


 
 
 
 

 
 

 

 ก ำหนดกำรท่ีเก่ียวข้อง 

 รับตรวจสอบเอกสำรกำรมอบฉันทะ เวลำ 08.00 นำฬิกำ เป็นต้นไป 

 รับลงทะเบียนกำรร่วมประชุม เวลำ 08.00 นำฬิกำ จนกว่ำกำรประชุมจะแล้วเสร็จ 

 รับอำหำร เวลำ 08.00 นำฬิกำ ถงึเวลำ 10.00 นำฬิกำ  

 รับของท่ีระลึก เวลำ 08.00 นำฬิกำ เป็นต้นไป 
 (กรณีของทีร่ะลึกไม่พอ จะจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่อไป) 

 กำรมอบฉันทะ 

  ผู้ถือหุ้น 1 รำย (รวมทุกทะเบียนผู้ถือหุ้น) 

 มอบฉนัทะให้กบัผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึง่เพ่ือเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ 

 มอบฉนัทะในจ านวนหุ้นท่ีถือทัง้หมดไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นเพ่ือมอบฉันทะได้ 

ทัง้นี ้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน ำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่ งพิมพ์
บำร์โค้ด มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

โปรดศึกษาเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และจัดเตรียมเอกสารประกอบโดยครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการ 
ใช้สิทธิของผูถื้อหุน้ 

กำรถือหุ้นของบริษัท ทุนธนชำต จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 

ด้วยบริษัทฯ เป็นบริษัทแมข่องกลุม่ธุรกิจทางการเงิน โดยการอนญุาตของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) จึง
มีข้อจ ากัดการซือ้หรือมีหุ้ นในบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มธนชาต ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน 
ประกาศและหนงัสือของ ธปท. ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ผู้ ถือหุ้น 
จงึควรศกึษาเกณฑ์ดงักลา่ว เพ่ือรักษาไว้ซึง่สิทธิในการถือหุ้นโดยครบถ้วน 
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หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

ท่ี ธช.สลอ. 114/2562 

วนัท่ี 9 กนัยายน 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการ บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) (“ทุนธนชาต”) ครัง้ท่ี 9/2562 เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 

2562  มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี  

คริสตลั ฮอลล์  ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 

วัตถุประสงค์

และเหตุผล 

ทนุธนชาตจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 เมื่อวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562 และได้จดัทํารายงานการ

ประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในเวลาท่ีกําหนด รวมทัง้ 

ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของทนุธนชาตตัง้แตว่นัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 

ความเห็น

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ได้มีการบนัทึกไว้อย่าง

ถกูต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอรายงานการประชมุดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรอง 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 

ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และธนาคาร 

ธนชาต จํากัด (มหาชน) และแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และ

ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) 

วัตถุประสงค์

และเหตุผล 
ด้วย (ก) ทนุธนชาต และ The Bank of Nova Scotia และ (ข) ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร

ทหารไทย”) ได้มีการดําเนินการโดยสมคัรใจในอนัท่ีจะรวมกิจการของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

(“ธนาคารธนชาต”) และธนาคารทหารไทยเข้าด้วยกนัตามนโยบายท่ีรัฐให้การสนบัสนนุ ซึ่งรวมถึงการจะ

ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการดงักล่าว โดยการรวมกิจการของ

ธนาคารทัง้สองแหง่จะทําให้เกิดธนาคารพาณิชย์ท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ เพ่ิมศกัยภาพการแขง่ขนัในภาคธุรกิจทาง

การเงิน ลดต้นทนุในการบริหารจดัการ สร้างประสิทธิภาพในการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการให้กบัลกูค้า

ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึน้ และสามารถสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเ พ่ิมความมั่นคงและเสถียรภาพให้แก่ระบบ 

สถาบันการเงิน รวมทัง้เป็นการเพ่ิมความเช่ือมัน่ของภาคประชาชนท่ีมีต่อระบบสถาบนัการเงินไทย โดย

ธนาคารท่ีจะเกิดจากการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย จะมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ 

ING Bank N.V. (“ING”) ทนุธนชาต และกระทรวงการคลงั 

รูปแบบและโครงสร้างของการดาํเนินการ 

การดําเนินการเพ่ือให้เกิดการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย แบ่งออกได้เป็น  

2 ช่วง ดงันี ้

1) การดําเนินการก่อนการรวมกิจการ โดยการปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารธนชาตและ 

ทนุธนชาต (“การปรับโครงสร้างฯ”) โดยการลดขนาดกิจการของธนาคารธนชาตลงให้มีขนาด

 กิจการใกล้เคียงกับธนาคารทหารไทย เพ่ือความเหมาะสมในการรวมกิจการ โดยธนาคาร 

ธนชาตจะเสนอขายหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัท (รวมเรียกว่า 

“บริษัทย่อยและบริษัทอื่น”) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุรายตามสดัสว่นการถือหุ้น เพ่ือ

เป็นการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายของธนาคารธนชาตอย่างเท่าเทียมกนั โดยธนาคารธนชาตจะทํา

การเสนอขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนให้แก่ (ก) ทุนธนชาตซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 

ธนชาตในสดัสว่นร้อยละ 50.96 (ข)  Scotia Netherlands Holdings B.V. (“BNS”) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น

ของธนาคารธนชาตในสดัส่วนร้อยละ 49.00 และ (ค) ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตซึ่ง 

ถือหุ้นรวมกนัคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.04 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของธนาคารธนชาต  

ทัง้นี ้หุ้ นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้การปรับโครงสร้างฯ ประกอบด้วย  

(ก) หุ้นสามญัของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน ซึ่งได้แก่ บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากัด 

(มหาชน) (“ธนชาตประกันภัย” หรือ “TNI”) บริษัทหลักทรัพย์  ธนชาต จํากัด (มหาชน)  

(“บล.ธนชาต”หรือ “TNS”) และ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากัด (“บบส.ทีเอส” หรือ 
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“TSAMC”)  ( ข )  หุ้ น ส า มัญ ข อ ง บ ริ ษั ท ย่อ ย แ ละ บ ริ ษั ท อ่ื น ท่ี เ ป็ น บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งได้แก่ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“ราชธานี” หรือ “THANI”) 

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (“เอ็มบีเค”หรือ “MBK”) และ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์  

แกรนารี จํากดั (มหาชน) (“ปทุมไรซมิล”หรือ “PRG”) (ค) หุ้นสามญัของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน

บางบริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“ซีคอน” หรือ “SEACON”) 

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด (“อายิโนะโมะโต๊ะ” หรือ “AJNMT”)  

บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลสีซิ่ง จํากดั (“ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง” หรือ “TGL”) บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด์ 

ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด(“ธนชาตเทรนน่ิง” หรือ “TTD”) บริษัท รักษาความปลอดภัย  

สคิบ เซอร์วิส จํากดั (“สคิบเซอร์วิส”หรือ “SSV”) และ บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส 

จํากดั (“ธนชาตแมเนจเม้นท์”หรือ “TMS”) 

โดยในการขายหุ้นสามัญของราชธานี ธนาคารธนชาตจะจัดตัง้นิติบุคคลลําดบัท่ี 1 (“SPV1”) 

จากนัน้ ธนาคารธนชาตจะดําเนินการขายหุ้นท่ีธนาคารธนชาตถืออยู่ใน SPV1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

รายใหญ่ของธนาคารธนชาต อนัได้แก่ ทนุธนชาต และ BNS ตามสดัสว่นในทํานองเดียวกบัการ

ถือหุ้นในธนาคารธนชาต หลงัจากนัน้ ธนาคารธนชาตจะทําการเสนอขายหุ้นท่ีถืออยู่ในราชธานี

ให้แก่ SPV1 และผู้ ถือหุ้ นรายย่อยต่อไป นอกจากนี ้ในการขายหุ้ นสามัญของบริษัทย่อยและ 

บริษัทอ่ืนบางบริษัทใน (ค) ข้างต้น ธนาคารธนชาตจะจัดตัง้นิติบุคคลลําดับท่ี 2 (“SPV2”)  

เพ่ือเข้าซือ้หุ้ นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัทดังกล่าวจากธนาคารธนชาต จากนัน้ 

ธนาคารธนชาตจะดําเนินการขายหุ้นท่ีธนาคารธนชาตถืออยู่ใน SPV2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร

ธนชาตทกุรายตามสดัสว่นการถือหุ้นตอ่ไป 

2) การดําเนินการตามแผนการรวมกิจการ ภายหลังจากท่ีทุนธนชาตและธนาคารธนชาต 

ดําเนินการปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ ประกอบด้วย (ก)  ธนาคารทหารไทยเสนอซือ้หุ้นสามญัของ 

ธนาคารธนชาตจากผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย (ข) ธนาคารทหารไทยเสนอขายหุ้นสามญั 

เพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย และ (ค) การโอนกิจการทัง้หมดของธนาคาร 

ธนชาต (Entire Business Transfer) ให้แก่ธนาคารทหารไทย (รวมเรียกว่า “การรวมกิจการฯ”) 

โดยภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิน้ และโครงการซือ้หุ้นเพ่ือการโอนและรับโอนกิจการ

ทัง้หมดของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย (“โครงการการรวมกิจการ”) ได้รับ 

ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ธนาคารทหารไทยจะเสนอซือ้หุ้นสามญัของ 

ธนาคารธนชาตจากผู้ ถือหุ้ นของธนาคารธนชาตทุกราย และธนาคารทหารไทยจะเสนอขาย 

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย 

ภายหลงัจากท่ีทําการซือ้ขายหุ้นของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็จสิน้ ธนาคาร 

ทหารไทยและธนาคารธนชาตจะดําเนินการตามโครงการการรวมกิจการท่ีได้รับความเห็นชอบ 

จากธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือดําเนินการโอนกิจการทัง้หมดของธนาคารธนชาต (Entire 
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Business Transfer) ให้แก่ธนาคารทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยจะรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์และ

หนีส้ินทัง้หมดของธนาคารธนชาต และธนาคารธนชาตจะหยุดประกอบกิจการ คืนใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และทําการเลกิบริษัทเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการชําระบญัชีตอ่ไป 

ทัง้นี ้การปรับโครงสร้างฯ การเสนอซือ้หุ้ นสามัญของธนาคารธนชาตโดยธนาคารทหารไทย และ 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาต มีกําหนดการ

เบือ้งต้นสาํหรับการทํารายการ ภายในเดือนธนัวาคม 2562 และคาดว่าการโอนกิจการทัง้หมดของธนาคาร

ธนชาต (Entire Business Transfer) ให้แก่ธนาคารทหารไทย จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 โดยรายการ

ดงักลา่วมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุเลม่ 2 สว่นท่ี 1 และ 3   

ในการนี ้ทุนธนชาตจะลงนามและได้เข้าลงนามในสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการปรับโครงสร้างฯ และ 

การรวมกิจการฯ (“สัญญาที่ เกี่ยวข้อง”) อนัได้แก่ (ก) สญัญาซือ้ขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน 

ระหวา่งทนุธนชาต ธนาคารธนชาต และ BNS เพ่ือดําเนินการปรับโครงสร้างฯ โดยทนุธนชาตจะเข้าลงนาม

ในสัญญาดังกล่าวภายหลังจากท่ีธนาคารธนชาตได้ดําเนินการจัดตัง้ SPV1 และ SPV2 แล้ว  

(ข) สัญญาซือ้ขายหุ้ นสามัญของธนาคารธนชาต ระหว่างทุนธนชาต BNS และธนาคารทหารไทย  

ซึ่งทุนธนชาตได้ลงนามในสญัญาดังกล่าวแล้วเมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 โดยภายใต้สญัญาดังกล่าว  

ทนุธนชาต และ BNS ตกลงจะขายหุ้นท่ีถืออยู่ในธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทยเป็นจํานวนรวม

ทัง้สิน้ไม่น้อยกว่า 6,062,438,397 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่น้อยกว่า 99.96 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด

ของธนาคารธนชาต และ (ค) สญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยระหว่าง ทุนธนชาต 

BNS และธนาคารทหารไทย ซึ่งทุนธนชาตได้ลงนามในสญัญาดงักลา่วแล้วเมื่อวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  

โดยภายใต้สญัญาดงักล่าว ธนาคารทหารไทยตกลงจะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย

จํานวนไมเ่กิน 27,622,837,416 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย ทัง้นี ้รายละเอียดของสญัญา

ท่ีเก่ียวข้องปรากฏตามข้อ 3.1.2 ของเอกสารประกอบการประชมุ เลม่ 2 สว่นท่ี 1  

การดําเนินการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ จะเกิดขึน้ภายหลงัจากทุนธนชาตได้รับอนุมตัิจากท่ี

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562  ซึง่จะประชมุในวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 รวมทัง้ธนาคารธนชาตและ

ธนาคารทหารไทยได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยแล้ว  

โดยทนุธนชาตคาดวา่การดําเนินการปรับโครงสร้างฯ การขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต และการซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย จะเสร็จสมบรูณ์ภายในปี 2562 หลงัจากท่ีได้รับอนญุาตจากหนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้องและเง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใต้สญัญาท่ีเก่ียวข้องเป็นผลสําเร็จ หรือได้รับการผ่อนผนัจาก

คู่สญัญาฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และได้มีการดําเนินการต่าง ๆ ตามท่ีได้ระบไุว้ในสญัญาท่ีเก่ียวข้องเสร็จสมบรูณ์ 

ทัง้นี ้การดําเนินการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้องและอยู่ภายใต้เง่ือนไขในการเข้าทํารายการตามรายละเอียดในข้อ 13 ของเอกสารประกอบการ

ประชมุ เลม่ 2 สว่นท่ี 1 
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ดังนัน้ ทุนธนชาตจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับทราบการปรับโครงสร้างธุรกิจของ 

ทุนธนชาตและธนาคารธนชาต และแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีข้อมูลอย่างเพียงพอเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาและลงมติในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการ 

ปรับโครงสร้างและแผนการรวมกิจดงักลา่วในวาระตอ่ ๆ ไป 

ความเห็น

คณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบการปรับโครงสร้างธุรกิจของทนุธนชาตและธนาคารธนชาต และ

แผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย ซึ่งจะสามารถทําให้การรวมกิจการ

ระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทุนธนชาตและ 

ผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาตในระยะยาว อีกทัง้ เพ่ือเป็นข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหุ้นประกอบการพิจารณาและลงมติใน

