัราดอกเบีย้คงท่ี เทา่กบัร้อยละ 5.75 

8-10 ปี อตัราดอกเบีย้คงท่ี เทา่กบัร้อยละ 6.50 

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒคุิณ (ผู้รับมอบฉันทะ)  แสดงความเห็นเพ่ิมเติมว่า จากท่ี คณุศภุเดช พนูพิพฒัน์ ได้บอกว่า

แนวโน้มอตัราดอกเบีย้ของโลกจะเพ่ิมสงูขึน้ ก็เป็นห่วงว่าปีหน้าจะกําไรลดลงหรือไม่ เพราะมองว่าผลการดําเนินงาน

ของธนาคารธนชาตซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัททนุธนชาต จะสะท้อนต่อผลกําไรของบริษัททนุธนชาต และเงินปันผล

ของผู้ ถือหุ้น 

ประธานที่ประชุม ชีแ้จงเพ่ิมเติม จากท่ีคณุศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ ได้สอบถามเก่ียวกบัการออกหุ้นกู้ ระยะยาว ไม่ว่า

จะด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสทิธินัน้ ซึ่งจะทําให้ต้นทนุทางการเงินทัง้ของบริษัทและธนาคารธนชาตสงูขึน้ แต่เงินดงักลา่ว

ไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการประกอบธุรกิจปกติ แต่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือท่ีจะใช้เข้าไปซือ้หุ้นธนาคารนครหลวงไทย ซึ่ง

คาดว่าผลตอบแทนน่าจะสงูกว่าต้นทนุค่อนข้างมาก เหตผุลท่ีบริษัทใช้เงินกู้  เพราะว่าดอกเบีย้ของเงินกู้สามารถหกั

ภาษีได้  และจะเป็นการให้ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นมากกวา่การเพ่ิมทนุปกติ 

สําหรับการดําเนินงานปกติของธนาคาร อย่างท่ีคุณศุภเดช พนูพิพฒัน์ ได้เรียนให้ทราบแล้ว มีสญัญาณว่าดอกเบีย้

อาจจะคอ่ย ๆ ปรับตวัขึน้ แตม่ีความเห็นวา่สภาพคลอ่งในตลาดมมีาก ดงันัน้การขึน้ของดอกเบีย้คงจะคอ่ย ๆ ขึน้ไป ไม่

ขึน้แบบก้าวกระโดดมากมายนกั แต่ในขณะเดียวกันการปล่อยกู้ เช่าซือ้ ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของบริษัท เป็นการปล่อยกู้

แบบอตัราคงท่ี ของใหม่ท่ีปลอ่ยกู้ดอกเบีย้จะน้อยกว่าท่ีปลอ่ยเมื่อ 3-5 ปีท่ีแล้ว สง่ผลให้สว่นต่างของดอกเบีย้แคบลง 

ทําให้รายได้ทางด้านดอกเบีย้คิดเป็นอตัราเปอร์เซ็นต์จะค่อย ๆ ตกลงแต่ตกลงค่อนข้างช้า ถ้าเมื่อใดดอกเบีย้ขึน้

ดอกเบีย้เช่าซือ้จะคอ่ย ๆ ขึน้เหมือนกนั จะมีการปรับขึน้ ๆ ลง ๆ เป็นไปตามภาวะอตัราดอกเบีย้   ถ้ามองในภาพรวมใน

ระยะยาวก็ยงัเป็นธุรกิจท่ีดีอยู ่

ปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้กําไรดีหรือไม่ดี ไม่ใช่อยู่ท่ีส่วนต่างอตัราดอกเบีย้อย่างเดียว แต่อยู่ท่ีอตัราหนีเ้สียของเช่าซือ้ด้วย 

ในช่วง  6  เดือนท่ีผา่นมา มีอยู ่2 อยา่ง ท่ีทําให้สามารถควบคมุอตัราหนีเ้สยีได้ดี  คือ 



รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2553 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 หน้า 7 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

1) เศรษฐกิจเร่ิมฟืน้ตวั  กลา่วคือ ราคาพวกยางพารา นํา้มนัปาล์ม ข้าว ราคาผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ดีขึน้ สง่ผลให้หนีเ้สีย

โดยปกติก็จะน้อยลง 

2) การปรับเปลีย่นระบบการบริหารติดตามหนี ้ซึง่บริษัททําได้ดีกวา่เดิมมาก 

เมื่อ 2 อยา่งรวมกนั ทําให้อตัราหนีเ้สยีน้อยกวา่ในปีก่อน ๆ มาก สง่ผลให้กําไรโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงคร่ึงปีหลงัของ

ปี 2552 และสามเดือนแรกของปี 2553 คอ่นข้างท่ีจะดีมาก   

คุณพรเลิศ พระประเสริฐ  (ผู้ถอืหุ้น) มีคําถามดงันี ้

1) กําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานของปี 2552 ประมาณ 5,100 ล้านบาท ซึ่งมีรายการพิเศษคือกําไรการขายหุ้น

ธนาคารธนชาตให้กับธนาคารแห่งโนวาสโกเทียประมาณ 2,800 ล้านบาท อยากทราบว่าหากไม่มีรายการพิเศษ

ดงักลา่ว กําไรของบริษัทจะลดลงไป 2,800 ล้านบาท ใช่หรือไม่ 

2) รายการพิเศษอยา่งนี ้ในปีนีจ้ะมีหรือไม ่เช่นวา่หากไปซือ้หุ้นธนาคารนครหลวงไทยมา จะมีรายการพิเศษนีแ้สดง

ขึน้มาหรือไม ่และจะเป็นลบหรือบวกอยา่งไร 

ประธานที่ประชุม ตอบชีแ้จงดงันี ้

1) บริษัทได้ขายหุ้นธนาคารธนชาตให้กบัธนาคารโนวาสโกเทียเป็นเงิน 2,800 ล้านบาท ในจํานวนเงินนีบ้ริษัทต้อง

เสยีภาษีด้วย เข้าใจวา่มกํีาไรหลงัหกัภาษี 1,900 ล้านบาท เมื่อนํามาหกัออกจากกําไรสทุธิ 5,100 ล้านบาท กําไรจริง ๆ 

หากหกัด้วยรายการพิเศษออกไปแล้ว จะเทา่กบั 3,200 ล้านบาท 

2) บริษัทในตอนนีถื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทยอยู่จํานวน 105 ล้านหุ้น ในอตัราต้นทนุหุ้นละ 12 บาทเศษ ๆ ถ้าคิด

เป็นกําไร หากขายหุ้นไปในราคา 32.50 บาท กําไรจะประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานการ

บญัชี การขายหุ้นให้กบับริษัทในเครือท่ีนํางบการเงินมารวมกนั (Consolidated) กําไรจะไมแ่สดง โดยกําไร 2,000 กว่า

ล้านบาทนีจ้ะต้องหกัภาษีด้วย หลงัหกัภาษีจะไม่ปรากฏเป็นกําไรของธนชาต เพราะฉะนัน้ในปีนีจ้ะไม่มีกําไรพิเศษ 

มองอีกแง่หนึง่ก็จะสามารถซือ้หุ้นของธนาคารนครหลวงไทยได้ถกูลง จึงไมม่ีกําไรเกิดขึน้ในบริษัทแม ่

คุณรัตนา จาละ (ผู้สอบบัญชี) อธิบายเพ่ิมเติมวา่ ตามท่ีประธานชีแ้จงถกูต้องแล้ว ในแง่ของหลกัการบญัชี กําไรจาก

การขายหุ้นจากบริษัททนุธนชาตลงมาท่ีธนาคารธนชาตจะถกูตดัออก โดยในงบการเงินรวมจะแสดงต้นทนุในการเข้า

ซือ้หุ้นธนาคารนครหลวงไทยนัน้ถูกลง แต่สําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทของทุนธนชาตจะสามารถรับรู้กําไรในงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

หลงัจากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมต ิ

 

 

 

 



รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2553 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 หน้า 8 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

ผลการลงมตใินวาระท่ี 3 มีดงันี ้

เห็นด้วย จํานวน 585,495,440      เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ        99.40 

ไมเ่ห็นด้วย    จํานวน 0    เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง จํานวน 3,515,190                       เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ 0.60 

จํานวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้ จํานวน 589,010,630  เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 

มติ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก เห็นด้วยให้อนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ฉบบัสิน้สดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2552  ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิารจดัสรรเงนิกาํไรและจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2552 

ประธานที่ประชุม  แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีได้ชีแ้จงให้ท่านผู้ ถือหุ้น

ทราบในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  ไปแล้วนัน้  ปี 2552 บริษัทมีกําไรสทุธิตามงบเฉพาะกิจการจํานวน 3,527,190,247 

บาท ซึ่งตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด และคําชีแ้จงกรมพัฒนาธุรกิจ เร่ือง แนวทางปฏิบัติทางบญัชีในการ

จ่ายเงินปันผล ลงวนัท่ี 25 เมษายน 2550 กําหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทมหาชนจํากดัจะต้องจ่ายจากเงิน

กําไรจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (กิจการ) มีผลให้บริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้  ซึ่ง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิในวาระนี ้ดงันี ้

1) อนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิ เป็นทนุสํารองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 ของเงินกําไรสทุธิ คิดเป็นจํานวนเงิน 

176,359,512.35 บาท 

2) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ ถึงแม้กําไรของบริษัทจะมากขึน้ แตเ่น่ืองจากมีความจําเป็นท่ีจะต้องนําเงินไป

ลงทุนในธนาคารธนชาต เพ่ือการซือ้และควบรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย โดยไม่จําเป็นต้องขอให้ 

ผู้ ถือหุ้นเพ่ิมทนุ เห็นวา่ ควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2552 ของงวด 

6 เดือนหลงัตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) เป็น

จํานวนเงิน 766,697,821.80* บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครัง้นีเ้มื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลของงวดคร่ึงปีแรก ใน

อตัราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสบิห้าสตางค์)  เป็นจํานวนเงิน 447,240,396.05 บาท* แล้ว รวมเป็นจํานวนเงินปันผลท่ี

จ่ายจากผลการดําเนินงานประจําปี 2552 ทัง้สิน้ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท (เก้าสิบห้าสตางค์)  เป็นจํานวนเงิน  

1,213,938,217.85* บาท 

รวมจํานวนเงินกําไรท่ีขอจดัสรรในวาระนีเ้ท่ากบั 1,390,297,730.20 บาท และมีเงินกําไรสทุธิคงเหลือ (ภายหลงัการ

จดัสรร) จํานวน 2,136,892,516.80 บาท จะโอนเข้าไปอยูใ่นสว่นของผู้ ถือหุ้นในรายการกําไรสะสมตอ่ไป 



รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2553 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 หน้า 9 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

ในการจ่ายเงินปันผลครัง้นี ้คิดเป็นประมาณร้อยละ 34.42 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับสถิติการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัทในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมาตัง้แตผ่ลการดําเนินงานปี 2550 ถึง 2552 ก็ได้จดัทําตารางเปรียบเทียบ

ให้ทกุทา่นได้พิจารณาแล้ว ดงัท่ีปรากฏรายละเอียดในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุหน้าท่ี 17  

หมายเหต ุ*จํานวนเงินปันผลที่แสดง มีฐานการคํานวณจากจํานวนหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 1,333,154,003 หุ้น หกัด้วยจํานวนหุ้น

สามัญที่บริษัทฯ ซือ้หุ้ นคืนจากโครงการซือ้หุ้ นคืน จํานวน 55,324,300 หุ้ น คงเหลือจํานวนหุ้ นสามัญและหุ้ นบุริมสิทธิ เท่ากับ 

1,277,829,703 หุ้น  

และหากได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุแล้วก็จะกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 21 เมษายน 2553 และ

ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ. 2551)  โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 22 เมษายน 2553   และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 6 

พฤษภาคม 2553 

จากนัน้ ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น  ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความเห็นใน

วาระนีแ้ตอ่ยา่งใด  ประธานท่ีประชมุได้ขอให้ท่ีประชมุลงมติ 

ผลการลงมตใินวาระท่ี 4 มีดงันี ้

เห็นด้วย จํานวน 587,997,656      เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ        99.70 

ไมเ่ห็นด้วย    จํานวน 0    เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง จํานวน 1,768,400                       เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ 0.30 

จํานวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้ จํานวน 589,766,056  เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก   อนุมตัิการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 

2552 และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดคร่ึงปีหลงัในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท 

(หกสบิสตางค์) 

วาระที่ 5 รับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาํปี 2552 อนุมัติมอบอาํนาจให้คณะกรรมการ

มีอํานาจปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ และอนุมัติเงินบําเหน็จแก่กรรมการจากผลการดําเนินงาน

ประจาํปี 2552 



รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2553 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 หน้า 10 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

ประธานที่ประชุม แถลงต่อท่ีประชุมว่าในวาระนีเ้ป็นการรายงานค่าตอบแทนกรรมการท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา และ

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจําทุกปี โดยได้รายงานการจ่ายค่าตอบแทนท่ีได้จ่ายให้แก่คณะกรรมการ 

ทกุคณะในปี 2552 ให้ท่ีประชมุทราบ ดงันี ้

• คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  ซึง่จดัสรรจากวงเงินท่ีผู้ ถือหุ้นอนมุตัิไว้จํานวน 8,600,000 บาท โดยจํานวนท่ีจ่าย

ออกจริงเทา่กบั 6,030,000 บาท เป็นไปตามจํานวนครัง้ท่ีกรรมการเข้าร่วมประชมุ  

• ตารางแสดงอตัราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ทกุชุดเปรียบเทียบปี 2552 และ 

2551  รายละเอียดอยู่ในเอกสารหน้าท่ี 18 ส่วนค่าตอบแทนรายบุคคลท่ีจ่ายในปี 2552 ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงาน

ประจําปี หน้า 74-75 

• จํานวนคา่ตอบแทนท่ีจ่ายแก่คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน ๆ ทัง้ปี 2552 มีจํานวนเทา่กบั 1,220,000 บาท 

รายละเอียดดงักลา่วเป็นการรายงานเพ่ือทราบ โดยไมม่ีการลงมติ และนอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีได้รายงานไปแล้ว

นัน้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชน์อ่ืนใดในลกัษณะท่ีมิใช่ค่าตอบแทนตามปกติให้แก่

กรรมการ 

สํ า ห รับ ก า รพิ จ าร ณ า ค่า ต อ บแ ท นก ร ร มก า รแ ละ อนุมัติ เ งิ น บํา เ ห น็จ แ ก่ค ณ ะ กร ร ม กา ร บ ริ ษั ท  ข อ ใ ห้ 

คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดในวาระนี ้

คุณสมเกียรติ ศุขเทวา แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นว่าเพ่ือความคลอ่งตวั

ในการบริหารงานและทนัต่อการเปลี่ยนแปลง จึงขออนมุตัิให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท มี

อํานาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนกรรมการในรายละเอียด โดยยังคงอยู่ในวงเงินเดิมท่ีวงเงินไม่เกิน 

8,600,000 บาท  ซึง่ผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิไว้เมื่อคราวการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2550  และหากมีการเปลีย่นแปลง

วงเงินจะนํากลบัมาเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

ทัง้นี ้ในปี 2553 คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ขอเสนอให้ปรับค่าตอบแทน

กรรมการ ตามรายละเอียดในเอกสารหน้า 18 โดยการเสนอปรับในครัง้นีม้าจากการเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการ

ในอตุสาหกรรมเดียวกนั พิจารณาควบคูไ่ปกบัภาระ หน้าท่ี ขอบเขต บทบาท และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ

ทา่น โดยยงัคงอยูใ่นวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีวงเงินไมเ่กิน 8,600,000 บาท 

ในเร่ืองเงินบําเหน็จ คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรร

เงินบําเหน็จแก่กรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2552 ในอตัราร้อยละ 1 ของจํานวนเงินปันผลท่ีอนมุตัิจ่ายแก่ 

ผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นไปตามนโยบายท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้กําหนดไว้ 

โดยปีนีจํ้านวนเงินปันผลท่ีเสนอให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นจากผลการดําเนินงานทัง้ปีประมาณ 1,213,938,217.85 ดงันัน้ 

จํานวนเงินบําเหน็จท่ีขอเสนอจ่ายแก่กรรมการทัง้คณะ จึงเป็นเงินจํานวนประมาณ 12,139,382.18 บาท โดยให้

คณะกรรมการเป็นผู้ดําเนินการจัดสรรแก่กรรมการต่อไป โดยรายละเอียดของการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการ สรุป



รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2553 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 หน้า 11 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

เปรียบเทียบปี 2549  ถึง 2551 ได้จดัพิมพ์ไว้ในหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมหน้าท่ี 19 โดยปีท่ีแสดงในเอกสารเป็นปี

ผลประกอบการ 

หลงัจากนัน้  คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็น ก่อนเสนอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ

ในวาระนี ้

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม  ต้องการทราบว่า ในองค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีแจง ในปี 2552 ตรง

สว่นของคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีค่าเบีย้ประชุมทัง้ประธานและกรรมการตรวจสอบ  แต่ในปี 2553 ได้มีค่าเบีย้

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ิมขึน้มา อยากทราบวา่ทําไมถึงตา่งกนัในสว่นนัน้ 

คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ชีแ้จงว่า  เป็นการปรับเพ่ิมตามจํานวนครัง้ประชุมท่ีเพ่ิมขึน้ เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสม

ตามบทบาท ภาระหน้าท่ี ตามท่ีได้เรียนผู้ ถือหุ้นทราบแล้ว  ซึง่ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับ 15,000 บาทตอ่ครัง้ 

และกรรมการตรวจสอบ 10,000 ตอ่ทา่นตอ่ครัง้ ทัง้นีห้ากในการประชุมคราวใดกรรมการตรวจสอบท่านใดไม่เข้าร่วม

ประชมุก็จะไมไ่ด้รับคา่เบีย้ประชมุในสว่นนี ้

ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า  เข้าใจว่าเป็นไปตามการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนหลาย ๆ บริษัทใน 