วาระการดําเนินการท่ีเก่ียวข้อง 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไมม่ีการลงมติ 

เนื่องจากเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการปรับโครงสร้าง

ธุรกิจของทุนธนชาตและธนาคารธนชาต และการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย ดังนั้น  

การพิจารณาอนมุติัเร่ืองดงักล่าวในแต่ละวาระจึงถือเป็นเงือ่นไขซ่ึงกนัและกนั โดยหากเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่ไดร้บัการอนมุติัจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าเร่ืองอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเร่ือง 

ทีเ่กี่ยวข้องในวาระอืน่ ๆ อีกต่อไป 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการดําเนินการที่สําคัญเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ทุนธนชาต

จาํกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) ดังนี ้

วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซือ้หุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาต จํากัด 

(มหาชน) ถอือยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ในส่วนที่เสนอขายให้แก่บริษัท ทุนธนชาต 

จาํกัด (มหาชน) 

วัตถุประสงค์

และเหตุผล 
ตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบเก่ียวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจของทุนธนชาตและธนาคาร 

ธนชาตก่อนการรวมกิจการฯ โดยธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน 

ท่ีธนาคารธนชาตถืออยู่ทัง้หมดให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้ น  

ดงัรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 2 ข้างต้น โดยการปรับโครงสร้างฯ จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ

ก่อนท่ีธนาคารทหารไทยจะทําการเสนอซือ้หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตจากผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาต 

ทกุรายและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย ซึง่ในเบือ้งต้น มีกําหนดการ

สําหรับการซือ้ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตและการซือ้ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทย

ดงักลา่วภายในเดือนธนัวาคม 2562 (“วันที่ทาํรายการ”) 
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ภายหลงัจากท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเง่ือนไขบังคับก่อนตามท่ีกําหนดในสญัญา 

ท่ีเก่ียวข้องเสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการผ่อนผนัจากคู่สญัญาฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทุนธนชาตจะเข้าซือ้หุ้นของ

บริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนจากธนาคารธนชาตตามสดัส่วนการถือหุ้นของทุนธนชาตในธนาคารธนชาต  

ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านลา่งนี ้

จาํนวนหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่ทุนธนชาตจะเข้าซือ้จากธนาคารธนชาตตามสัดส่วน

การถอืหุ้น1/ 

บริษัทย่อยและ 

บริษัทอ่ืนที่ปรับโครงสร้าง 

หุ้นที่ธนาคาร 

ธนชาตจะขาย 

หุ้นที่ทุนธนชาตจะซือ้ตามสัดส่วน 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ (%) จาํนวนหุ้น ร้อยละ (%) 

1 TNS 1,659,999,930 100.00% 845,948,410 50.96% 

2 TNI 492,999,434 100.00% 251,236,207 50.96% 

3 TSAMC 199,999,997 100.00% 101,921,497 50.96% 

4 MBK 167,797,300 9.90% 85,510,760 5.05% 

5 PRG 58,844,130 9.81% 29,987,408 5.00% 

6 SPV1 99,998 100.00% 50,980 50.98% 

7 THANI2/ 2,460,861,562 65.18% -2/ - 

8 SPV23/ 405,359,4844/ 100.00% 206,574,232 50.96% 

9 AJNMT 477,816 6.00% - - 

10 SEACON 260,284 4.53% - - 

11 TGL 35,999,994 100.00% - - 

12 TTD 499,993 100.00% - - 

13 SSV 99,998 100.00% - - 

14 TMS 599,993 100.00% - - 

หมายเหตุ:1/.การปรับโครงสร้างฯ ในครัง้นี  ้ธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้ นทัง้หมดท่ีตนถือในบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนให้กับผู้ ถือหุ้ นของธนาคาร 

ธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้ น ณ วันท่ีทํารายการ อย่างไรก็ดี ข้อมูลท่ีแสดงในตารางข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันท่ีมีการประชุม

คณะกรรมการบริษัท (วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562) ดงันัน้ จํานวนหุ้นท่ีจะเสนอขายในวนัท่ีทํารายการจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

2/TCAP จะถือหุ้น THANI ทางอ้อมผ่าน SPV1 โดย TCAP ถือหุ้นใน SPV1 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50.98 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ SPV1  

ทัง้นี ้SPV1 จะถือหุ้นใน THANI จํานวน 2,459,878,098 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.16 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ THANI 

3/TCAP จะถือหุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS ทางอ้อมผ่าน SPV2 โดย TCAP จะถือหุ้นใน SPV2 ร้อยละ 50.96 ของ

จํานวนหุ้นทัง้หมดของ SPV2 ทัง้นี ้SPV2 จะถือหุ้นใน AJNMT, SEACON , TGL, TTD, SSV และ TMS จํานวน 477,816 หุ้น, 260,284 

หุ้น, 35,999,994 หุ้น, 499,993 หุ้น, 99,998 หุ้น และ 599,993 หุ้น ตามลําดับ หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 6.00, 4.53, 100.00, 100.00, 

100.00 และ 100.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS ตามลําดบั 

4/ทนุจดทะเบียนจดัตัง้ของ SPV2 เท่ากับ 1 ล้านบาท มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น โดยก่อนวนัท่ีทํารายการ

ธนาคารธนชาต จะเพ่ิมทุนใน SPV2 เพ่ือใช้เป็นเงินทุนในการซือ้หุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS จากธนาคาร 

ธนชาต โดยมูลค่าหุ้ น SPV2 ท่ีจะเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้ นทุกรายจะเท่ากับมูลค่ารวมในการซือ้หุ้ นของบริษัทดังกล่าว ทัง้นี ้ภายใต้

สมมติฐานวา่ หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มลูค่ารวมของหุ้นของบริษัทดงักลา่ว จะเทียบเท่ากับ 4,054 ล้านบาท 

ดังนัน้ ภายหลังการเพ่ิมทุน ทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้วของ SPV2 จะเทียบเท่ากับ 4,054 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 405,359,484 หุ้ น  

โดยธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นของ SPV2 ให้แก่ TCAP, BNS และ TCAP เพ่ือผู้ ถือหุ้ นรายย่อยของธนาคารธนชาตตามสัดส่วน 

การถือหุ้นในธนาคารธนชาต จํานวนเทียบเท่ากบั 206,574,232 หุ้น, 198,623,253 หุ้น และ 161,999 หุ้น ตามลําดบั 
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ทัง้นี  ้ทุนธนชาตจะเข้าซือ้หุ้ นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนจากธนาคารธนชาตในราคาตามเกณฑ์ 

การกําหนดราคา ดงันี ้

เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น 

1) บริษัทย่อยที่ธนาคารธนชาตถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด 

บริษัทย่อยภายใต้การปรับโครงสร้างฯ ท่ีธนาคารธนชาตถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจํานวน 

หุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด มีจํานวนทัง้สิน้ 3 บริษัท ประกอบด้วย ธนชาตประกนัภยั บล.ธนชาต 

และ บบส.ทีเอส เกณฑ์การกําหนดราคาซือ้ขายต่อหุ้นเบือ้งต้นในวนัท่ีทํารายการ (Initial Price) 

สําหรับธนชาตประกันภัย บล.ธนชาต และ บบส.ทีเอส จะกําหนดจากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นท่ี

อ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินฉบับล่าสุดท่ีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดย 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทนัน้ ๆ 

ภายหลงัวนัท่ีทํารายการ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทนัน้ ๆ จะทําการตรวจสอบข้อมลูทาง

การเงินและผลประกอบการจนถึงวนัสิน้สดุรอบเดือนสดุท้ายก่อนวนัท่ีทํารายการ เพ่ือใช้ในการ

กําหนดราคาซือ้ขายต่อหุ้นสดุท้าย (Final Price) โดยราคาสดุท้ายอาจมีมลูค่าสงูกว่าหรือตํ่ากว่า

ราคาเบือ้งต้นในวนัท่ีทํารายการ  

เง่ือนไขการปรับราคาและชําระเงินสาํหรับการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยท่ีปรับโครงสร้าง 

(ก) กรณีท่ีราคาเบือ้งต้นท่ีชําระในวนัท่ีทํารายการมีมลูค่าสงูกว่าราคาสดุท้าย ธนาคารธนชาต 

จะจ่ายคืนเงินส่วนต่างให้กับผู้ ถือหุ้ นของธนาคารธนชาตท่ีซือ้หุ้ นบริษัทย่อยดังกล่าว  

โดยในส่วนของผู้ ถือหุ้นรายย่อย ธนาคารธนชาตจะจ่ายคืนเงินส่วนต่างให้แก่ทุนธนชาต 

เพ่ือให้ทนุธนชาตดําเนินการจ่ายคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยท่ีซือ้หุ้นบริษัทยอ่ยดงักลา่วตอ่ไป  

(ข) กรณีท่ีราคาเบือ้งต้นท่ีชําระในวันท่ีทํารายการมีมูลค่าตํ่ากว่าราคาสุดท้าย ผู้ ถือหุ้ น 

รายใหญ่จะชําระเงินสว่นตา่งให้กบัธนาคารธนชาต ทัง้นี ้ทนุธนชาตจะจ่ายเงินสว่นตา่งให้แก่

ธนาคารธนชาตในสว่นของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตท่ีซือ้หุ้นบริษัทยอ่ยดงักลา่ว 

2) บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ราชธานีเป็นบริษัทย่อยท่ีธนาคารธนชาตถือหุ้นร้อยละ 65.18 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งก่อนวันท่ีทํารายการ ธนาคาร 

ธนชาตจะปรับโครงสร้างโดยการขายหุ้นของ SPV1 ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้เพ่ือวตัถุประสงค์

เฉพาะท่ีธนาคารธนชาตจะถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ให้แก่ทนุธนชาต และ BNS โดยเกณฑ์
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ท่ีใช้ในการกําหนดราคาซือ้ขายจะกําหนดจากมลูค่าตามบญัชีต่อหุ้นท่ีอ้างอิงข้อมูลทางการเงิน

ตามงบการเงินฉบบัลา่สดุของ SPV1 ท่ีผา่นการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

หรือมลูคา่ของทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแล้วของ SPV1 ในกรณีท่ีไมม่ีตวัเลขทางการเงิน

ท่ีผา่นการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบญัชี 

จากนัน้ ในวนัท่ีทํารายการธนาคารธนชาตจะขายหุ้นของราชธานีให้แก่ SPV1 และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย

ของธนาคารธนชาตตามสดัสว่นการถือหุ้นในธนาคารธนชาต โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดราคา

ซือ้ขายราชธานีจะเทา่กบัร้อยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุ้นราชธานีย้อนหลงั 

30 วนัทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ก่อนวนัท่ีทํารายการ 6 วนั (T-6) คณูด้วยจํานวนหุ้นท่ีซือ้ขาย 

3) บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

บริษัทอ่ืนภายใต้การปรับโครงสร้างฯ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีธนาคาร 

ธนชาตและบริษัทย่อยเป็นผู้ ถือหุ้ น มีจํานวน 2 บริษัท ประกอบด้วย เอ็มบีเค ซึ่งธนาคาร 

ธนชาตและบริษัทย่อยถือหุ้ นรวมกันร้อยละ 9.90 และปทุมไรซมิล ซึ่งธนาคารธนชาตและ 

บริษัทยอ่ยถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 9.81 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

เกณฑ์ ท่ี ใ ช้ ในการ กําหนดราคาซื อ้ขายหุ้ นของบ ริ ษัท อ่ืน ท่ี เ ป็นบ ริ ษัทจดทะเ บียนใน 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใต้การปรับโครงสร้างฯ จะเท่ากบัร้อยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วง

นํา้หนักของหุ้ นดังกล่าวย้อนหลัง 30 วันทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ก่อนวันท่ีทํารายการ 6 วัน  

(T-6) คณูด้วยจํานวนหุ้นท่ีซือ้ขาย 

4) บริษัทที่ปรับโครงสร้างโดยผ่านการเสนอขายหุ้นให้แก่ SPV2 

บริษัทท่ีปรับโครงสร้างโดยผ่านการเสนอขายหุ้ นให้แก่  SPV2 มี จํานวนทัง้สิ น้  6 บริษัท 

ประกอบด้วย (1) บริษัทท่ีธนาคารธนชาตถือหุ้นบางส่วน จํานวน 2 บริษัท ได้แก่ ซีคอน และ  

อายิโนะโมะโต๊ะ ซึง่ธนาคารธนชาตถือหุ้นร้อยละ 4.53 และ 6.00 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด ตามลําดบั และ (2) บริษัทย่อยท่ีธนาคารธนชาตถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของ

จํานวนหุ้นทัง้หมด จํานวน 4 บริษัท ได้แก่ ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง สคิบเซอร์วิส ธนชาตแมเนจเม้นท์ 

และธนชาตเทรนน่ิง 

ทัง้นี ้ก่อนวนัท่ีทํารายการ ธนาคารธนชาตจะปรับโครงสร้างโดยการขายหุ้นบริษัทดงักลา่วข้างต้น

ให้ SPV2 ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้เพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะท่ีธนาคารธนชาตจะถือหุ้นร้อยละ 

100.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดราคาซือ้ขายประกอบด้วย 
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• หุ้นของอายิโนะโมะโต๊ะ : กําหนดจากราคาทุนทางบัญชีท่ีธนาคารธนชาตได้มาซึ่งหุ้ นของ 

อายิโนะโมะโต๊ะ จากธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งมีมูลค่าสงูกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นท่ีอ้างอิง

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินฉบบัลา่สดุท่ีผา่นการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตของอายิโนะโมะโต๊ะ 

• หุ้นของซีคอน : กําหนดจากมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นท่ีอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงิน

ประจําปีฉบับล่าสุดท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของซีคอนหลังหักด้วย 

เงินปันผลจ่าย 

• หุ้นของธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง สคิบเซอร์วิส ธนชาตแมเนจเม้นท์ และธนชาตเทรนน่ิง : กําหนดจาก

มลูคา่ตามบญัชีต่อหุ้นท่ีอ้างอิงข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินฉบบัลา่สดุท่ีผ่านการตรวจสอบ

หรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัท ทัง้นี ้หากสคิบเซอร์วิส มีส่วนของผู้ ถือหุ้น 

ติดลบในวนัท่ีทํารายการ ให้กําหนดราคาซือ้ขายท่ี 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน)  

จากนัน้ ในวนัท่ีทํารายการ ธนาคารธนชาตจะขายหุ้นของ SPV2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาต 

ทกุรายตามสดัสว่นการถือหุ้นต่อไป โดยเกณฑ์ในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นของ SPV2 จะกําหนด

จากมูลค่าของเงินลงทุนรวมในซีคอน อายิโนะโมะโต๊ะ ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง สคิบเซอร์วิส  

ธนชาตแมเนจเม้นท์ และธนชาตเทรนน่ิง ท่ี SPV2 ซือ้จากธนาคารธนชาต 

เน่ืองจากเกณฑ์การกําหนดราคาข้างต้นใช้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจนถึงวนัทํารายการ โดยจะมีการประกาศราคาซือ้ขาย

ท่ีใช้ในการทํารายการก่อนวันท่ี ทํารายการ ดังนัน้ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นของทุนธนชาตมี ข้อมูลประกอบ 

การพิจารณา การคํ านวณราคาซื อ้ขายท่ีจะใช้ ในการทํารายการตามเกณฑ์ ท่ีกล่าวมาข้ างต้ น  

ภายใต้สมมติฐานว่า หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จะเทียบเท่ากบั 29,175 ล้านบาท 

โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนท่ีทุนธนชาตจะใช้ในการซือ้หุ้ นบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนในการปรับโครงสร้างฯ  

จะเทียบเทา่กบั 14,868 ล้านบาท  

อนึ่ง การปรับโครงสร้างฯ ไม่เ ข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็น

การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  

พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป”) และไม่เข้าข่ายเป็น

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลู 

และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)  
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อย่างไรก็ตาม การท่ีทุนธนชาตเข้าซือ้หุ้ นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนจากธนาคารธนชาตภายใต้ 

การปรับโครงสร้างฯ ในส่วนท่ีเสนอขายให้แก่ทุนธนชาต เข้าข่ายเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของ 

บริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของทนุธนชาต ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) ซึ่งทนุธนชาตจะต้อง

ได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาตด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี  

ดังนัน้  ทุนธนชาตจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตซือ้หุ้ นสามัญ 

ท่ีธนาคารธนชาตถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน ในส่วนท่ีเสนอขายให้แก่ทนุธนชาต โดยมีรายละเอียด

ตามท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 2 สว่นท่ี 1 และ 3 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับ

รายการข้างต้น ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากดัเพียงการดําเนินการดงัต่อไปนี ้ (ก) การเจรจาข้อกําหนดและเง่ือนไขของ

สญัญาท่ีเก่ียวข้อง (ข) การกําหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพ่ิมเติมเก่ียวกับการเข้าทํารายการ  

(ค) การลงนามในสญัญาและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการ (ง) การลงนามในเอกสารคําขอ

อนญุาตต่าง ๆ รวมทัง้เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใดท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการ

ยื่นคําขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจกํากบัดแูล 

ใด ๆ และ (จ) การดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการข้างต้นจนเสร็จการ  

ความเห็น

คณะกรรมการ 
เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตซือ้หุ้ นสามัญท่ีธนาคารธนชาตถืออยู ่

ในบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนบางบริษัท เพ่ือให้การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย

เสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทุนธนชาตและผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาตในระยะยาว นอกจากนี ้

การกําหนดราคาหุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนดงักลา่วมีความเหมาะสมและสมเหตสุมผล 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซือ้หุ้นสามัญที่ ธนาคารธนชาต จํากัด 

(มหาชน) ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ของธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ

ธนาคารธนชาต” เพื่อให้บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย

และบริษัทอื่นในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถอืหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

วัตถุประสงค์

และเหตุผล 

ตามท่ีทุนธนชาตและธนาคารธนชาตจะดําเนินการปรับโครงสร้างฯ โดยการขายหุ้นสามัญทัง้หมดท่ีธนาคาร 

ธนชาตถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายตามสดัส่วนการถือหุ้นก่อน 

การรวมกิจการฯ ดงัรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 2 ข้างต้น และเพ่ือให้การปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จได้ 

ก่อนหรือภายในวนัท่ีทํารายการ ธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนในส่วนท่ีจะเสนอขาย
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ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาตให้แก่ทุนธนชาต ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพ่ือเสนอขายต่อ 

ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพ่ือให้ทนุธนชาตทําการเสนอขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนจํานวน

ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตทกุรายตามสดัสว่นการถือหุ้นในภายหลงั 

ในการนี ้ทนุธนชาตจะเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนจากธนาคารธนชาต ในสว่นท่ีเสนอขาย

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยของ

ธนาคารธนชาต” ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านลา่งนี ้

จาํนวนหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่ ทุนธนชาตจะเข้าซือ้จากธนาคารธนชาตผ่านบัญชี 

“ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถอืหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต”1/ 

บริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนที่ 

ปรับโครงสร้าง 

หุ้นที่ธนาคารธนชาตจะขาย หุ้นที่ทุนธนชาตจะซือ้ผ่านบัญชี 

"ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น

รายย่อยของธนาคารธนชาต" 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ (%) จาํนวนหุ้น ร้อยละ (%) 

1 TNS 1,659,999,930 100.00% 663,406 0.04% 

2 TNI 492,999,434 100.00% 197,024 0.04% 

3 TSAMC 199,999,997 100.00% 79,929 0.04% 

4 MBK 167,797,300 9.90% 67,061 0.004% 

5 PRG 58,844,130 9.81% 23,518 0.004% 

6 SPV1 99,998 100.00% - - 

7 THANI 2,460,861,562 65.18% 983,464 0.03% 

8 SPV22/ 405,359,4843/ 100.00% 161,999 0.04% 

9 AJNMT 477,816 6.00% - - 

10 SEACON 260,284 4.53% - - 

11 TGL 35,999,994 100.00% - - 

12 TTD 499,993 100.00% - - 

13 SSV 99,998 100.00% - - 

14 TMS 599,993 100.00% - - 

หมายเหต ุ: 1/.การปรับโครงสร้างฯ ในครัง้นีธ้นาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นทัง้หมดท่ีตนถือในบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนให้กับผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 

ธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้ น ณ วันท่ีทํารายการ อย่างไรก็ดี ข้อมูลท่ีแสดงในตารางข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วนัท่ีมีการประชุม

คณะกรรมการทนุธนชาต (วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562) ดงันัน้ จํานวนหุ้นท่ีจะเสนอขายในวนัท่ีทํารายการจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

 2/ TCAP เพ่ือผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จะถือหุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS ทางอ้อมผ่าน SPV 2 โดย 

TCAP เพ่ือผู้ ถือหุ้นรายย่อยของ ธนาคารธนชาต จะถือหุ้ นใน SPV2 ร้อยละ 0.04 ของจํานวนหุ้ นทัง้หมดของ SPV2 ตามลําดับ  

ทัง้นี ้SPV2 จะถือหุ้นใน AJNMT, SEACON , TGL, TTD, SSV และ TMS จํานวน 477,816 หุ้น, 260,284 หุ้ น, 35,999,994 หุ้น, 

499,993 หุ้น, 99,998 หุ้น และ 599,993 หุ้น ตามลําดับ หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 6.00, 4.53, 100.00, 100.00, 100.00 และ 100.00 

ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS ตามลําดบั 
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 3 / ทุนจดทะเบียนจัดตัง้ของ SPV2 เท่ากับ 1 ล้านบาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 10.00 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้ น โดยก่อน 

วนัท่ีทํารายการธนาคารธนชาต จะเพ่ิมทนุใน SPV2 เพ่ือใช้เป็นเงินทนุในการซือ้หุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS จาก

ธนาคารธนชาต ในราคาตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในสัญญา โดยมลูค่าหุ้น SPV2 ท่ีจะเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นทุกรายจะเท่ากับมูลค่ารวม 

ในการซือ้หุ้นของบริษัทดงักลา่ว ทัง้นี ้ภายใต้สมมติฐานวา่ หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มลูค่ารวมของหุ้นของ

บริษัทดงักลา่ว จะเทียบเท่ากบั 4,054 ล้านบาท ดงันัน้ ภายหลงัการเพ่ิมทนุ ทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้วของ SPV2 จะเทียบเท่ากับ 4,054 

ล้านบาท แบ่งออกเป็น 405,359,484 หุ้น โดยธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นของ SPV2 ให้แก่ TCAP, BNS และ TCAP เพ่ือผู้ ถือหุ้น 

รายย่อยของธนาคารธนชาตตามสดัส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต จํานวนเทียบเท่ากับ 206,574,232 หุ้น, 198,623,253 หุ้น และ 

161,999 หุ้น ตามลําดบั 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาตมีข้อมูลประกอบการพิจารณา การคํานวณราคาซือ้ขายท่ีจะใช้ในการทํา

รายการตามเกณฑ์ท่ีกลา่วมาข้างต้น ภายใต้สมมติฐานวา่ หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 จะเทียบเท่ากบั 29,175 ล้านบาท และประมาณการภาษีท่ีต้องชําระเทียบเท่ากบั 2,552 ล้านบาท 

โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนท่ีทุนธนชาตจะใช้ในการซือ้หุ้ นบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนในการปรับ 

โครงสร้างฯ จะเทียบเทา่กบั 14,868 ล้านบาท  

ในการเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทกุรายตาม

สดัสว่นการถือหุ้นในภายหลงันี ้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตมีสทิธิเลอืกซือ้หุ้นของบริษัทย่อยและบริษัท

อ่ืนตามสัดส่วนการถือหุ้ นในธนาคารธนชาต โดยจะซือ้เฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทก็ได้  

โดยทนุธนชาตจะเร่ิมกระบวนการเปิดให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตดงักลา่วจองซือ้หุ้นของบริษัทย่อย

และบริษัทอ่ืน ภายหลงัจากการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตและการซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของธนาคาร 

ทหารไทยเสร็จสมบรูณ์ ในราคาเดียวกบัท่ีทนุธนชาตซือ้หุ้นดงักลา่วจากธนาคารธนชาต ตามเกณฑ์การกําหนด

ราคาซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืน ดงัมีรายละเอียดในวาระท่ี 3.1 ข้างต้น 

ในการนี ้ทนุธนชาตจะดําเนินการเสนอขายหุ้นของบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยภายใน 90 วนั 

นบัแตว่นัท่ีการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรซึ่งสง่ผลให้ไม่สามารถ

ดําเนินการเสนอขายหุ้นภายในระยะเวลาดงักลา่วได้ ทุนธนชาตอาจพิจารณาขยายระยะเวลาในการเสนอขาย

หุ้นตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตออกไปตามความเหมาะสม โดยทนุธนชาตจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์

ท่ีเก่ียวข้อง และในกรณีท่ีมีหุ้นคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อย

ตามสดัสว่นการถือหุ้น ทนุธนชาตจะจดัสรรหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตท่ีแสดงความจํานงขอ

ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นเกินสดัสว่นการถือหุ้น อยา่งไรก็ตาม หากยงัคงมีหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนคงเหลือจาก 

การจดัสรร ทนุธนชาตอาจมีความจําเป็นต้องถือครองหุ้นดงักลา่วไว้ต่อไป ทัง้นี ้การถือครองหุ้นจํานวนดงักลา่ว

จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่มลูคา่กิจการของทนุธนชาตแต่อยา่งใด  

อนึ่ง ในการเสนอขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนในบญัชี “ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อย

ของธนาคารธนชาต” ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตามสดัส่วนการถือหุ้นในธนาคาร 

ธนชาต ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นตัง้แต ่0.50 หุ้นขึน้ไปแตไ่มถ่ึง 1 หุ้น จํานวนหุ้นท่ีจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อย

ของธนาคารธนชาตจะถกูปัดขึน้ อยา่งไรก็ตาม ไมว่า่ในกรณีใด ๆ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตจะได้รับ

การเสนอขายหุ้นดงักลา่วไม่น้อยกว่า 1 หุ้น ในการนี ้หากมีจํานวนหุ้นท่ีเกิดจากการปัดเศษหุ้นไม่เพียงพอต่อ
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การจดัสรร ทนุธนชาตจะนําหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนในสว่นของทนุธนชาตมาจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

รายย่อยจนครบตามสิทธิของผู้ ถือหุ้นรายย่อยท่ีแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นของบริษัทย่อยและ

บริษัทอ่ืนตามสดัส่วนการถือหุ้นของตน ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม เลม่ 2 

สว่นท่ี 1 และ 3  

ดงันัน้ ทนุธนชาตจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้ทนุธนชาตซือ้หุ้นสามญัท่ีธนาคาร

ธนชาตถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน ในส่วนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต 

ผา่นบญัชี “ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาต และให้ทนุธนชาตเสนอขายหุ้น

สามัญในบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนในบญัชีดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตต่อไปใน

ภายหลงั โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 2 ส่วนท่ี 1 และ 3 และ

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอํานาจ 

ในการดําเนินการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับรายการข้างต้น ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงการ

ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้(ก) การเจรจาข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาท่ีเก่ียวข้อง (ข) การกําหนดและ/หรือ

แก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเข้าทํารายการ (ค) การลงนามในสญัญาและเอกสารต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการ (ง) การลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ รวมทัง้เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนใดท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคําขออนญุาต เอกสาร

และหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแลใด ๆ และ  

(จ) การดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการข้างต้นจนเสร็จการ 

ความเห็น

คณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตซือ้หุ้นสามัญท่ีธนาคารธนชาตถืออยู่ใน 

บริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนบางบริษัท ในสว่นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบญัชี 

“ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาต” เพ่ือให้ทนุธนชาตเสนอขายหุ้นสามญัของ

บริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัทในบัญชีดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตต่อไปใน

ภายหลัง เพ่ือให้การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็จสมบูรณ์ได้ตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด และรักษาไว้ซึง่สทิธิของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตทกุรายในการซือ้หุ้นสามญั

ของบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืน 

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 

ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการดาํเนินการที่สําคัญเกี่ยวกับแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จํากัด 

(มหาชน) และธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) ดังนี ้

 



 

14 

วาระที่  4.1 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต จํากัด 

(มหาชน) ที่ถอือยู่ทัง้หมดให้แก่ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) 

วัตถุประสงค์

และเหตุผล 

ตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบเก่ียวกับแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคาร 

ทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยจะเสนอซือ้หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้นของธนาคาร

ธนชาตทกุราย ดงัรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 2 ดงันัน้ เพ่ือให้การรวมกิจการระหวา่งธนาคารธนชาต