ตลาดหลกัทรัพย์ โดยท่ีแยกผลตอบแทนกรรมการออกเป็น 2 สว่น สว่นหนึ่งเป็นผลตอบแทนประจํา และอีกสว่นหนึ่ง

เป็นผลตอบแทนจากการเข้าร่วมประชมุ  โดยการทําหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  

นัน้  ในการทําหน้าท่ีไม่ใช่เฉพาะเวลาท่ีมาประชุมเท่านัน้ ทกุท่านต้องทํางานอยู่ตลอดเวลา  บางทีก็ต้องมีเอกสารนํา

กลบัไปพิจารณาท่ีบ้าน เพ่ือพิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ดีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการก็มี

ความสาํคญัเช่นกนั 

 หลงัจากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมตใินวาระท่ี 5 มีดงันี ้

เห็นด้วย จํานวน 586,284,346      เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ        99.40 

ไมเ่ห็นด้วย    จํานวน 1,758,200    เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ 0.30 

งดออกเสยีง จํานวน 1,792,400                       เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ 0.30 

จํานวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้ จํานวน 589,834,946  เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 

มติ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่สองในสามของจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก

เสยีง เห็นด้วย 



รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2553 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 หน้า 12 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

1) อนุมตัิให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการปรับอตัราค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัท โดยมี

ยอดเงินจ่ายแก่กรรมการบริษัทรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 8,600,000 บาท ตอ่ปี (ไมร่วมเงินบําเหน็จ) 

2) อนมุตัิจดัสรรเงินบําเหน็จแก่คณะกรรมการบริษัท จากผลประกอบการปี 2552 ในอตัราร้อยละ 1 ของ

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ 

ประธานที่ประชุม  แถลงว่าวาระนีเ้ป็นการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ สําหรับ

รายช่ือกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในปีนี ้มีจํานวน 3 ทา่น  ประกอบด้วย   

 1.  นายบนัเทิง   ตนัติวิท 

 2.  นายพิมล   รัฐปัตย์ 

 3.  นายสมเกียรต ิ ศขุเทวา  

และในวาระนี ้คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นหนึ่งในกรรมการท่ีครบกําหนดออกตาม

วาระด้วย จึงขอให้ คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ  กรรมการสรรหา เป็นผู้ดําเนินการประชมุ 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี ้ประธานและกรรมการท่ีครบวาระอีก 2 ท่าน ได้ขออนญุาต 

ออกจากท่ีประชมุเป็นการชัว่คราว  

คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ  แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ สาํหรับการครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนง่ในคณะกรรมการบริษัทนี ้

รวมไปถึงการครบวาระการดํารงตําแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน ๆ ของแตล่ะทา่นด้วย 

การสรรหาหรือเสนอแนะผู้ ท่ีจะเข้ารับตําแหนง่แทนกรรมการท่ีครบวาระนี ้นอกจากคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ พิจารณาแล้ว  ช่วงเวลาตัง้แตว่นัท่ี 15 กนัยายน 2552  ถึงวนัท่ี 15 ตลุาคม 2552  บริษัท

ได้เปิดให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม ท่ีจะเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมครัง้นี ้ผ่าน

ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanachart.co.th) แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกําหนดเวลาดงักลา่วแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด

เสนอรายช่ือบคุคลเข้ามา  ดงันัน้  คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาเสนอ

กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 3 ทา่น ให้ผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 

โดยผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมลูประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 ทา่นได้จากเอกสารประกอบการประชมุตัง้แต่

หน้าท่ี 20 ถึงหน้าท่ี 24 หรือจากจอภาพท่ีนําเสนออยูข่ณะนี ้

โดยทกุท่านได้นําความรู้และประสบการณ์ทํางานในตําแหน่งหน้าท่ีด้านต่าง ๆ มาให้คําแนะนํา/ข้อเสนอแนะท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่บริษัทและคณะกรรมการ 

คณุบนัเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการ 
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บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 หน้า 13 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

 เป็นกรรมการ/ผู้บริหารท่ีร่วมงานกบักลุม่ธนชาตมากวา่ 30  ปี  

 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด การบริหาร และธุรกิจการเงินเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาท่ีดํารง

ตําแหน่งเป็นผู้บริหารกลุม่ธนชาต และกรรมการบริษัท ท่านได้ทุ่มเทในการปฏิบตัิหน้าท่ี มีส่วนร่วมอย่างมากในการ

เจริญเติบโตธุรกิจของกลุม่ธนชาต  

คณุพิมล รัฐปัตย์  กรรมการ 

 เป็นกรรมการ/ผู้บริหารท่ีร่วมงานกบักลุม่ธนชาตมาเกือบ 10 ปี 

 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย โดยก่อนหน้ามาร่วมงานกับกลุ่มธนชาต ท่านเคยดํารงตําแหน่ง

ประธานคณะกรรมการอยัการ สาํนกังานอยัการสงูสดุ และเป็นท่ีปรึกษากฎหมายให้กบับริษัทในกลุม่ 

คณุสมเกียรติ ศขุเทวา   กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)  ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน 

 เป็นกรรมการ/ผู้บริหารท่ีร่วมงานกบักลุม่ธนชาตมาเกือบ 10 ปี 

 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจการเงิน การธนาคารเป็นอยา่งดี มีสว่นร่วมในการเจริญเติบโตในธุรกิจของกลุม่

ธนชาต  

จากนัน้ คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ได้ขอให้ฝ่ายกฎหมาย ชว่ยอธิบายในกรณีคดคีวามของคณุบนัเทิง ตนัติวิท ประธาน

กรรมการ และคณุศภุเดช พนูพิพฒัน์  ประธานกรรมการบริหาร เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  

คุณชัยยง อัชฌานนท์   ชีแ้จงวา่  ตนเป็นหนึง่ในคณะทํางาน ท่ีทําหน้าท่ีทนายความในคดีท่ีฟ้องร้องกนั ระหว่างนาย

เกริกชัย  ซอโสตถิกุล กับบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย์ ธนชาติ จํากัด (มหาชน) (ปัจจุบันคือ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด 

(มหาชน)) มูลความในคดีนีเ้กิดขึน้ตัง้แต่เมื่อปี 2540  โดยในช่วงนัน้ผู้ ฟ้องคดีในเร่ืองนีเ้ป็นลกูค้ารายหนึ่งในฝ่าย

หลกัทรัพย์ เป็นลกูค้าเงินกู้ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ (Margin Loan) ได้สัง่ซือ้หลกัทรัพย์เป็นมลูคา่ประมาณ 160 ล้านบาท 

ในช่วงนัน้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมีประกาศให้บริษัทหลกัทรัพย์จะต้องทําการบงัคับขายหุ้น ในกรณีท่ี

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่หลกัประกนัตํ่ากวา่อตัราท่ีกําหนด (Maintenance Margin) 

ในขณะเดียวกนัช่วงนัน้เป็นช่วงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีนโยบายผ่อนปรนการบงัคบัขาย ก็ปรากฏว่า 

Maintenance Margin ของลกูค้ารายนีล้ดลง บริษัทก็เลยผอ่นปรนการบงัคบัขายตามนโยบาย ปรากฏว่าภายหลงัหุ้น

ได้ตกลงไปอีก ลกูค้าก็เลยมาฟ้องร้องเป็นคดีอาญา และคดีแพง่ 

ในสว่นของคดีอาญาฟ้องในข้อหาว่า “บริษัทซึ่งมีหน้าท่ีดูแลหุ้น ดแูลทรัพย์สินของลกูค้าแล้วปล่อยละเลย ไม่ทําการ

บงัคบัขาย ทําให้ลกูค้าดงักลา่วขาดทนุ” ลกูค้าได้ไปแจ้งความร้องทกุข์ พนกังานอยัการพิจารณาแล้วสดุท้าย มีคําสัง่

ฟ้องบริษัท และคณุสมเจตน์ หมูศ่ิริเลศิ ในฐานะท่ีเป็นกรรมการซึ่งดแูลธุรกิจหลกัทรัพย์ในขณะนัน้   ศาลพิพากษายก



รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2553 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 หน้า 14 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

ฟ้อง โดยให้เหตุผลว่า การท่ีไม่ได้บงัคบัขายหุ้นนัน้ เป็นการทําตามนโยบายของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเร่ืองของการ 

ผอ่นปรน 

ลกูค้ารายนีไ้ด้มาฟ้องคณุบนัเทิง ตนัติวิท และกรรมการอีก 3 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน ในข้อหาเดียวกัน  โดยในคดีหลงั

ศาลตดัสินว่า การท่ีบริษัทไม่บงัคบัขายหุ้น ถือเป็นการทําผิดหน้าท่ี และศาลมีคําพิพากษาว่ามีความผิด ขณะนีอ้ยู่

ระหวา่งการอทุธรณ์ 

คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ สอบถามผู้ ถือหุ้นว่า ไม่ทราบว่า ท่านผู้ ถือหุ้นท่านใด มีข้อคิดเห็น หรือประสงค์จะเสนอช่ือ

ผู้ใดเป็นกรรมการ  นอกเหนือจากทัง้ 3 ทา่นนีห้รือไม ่

แตไ่มป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเพ่ิมเติมแตอ่ยา่งใด  

หลงัจากนัน้  คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็น ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือ

แสดงความเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ในวาระนีม้ีวิธีการลงมติ 2 วิธี คือ ผู้ ถือหุ้นสามารถลงมติให้คณะกรรมการทัง้ชุด คือ ทัง้ 3 ท่าน หรือเลือกลงมติแยก

เป็นรายบคุคล ทัง้นี ้เพ่ือความโปร่งใสในการลงมติจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติแยกเป็นรายบคุคล โดยให้ใช้บตัรท่ีระบ ุวาระ

ท่ี 6 และระบช่ืุอกรรมการ  

6.1  นายบนัเทิง ตนัติวิท 

6.2  นายพิมล รัฐปัตย์ 

6.3  นายสมเกียรต ิ ศขุเทวา 

โดยท่านผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงมติในบตัรลงคะแนนและลงลายมือช่ือ พร้อมชูมือขึน้เพ่ือให้

เจ้าหน้าท่ีไปรับบตัร 

จากนัน้ คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ  ได้เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านท่ีได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว กลบัเข้าท่ี

ประชมุเพ่ือดําเนินการในวาระตอ่ไป 

ระหวา่งรอผลการตรวจนบัคะแนนเสยีงของท่ีประชมุในวาระแตง่ตัง้กรรมการกลบัเข้ารับตําแหนง่ต่ออีกวาระ  ประธาน

ท่ีประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในเร่ืองทัว่ไป ดงันี ้

คุณสุธีระ อริยะวนกิจ (ผู้ถอืหุ้น) สอบถามวา่  ในวาระพิจารณาจดัสรรเงินกําไร บริษัทเก็บกําไรไว้เพ่ือท่ีจะได้ไม่ต้อง

เพ่ิมทนุ สรุปวา่ในการท่ีจะเข้าไปซือ้หุ้นธนาคารนครหลวงไทยจะไมม่ีการเพ่ิมทนุใช่หรือไม ่ 

ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงวา่ ได้ยืนยนัทัง้ในท่ีประชมุและนอกท่ีประชุมหลายครัง้แล้ว แต่ว่านกัวิเคราะห์บางท่านก็ยงั

กล่าวถึงเร่ืองการเพ่ิมทุนอยู่เ ร่ือย ๆ บริษัทจะใช้เงินทุนท่ีมีอยู่ของบริษัททัง้หมดประมาณ 33,000 ล้านบาท  

เพราะฉะนัน้บริษัทมีความสามารถในการกู้ เงินคอ่นข้างมาก ซึง่บริษัทจะใช้เงินกู้ เข้าไปเพ่ิมทนุในธนาคารธนชาต แล้ว



รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2553 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 หน้า 15 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

ธนาคารธนชาตไปซือ้หุ้นธนาคารนครหลวงไทย   เพราะฉะนัน้ในวนันีแ้ละอนาคตข้างหน้าท่ีมองเห็นได้ไม่มีความ

จําเป็นท่ีบริษัทจะต้องเพ่ิมทนุ เพราะว่าเงินกู้ ท่ีบริษัทใช้ลงทนุนัน้ไม่มาก เมื่อเทียบกบัต้นทนุท่ีบริษัทมีอยู่ คาดหวงัว่า

ภายหลังท่ีธนาคารธนชาตกับธนาคารนครหลวงไทยควบรวมกันแล้ว น่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัท 

ทนุธนชาต เพ่ือใช้ชําระดอกเบีย้ และ/หรือชําระเงินต้นคืน รวมทัง้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นได้ในอนาคต และขอ

ยืนยนัอีกครัง้วา่จะไมม่ีการเพ่ิมทนุ 

คุณวิภา สุวณิชย์ (ผู้ถือหุ้น)  เสนอแนะว่า ในวาระพิจารณาผลการดําเนินงานบริษัท เป็นท่ีทราบแล้วว่าบริษัทมีผล

การดําเนินงานดี  เป็นไปได้หรือไมว่า่ คณะกรรมการบริษัท จะจดัทําแผนการดําเนินงาน ในอนาคตระยะ 3 ปี 5 ปี หรือ

อยา่งน้อย 1 ปี  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบวา่ในปีหน้าหรือปีตอ่ ๆ ไป คณะกรรมการมีแผนทําให้บริษัทเติบโตอย่างไร เช่น

จัดทําเป็น Projection ทัง้นีก็้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจว่าบริษัทจะเติบโต  มีผลกําไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับ 

ผู้ ถือหุ้นได้  

ประธานที่ประชุม   ขอรับไว้และนําไปพิจารณาวา่จะสามารถทําได้มากน้อยเพียงใดสําหรับปีถดัไป ในปีนีเ้ป็นปีท่ีผล

ประกอบการของบริษัทดี และหากผู้ ถือหุ้นอนมุตัิให้ธนาคารธนชาตเข้าไปซือ้หุ้นธนาคารนครหลวงไทยและควบรวมกนั 

ผลประกอบการจะต้องรวมกัน สําหรับประมาณการผลประกอบการเมื่อรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทยเข้ามาท่ี

ปรึกษาการเงินอิสระจะแสดงให้ทราบ กรณีถ้ายงัไมน่บัรวมกบัธนาคารนครหลวงไทย  แผนการดําเนินงานของธนาคาร

จะมีอยู ่3 เร่ืองสาํคญั ดงันี ้

1) ธนาคารจะพยายามลดต้นทุนเงินฝากลง ในตอนนีต้้นทุนเงินฝากของธนาคารธนชาตสูงกว่าธนาคาร 

นครหลวงไทยเลก็น้อย  เป้าหมายแรกของธนาคารก็จะลดให้เท่ากบัธนาคารนครหลวงไทย และเมื่อควบรวมกนัแล้วก็

จะลดมาให้เทา่กบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา และหลงัจากนัน้ก็จะพิจารณาไปถึงระดบัของธนาคารใหญ่ ๆ ตอ่ไป 

2) ในการทําธุรกิจเช่าซือ้ก็จะพยามรักษาตําแหนง่ผู้ นําธุรกิจในตลาดเช่าซือ้ต่อไป การแข่งขนัก็จะรุนแรงเหมือนเดิม

หรือรุนแรงขึน้ แต่การท่ีควบรวมกบัธนาคารหลวงไทยได้ จะทําให้สามารถให้บริการทําได้ดีขึน้ และความสามารถใน

การรักษา Marker share จะทําได้ดีขึน้ 

3) ธนาคารธนชาตมีเป้าหมายท่ีจะขยายสินเช่ือทางด้านบริษัทและทางด้านการค้า ได้แก่ Corporate loan และ 

Commercial loan ให้มากขึน้ ซึ่งธนาคารนครหลวงไทยมีสินเช่ือทางด้านนีม้าก เมื่อควบรวมกนับริษัทจะเน้นการให้

สนิเช่ือในด้านดงักลา่วมากขึน้ เพ่ือปรับลดอตัราสว่นสินเช่ือเช่าซือ้จากร้อยละ 70 ลดลงให้เหลือประมาณร้อยละ 50

สว่นท่ีจะให้นําเสนอประมาณทางการเงินให้ผู้ ถือทราบนัน้ ขออนุญาตนําไปศึกษาก่อนว่าทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะ

สามารถให้ทําได้มากน้อยเพียงใด 

มีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยให้แตง่ตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดต้องออกตามวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้ารับตาํแหนง่ตอ่อีกวาระ โดย

แยกการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคลจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของท่ีประชมุดงันี ้

1. นายบนัเทิง  ตนัติวิท 

เห็นด้วย จํานวน 574,797,746      เสยี คิดเป็นร้อยละ        97.44 
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 หน้า 16 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

ง 

ไมเ่ห็นด้วย    จํานวน 13,292,900    เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ 2.26 

งดออกเสยีง จํานวน 1,782,300                       เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ 0.30 

จํานวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้ จํานวน 589,872,946  เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 

2. นายพิมล  รัฐปัตย์ 

เห็นด้วย จํานวน 572,915,921      เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ        97.13 

ไมเ่ห็นด้วย    จํานวน 13,918,400    เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ 2.36 

งดออกเสยีง จํานวน 3,021,600                       เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ 0.51 

จํานวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้ จํานวน 589,855,921  เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 

3. นายสมเกียรติ  ศขุเทวา 

เห็นด้วย จํานวน 574,535,221      เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ        97.40 

ไมเ่ห็นด้วย    จํานวน 13,484,900    เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ 2.29 

งดออกเสยีง จํานวน 1,835,800                       เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ 0.31 

จํานวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้ จํานวน 589,855,921  เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 

มติ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก แตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่อีก

วาระ 

ก่อนเข้าสูว่าระตอ่ไป ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพ่ิมเติม ดงันี ้

คุณวิชัย  จารุสุขถาวร (ผู้ถอืหุ้น)  กลา่ววา่ เห็นด้วยกบัการเสนอให้กรรมการกลบัเข้ามาดาํรงตาํแหนง่อีกวาระ และ