และธนาคารทหารไทยสามารถดําเนินการได้เสร็จสมบูรณ์ตามแผนการรวมกิจการดงักลา่ว ทุนธนชาตจึง

ประสงค์ท่ีจะขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตท่ีถืออยู่ทัง้หมดจํานวน 3,090,699,234 หุ้น คิดเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 50.96 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย  

ในราคาตามเกณฑ์ดงันี ้

เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต 

ราคาซือ้ขายตอ่หุ้นในวนัท่ีทํารายการ (Initial Price) ของธนาคารธนชาตจะกําหนดจาก 

(1) มลูคา่ทางบญัชีของธนาคารธนชาตตามงบการเงินรวม  

(2) บวกด้วย กําไรจากการขายบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนภายใต้การปรับโครงสร้างฯ 

(3) บวกด้วย มลูคา่สว่นเพ่ิม 9,245 ล้านบาท 

(4) หักด้วย มลูคา่ทางบญัชีของธนชาตโบรกเกอร์ ตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต 

(5) หักด้วย มลูคา่ทางบญัชีของบลจ.ธนชาต ตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต 

(6) หารด้วย จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกและชําระแล้วทัง้หมดของธนาคารธนชาต 

โดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมฉบบัล่าสดุของธนาคารธนชาตท่ีผ่านการตรวจสอบโดย

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของธนาคารธนชาต และข้อมลูผลประกอบการรวมของธนาคารธนชาตในเดือนถดัไป

ภายหลงัจากวนัท่ีสิน้สดุของงบการเงินฉบบัลา่สดุดงักลา่ว ซึง่เป็นข้อมลูท่ีจดัทําโดยฝ่ายจดัการของธนาคาร

ธนชาต (Management Account) และหกัด้วยสว่นปรับปรุงของผลกระทบจากหลกัการกนัเงินสํารองตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS9) (ถ้ามี)  

โดยภายหลงัวนัท่ีทํารายการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารธนชาตจะทําการตรวจสอบข้อมูลทาง

การเงินของงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุดดังกล่าวของธนาคารธนชาตภายหลังจากวันท่ีสิน้สุด 

งบการเงินฉบบัตรวจสอบลา่สดุดงักลา่วจนถึงวนัสิน้สดุรอบเดือนสดุท้ายก่อนวนัท่ีทํารายการเพ่ือใช้ในการ

คํานวณราคา และปรับปรุงด้วยกําไรสุทธิเฉลี่ยต่อวันของธนาคารธนชาต บลจ.ธนชาต และธนชาต 

โบรกเกอร์ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคมถึงวนัสิน้สดุรอบเดือนสดุท้ายก่อนวนัท่ีทํารายการ คณูด้วยจํานวนวนัตัง้แต ่

วนัแรกของเดือนจนถึงวนัท่ีทํารายการ เพ่ือใช้ในการปรับราคาสดุท้าย (Final Price) ตามเกณฑ์การกําหนด

ราคาตอ่ไป 
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หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ในเดือนธันวาคม 2562 จะใช้งบการเงินรวมของธนาคารธนชาตสิน้สดุวนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และข้อมลูผลประกอบการรวมของธนาคาร 

ธนชาต ซึ่งจดัทําโดยฝ่ายจดัการของธนาคาร สําหรับรอบเดือนตลุาคม 2562 เพ่ืออ้างอิงการกําหนดราคา

เบือ้งต้น และจะใช้งบการเงินรวมของธนาคารธนชาตสิน้สดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 ท่ีผา่นการตรวจสอบ

จากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต บวกด้วยกําไรสทุธิเฉลี่ยต่อวนัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคมถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 

2562 คูณกับจํานวนวันตัง้แต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันท่ีทํารายการ เพ่ืออ้างอิงการกําหนด 

ราคาสดุท้าย 

เงื่อนไขการปรับราคาและชาํระเงนิสาํหรับการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต 

การปรับราคาและชําระเงินสําหรับราคาขายหุ้นธนาคารธนชาตในส่วนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร 

ธนชาต ได้แก่ ทนุธนชาต และ BNS จะพิจารณาจาก มลูคา่สว่นตา่งของราคาเบือ้งต้นและราคาสดุท้ายของ

ราคาขายหุ้ นธนาคารธนชาต กับมูลค่าส่วนต่างของราคาซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทย  

ณ วนัท่ีทํารายการ และราคาซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทย ตามเกณฑ์กําหนดราคาซือ้หุ้ น

สามญัของธนาคารทหารไทยโดยอ้างอิงข้อมลูทางการเงินของธนาคารทหารไทยตามงบการเงินรวมฉบบั

ตรวจสอบลา่สดุโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของธนาคารทหารไทย บวกด้วยกําไรสทุธิเฉลี่ยต่อวนัตัง้แต่วนัท่ี 

1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 คณูกบัจํานวนวนัตัง้แต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 

ทํารายการ เพ่ืออ้างอิงการกําหนดราคาสดุท้าย เพ่ือชําระส่วนต่างของมูลค่าขายหุ้นธนาคารธนชาตและ

มลูคา่ซือ้หุ้นของธนาคารทหารไทยระหวา่งผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และธนาคารทหารไทยตอ่ไป 

สําหรับเง่ือนไขการปรับราคาการขายหุ้นธนาคารธนชาต และการชําระเงินสําหรับผู้ ถือหุ้นรายย่อยของ

ธนาคารธนชาต ปรากฏดงันี ้

1) กรณีท่ีมูลค่าตามราคาเบือ้ง ต้นตํ่ ากว่าราคาสุดท้ายของราคาขายหุ้ นธนาคารธนชาต  

ธนาคารทหารไทยจะจ่ายเงินสว่นตา่งให้กบัผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตท่ีขายหุ้นธนาคาร

ธนชาต  

2) กรณีท่ีมูลค่าตามราคาเบือ้ง ต้นสูงกว่าราคาสุดท้ายของราคาขายหุ้ นธนาคารธนชาต  

ธนาคารทหารไทยจะยกประโยชน์ให้กับผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตท่ีขายหุ้นธนาคาร 

ธนชาตดงักลา่ว 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาตมีข้อมูลประกอบการพิจารณา การคํานวณราคาซือ้ขายท่ีจะใช้ในการทํา

รายการตามเกณฑ์ท่ีกลา่วมาข้างต้น ภายใต้สมมติฐานวา่ หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 จะเทียบเทา่กบั 158,371 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากบั 26.11 บาทต่อหุ้น โดยท่ีทนุธนชาตจะเสนอขาย

หุ้นทัง้หมดของธนาคารธนชาตท่ีทนุธนชาตถืออยู ่จํานวน 3,090,699,234 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.96 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารธนชาต ดงันัน้ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการขาย 
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หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตของทนุธนชาต ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จะเทียบเท่ากบั 80,707 ล้านบาท  

โดยได้รับชําระราคาเป็นเงินสด 

อนึ่ง  การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต ไม่เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศรายการ 

ท่ีเก่ียวโยงกนั อยา่งไรก็ดี รายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการ

ซึ่งคํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสทุธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีมีมูลค่าขนาดรายการสงูสดุเท่ากับ 

ร้อยละ 145.56 ดงันัน้ รายการดงักลา่วจึงเป็นรายการประเภทท่ี 1 กลา่วคือ รายการซึง่มีขนาดเทา่กบัหรือสงู

กว่าร้อยละ 50 ทุนธนชาตจึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการท่ีทุนธนชาตขายหุ้นสามญัของ

ธนาคารธนชาตต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของทนุธนชาตด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยไม่นบัเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย และแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกับ

การขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต และจัดสง่ความเห็นดงักลา่วให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาต

พิจารณาต่อไป ในการนี ้ทนุธนชาตได้แต่งตัง้ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จํากดั  ให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระเพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกับการทํารายการตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปดังกล่าว  

โดยความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ เลม่ 3  

นอกจากนี ้การท่ีทุนธนชาตขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของ 

ทนุธนชาตทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืนตามมาตรา 107(2)(ก)  แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

จํากัด ซึ่งทุนธนชาตจะต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาตด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัเสียงของ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

ดังนัน้ ทุนธนชาตจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตขายหุ้นสามัญของ

ธนาคารธนชาตท่ีถืออยูท่ัง้หมดให้แก่ธนาคารทหารไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ

ประชุม เล่ม 2 ส่วนท่ี 1 และ 3 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ

บริษัทมอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น ซึ่งรวมถึง  

แต่ไม่จํากัดเพียงการดําเนินการดงัต่อไปนี ้ (ก) การเจรจาข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาท่ีเก่ียวข้อง  

(ข) การกําหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเข้าทํารายการ (ค) การลงนามใน

สญัญาและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการ (ง) การลงนามในเอกสารคําขออนญุาตต่าง ๆ 

รวมทัง้เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใดท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคําขอ

อนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจกํากบัดแูลใด ๆ 

และ (จ) การดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการข้างต้นจนเสร็จการ 
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ความเห็น

คณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตขายหุ้ นสามัญของธนาคารธนชาต 

ท่ีถืออยู่ทัง้หมดให้แก่ธนาคารทหารไทย เพ่ือให้การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคาร 

ทหารไทยเสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทุนธนชาตและผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาตในระยะยาว 

นอกจากนี ้การกําหนดราคาหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต มีความเหมาะสมและสมเหตสุมผล 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

วาระที่  4.2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ มทุนของธนาคาร 

ทหารไทย จาํกัด (มหาชน) ในส่วนที่เสนอขายให้แก่บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

วัตถุประสงค์

และเหตุผล 
ตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบเก่ียวกับแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคาร 

ทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ

ธนาคารธนชาตทุกราย ดังรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 2 ดังนัน้ เพ่ือให้การรวมกิจการระหว่าง

ธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยสามารถดําเนินการได้เสร็จสมบรูณ์ตามแผนการรวมกิจการดงักลา่ว 

ทนุธนชาตจึงประสงค์จะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยตามท่ีได้รับการเสนอขายจากธนาคาร

ทหารไทย ในจํานวนไม่เกิน 21,663,091,024 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 20.1 - 23.3 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลงัจากธนาคารทหารไทยดําเนินการเพ่ิม

ทนุเพ่ือจดัหาเงินทนุมาใช้ในการดําเนินงานตามแผนการวมกิจการในครัง้นี)้ ในราคาตามเกณฑ์ดงันี ้

เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย 

ราคาซือ้ขายตอ่หุ้นสาํหรับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยในวนัท่ีทํารายการ จะกําหนดจาก 

(1) เท่ากับ 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของธนาคารทหารไทย โดยอ้างอิงข้อมลูทางการเงินตาม 

งบการเงินรวมฉบบัลา่สดุของธนาคารทหารไทยท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของ

ธนาคารทหารไทย และข้อมลูผลประกอบการรวมของธนาคารทหารไทยในเดือนถดัไปภายหลงัจาก

วนัท่ีสิน้สดุของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีจัดทําโดยฝ่ายจัดการของธนาคาร 

ทหารไทย (Management Account) 

(2) บวกด้วย เงินระดมทนุจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม TSR ท่ีจดัสรรให้แก ่

ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารทหารไทย ตามวิธีการและขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ 

(3) หักด้วย ส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลกัการกนัเงินสํารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS9) 

(4) หารด้วย  จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกและชําระแล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย ภายหลงัการจัดหา

แหลง่เงินทนุจากการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารทหารไทยผา่น TSR 
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เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นของทนุธนชาตมีข้อมลูประกอบการพิจารณา การคํานวณราคาซือ้ขายท่ีจะใช้ในการทํารายการ

ตามเกณฑ์ท่ีกลา่วมาข้างต้น ภายใต้สมมติฐานว่า หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ

สมมติฐานวา่ธนาคารทหารไทยระดมทนุจากผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารทหารไทยและนกัลงทนุอ่ืน ๆ ตามวิธีการ

และขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ได้ครบทัง้จํานวน การคํานวณราคาซือ้ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยจะ

เทียบเทา่กบัจํานวนซึง่ไมเ่กิน 57,635 ล้านบาท โดยทนุธนชาตจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยใน

สดัสว่นประมาณร้อยละ 20.1 - 23.3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลงั

จากธนาคารทหารไทยดําเนินการเพ่ิมทุนเพ่ือจัดหาเงินทุนมาใช้ในการดําเนินงานตามแผนการวมกิจการ 

ในครัง้นี)้ ดงันัน้ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทย กรณีคํานวณ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จะเทียบเทา่กบัจํานวนไมเ่กิน 45,200 ล้านบาท 

อนึ่ง  การซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย ไม่เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศรายการ 

ท่ีเก่ียวโยงกัน อย่างไรก็ดี รายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือ

จําหน่ายไป โดยมีขนาดรายการซึ่งคํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีมีมูลค่า

ขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 92.37 อย่างไรก็ตาม หากคํานวณขนาดรายการรวมกับรายการได้มาซึ่ง

สินทรัพย์อ่ืน ซึ่งได้แก่การเข้าซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนภายหลังการปรับโครงสร้างฯ  

(ดงัมีรายละเอียดท่ีจะกล่าวต่อไปในวาระท่ี 5) จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 107.44 ดงันัน้ รายการ

ดงักลา่วจึงเป็นรายการประเภทท่ี 1 กลา่วคือ รายการซึง่มีขนาดเทา่กบัหรือสงูกวา่ร้อยละ 50 

ทนุธนชาตจึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการท่ีทนุธนชาตเข้าซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคาร

ทหารไทยในสว่นท่ีเสนอขายให้แก่ทนุธนชาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ของทนุธนชาตด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ 

มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย และแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยในสว่นท่ีเสนอขายให้แก่ทนุธนชาต 

และจดัสง่ความเห็นดงักลา่วให้แก่สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นของทนุธนชาตพิจารณา

ต่อไป ในการนี ้ทนุธนชาตได้แต่งตัง้ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จํากดั  ให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือ

แสดงความเห็นเก่ียวกบัการทํารายการตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปดงักล่าว โดยความเห็น

ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ เลม่ 3  

ดงันัน้ ทนุธนชาตจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้ทนุธนชาตซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ

ธนาคารทหารไทย ในส่วนท่ีจะเสนอขายให้แก่ทุนธนชาต โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม เล่ม 2 ส่วนท่ี 1 และ 3 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น 

ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากดัเพียงการดําเนินการดงัต่อไปนี ้ (ก) การเจรจาข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาท่ี

เก่ียวข้อง (ข) การกําหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเข้าทํารายการ (ค) การลง
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นามในสญัญาและเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการ (ง) การลงนามในเอกสารคําขออนญุาต

ตา่ง ๆ รวมทัง้เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใดท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่น

คําขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจกํากบัดแูล

ใด ๆ และ (จ) การดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการข้างต้นจนเสร็จการ 

ความเห็น

คณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้ทนุธนชาตซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยใน

สว่นท่ีเสนอขายให้แก่ทนุธนชาต เพ่ือให้การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็จ

สมบรูณ์ โดยทนุธนชาตจะเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งของธนาคารทหารไทย จึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ

ทุนธนชาตและผู้ ถือหุ้ นของทุนธนชาตในระยะยาว นอกจากนี ้การกําหนดราคาหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ

ธนาคารทหารไทยมีความเหมาะสมและสมเหตสุมผล 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

วาระที่  4.3 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย 

จํากัด (มหาชน) ในส่วนที่ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้บริษัท  

ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ของธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

วัตถุประสงค์

และเหตุผล 

ตามท่ีธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 

ธนชาตทกุราย อนัได้แก่ ทนุธนชาต BNS และผู้ ถือหุ้นรายย่อยทกุรายของธนาคารธนชาต ดงัรายละเอียด

ตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 2 ดังนัน้ เพ่ือให้การซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยแล้วเสร็จได้ในวนัท่ี 

ทํารายการ ธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยในสว่นของผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

ทกุรายของธนาคารธนชาต ผา่นบญัชี “ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาต” เพ่ือให้

ทุนธนชาตทําการเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้ นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกราย 

ตามสดัสว่นการถือหุ้นในภายหลงั  

ในการนี ้ทนุธนชาตจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยในสว่นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของ

ธนาคารธนชาตผ่านบญัชี “ทุนธนชาตเพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” ในจํานวนรวม 

ไม่เกิน 33,549,035 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 0.03 – 0.04 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลงัจากธนาคารทหารไทยดําเนินการเพ่ิมทนุเพ่ือจัดหาเงินทนุมาใช้ใน

การดําเนินงานตามแผนการวมกิจการในครัง้นี)้ โดยทนุธนชาตจะเร่ิมกระบวนการเปิดให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของ

ธนาคารธนชาตจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วภายหลงัจากการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทย

เสร็จสมบูรณ์ ทัง้นี ้ในราคาตามเกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดราคาซือ้ขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของธนาคาร 

ทหารไทย ดงัมีรายละเอียดในวาระท่ี 4.2 ข้างต้น 
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การเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยให้แก่ผู้ ถือหุ้ นรายย่อยในภายหลัง จะเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์รวมทัง้ขัน้ตอนและรูปแบบเช่นเดียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนให้แก่ 

ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ดงัรายละเอียดปรากฏในวาระท่ี 3.2 ข้างต้น ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 

ธนชาตทกุราย มีสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย โดยไม่คํานึงว่าผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะได้

ขายหุ้นท่ีถืออยูใ่นธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย ตามท่ีธนาคารทหารไทยเสนอซือ้จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ

ธนาคารธนชาตหรือไม่ และในกรณีท่ีมีหุ้นคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นดงักล่าว ทุนธนชาตจะจัดสรรหุ้น

ดังกล่าวให้กับผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตท่ีแสดงความจํานงขอใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นเกินสัดส่วน 

การถือหุ้ น  อย่างไรก็ตาม หากยังคงมีหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยคงเหลือจากการจัดสรร  

ทนุธนชาตอาจมีความจําเป็นต้องถือครองหุ้นดงักล่าวไว้ ทัง้นี ้การถือครองหุ้นจํานวนดงักล่าวจะไม่ส่งผล

กระทบตอ่มลูคา่กิจการของทนุธนชาตแตอ่ยา่งใด 

ดงันัน้ ทนุธนชาตจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้ทนุธนชาตซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ

ธนาคารทหารไทยในสว่นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบญัชี “ทนุธนชาตเพ่ือ

เสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพ่ือให้ทุนธนชาตเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในบญัชี

ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตในภายหลงั โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชมุ เลม่ 2 สว่นท่ี 1 และ 3 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการ

บริษัทมอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น ซึ่งรวมถึง แต่

ไม่จํากัดเพียงการดําเนินการดงัต่อไปนี  ้ (ก) การเจรจาข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาท่ีเก่ียวข้อง  

(ข) การกําหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพ่ิมเติมเก่ียวกับการเข้าทํารายการ (ค) การลงนามใน

สญัญาและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการ (ง) การลงนามในเอกสารคําขออนญุาตต่าง ๆ 

รวมทัง้เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใดท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคําขอ

อนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจกํากบัดแูลใด ๆ 

และ (จ) การดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการข้างต้นจนเสร็จการ 

ความเห็น

คณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้ทนุธนชาตซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย 

ในสว่นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาต ผา่นบญัชี “ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้น

รายย่อยของธนาคารธนชาต” เพ่ือให้ทนุธนชาตเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยในบญัชี 

ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตตอ่ไปในภายหลงั เพ่ือให้การรวมกิจการระหว่างธนาคาร

ธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็จสมบูรณ์ ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และรักษาไว้ซึ่งสิทธิของผู้ ถือหุ้น 

รายยอ่ยของธนาคารธนชาตทกุรายในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้  บริษัท  ทุนธนชาต  จํากัด (มหาชน)  ซือ้หุ้นสามัญที่   Scotia Netherlands  

Holdings B.V. ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจของ

บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

วัตถุประสงค์

และเหตุผล 

ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ ทุนธนชาตจะเข้าซือ้หุ้นสามญัท่ี BNS ถืออยู่ในบริษัทย่อยและ 

บริษัทอ่ืนบางบริษัท ซึ่งได้แก่ SPV1 SPV2 บบส.ทีเอส เอ็มบีเค และปทมุไรซมิล ในสดัสว่นร้อยละ 49.02, 

49.00, 49.00, 4.85, และ 4.81 ของจํานวนหุ้นของบริษัทนัน้ ๆ ตามลําดบั จาก BNS (ซึ่ง BNS ได้หุ้นของ

บริษัทดงักลา่วจากธนาคารธนชาตภายใต้การปรับโครงสร้างฯ) โดยทนุธนชาตได้ลงนามในบนัทึกข้อตกลง

เก่ียวกบัการซือ้ขายหุ้นระหวา่งทนุธนชาต (ในฐานะผู้ซือ้) และ BNS (ในฐานะผู้ขาย) เพ่ือเข้าทํารายการดงัท่ี

กลา่วมาข้างต้นเมื่อวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 ทัง้นี ้ทนุธนชาตและ BNS จะเข้าทําสญัญาซือ้ขายหุ้นภายหลงั

จากท่ีธนาคารธนชาตจดัตัง้ SPV1 และ SPV2 เรียบร้อยแล้ว 

ในการนี ้ทุนธนชาตจะเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัทดงักล่าวข้างต้นจาก BNS 

ภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจของทนุธนชาตและธนาคารธนชาตในจํานวนดงัรายละเอียดปรากฏตาม

ตารางด้านลา่งนี ้

จํานวนหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่ ทุนธนชาตจะเข้าซือ้จาก BNS ภายหลังการปรับ

โครงสร้างฯ1/ 

หุ้นสามัญของบริษัทที่จะซือ้ขายภายหลัง 

การปรับโครงสร้างฯ 

จาํนวนหุ้นที่ TCAP  

ตกลงจะซือ้จาก BNS 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ (%) 

1.  SPV11/ 553,898,398 49.02 

2.  SPV22/ 198,623,253 49.00 

3.  TSAMC 97,998,571 49.00 

4.  MBK 82,219,479 4.85 

5.  PRG 28,833,204 4.81 

หมายเหต ุ: 1/ ทุนจดทะเบียนจัดตัง้ของ SPV1 เท่ากับ 1 ล้านบาท (มลูค่าท่ีตราไว้ 10 บาท) คิดเป็นจํานวนหุ้น 100,000 หุ้น โดยในวนัท่ีทํารายการ 

TBANK จะเสนอขายหุ้น SPV1 ให้แก่ TCAP และ BNS ตามสดัสว่นการถือหุ้นใน TBANK จากนัน้ TCAP และ BNS จะเพ่ิมทุนใน SPV1 

เพ่ือซือ้หุ้น THANI ในสดัสว่นร้อยละ 65.16 ในราคาตามท่ีกําหนดในสญัญาท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ภายใต้สมมติฐานว่า หากวนัท่ีทํารายการ

เกิดขึน้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ารวมของหุ้ น THANI ในสัดส่วนร้อยละ 65.16 เทียบเท่ากับ 11,300 ล้านบาท ดังนัน้  

ทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ SPV1 จะเทียบเท่า 11,300 ล้านบาท คิดเป็นจํานวนหุ้น 1,129,969,603 หุ้น โดย TCAP และ BNS จะ

ถือหุ้นใน SPV1 จํานวนเทียบเท่ากับ 576,071,203 หุ้น และ 553,898,398 หุ้น ตามลําดับ คิดเป็นสดัส่วนการถือหุ้นใน SPV1 เท่ากับ

ร้อยละ 50.98 และ 49.02 ตามลําดบั 

2/ ทนุจดทะเบียนจดัตัง้ของ SPV2 เท่ากับ 1 ล้านบาท (มลูค่าท่ีตราไว้ 10 บาท) คิดเป็นจํานวนหุ้น 100,000 หุ้น โดยก่อนวนัท่ีทํารายการ 

TBANK จะเพ่ิมทุนใน SPV2 เพ่ือซือ้หุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS ในราคาตามท่ีกําหนดในสญัญาท่ีเก่ียวข้อง 

โดยมลูค่าหุ้น SPV2 ท่ีจะเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นทุกรายจะเท่ากับมลูค่ารวมในการซือ้หุ้นของบริษัทดังกล่าว ทัง้นี ้ภายใต้สมมติฐานว่า 

หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มลูค่ารวมของหุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS เทียบเท่ากับ 

4,054 ล้านบาท ดงันัน้ ทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ SPV2 จะเทียบเท่า 4,054 ล้านบาท คิดเป็นจํานวนหุ้น 405,359,484 หุ้น โดย 

TBANK จะเสนอขายหุ้น SPV2 ให้แก่ TCAP, BNS และ TCAP เพ่ือผู้ ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK ตามสดัส่วนการถือหุ้นใน TBANK 

จํานวนเทียบเท่ากบั 206,574,232 หุ้น, 198,623,253 หุ้น และ 161,999 หุ้น ตามลําดบั 
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ในการนี ้ทนุธนชาตจะเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนบางบริษัทดงักลา่วข้างต้นจาก BNS ใน

ราคาตามเกณฑ์การกําหนดราคา ดงันี ้

สินทรัพย์ที่จะได้มา เกณฑ์ที่ใช้กาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

1. หุ้นสามญัของ SPV1 • มูลค่ารวมเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง

นํา้หนกัของหุ้นของราชธานีย้อนหลงั 30 วนัทําการ ก่อนวนัท่ีทํา

รายการ 6 (หก) วัน (T-6) คูณด้วยจํานวนหุ้ นของราชธานี  

ท่ีถือโดย SPV1 และคิดตามสดัสว่นร้อยละ 49.02 

• เป็นราคาต่อหุ้นเท่ากบัราคาท่ี BNS ซือ้หุ้น SPV1 จากธนาคาร

ธนชาตในการปรับโครงสร้างฯ 

2. หุ้นสามญัของ SPV2 • มูลค่ารวมเท่ากับเงินลงทุนรวมของ ซีคอน อายิโนะโมะโต๊ะ  

ธนชา ตก รุ๊ป ลีสซิ่ ง  สคิบ เซอ ร์ วิ ส  ธ นชาต แมเน จ เ ม้น ท์  

และธนชาตเทรนน่ิง ท่ี SPV2 ซือ้จากธนาคารธนชาต ปรับด้วย

ค่าตอบแทนส่วนเพ่ิมอีกจํานวนหนึ่งตามท่ีตกลงกัน ทัง้นี ้ 

หากสคิบเซอร์วิส มีส่วนของผู้ ถือหุ้น ติดลบในวนัท่ีทํารายการ 

ให้กําหนดราคาซือ้ขายท่ี 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) และคิด

ตามสดัสว่นร้อยละ 49.00  

3. หุ้นสามญัของบบส. ทีเอส • มูลค่ารวมเท่ากับมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น อ้างอิงงบการเงิน ณ 

วันสิน้สุดรอบเดือนสุดท้ายก่อนวันท่ีทํารายการ ของ บบส.  