ขอเสนอแนะวา่ในการแตง่ตัง้กรรมการทา่นเดมิกลบัเข้ามาดํารงตาํแหนง่ใหมน่ัน้ อยากให้มีการเขียนประวตักิรรมการ

เพ่ิมเติม รวมถึงผลการดําเนินงานของกรรมการแตล่ะทา่นในชว่งดํารงตําแหนง่ท่ีผา่นมาด้วย 
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 หน้า 17 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

ประธานที่ประชุม กลา่ววา่ เป็นขอเสนอท่ีดี เก่ียวกบัผลงานของกรรมการ โดยทางหนึง่จะให้กรรมการสรรหาทําเป็น

เอกสารแจกให้กบัผู้ ถือหุ้น อีกวธีิหนึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในท่ีประชมุ  โดยในคราวประชมุตอ่ไปจะทําตามท่ี

เสนอ 

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒคุิณ (ผู้รับมอบฉันทะ) กลา่วแสดงความยินดใีนกลบัเข้ามาดํารงตาํแหนง่ตอ่อีกวาระของ

กรรมการทัง้ 3 ทา่น และกลา่วให้กําลงัใจ คณุบนัเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการ และคณุศภุเดช พนูพิพฒัน์ ประธาน

กรรมการบริหาร จากกรณีท่ีถกูศาลชัน้ต้นพิพากษา  

ประธานที่ประชุม กลา่วแสดงความขอบคณุ และขอเข้าสูก่ารพิจารณาในวาระตอ่ไป 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2553 

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดใน

วาระนี ้ 

คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานักงาน 

เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2552 โดยกําหนดคา่สอบบญัชีให้เป็นจํานวนเงิน 1,650,000 บาท  

สําหรับปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอต่อผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท

สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั (Ernst & Young) มีรายนาม ดงันี ้

1. นางสาวรัตนา  จาละ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3734 และ/หรือ 

2. นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3516 และ/หรือ 

3. นายณรงค์  พนัตาวงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3315  

เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2553 โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 1,520,000 บาท ซึ่งอัตรา

คา่ตอบแทนในปี 2553 ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2552 

หลังจากได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของปริมาณงานและองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ แล้ว มีความเห็นว่า 

Ernst & Young มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินท่ีกลุม่ธนชาตประกอบการอยู่

และมีเครือขา่ยครอบคลมุเป็นท่ียอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทําให้มาตรฐานการสอบบญัชีของบริษัทอยู่ในระดบั

สากล ตลอดจนมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับบริษัท สําหรับค่าสอบบัญชีท่ีเสนอเข้ามาในปี 2553 นี ้ ก็มีความ

สมเหตสุมผล โดยผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน รวมถึงสํานกังาน Ernst & Young ไม่มีความสมัพนัธ์หรือรายการท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทแตอ่ยา่งใด และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

แล้ว และจากท่ีธนาคารธนชาตจะทําการซือ้หุ้นสามญัธนาคารนครหลวงไทยท่ีกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบ

สถาบนัการเงิน (“กองทนุ”) ถืออยู่จํานวนร้อยละ 47.58 ซึ่งได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นกบักองทนุฯ เมื่อวนัท่ี 11 
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 หน้า 18 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

มีนาคม 2553 โดยมีกําหนดชําระคา่หุ้นและรับโอนหุ้นประมาณวนัท่ี 9 เมษายน 2553 ซึ่งเมื่อธนาคารธนชาตเป็นผู้

ถือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยในสดัสว่นดงักลา่วแล้ว สง่ผลให้จะต้องจดัทํางบการเงินรวม โดยจะต้องรวมธนาคาร

นครหลวงไทยและบริษัทในกลุม่ของธนาคารนครหลวงไทย ในงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตและบริษัทด้วย ทํา

ให้ต้องเพ่ิมกระบวนการและเวลาในการสอบบญัชีมากยิ่งขึน้  

โดยในเบือ้งต้น Ernst & Young  ได้เสนอคา่สอบบญัชีเพ่ิมเติมเข้ามา โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจาก

ปริมาณงานและได้เจรจาตอ่รองแล้ว คิดเป็นคา่สอบบญัชีท่ีเพ่ิมเติมเทา่กบั  200,000 บาท เมื่อนําไปรวมกบัค่าสอบ

บญัชีประจําปีของบริษัทท่ีกําหนดไว้ จํานวน 1,520,000 บาท ทําให้ค่าสอบบญัชีของบริษัทรวมเท่ากบั 1,720,000 

บาท  

ดงันัน้ ในการขออนมุตัิคา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2553 คณะกรรมการจึงเสนอขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี

จากบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอน ยงั จํากัด ให้เป็นผู้สอบบญัชีบริษัท และกําหนดค่าสอบบญัชี ประจําปี 2553  

เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน  1,720,000 บาท  

สาํหรับรายละเอียดประวตัิผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ทา่นจะมีอยูใ่นเลม่หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ หน้าท่ี 25-27  

จากนัน้ คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็น ดงันี ้

คุณวิภา สุวณิชย์  (ผู้ถือหุ้น) ถามว่า ค่าสอบบญัชีแบ่งเป็น 2 สว่น  คือ 1) คือค่าสอบบญัชีของบริษัทท่ีขออนมุตัิ

เท่ากบั 1.72 ล้านบาท  2) เป็นค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยซึ่งมีอตัราเพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 8.73 อยากทราบว่าได้นํา

เกณฑ์ใดมาพิจารณา เพราะเป็นอตัราท่ีเพ่ิมขึน้มาก เพราะจากท่ีเคยไปประชมุบริษัทมหาชนอ่ืน ๆ มาพบวา่การเพ่ิม

ขึน้อยูใ่นอตัราไมเ่กินร้อยละ 3.25 ขอให้อธิบายเพ่ิมเติม 

คุณรัตนา จาละ (ผู้สอบบัญชี) อธิบายเพ่ิมเติมว่า ค่าธรรมเนียมท่ีเสนอเพ่ิมเติมในสว่นของการตรวจสอบบริษัท

ยอ่ยท่ีเพ่ิมขึน้อีกประมาณร้อยละ 8 ประกอบด้วยคา่สอบบญัชีท่ีได้มีการปรับเพ่ิมในหลาย ๆ บริษัท เหตผุลเกิดจาก

การขยายตวัของในสว่นของธุรกรรมของบริษัทยอ่ย ทําให้ในการตรวจสอบจําเป็นต้องใช้เวลาตรวจสอบเพ่ิมมากขึน้ 

อย่างเช่น ธนาคารธนชาต และธนชาตประกันชีวิต เป็นต้น จากการเพ่ิมขึน้ของปริมาณธุรกรรม การขยายตวัทาง

ธุรกิจของบริษัทยอ่ยจึงต้องขออนญุาตปรับคา่สอบบญัชีเพ่ิมขึน้  

คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ  ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ คา่ตอบแทนของสาํนกังานผู้สอบบญัชีมีการแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ ค่า

สอบบญัชี และ คา่บริการอ่ืน ๆ เช่น ค่าตรวจสอบพิเศษตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  เป็นต้น 

โดยในหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 5 หน้า 27 ได้แสดง ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย จํานวน 

14,200,000 บาท เป็นสว่นท่ีไมร่วมการตรวจสอบพิเศษตามประกาศของ ธปท. จํานวน 300,000 บาทของธนาคาร

ธนชาต  และ 350,000 บาท เป็นค่าสอบทานรายงานการประเมินระบบการควบคมุภายในเพ่ือนําสง่ คปภ. ของ

บริษัทประกนั  ซึง่จะแสดงรวมอยูใ่นคา่บริการอ่ืน (non-audit fee)  ทัง้นี ้เมื่อคํานวณรวมคา่ตอบแทนของสํานกังาน

ผู้สอบบญัชีของกลุม่ธนชาตในปี  2552 เท่ากบั 16.50 ล้านบาท และในปี 2553 เท่ากบั 16.96 ล้านบาท คิดเป็น

สดัสว่นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.79 
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 หน้า 19 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

คุณชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น) กลา่วว่า ตามท่ีคณุวิภา สวุณิชย์  (ผู้ ถือหุ้น) ได้ถามเก่ียวกบัค่าสอบบญัชีนัน้ เพ่ือ

ความชดัเจนและเข้าใจ ขอให้ช่วยอธิบายวา่ในรายการท่ีเพ่ิมขึน้นัน้เพ่ิมขึน้เทา่ใด และเป็นร้อยละเทา่ไร 

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร เพ่ือความกระจ่างเก่ียวกับรายละเอียดของค่าสอบบัญชี 

ขอชีแ้จงเพ่ิมเติมรายละเอียดของคา่ตอบแทนของสาํนกังานผู้สอบบญัชีของปี 2552 เปรียบเทียบกบัปี 2553 ดงันี ้  

(หน่วย : บาท)

ปี 2552

จํานวนเงิน ร้อยละ

1 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 1,650,000      1,520,000     -130,000 -7.88

2 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 7,600,000      8,200,000     +600,000 +7.89

3 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) 1,000,000      1,000,000     --- ---

4 บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จํากัด 1,000,000      950,000       -50,000 -5.00

5 บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากัด 450,000         430,000       -20,000 -4.44

6 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 370,000         390,000       +20,000 +5.41

7 บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จํากัด 610,000         540,000       -70,000 -11.47

8 บริษัท ที ลิสซิ่ง จํากัด 400,000         430,000       +30,000 +7.50

9 บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จํากัด 220,000         220,000       --- ---

10 บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 100,000         100,000       --- ---

11 บริษัท ธนชาตกฎหมายและปรเมินราคา จํากัด 280,000         280,000       --- ---

12 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 1,010,000      1,040,000     +30,000 +2.97

13 บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 950,000         1,000,000     +50,000 +5.26

14 กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ 6 340,000         340,000       --- ---

15 บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จํากัด 360,000         360,000       --- ---

16 บริษัท ธนชาต เอสพีวี 01 จํากัด 30,000           30,000         --- ---

17 บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 130,000         130,000       --- ---

รวมค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีทั้งสิ้น 16,500,000   16,960,000   +460,000 +2.79

ลําดับ รายชื่อบริษัทในกลุ่มธนชาต

ปี 2553

เพิ่ม/ลด จากปี 2552
จํานวนเงิน จํานวนเงิน

 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือข้อซกัถามเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชมุได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมตใินวาระท่ี 7 มีดงันี ้

เห็นด้วย จํานวน 586,277,933      เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ        99.40 

ไมเ่ห็นด้วย    จํานวน 1,134,300  เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ 0.19 

งดออกเสยีง จํานวน 2,418,200                       เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ 0.41 



รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2553 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 หน้า 20 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

จํานวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้ จํานวน 589,830,433  เสยี

ง 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 

มติ ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2553 

โดยมีรายช่ือ ดงันี ้   

1. นางสาวรัตนา จาละ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3734 และ/หรือ 

2. นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3516 และ/หรือ 

3. นายณรงค์  พนัตาวงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3315  

และกําหนดคา่สอบบญัชี ประจําปี 2553 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 1,720,000 บาท  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็นบริษัทย่อยซื อ้ หุ้นธนาคาร 

นครหลวงไทย จาํกัด (มหาชน) จากกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และทําคําเสนอ

ซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ ง จํากัด 

(มหาชน)  จากผู้ถอืหลักทรัพย์ทุกราย ตลอดจนให้ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) รับโอนกิจการทัง้หมด

ของธนาคารนครหลวงไทย จาํกัด (มหาชน) 

ประธานที่ประชุม ได้เสนอรายละเอียดสาํหรับวาระนี ้ดงันี ้

ตามท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 1/2552  เมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 

2552 มีมติอนุมตัิให้ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าร่วมประมูลซือ้หุ้น

ธนาคารนครหลวงไทย  จํากดั (มหาชน) (“ธนาคารนครหลวงไทย”) จากกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูและพฒันาระบบสถาบนั

การเงิน (“กองทนุฯ”) และ ธนาคารธนชาต เป็นผู้ชนะการประมลูซึ่งได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นกบักองทนุฯ เมื่อ

วนัท่ี 11 มีนาคม 2553 โดยหลงัจากลงนามสญัญาซือ้ขายหุ้น บริษัทฯ และธนาคารธนชาต จะต้องบรรลเุง่ือนไขสาํคญั 

ก่อนดําเนินการชําระคา่หุ้นและรับโอนหุ้น ดงันี ้

1) ธนาคารนครหลวงไทย และ/หรือธนาคารธนชาต (แล้วแตก่รณี) จะต้องได้รับการอนมุตัิ การยินยอม หรือผอ่นผนัใน

เร่ืองตา่ง ๆ ตามกฏหมายและกฎระเบียบท่ีจําเป็นทัง้หมด จากธนาคารแหง่ประเทศไทยและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ 

2) การได้รับการอนมุตัิท่ีจําเป็นจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

3) ตวัแทนของธนาคารธนชาต ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการของธนาคารนครหลวงไทย ตามสดัส่วนการถือหุ้นของ

กองทนุฯ โดยมีผลตัง้แตว่นัซือ้ขายหุ้น 

4) ไม่มีเหตุการณ์ท่ีสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อธนาคารนครหลวงไทยเกิดขึน้นบัแต่วนัท่ีลงนามในสญัญาซือ้

ขายหุ้น จนถึงวนัโอนหุ้น  



รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2553 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 หน้า 21 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

โดยภายหลงัจากท่ีธนาคารธนชาต เป็นผู้ ถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทยในจํานวนท่ีกองทนุฯ ถืออยู่ ธนาคารธนชาต 

จะต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของธนาคารนครหลวงไทย และบริษัท ราชธานี ลสิซิ่ง จํากดั (มหาชน) และจะ

มีการรับโอนกิจการตอ่ไป  

การซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของธนาคารนครหลวงไทย และ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากดั (มหาชน) จากผู้ ถือหลกัทรัพย์

ทุกราย และการรับโอนกิจการของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็น

การได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการ

ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึง่ต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้

ถือหุ้น  

โดยรายละเอียดสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัสง่ให้ผู้ ถือ

หุ้นพร้อมกบัหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ  

ต่อมา บริษัทฯ นําเสนอวีดิทศัน์เพ่ือนําเสนอข้อมูลสรุปถึงประโยชน์ในการควบรวมกิจการ และการดําเนินการตาม

โครงการให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

หลงัจากนัน้ คุณอุษณีย์ เลขวณิชกุล  ตวัแทนจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ จํากดั (ท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระ) นําเสนอความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปความเห็น ดงันี ้

• จากการพิจารณาข้อมลูและเหตผุลท่ีกลา่วข้างต้น ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา่ การเข้าทํารายการในครัง้นี ้

มีความสมเหตสุมผลและสง่ผลดีตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาวมากกว่าผลเสีย โดยมีเหตผุลสําคญัสนบัสนนุใน

การให้ความเห็นดงันี ้

• การเข้าซือ้หุ้ นสามญัธนาคารนครหลวงไทยเพ่ือการควบรวมธุรกิจในภายหลงั เป็นการขยายธุรกิจอย่างก้าว

กระโดดและสร้างเสริมศกัยภาพในการแขง่ขนัในระยะยาว ซึง่สอดคล้องกบัแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ฉบบัท่ี 1 

และ  2 ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

• ราคาท่ีเสนอซือ้หุ้นธนาคารนครหลวงไทย ท่ีเทา่กบั 32.50 บาทตอ่หุ้น และราคาเสนอซือ้หุ้นบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง 

จํากดั (มหาชน) ท่ี 1.10 บาทตอ่หุ้น ตามลาํดบั มีความสมเหตสุมผลและเป็นราคาท่ีเหมาะสม  

• จากการพิจารณาถึงประโยชน์ และความเสีย่งตา่ง ๆ ของการเข้าทํารายการ ดงักลา่วไว้ข้างต้น ท่ีปรึกษาทางการ

เงินมีความเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นควรตอบรับมติเห็นชอบในการทํารายการในครัง้นี ้

ประธานท่ีประชมุได้สรุปการดําเนินการตามโครงการแบง่เป็น 4 ระยะ ดงัตอ่ไปนี ้

ระยะที่ 1 การซือ้หุ้นธนาคารนครหลวงไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัท ราชธานี ลสีซิ่ง จาํกัด (มหาชน) 



รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2553 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 หน้า 22 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

1) ธนาคารธนชาต ทําการซือ้หุ้นธนาคารนครหลวงไทย จากกองทนุฯ จํานวนรวมทัง้สิน้ 1,005,330,950 หุ้น หรือ 

คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 47.58 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วทัง้หมด  ในราคาหุ้นละ 32.50 บาท หรือคิดเป็นมลูค่ารวม

ประมาณ 32,673 ล้านบาท 

2) ธนาคารธนชาต จะดําเนินการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ฯ ท่ีเหลือในธนาคารนครหลวงไทย จากผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน

ทัง้หมดโดย ธนาคารธนชาต จะเสนอซือ้หุ้นสามญัธนาคารนครหลวงไทย จากผู้ ถือหุ้นทุกรายในราคาหุ้นละ 32.50 

บาท หรือคิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ประมาณ 35,993 ล้านบาท  

3)  การท่ีธนาคารธนชาต ซือ้หุ้นธนาคารนครหลวงไทย จากกองทนุฯ  ทําให้ ธนาคารธนชาต มีอํานาจควบคมุอยา่งมี

นยัสําคญัใน ธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 

48.32 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วทัง้หมด ทําให้ ธนาคารธนชาต มีอํานาจควบคุมบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน) ผา่นการถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทย ดงันัน้ ธนาคารธนชาต ต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ฯ ทัง้หมดของ 

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) เช่นกัน ทัง้นี ้ธนาคารธนชาต  จะเสนอซือ้หุ้นบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน) จากผู้ ถือหุ้นทกุรายในราคาหุ้นละ 1.10 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 905 ล้านบาท  

ระยะที่ 2 การรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทย จาํกัด (มหาชน) 

โดยภายหลงัจากทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดดงักลา่วแล้ว ธนาคารธนชาต จะรับโอนกิจการทัง้หมดของธนาคาร

นครหลวงไทย ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปี 2554 

ระยะที่  3 และ 4 การเพิกถอนหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการเลิกบริษัท 

ธนาคารธนชาต จะเสนอให้ ธนาคารนครหลวงไทย ดําเนินการเพ่ือขอเพิกถอนหลกัทรัพย์ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และธนาคารธนชาต จะทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์เพ่ือการเพิกถอนหลกัทรัพย์ของ 

ธนาคารนครหลวงไทย ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และทําการเลกิกิจการตอ่ไป 

ทัง้นี ้ขัน้ตอนในการดําเนินการและระยะเวลาข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยน หากมีความจําเป็นท่ีจะต้องเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างการเข้าทําธุรกรรมเพ่ือให้สอดคล้องหรือเอือ้อํานวยตอ่การปฏิบตัิตามกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและเง่ือนไข

หรือข้อกําหนดในสญัญาซือ้ขายหุ้น รวมทัง้กรณีท่ีมีเหตผุลความจําเป็นทางธุรกิจ 

หลงัจากนัน้ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาอยา่งกว้างขวางตามข้อมลูท่ีนําเสนอในท่ีประชุม และประธานได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็น ดงันี ้ 

คุณดนุช บุนนาค (ผู้ถอืหุ้น)  ข้อมลูจากวีดิทศัน์ วา่จะมกีารเพ่ิมทนุ ขอถามวา่เป็นการเพ่ิมทนุของบริษัทใด 
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บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 หน้า 23 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

ประธานที่ประชุม ได้ชีแ้จงวา่เป็นการเพ่ิมทนุของธนาคารธนชาต ซึง่จะเป็นการเพ่ิมทนุแบบ Right Offering โดยมี

ระยะเวลาจองซือ้หุ้น 5 วนั ถ้าผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิรายการในวนันี ้บริษัทฯ จะชําระเงินเพ่ิมทนุในวนัท่ี 8 เมษายน 2554

นี ้เพ่ือไปจ่ายให้กองทนุฯ  

คุณดนุช บุนนาค (ผู้ถอืหุ้น) ถามเพ่ิมเตมิวา่ บริษัทฯ จะต้องเพ่ิมทนุหรือไม ่ 

ประธานที่ประชุม ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ไมต้่องเพ่ิมทนุ 

คุณวิชัย จารุสุขถาวร (ผู้ถอืหุ้น)  ได้แสดงความเห็นวา่ เห็นด้วยกบัการควบรวม และขอเสนอความคิดเห็นและ

คําถาม ดงัตอ่ไปนี ้

1) มีความเห็นวา่ราคาซือ้หุ้นธนาคารนครหลวงไทย ท่ีราคา 32.50 บาทตอ่หุ้น เป็นราคาสงูเกินไป เน่ืองจากวา่ มลูคา่

ตามบญัชีตอ่หุ้นของธนาคารนครหลวงไทย อยูท่ี่ประมาณ 19 บาท จึงเทา่กบัวา่ธนาคารธนชาตซือ้ท่ีราคา 1.6 เทา่ของ

มลูค่าตามบญัชี หากดกํูาไรของธนาคารนครหลวงไทยใน 2-3 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งอยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาท เทียบกบั

เงินลงทนุ จะได้อตัราผลตอบแทนประมาณร้อยละ 6 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการเพ่ิมทนุสว่นหนึ่งมาจาก

การออกเสนอขายหุ้นกู้  9,000 ล้านบาท ท่ีอตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.9 สําหรับธนาคารธนชาตได้ออกหุ้นกู้  โดยให้อตัรา

ดอกเบีย้ร้อยละ 5.6 ดังนัน้ คิดเป็นผลตอบแทนท่ีได้จากการลงทุน ซึ่งเมื่อหักต้นทุนของเงิน จะเหลือในอัตรา 

ร้อยละ 1  

2) จากรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ใช้ Terminal Value ท่ี 11-12 เทา่ ซึง่มีความเห็นวา่สงู

เกินไป หากเทียบกบัธุรกิจธนาคารของไทย ซึง่นา่อยูท่ี่ประมาณ 10 เทา่   

3) อตัราสว่นกําไรเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของไทยจะอยู่ประมาณร้อยละ 1 ซึ่งกําไรส่วน

ใหญ่เป็นกําไรจากสว่นต่างของอตัราดอกเบีย้เงินให้กู้กบัอตัราดอกเบีย้เงินฝาก ดงันัน้ ถ้าธนาคารธนชาตมีสินทรัพย์ 

400,000 ล้านบาท จะมีกําไรประมาณ 4,000 ล้านบาท หากควบรวมกบัธนาคารนครหลวงไทยจะมีขนาดสินทรัพย์

ประมาณ 800,000 ล้านบาท ซึง่นา่จะมีกําไรประมาณ 8,000 ล้านบาท ซึง่หากแบง่กําไรไปเพ่ือจ่ายปันผลคืนให้บริษัท

ทนุธนชาต และสว่นหนึง่นําไปจ่ายดอกเบีย้หุ้นกู้  เงินกองทนุจะเพียงพอในการจะขยายธนาคารให้เติบโตไปได้หรือไม ่ 

4) ต้องการทราบวา่ธนาคารแหง่ประเทศไทยอนญุาตให้ธนาคารสามารถกู้ยืมเงินไปเพ่ือเข้าซือ้ธนาคารอ่ืนได้จํานวน

เทา่ใด  

5) เน่ืองจากคนสว่นใหญ่ยงัไมค่อ่ยรู้จกัธนาคารธนชาต มากเท่ากบัธนาคารนครหลวงไทย หากควบรวมแล้วเปลี่ยน

ช่ือเป็นธนาคารธนชาต จะสามารถให้อตัราดอกเบีย้เงินฝากในระดบัเดียวกบัธนาคารนครหลวงไทยได้หรือไม่ และมี

ความเห็นวา่หากเปลีย่นช่ือเป็นธนาคารธนชาตจะสญูเสยีคา่ความนิยมในราคาสงู 

ประธานที่ประชุม ขอชีแ้จง ดงันี ้

1) จากการศึกษาผลประโยชน์จากข้างหน้า จากการควบรวม 2 ธนาคาร จะได้ผลประโยชน์หลายด้าน เช่น  ด้าน

ค่าใช้จ่ายลดลง ความสามารถในการเติบโตหรือความสามารถการแข่งขนัดีขึน้ ซึ่งจะสง่ผลให้กําไรเพ่ิมขึน้ และจาก
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บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 หน้า 24 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

การศกึษาของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ใช้ discounted factor ท่ีร้อยละ 12.5 หมายความว่าจะได้ประโยชน์ท่ีอตัรา

ร้อยละ 12.5 ซึง่จะเป็นอตัราท่ีสงูกวา่ต้นทนุจากเงินกู้มาก 

2) การรวมกนัธนาคารธนชาตจะได้ศกัยภาพในการแข่งขนัมากขึน้ ในธุรกิจธนาคาร หากธนาคารใดมีสว่นแบ่งทาง

การตลาดตํ่ากวา่ร้อยละ 10 จะแขง่ขนัลาํบากมาก อตัราความสามารถในการทํากําไรให้ได้ร้อยละ 1 ของสนิทรัพย์รวม 

ทําได้ยากมาก ปัจจบุนัธนาคารธนชาตสามารถทําได้มากกว่าร้อยละ 1 แต่ในระยะยาวจะมีความยากมากขึน้  แต่ถ้า

รวมกนัแล้ว คาดวา่จะสามารถทําให้อตัราความสามารถในการทํากําไรมากกวา่ ร้อยละ 1 ได้  

3) สาํหรับราคาซือ้หุ้นละ 32.50 บาท ท่ีสงูกว่ามลูค่าตามบญัชี 1.6 เท่า เป็นตวัเลขของ ณ สิน้ปี 2552  โดยบริษัทฯ 

พิจารณาว่า ก่อนท่ีจ่ายเงินชําระค่าหุ้นให้กองทนุฯ ในเดือนเมษายนนัน้ ธนาคารนครหลวงไทยจะมีกําไรเพ่ิมขึน้สว่น

หนึง่ และจะเร่ิมทํา Tender Offer ช่วงกลางปี ซึง่จะมีกําไรเพ่ิมขึน้อีก มลูคา่ตามบญัชีจะเพ่ิมขึน้ตาม จะทําให้น้อยกวา่ 

1.6 เทา่ 

4) สว่นตวัเลขท่ีทางท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระนํามาใช้นัน้ ทางคณะกรรมการของธนาคารธนชาตและกรรมการใน

กลุม่ธนชาต ถือเป็นตวัเลขระดบักลาง ๆ ยงัมีโอกาสท่ีจะทําได้ดีกวา่นัน้  

5) เมื่อธนาคารมีกําไร จะพิจารณาจดัสรรกําไรบางสว่นมาเพ่ือจ่ายปันผล และชําระดอกเบีย้เงินกู้  และสว่นท่ีเหลือ

ของกําไรจะสามารถรองรับการเจริญเติบโตของธนาคารได้  

6) ธนาคารไมไ่ด้เป็นผู้ กําหนดในเร่ืองการกู้ เงินของธนาคาร โดยความสามารถในการกู้ เงินจะขึน้กบัฐานะทางการเงิน

และ Credit Rating ของธนาคารเอง ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะคอยควบคมุเร่ือง BIS Ratio วา่เพียงพอหรือไม ่

7) ในเร่ืองนี ้ธนาคารธนชาตได้พิจารณาแล้ว โดยปัจจุบนัธนาคารธนชาตได้ปรับดอกเบีย้เงินฝากลดลงให้เท่ากับ

ธนาคารนครหลวงไทย เกือบทกุประเภทของเงินฝาก ต่อไปเมื่อควบรวมกนัแล้ว ฝากท่ีใดก็จะได้ดอกเบีย้เท่ากนั และ

ภาพพจน์ของธนาคารธนชาตในปัจจบุนัก็เป็นท่ียอมรับกนัมากขึน้  

ผู้ถอืหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม  ถามวา่ หากรวมกนัแล้ว มีนโยบายอยา่งไร จะนําเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือไม ่ 

ประธานที่ประชุม ชีแ้จงว่าในตอนนีไ้ม่มีนโยบายท่ีจะนําธนาคารธนชาตเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ ถ้าการทํา Tender 

Offer ประสบผลสาํเร็จ บริษัทจะถือหุ้นร้อยละ 51 ทางสโกเทียแบงก์ถืออยูร้่อยละ 49 

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม  ถามว่า หลงัควบรวมแล้วจะนําบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มารวมกับ

บริษัทลสิซิ่งท่ีเป็นลกูของธนาคารธนชาตหรือไม ่ 

ประธานที่ประชุม ตอบวา่ ในเร่ืองนี ้ยงัไมไ่ด้พิจารณาอยา่งละเอียด ยงัไมแ่นใ่จวา่เมื่อทํา Tender Offer แล้วจะได้หุ้น

มามากน้อยเพียงใด ซึง่ผลกระทบตอ่ภาพรวมน้อยมาก จึงยงัไมไ่ด้กําหนดนโยบายชดัเจน   
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บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 หน้า 25 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

คุณวิชัย จารุสุขถาวร (ผู้ถือหุ้น)  มีความเห็นว่า Terminal Value ท่ี 12 เท่า เป็นอตัราท่ีสงูเกินไป ซึ่งหากพิจารณา

การเติบโตของธนาคารนครหลวงไทยในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา มีผลตอบแทนท่ีร้อยละ 9 และบริษัทฯ ก็อยู่ท่ีประมาณ

เดียวกนั โดยทัว่ไป ธนาคารท่ีสว่นใหญ่มีกําไรจากรายได้ดอกเบีย้ ประมาณร้อยละ 1 

ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงวา่ ผลตอบแทนของธนาคารหลวงไทย จะดจูากอดีตอย่างเดียวคงไม่ได้ จะต้องพิจารณาใน

อนาคตว่าหลงัควบรวมจะมีศกัยภาพการแข่งขนัท่ีมีประสิทธิภาพดีขึน้ ซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนสงูกว่า ร้อยละ 9 

สําหรับบริษัทเองคงดไูม่ได้ เพราะรายได้สว่นใหญ่มาจากเงินปันผลจากธนาคารธนชาต บริษัทคาดว่าผลตอบแทนท่ี

ได้รับจากธนาคารธนชาตจะคอ่ย ๆ ดีขึน้ ซึง่ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาธนาคารธนชาตขยายสาขาเพ่ิมขึน้มาก ทําให้กําไร

เพ่ิมขึน้น้อย เพราะต้องการท่ีจะสร้างฐานให้แข็งแกร่ง เป็นผู้ นําตลาดเช่าซือ้ ซึ่งในปัจจุบนัเร่ิมเห็นผล จากการมีกําไร

เพ่ิมขึน้เทียบเคียงกบัธนาคารอ่ืนในประเทศไทย และเมื่อควบรวมกนัแล้ว จะมีรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้เพ่ิมขึน้ และคาดว่า

จะสามารถทํากําไรตอ่สนิทรัพย์ได้มากกวา่ร้อยละ 1 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  ขอเรียนชีแ้จงกบัผู้ ถือหุ้น เก่ียวกบั Terminal Value ท่ีใช้  โดยในสมมติฐาน บริษัทใช้ 

P/E ในการคํานวณมลูคา่สดุท้าย เสมือนหนึง่วา่ในปีสดุท้ายจะขายหุ้น ซึง่ P/E ท่ี 11-12 เทา่ มาจากราคาค่าเฉลี่ยของ

หุ้นของกลุม่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ย้อนหลงั 30-90 วนั ช่วงสิน้ปี 2552 สาเหตท่ีุใช้อ้างอิงกบัธนาคารขนาดใหญ่ 

เพราะวา่ขนาดของธนาคารเมื่อรวมแล้วจะใหญ่เป็นอนัดบั 5  

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

ผลการลงมตใินวาระท่ี 8 มีดงันี ้

เห็นด้วย จํานวน    456,610,833 เสยีง คิดเป็นร้อยละ        77.40 

ไมเ่ห็นด้วย    จํานวน 422,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.07 

งดออกเสยีง จํานวน 132,892,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 22.53 

จํานวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้ จํานวน 589,925,733 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00          

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออก

เสียง อนุมตัิให้ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซือ้หุ้นธนาคารนครหลวงไทย 

จํากัด (มหาชน) จากกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และทําคําเสนอซือ้

หลกัทรัพย์ทัง้หมดของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน)  จากผู้ ถือหลกัทรัพย์ทุกราย ตลอดจนให้ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) รับโอนกิจการ

ทัง้หมดของธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) และดําเนินการตามแผนงานท่ีเสนอ 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

ประธานที่ประชุม  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและคําถามตา่ง ๆ ได้ 
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บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 หน้า 26 จาก 26    (ฉบบัผ่านการรบัรองจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554) 

 

คุณวิภา สุวณิชย์ (ผู้ถอืหุ้น)  เสนอแนะวา่ 

ขอเสนอให้เปลีย่นของชําร่วยจากข้าวสารเป็น  บตัรรถไฟฟ้า BTS หรือบตัรรถไฟฟ้าใต้ดิน  

ประธานที่ประชุม แจ้งวา่  ขอรับไว้พิจารณา 

คุณวิชัย จารุสุขถาวร (ผู้ถอืหุ้น)   

บริษัทฯ เคยแจ้งในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเมื่อปีท่ีแล้ว ว่าถือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยอยู่ร้อยละ 5 ซึ่ง ในขณะนัน้ราคาหุ้น

ธนาคารนครหลวงไทย อยูท่ี่ราคาหุ้นละ 6-10 บาท แต่ในวนันีป้ระธานแจ้งว่า ต้นทนุเฉลี่ยของหุ้นธนาคารหลวงไทยท่ี

บริษัทฯ ถืออยูป่ระมาณ 12 บาท แสดงวา่ มีการซือ้ ๆ ขาย ๆ ในระหวา่งนัน้ ใช่หรือไม ่

ประธานที่ประชุม  ขอชีแ้จงว่า บริษัทฯ ไม่มีการซือ้ ๆ ขาย ๆ แต่บริษัทฯ มีการทยอยซือ้หุ้นเข้ามา โดยต้นทนุเฉลี่ยท่ี

ราคาหุ้นละ 12.40 บาท 

คุณวิชัย จารุสุขถาวร  (ผู้ถอืหุ้น)  ขอแสดงความเห็นวา่ หากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือกรรมการถือหุ้นในบริษัท 

จะรู้สกึวา่มัน่ใจในการเข้ามาลงทนุในบริษัทมากขึน้  

ประธานที่ประชุม  กลา่ววา่ ถือเป็นข้อสงัเกตอยา่งหนึง่ 

ผู้ถอืหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ถามวา่  บริษัทจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลเปลีย่นไปหรือไม ่หลงัจากควบรวมกนัแล้ว 

ประธานที่ประชุม ชีแ้จงว่า หากผลการดําเนินงานหลงัการควบรวมเป็นไปตามท่ีประมาณไว้ ในระยะสัน้บริษัทคาด

ว่าจะสามารถคงอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีอตัราเดิมได้ และถ้าในระยะยาวผลการดําเนินงานดีขึน้ ความสามารถใน

การจ่ายเงินปันผลจะดีขึน้ด้วย 

และเมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือคําถามเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชุมจึงขออนุญาตปิดประชุม โดยกลา่ว

ขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีเสยีสละเวลามาร่วมในการประชมุ รวมถึงคําติชมและ ข้อเสนอแนะท่ีได้รับ จะนําไปปรับปรุงให้ดีขึน้

ในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

นอกจากนีไ้มม่ีผู้ เสนอเร่ืองอ่ืนใดเข้าสูก่ารพิจารณา ประธานจงึกลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา    13.45    นาฬิกา 

ลงช่ือ             นายบันเทงิ  ตันติวทิ           ประธานท่ีประชมุ 

        (              นายบนัเทิง  ตนัติวิท             )   

ลงช่ือ            นายภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง      ผู้จดบนัทกึการประชมุ 

        (            นายภาณพุนัธุ์  ตวงทอง          )  
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