ทีเอส ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต คณูด้วย

จํานวนหุ้นท่ีซือ้จาก BNS 

• เป็นราคาต่อหุ้นเท่ากบัราคาท่ี BNS ซือ้หุ้น บบส. ทีเอส จาก

ธนาคารธนชาตในการปรับโครงสร้างฯ  

4. หุ้นสามญัของเอ็มบีเค • มูลค่ารวมเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง

นํา้หนกัของหุ้นของเอ็มบีเค ย้อนหลงั 30 วนัทําการ ก่อนวนัท่ี

ทํารายการ 6 (หก) วนั (T-6) คณูด้วยจํานวนหุ้นท่ีซือ้จาก BNS  

• เป็นราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาท่ี BNS ซือ้หุ้นของเอ็มบีเคจาก 

ธนาคารธนชาตในการปรับโครงสร้างฯ  
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สินทรัพย์ที่จะได้มา เกณฑ์ที่ใช้กาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

5. หุ้นสามญัของปทมุไรซมิล • มูลค่ารวมเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง

นํา้หนักของหุ้ นของปทุมไรซมิลย้อนหลัง 30 วันทําการ  

ก่อนวนัท่ีทํารายการ 6 (หก)วนั (T-6) คูณด้วยจํานวนหุ้นท่ีซือ้

จาก BNS  

• เป็นราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาท่ี BNS ซือ้หุ้ นของปทุมไรซมิล  

จากธนาคารธนชาตในการปรับโครงสร้างฯ  

ภายใต้สมมติฐานว่า หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 การคํานวณมูลค่ารวมของ 

สิง่ตอบแทนในการซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ จาก BNS จะเทียบเทา่กบั 12,082 ล้านบาท  

การซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ ดงักลา่วจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องและ

อยูภ่ายใต้เง่ือนไขในการเข้าทํารายการตามรายละเอียดตามข้อ 13 ของเอกสารประกอบการประชุม เลม่ 2 

สว่นท่ี 2 อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดงักลา่วมิได้เป็นสว่นหนึ่งของการปรับโครงสร้างฯ และมิได้เป็น

สว่นหนึง่ของการรวมกิจการระหวา่งธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยแตอ่ยา่งใด 

อนึ่ง การซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ ไม่เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั อย่างไรก็ดี รายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มา

หรือจําหน่ายไป โดยขนาดของรายการซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งคํานวณตามเกณฑ์มูลค่า

สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ซึง่เป็นเกณฑ์ท่ีมีมลูคา่ขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 15.07 อย่างไรก็ตาม หาก

คํานวณขนาดรายการรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อ่ืนของทุนธนชาตในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา ซึ่งยัง

ไมไ่ด้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย ดงัมีรายละเอียด

ปรากฏในวาระท่ี 4.2 ข้างต้น จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 107.44 ดงันัน้ การซือ้หุ้นภายหลงั 

การปรับโครงสร้างฯ จึงเป็นรายการประเภทท่ี 1 กลา่วคือ รายการท่ีมีขนาดเท่ากับหรือสงูกว่าร้อยละ 50  

ซึ่งทุนธนชาตมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการซือ้หุ้ นภายหลังการปรับโครงสร้างฯ  ต่อ 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาตด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัเสียงของ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย และแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัการซือ้หุ้นภายหลงั

การปรับโครงสร้างฯ และจดัสง่ความเห็นดงักลา่วให้แก่สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้น

ของทนุธนชาตพิจารณาตอ่ไป ในการนี ้ทนุธนชาตได้แตง่ตัง้ บริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอร่ี จํากดั ให้เป็นท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกับการทํารายการตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป

ดงักลา่ว โดยความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

เลม่ 3  
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ดงันัน้ ทุนธนชาตจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้ทุนธนชาตซือ้หุ้นสามญัท่ี BNS  

ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัทภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม เล่ม 2 ส่วนท่ี 2 และ 3 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น 

ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากดัเพียงการดําเนินการดงัต่อไปนี ้ (ก) การเจรจาข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาท่ี

เก่ียวข้อง (ข) การกําหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเข้าทํารายการ (ค) การลง

นามในสญัญาและเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการ (ง) การลงนามในเอกสารคําขออนญุาต

ตา่ง ๆ รวมทัง้เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใดท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่น

คําขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการ และ/หรือหนว่ยงานท่ีมีอํานาจกํากบัดแูล

ใด ๆ และ (จ) การดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการข้างต้นจนเสร็จการ 

ความเห็น

คณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้ทนุธนชาตซือ้หุ้นสามญัท่ี BNS ถืออยู่ในบริษัทย่อยและ

บริษัทอ่ืนบางบริษัทภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าสินทรัพย์และเงินลงทุนของ 

ทนุธนชาตในบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัท และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทุนธนชาตและผู้ ถือหุ้นของ

ทนุธนชาตในระยะยาว 

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

วาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์

และเหตุผล 

กรณีผู้ ถือหุ้ นจะเสนอเร่ืองให้ท่ีประชุมพิจารณาในเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในหนังสือ 

บอกกล่าวเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรค 2 ของ  

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั ซึ่งกําหนดว่า เมื่อท่ีประชุมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ใน

หนงัสือนดัประชุมแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

ทัง้หมดจะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 

ความเห็น

คณะกรรมการ 

เห็นควรให้เปิดวาระนีไ้ว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ โดยไม่มี 

การลงมติ แตห่ากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะพิจารณาและลงมติในเร่ืองอ่ืนใด จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมาย

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั ดงักลา่วข้างต้น 
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จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดงักล่าวข้างต้น และเพ่ือให้การลงทะเบียน 

เข้าร่วมประชมุเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะโปรดนําหนงัสือมอบฉนัทะมาแสดง 

ต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชุม แต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของทนุธนชาต หรือกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมลูในหนงัสือมอบฉนัทะของท่าน พร้อมแนบ

หลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับท่ีแนบมาพร้อมนี ้สง่กลบัมายงัทนุธนชาตก่อนวนัประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์ 

กรุณาส่งภายในวันที่ 16 กันยายน 2562) จกัขอบพระคณุเป็นอยา่งยิ่ง  

อนึง่ เน่ืองจากทนุธนชาตมีหุ้นท่ีถืออยู่จากการซือ้หุ้นคืน (Treasury Stock) จํานวน 19,467,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 1.67 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของทนุธนชาต ดงันัน้ หุ้นจํานวนดงักลา่วจะไมน่บัเป็นองค์ประชมุ รวมทัง้

ไมม่ีสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 นี ้

ทัง้นี ้ทนุธนชาตได้กําหนดวนัท่ีผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวนัท่ี 

23 สิงหาคม 2562 โดยท่านสามารถส่งคําถามลว่งหน้าท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครัง้นีม้ายงัเลขานกุารบริษัท  

ทางอีเมล panupan@thanachart.co.th หรือทางไปรษณีย์มาท่ี สํานกัเลขานุการองค์กร ชัน้ 17 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางโทรสาร 

0-2217-8312 โดยระบท่ีุอยู ่และเบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่กลบัได้ 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 

(นายภาณพุนัธุ์ ตวงทอง) 

เลขานกุารบริษัท 

โดยคําสัง่ของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

1) ทนุธนชาตจะเผยแพร่หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 และเอกสารประกอบการประชมุ 

บนเว็บไซต์ของทนุธนชาต ท่ี www.thanachart.co.th ตัง้แตว่นัท่ี 9 กนัยายน 2562 

2) ทนุธนชาตจะเร่ิมรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 ตัง้แตเ่วลา 8:00 นาฬิกา เป็นต้นไป 

สาํนักเลขานุการองค์กร 

นายภาณพุนัธุ์  ตวงทอง  โทร. 0-2217-8082 

นางสาวมนาพนัธ์  ปลอดภยั  โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3012 

นางสาวพทัธ์ธีรา  ธนาพิสทุธ์ิสกลุ โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3004 

นางสาวมชัฌิมา  พรหมพิทกัษ์ โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3009 



รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3  โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงคอ็ก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล 

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา 
 

 องค์ประชุม ณ เวลา 14.00 นาฬิกา มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง จํานวน 704 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 

16,587,401 หุ้น  และผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จํานวน 1,208 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 624,468,253 หุ้น รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น

ทัง้สิน้ 1,912 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 641,055,654 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.0201 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

ทัง้หมดจํานวน 1,165,129,703 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุ 

 บนัทึกเพ่ิมเติม: มีผูถื้อหุ้น 2 ราย ที่เป็นบคุคลที่เกี่ยวข้องกนัตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 

กําหนด ถือหุน้รวมกนัเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นจํานวน 16,801,430 หุ้น 

ซ่ึง ธปท. อนญุาตให้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้รวมกนัไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

บริษัทฯ ดงันัน้ จํานวนหุ้นที่ประธานที่ประชุมรายงานตอนเปิดประชุม ในส่วนของผูถื้อหุ้น 2 รายดงักล่าว จะสามารถ

ออกเสียงไดใ้นแต่ละวาระรวมเป็นจํานวน 116,512,970 หุน้ เท่านัน้ ส่วนอีก 16,801,430 หุน้ ไม่สามารถออกเสียงได ้

 กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายบนัเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการ  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

2. นายศภุเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร) 

3. นางศิริเพ็ญ สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล  (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

4. นายธีรพจน์ วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

และกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไม่เป็น

ผู้บริหาร) 

5. นายปริญญา หอมเอนก กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการกํากับความเสี่ยง  (กรรมการ

อิสระ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

6. นายวิชิต  ญาณอมร กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  และ

กรรมการกํากบัความเสีย่ง  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

7. นายธีรนนัท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกํากบัความเสีย่ง  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

8. นางสาวสวุรรณภา สวุรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

9. นายสมเจตน์ หมูศ่ิริเลศิ กรรมการบริหาร  กรรมการกํากับความเสี่ยง  และกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 
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 เปิดประชุม  นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม 

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อเวลา 14.00 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยพิจารณาเรียงตาม

ระเบียบวาระการประชมุ ดงัรายละเอียดในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุท่ีได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว  

โดย ประธานที่ประชุม แต่งตัง้ให้  คุณภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง  เลขานกุารบริษัท เป็นผู้จดบนัทึกการประชุม 

หลงัจากนัน้ขอให้เลขานกุารบริษัทกลา่วแนะนํากรรมการบริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และผู้บริหาร 

ตลอดจนชีแ้จงรายละเอียดวิธีการดําเนินการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

เลขานุการบริษัท  ได้เรียนชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ภายหลงัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ได้มี

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้เรียนเชิญคุณปริญญา  หอมเอนก เข้ารับการดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัทฯ แทนคุณสมเกียรติ  ศุขเทวา โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 และในการประชุมครัง้นี ้

กรรมการบริษัทฯ ทัง้ 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทกุท่าน (คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด) รวมถึง

ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการกํากบัความเสีย่ง  โดยได้แนะนํากรรมการบริษัทฯ เป็นรายบคุคล 

สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้นีไ้ด้มีผู้ บริหารของบริษัทฯ  และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

(“ธนาคารธนชาต”) เข้าร่วมประชุมด้วย  ดังนี ้ 1) คุณกําธร  ตันติศิริวัฒน์  ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ สายการเงิน 

ของบริษัทฯ  2) คณุประพนัธ์  อนพุงษ์องอาจ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารธนชาต 

3) คุณอนุวตัิร์  เหลืองทวีกุล  รองกรรมการผู้จัดการ เครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารธนชาต 

4) คุณป้อมเพชร  รสานนท์  รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสินเช่ือรถยนต์ ธนาคารธนชาต  5) ดร. สทุตั  จิตมัน่คงสุข   

รองกรรมการผู้จัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลั ธนาคารธนชาต  6) คุณวิจิตรา  ธรรมโพธิทอง  ผู้ช่วย

กรรมการผู้ จัดการ ทรัพยากรบุคคลกลาง ธนาคารธนชาต 7) คุณภิตติมาศ  สงวนสุข  ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ 

สายกลยุทธ์การเงิน ธนาคารธนชาต  8) คุณธนวรรณ  ฑีฆาอุตมากร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ 

ธนาคารธนชาต 

เลขานุการบริษัท เรียนชีแ้จงว่า ในวนันีค้ณุสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชี จากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั  

ท่ีทําการสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ก็ได้เข้าร่วมประชุมในครัง้นีด้้วย ดังนัน้ หากในระหว่างการประชุม 

ทา่นผู้ ถือหุ้นประสงค์จะให้กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือผู้สอบบญัชีตอบชีแ้จงข้อซกัถามก็สามารถดําเนินการได้ 

หลงัจากนัน้ ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีของโรงแรมเรียนชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงเส้นทางหนีไฟกรณีท่ีเกิดเหตฉุกุเฉิน

หรือเพลงิไหม้เพ่ือความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้น  

ตอ่จากนีข้อเชิญผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน  เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นีด้้วย โดยคณุสสิมา  

ทวีสกุลชัย (ผู้ ถือหุ้ นรายย่อย) อาสาเป็นผู้ ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในครัง้นี ้และเลขานุการบริษัทได้ชีแ้จง

รายละเอียดวิธีการดําเนินการประชมุให้ทราบ สรุปได้ดงันี ้

• บริษัทฯ ได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนไว้ให้กบัทกุท่านเพ่ือความสะดวกในการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติ 

ในการประชุม โดยบตัรลงคะแนนท่ีท่านได้รับจะแบ่งเป็นวาระต่าง ๆ รวมทัง้หมด 10 บัตร  ซึ่งฝ่ายจัดการได้พิมพ์

รายละเอียดไว้ในบตัรแล้ว สาํหรับวาระท่ี 2 เป็นการเสนอรายงานเพ่ือให้ท่ีประชุมรับทราบเท่านัน้จึงไม่มีบตัรลงคะแนน 

โดยผู้ ถือหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิมีสทิธิลงคะแนน 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง 
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• ในระหวา่งการประชมุแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีมีประเด็นชีแ้จงหรือคําถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุ

เพ่ือให้ผู้จดบนัทกึการประชมุ ได้บนัทกึรายงานการประชมุได้ถกูต้อง 

• การออกเสยีงลงมติ สาํหรับท่านท่ีประสงค์จะใช้สิทธิลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด 

กรุณากรอกมติของท่านพร้อมลงนามไว้ในบตัร เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บและรวบรวมคะแนน

ดงักลา่ว  บตัรลงคะแนนใดท่ีมิได้ลงลายมือช่ือในบตัร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บตัรเสีย” โดยบตัรท่ี 

งดออกเสียง และบตัรเสีย จะไม่นํามานบัเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้น วาระท่ี 5 จะนบัรวมเป็นฐานในการคํานวณ

คะแนนเสยีงด้วย 

• สาํหรับทา่นท่ีมีมติ “เห็นด้วย” ไมต้่องสง่บตัรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีมีมติไม่เห็นด้วย 

งดออกเสยีง บตัรเสยี และไมม่ีสทิธิออกเสยีง หกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระ

นัน้  ได้จํานวนเทา่ใดจะถือเป็นคะแนนเสยีงท่ีมีมติเห็นชอบด้วย ทัง้นี ้รวมถึงคะแนนเสยีงท่ีผู้ ถือหุ้นได้แสดงการลงมติใน

แตล่ะวาระไว้อยา่งชดัเจนในหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย 

• ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานท่ีประชุมจะขอดําเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน 

เมื่อการรวมคะแนนเป็นท่ีเรียบร้อยก็จะกลบัมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป 

หลงัจากการชีแ้จงดงักล่าวข้างต้น ประธานท่ีประชุมจึงขอเข้าสูก่ารพิจารณาตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ 

ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 

 ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าสําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้จัดขึน้ 

เมื่อวนัพธุท่ี 25 เมษายน 2561 ซึง่รายงานการประชมุดงักลา่วจําเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาความถกูต้องร่วมกนั 

โดยรายละเอียดของร่างรายงานการประชมุ ได้จดัพิมพ์ไว้ในเลม่หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุหน้าท่ี 9 ถึงหน้าท่ี 34 โดย

ขอเสนอรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว พร้อมสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการ

ประชุมในจุดใดบ้างหรือไม่ หากผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีมีประเด็นชีแ้จงหรือคําถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลเพ่ือให้ 

ผู้จดบนัทกึการประชมุ ได้บนัทกึรายงานการประชมุได้ถกูต้อง 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมดงักลา่ว ประธานท่ีประชุมจึง

เสนอให้ท่ีประชมุลงมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 

เห็นด้วย 624,427,059 

ไมเ่ห็นด้วย 0 

งดออกเสยีง 822,525 
บตัรเสยี 0 

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2561 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้ นําเสนอ

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ท่ีผา่นมา ตอ่ท่ีประชมุ 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระท่ี 2 นี ้เป็นการรายงานผลการดําเนินงานจาก

คณะกรรมการ ซึ่งได้จดัเตรียมการนําเสนอไว้ในรูปแบบของวีดิทศัน์ ความยาวประมาณ 7 นาที โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ

พิจารณารายละเอียดในรายงานประจําปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือ

บอกกลา่วเชิญประชมุ 

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

 “ขณะนี ้ธนาคารพาณิชย์อยูใ่น Speed ของการแขง่ขนัยคุดิจิทลั ภายใต้การขยายตวัของเศรษฐกิจไทยปี 

2561 จากร้อยละ 4.0 เป็นร้อยละ 4.1 จากการขยายตวัของทุกภาคส่วน ทัง้การท่องเท่ียวและการส่งออก การลงทุน

ภาครัฐและเอกชน สง่ผลตอ่การขยายตวัของสนิเช่ือทัง้ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน 

ธนาคารธนชาตยังคงรุดหน้าตอบโจทย์ความต้องการในยุคดิจิทลัได้รวดเร็ว โดย Focus ลูกค้าเป็น

ศนูย์กลาง และมุง่มัน่ท่ีจะเป็น Main Bank ของลกูค้าทําให้ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิเติบโตติดต่อกนัเป็นปีท่ี 4 

อตัราการเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี ปริมาณเงินให้สินเช่ือ ขยายตวัร้อยละ 5.88 ตามการขยายตวัของสินเช่ือ 

รายยอ่ย โดยเฉพาะสนิเช่ือเช่าซือ้ท่ีเติบโตสงูถึงร้อยละ 13.44 ขณะเดียวกนัยงัคงรักษาระดบัคณุภาพสินทรัพย์ให้อยู่ใน

ระดบัท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง มีสดัสว่นสนิเช่ือท่ีไมก่่อให้เกิดรายได้ (NPL Ratio) ร้อยละ 2.30 ตํ่ากวา่คา่เฉลีย่ของอตุสาหกรรม 

สะท้อนคุณภาพการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ส่วนของเงินกองทนุ อตัราสว่นเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS 

Ratio) เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 19.45 อยู่ในระดบัสงูเมื่อเทียบกบัอตุสาหกรรม ทัง้ยงัมีอตัราสว่นสินทรัพย์สภาพคลอ่งเพ่ือ

รองรับสถานการณ์สภาพคลอ่งท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio) ตามเกณฑ์ Basel III เกินกว่าร้อยละ 100 

สงูกวา่เกณฑ์ขัน้ตํ่าท่ี ธปท. กําหนดไว้ (เกณฑ์ขัน้ตํ่า ร้อยละ 80) แสดงถึงศกัยภาพและความมัน่คงในการดําเนินธุรกิจ

ของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย ส่งผลให้กลุ่มธนชาตมีกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมในปี 2561 จํานวน 15,806 

ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 10.22 กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ 7,839 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.97 

คิดเป็นกําไรตอ่หุ้น 6.74 บาท 

ความสาํเร็จทัง้หมดขบัเคลื่อนไป พร้อมกบับริษัทในกลุม่ธนชาตยงัคงเป็นท่ียอมรับจากองค์กรภายนอก

ในปี 2562 เรายงัคงมุง่เป้าหมายการตอบโจทย์ให้ตรงใจลกูค้า แม้วา่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยงัคงเผชิญกบัความท้าทาย

มากมาย  1) ธนาคารธนชาตจะยงัคงรักษาความเป็นท่ีหนึ่งในตลาดสินเช่ือรถยนต์  2) พฒันาความสมัพนัธ์กบัลกูค้า

รายย่อยและลกูค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  3) เพ่ิมจํานวนลกูค้าท่ีใช้ธนาคารเป็น Main Bank ด้วย

ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์เงินฝากท่ีหลากหลาย  4) ยึดมั่นกับวัฒนธรรมองค์กรท่ีบริหารจัดการความเสี่ยง 

อยา่งเข้มงวด เพ่ือให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายให้การสนบัสนนุและไว้วางใจธนาคารอยา่งตอ่เน่ือง ความมุ่งมัน่ทัง้หมดนีจ้ะ

ขบัเคลือ่นกลุม่ธนชาตให้สามารถดํารงฐานะความมัน่คงและมีผลการดําเนินงานเติบโตต่อไป จึงมีมติให้เพ่ิมเงินปันผล

จ่ายระหว่างกาลขึน้ เป็น 1.00 บาทต่อหุ้นในปี 2561 และเสนอผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจ่ายเงินปันผลงวดท่ีสองอีก 1.60 บาท 

ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 2.60 บาทต่อหุ้น เท่ากบัร้อยละ 38.25 จากผลการดําเนินงานสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ 

ตามงบการเงินรวม 
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ทกุก้าวการเติบโตของธนชาต คือการมุง่สร้างสงัคมท่ีดี ธนชาตดําเนินการทบทวนนโยบายและมาตรการ

ท่ีเก่ียวข้องในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และการตอ่ต้านการคอรัปชัน่เป็นประจํา พร้อมสือ่สารให้ทกุคนยดึมัน่และปฏิบตัิ

อยา่งตอ่เน่ืองทําให้ปีท่ีผา่นมา เราได้รับการประเมินตามโครงการสาํรวจการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน

อยูใ่นระดบัดีเลิศ (5 ดาว) ได้รับคะแนนการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 100 คะแนนเต็มจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

ด้านการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ยงัคงร่วมเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 

(ทกุบริษัทในกลุม่ธนชาตร่วมเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตมาตัง้แต่

ปี 2557) 

ด้านการดแูลสงัคมและสิง่แวดล้อม เราสานตอ่การอนรัุกษ์พลงังานและใช้ทรัพยากรอย่างมีคณุค่า จดัทํา

สือ่ให้ความรู้ในการใช้เงินและออมเงินอยา่งถกูวิธี เพ่ือวางรากฐานให้สงัคมมีความมัน่คงทางการเงินในระยะยาว และ

ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมอยา่งตอ่เน่ืองในหลาย ๆ ด้าน แม้การแขง่ขนัของธนาคารพาณิชย์ในยคุดิจิทลัเบือ้งหน้าจะเต็ม

ไปด้วยความท้าทาย แต่ Focus ท่ีแน่วแน่ของผู้บริหารและคนธนชาตจะนําเราตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้า 

และผู้ ถือหุ้นพร้อมปรับตวัทนัทกุการเปลีย่นแปลง” 

สาํหรับวาระนีท้กุทา่นก็ได้รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ แล้ว และเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นการเสนอ

เพ่ือทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซกัถาม ขอให้ผู้ ถือหุ้นรวบรวมไว้เพ่ือ

เสนอในวาระตอ่ ๆ ไป  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้ นําเสนอ

ในวาระนี ้

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระท่ี 3 บริษัทฯ ขอนําเสนอรายงานงบแสดงฐานะ

การเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านวีดิทศัน์ความยาวประมาณ 6 นาที เพ่ืออธิบาย

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงินนีไ้ด้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั ซึ่งได้แสดง

ความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไข 

ภาพรวม ณ ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมขยายตวัเพ่ิมขึน้จากปีก่อน และมีกําไรสทุธิ

ตามงบการเงินรวมเพ่ิมขึน้  ซึ่งแสดงถึงผลการดําเนินงานท่ีดีของกลุ่มธนชาต ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี  

2561 (ในรูปแบบ QR Code) ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ 

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

“คณะกรรมการขอนําเสนอแก่ท่ีประชมุเพ่ือการพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) ซึ่งได้

ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว โดยผลการตรวจสอบผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข 

งบการเงินรวมสะท้อนถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในกลุม่ธนชาต ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 

ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว 
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การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ด้านสนิทรัพย์ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวม จํานวน 1,060,929 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 35,404 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.5 รายการท่ีสาํคญั ได้แก่ 

• เงินลงทนุสทุธิ จํานวน 170,437 ล้านบาท ลดลง  8,266 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.6 

• เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้จํานวน 754,613 ล้านบาท เพ่ิมขึน้  41,852 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.9 

จากการเติบโตของสนิเช่ือรายยอ่ย และสนิเช่ือ SME โดยเฉพาะสินเช่ือเช่าซือ้ท่ีปรับตวัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ตามภาวะ

ตลาดรถยนต์ท่ีปรับตวัดีขึน้ 

ด้านหนีส้นิและสว่นของเจ้าของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2561 จํานวน 923,011 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 

27,556 ล้านบาท  หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.1 รายการท่ีสาํคญั ได้แก่ 

• เงินรับฝาก จํานวน 751,917 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 35,826 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.0 สว่นใหญ่

เป็นการเพ่ิมขึน้ของเงินฝากออมทรัพย์ 

• ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม จํานวน 55,013 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 3,417 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

6.6 สว่นใหญ่เป็นการเสนอขายตราสารหนีข้องบริษัทยอ่ยของธนาคารธนชาต 

ส่วนของเจ้าของรวม จํานวน 137,918 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 7,848 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ 

ร้อยละ 6.0  ส่วนใหญ่เกิดจากกําไรจากการดําเนินงานส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ  จํานวน 7,839 ล้านบาท ในขณะท่ีมี 

การจ่ายเงินปันผล จํานวน 2,680 ล้านบาท และสว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุเพ่ิมขึน้ 4,133 ล้านบาท 

การพิจารณางบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิตามงบการเงินรวม จํานวน 15,806 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี

ก่อน 1,465 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.2 โดยเป็นกําไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ จํานวน 7,839 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 838 

ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.0 รายการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญั มีดงันี ้

1. รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบีย้สทุธิจํานวน 30,767 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 1,597 

ล้านบาท  หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.5  เมื่อเทียบกบัปีก่อน สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตของสนิเช่ือเช่าซือ้ 

2. รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้ จํานวน 13,408 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 6  

ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.04 รายการท่ีสาํคญั ได้แก่ 

• รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ จํานวน 6,658 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 768 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 13.0  สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของค่าธรรมเนียมจากการจัดการกองทุน และค่านายหน้าจากการเป็น

ตวัแทนขายประกนัภยั/ประกนัชีวิต 
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• รายได้จากการรับประกันภยั/ประกันชีวิตสทุธิ จํานวน 2,808 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 203 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.8 

• รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน จํานวน 3,942 ล้านบาท ลดลง 965 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 

19.7  สว่นใหญ่เกิดจากกําไรสทุธิจากเงินลงทนุลดลงจํานวน 1,449 ล้านบาท จากการปรับพอร์ตเงินลงทนุให้เหมาะสม

ตามภาวะตลาดการเงินท่ีผนัผวน 

3. คา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ จํานวน 20,979 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 143 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ 

ร้อยละ 0.7 

4. คา่ใช้จ่ายหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยคา่ 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยค่า จํานวน 

4,785 ล้านบาท ลดลง 1,451 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.3  จากการบริหารคณุภาพหนีอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

5. ภาษีเงินได้ 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้จํานวน 2,605 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,446 ล้านบาท 

เน่ืองจากสทิธิประโยชน์ทางภาษีของธนาคารธนชาตได้หมดไปตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2561 

จากความมุง่มัน่ท่ีแนว่แนต่อ่เป้าหมายความสาํเร็จ (Focus for Achievement) ของทกุบริษัท ภายใต้กลุม่

ธุรกิจทางการเงินของธนชาต ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมัน่คง  

ผลการดําเนินงานปี 2561 ของบริษัทยอ่ยท่ีสาํคญั ดงัแสดงหน้าจอ 

ตารางแสดงผลการดาํเนินงานปี 2561 และปี 2560 ของบริษัทยอ่ยท่ีสาํคญั 

(หน่วย: ล้านบาท) 

บริษัทย่อย 

สัดส่วนการถือหุ้น 

ทางตรง/ทางอ้อม 

(ร้อยละ) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

สําหรับปี 

2561 2560 

ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน)    

 งบการเงินรวม *  14,703 13,810 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 50.96 13,911 13,135 

 บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 50.96 1,042 1,051 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 50.96 593 609 

 บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากดั 50.96 237 210  

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั 38.22 654 426 

 บริษัท ราชธานีลิสซิง่ จํากดั (มหาชน) 33.22 1,641 1,126  

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จาํกัด 100.00 14 24 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากัด 83.44 201 45 

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จาํกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      51.00 (63) 30 

หมายเหตุ * เฉพาะสว่นของธนาคารธนชาต 
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ขอให้ผู้ ถือหุ้ นได้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2561  ตามรายละเอียดในรายงานประจําปีท่ีอยูใ่นมือทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว” 

ภายหลงัจากการนําเสนอวีดิทศัน์ คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วีดิทศัน์ท่ีได้นําเสนอ

ผ่านไปนัน้ ได้อธิบายฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ในปี 2561 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยู่ใน

รายงานประจําปีกับสรุปงบการเงิน การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการประจําปี 2561 ท่ีส่งให้กับผู้ ถือหุ้น 

ทกุทา่นแล้ว  

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระนีจ้ะมีผู้ สอบบัญชี 

จากสํานกังานสอบบญัชีของบริษัทฯ ช่วยตอบคําถามให้แก่ผู้ ถือหุ้นด้วย ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น 

แตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 

เห็นด้วย 624,903,436 

ไมเ่ห็นด้วย 0 
งดออกเสยีง 8,405,925 

บตัรเสยี 0 

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วยให้อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 และจ่ายเงนิปันผล 

ประธานที่ประชุม ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีได้ชีแ้จงให้

ท่านผู้ ถือหุ้นทราบในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ไปแล้วนัน้ และจากข้อมูลท่ีแสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม 

โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิตามงบเฉพาะกิจการ จํานวน 3,316,438,710.84 บาท และกําไรสทุธิส่วนท่ีเป็น 

ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จํานวน 7,839,427,861.93 บาท ซึง่คณะกรรมการได้อนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

หุ้นละ 1.00 บาท  โดยมีทนุสาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจดัสรรเป็นทนุสํารอง

ตามกฎหมายเพ่ิมเติม ซึง่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา ดงันี ้

1. รับทราบการไมจ่ดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปี 2561 เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย 

2. อนมุตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัและผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ 

หุ้นละ 2.60 บาท  แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 

1.00 บาท ดังนัน้ คงเหลือเงินปันผลท่ีบริษัทฯ ต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท เป็นจํานวนเงินท่ีอนุมัติจ่าย 

1,833,060,324.80 บาท  ทัง้นี ้เงินท่ีจ่ายปันผลนํามาจากกําไรสะสมท่ีเสยีภาษี ดงันี ้

• จํานวนหุ้นละ 0.056 บาท จ่ายจากกําไรสะสมท่ีเสยีภาษีในอตัราร้อยละ 30 

• จํานวนหุ้นละ 0.331 บาท จ่ายจากกําไรสะสมท่ีเสยีภาษีในอตัราร้อยละ 25 

• จํานวนหุ้นละ 1.213 บาท จ่ายจากกําไรสะสมท่ีเสยีภาษีในอตัราร้อยละ 23 
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เ งินปันผลท่ีอนุมัติจ่ายของปี 2561 ทัง้สิน้หุ้ นละ 2.60 บาท รวมเป็นจํานวนเงินท่ีอนุมัติจ่าย 

2,998,190,027.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.40 ของกําไรสุทธิปี 2561 จากผลการดําเนินงานตามงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  และร้อยละ 38.25 จากผลการดําเนินงานส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม  สําหรับสถิติ 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานปี 2559 ถึง 2561 ก็ได้จดัทําตารางเปรียบเทียบให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน

ได้พิจารณาแล้ว ดงัท่ีปรากฏในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุหน้าท่ี 4 

หากได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว ก็จะกําหนดวนัท่ีผู้ ถือหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 

ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

จากนัน้ ประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / 

แสดงความเห็น ดงันี ้

คุณพิทักษ์  เนตรเพชราชัย  (ผู้ถอืหุ้น) 

สอบถามเร่ืองเก่ียวกับการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

(“ธนาคารทหารไทย”) 

ประธานที่ประชุม 

สาํหรับเร่ืองเก่ียวกบัการรวมกิจการนี ้ทางคณะกรรมการได้เตรียมท่ีจะรายงานให้ท่ีประชุมรับทราบเป็น

การเฉพาะ โดยจะขออนญุาตรายงานและตอบข้อซกัถามในวาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืน ๆ 

หลงัจากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติวาระที่ 4 มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 
เห็นด้วย 633,317,641 

ไมเ่ห็นด้วย 0 

งดออกเสยีง 102,125 
บตัรเสยี 0 

มติ ท่ีประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 เป็นทุนสํารอง 

ตามกฎหมาย และมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิจ่ายเงินปันผล

จากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 2.60 บาท โดยคงเหลือเงินปันผลท่ีต้องจ่ายอีกในอตัราหุ้นละ 

1.60 บาท และให้ดําเนินการจ่ายเงินปันผลตามกําหนดการท่ีเสนอ 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2562 และอนุมัติ

เงนิบาํเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณธีรพจน์  วัชราภัย  ประธานกรรมการสรรหา กําหนด

คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี ้
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คุณธีรพจน์  วัชราภยั  เรียนแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ในปี 2561 ได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีได้จ่ายให้แก่กรรมการ

บริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ตามอตัราท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 มีจํานวนเงินรวมท่ี

จ่ายในปี 2561 ดงันี ้

• ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รวมจํานวนท่ีจ่าย 9,553,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามจํานวนครัง้ท่ี

กรรมการเข้าร่วมประชมุ 

• คา่ตอบแทนท่ีจ่ายแก่คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน ๆ ทกุคณะรวมจํานวนท่ีจ่าย 4,487,666.67 บาท 

• ตารางแสดงอตัราคา่ตอบแทนท่ีจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ทกุคณะท่ีจ่าย

ในปี 2561 และท่ีจ่ายในปัจจบุนั รายละเอียดปรากฏในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ หน้าท่ี 5 

สว่นค่าตอบแทนกรรมการรายบคุคลท่ีจ่ายในปี 2561 ดไูด้จากรายงานประจําปีหน้าท่ี 90 ถึงหน้าท่ี 91 

ซึง่เป็นการรายงานเพ่ือทราบไมม่ีการลงมติ และนอกเหนือจากคา่ตอบแทนท่ีได้รายงานไปแล้วนัน้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่าย

คา่ตอบแทน และ/หรือ สทิธิประโยชน์อ่ืนใดในลกัษณะท่ีมิใช่คา่ตอบแทนตามปกติให้แก่กรรมการ 

สําหรับในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาทบทวน

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ยตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1. คา่ตอบแทนแตล่ะคนจะต้องสะท้อนภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

2. มีการพิจารณาเปรียบเทียบคา่ตอบแทนในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยนําข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนหมวดธุรกิจธนาคารท่ีรวบรวมโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทน ดงันี ้

1. อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ดงันี ้

 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ขออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีจ่ายในปัจจบุนั ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(ต่อครัง้ : คน) 

ประธาน 120,000 60,000 

กรรมการ 60,000 30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีจ่ายในปัจจบุนั ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(ต่อครัง้ : คน) 

ประธาน 60,000 30,000 

กรรมการ 40,000 20,000 
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คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล 

ขออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีจ่ายในปัจจบุนั ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(ต่อครัง้ : คน) 

ประธาน 30,000 20,000 

กรรมการ 20,000 15,000 

คณะกรรมการกาํกับความเสี่ยง 

ขออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีจ่ายในปัจจบุนั ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(ต่อครัง้ : คน) 

ประธาน 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

ทกุคณะ และให้คงอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในอตัรานีไ้ว้จนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

2. อนมุตัิการจดัสรรเงินบําเหน็จแก่กรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ในอตัราร้อยละ 1 

ของเงินปันผลท่ีอนุมตัิจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้กําหนดไว้ โดยให้คณะกรรมการ 

บริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณาจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยปีนีเ้ งินปันผลท่ีอนุมัติจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้ นรวมเป็น 

จํานวนเงิน 2,998,190,027.80 บาท ดงันัน้ จํานวนเงินบําเหน็จท่ีขอเสนอจ่ายแก่กรรมการทัง้คณะ จึงเป็นเงินจํานวน 

29,981,900.28 บาท รายละเอียดของการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการจากผลการดําเนินงานปี 2559-2561 ปรากฏใน

หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุหน้าท่ี 5 โดยปีท่ีแสดงในเอกสารเป็นปีผลการดําเนินงาน 

หลงัจากนัน้ คุณธีรพจน์  วชัราภยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้น

ซกัถาม / แสดงความคิดเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ โดยใช้บตัรท่ีระบวุาระท่ี 5.1 และวาระท่ี 5.2 ดงันี ้

1. ขออนมุตัิค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2562 ตามท่ีเสนอ 

โดยใช้บตัรลงคะแนนวาระท่ี 5.1 

2. ขออนุมตัิจ่ายเงินบําเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ในจํานวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลท่ีอนุมตัิจ่ายแก่ 

ผู้ ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยใช้บัตรลงคะแนน 

วาระท่ี 5.2 
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ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 
เห็นด้วย 633,293,040 

ไมเ่ห็นด้วย 109,221 
งดออกเสยีง 121,725 

บตัรเสยี 0 

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุ อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี 2562 

ผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 
เห็นด้วย 531,174,668 

ไมเ่ห็นด้วย 99,536,693 
งดออกเสยีง 2,812,625 

บตัรเสยี 0 

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุ อนมุตัิการจดัสรรเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอตัราร้อยละ 1 ของเงินปันผลท่ีอนมุตัิจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น โดยให้

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินการจดัสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานที่ประชุม แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ วาระนีเ้ป็นการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ โดยขอให้ คุณธีรพจน์  วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดในวาระนี ้

คุณธีรพจน์  วัชราภัย  เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า สําหรับกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 มีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายบนัเทิง  ตนัติวิท ประธานกรรมการ  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

2. นายวิชิต  ญาณอมร กรรมการ  กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

 และกรรมการกํากบัความเสีย่ง  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

3. นายปริญญา  หอมเอนก กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการกํากับความเสี่ยง  

  (กรรมการอิสระ) 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี ้ จึงใคร่ขอเชิญบคุคลท่ีถกูเสนอช่ือรับแต่งตัง้

เป็นกรรมการทัง้ 3 ท่าน ออกจากท่ีประชุมเป็นการชัว่คราว หลงัจากนัน้บคุคลท่ีถกูเสนอช่ือรับแต่งตัง้เป็นกรรมการทัง้ 

3 ทา่น ได้ออกจากห้องประชมุ 

คุณธีรพจน์  วัชราภัย  เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า การสรรหาหรือเสนอแนะผู้ ท่ีจะเข้ารับตําแหน่ง 

แทนกรรมการท่ีครบวาระนี ้นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 
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และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ พิจารณาแล้ว คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยงัได้เปิดโอกาส 

ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม ท่ีจะเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมครัง้นี ้ผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 แตป่รากฏวา่

เมื่อพ้นกําหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเข้ามา ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหา กําหนด

คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงได้พิจารณาสรรหาบคุคลเพ่ือเสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการ

บริษัทฯ ท่ีออกตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความรู้ 

ความสามารถ และคณุสมบตัิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยสาํหรับกรรมการท่ีออกตามวาระได้พิจารณาถึงผลการปฏิบตัิหน้าท่ี

ท่ีผา่นมาและการเข้าร่วมประชมุด้วย มีมติเสนอบคุคล 3 ทา่น ให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณามีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กําหนด

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอบุคคลทัง้ 3 ท่าน ให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยทัง้ 3 ท่าน 

ได้รับความเห็นชอบการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ จาก ธปท. แล้ว ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลประวัติ

โดยสงัเขปของบคุคลทัง้ 3 ท่าน ได้จากหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมตัง้แต่หน้าท่ี 35 ถึงหน้าท่ี 40 หรือตามท่ีแสดงบน

จอภาพ 

หลงัจากนัน้ คณุธีรพจน์  วชัราภยั  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้น

ซกัถาม / แสดงความคิดเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

คุณธีรพจน์  วัชราภยั แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ในวาระนีเ้พ่ือความโปร่งใสในการลงมตจิึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ

แยกเป็นรายบคุคล โดยให้ใช้บตัรท่ีระบ ุวาระท่ี 6.1 ถึงวาระท่ี 6.3 ท่ีระบช่ืุอกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

6.1 นายบนัเทิง  ตนัติวิท 

6.2 นายวิชิต  ญาณอมร 

6.3 นายปริญญา  หอมเอนก 

จากนัน้ คณุธีรพจน์  วชัราภยั  ได้เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ท่ีได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราวกลบั

เข้าท่ีประชมุเพ่ือดําเนินการในวาระตอ่ไป 

มีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยให้แตง่ตัง้บคุคลท่ีคณะกรรมการเสนอช่ือทัง้ 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยแยกการ

ลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคลจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของท่ีประชมุ ดงันี ้

ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นายบันเทิง  ตันติวิท  มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 

เห็นด้วย 520,260,941 
ไมเ่ห็นด้วย 87,042,477 

งดออกเสยีง 26,223,325 
บตัรเสยี 0 
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ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นายวิชิต  ญาณอมร  มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 
เห็นด้วย 520,359,044 

ไมเ่ห็นด้วย 86,944,374 
งดออกเสยีง 26,223,325 

บตัรเสยี 0 

ผลการลงมติวาระที่ 6.3 นายปริญญา  หอมเอนก  มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 

เห็นด้วย 606,919,318 
ไมเ่ห็นด้วย 384,100 

งดออกเสยีง 26,223,325 
บตัรเสยี 0 

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตัง้

บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอช่ือทัง้ 3 ทา่น เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2562 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น 

ผู้ นําเสนอในวาระนี ้

คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 ซึ่งกําหนดค่าสอบบญัชีให้เป็นจํานวนเงิน 950,000 

บาท  โดยสําหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานําเสนอผู้สอบบญัชี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้

พิจารณาความเห็นของกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี

จากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั มีรายนาม ดงันี ้

1. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 

2. นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

3. นางสาววรรณวิไล  เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2562 โดยกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 950,000 บาท 

หลังจากได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ รวมทัง้ความเหมาะสมของปริมาณงานแล้ว 

มีความเห็นว่า บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นสํานกังานท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีผลการปฏิบตัิงานเป็นท่ียอมรับ

โดยทั่วไปทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่ในระดับสากล มีบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความชํานาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจ

ตา่ง ๆ ของบริษัทในกลุม่ธนชาตเป็นอยา่งดี ตลอดจนมีการให้บริการ และการให้คําปรึกษากบับริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 

เป็นอยา่งดีตลอดมา 

สําหรับค่าสอบบญัชีท่ีเสนอเข้ามาในปี 2562 นี ้ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผู้สอบบัญชีทัง้ 3 ท่าน 

รวมถึงบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั ไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
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บริษัทฯ แต่อย่างใด และผู้สอบบญัชีท่ีเสนอได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. แล้ว โดยอตัราค่าสอบบญัชีของปี 2562 

จํานวน 950,000 บาท ซึง่เทา่กบัคา่สอบบญัชีในปี 2561 

สําหรับรายละเอียดประวตัิผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน และข้อมูลอ่ืน ๆ ปรากฏอยู่ในเล่มหนงัสือบอกกล่าว 

เชิญประชมุ หน้าท่ี 42 ถึงหน้าท่ี 44 

หลังจากนัน้ คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มี 

ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติในวาระที่ 7  มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 

เห็นด้วย 623,373,766 
ไมเ่ห็นด้วย 10,200,500 

งดออกเสยีง 126,025 
บตัรเสยี 0 

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

1. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 

2. นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

3. นางสาววรรณวิไล  เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

และกําหนดคา่สอบบญัชี ประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 950,000 บาท 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้ จัดการใหญ่  รายงาน

เพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบกรณีเก่ียวกับการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต กับธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย”) ตามท่ีมีผู้ ถือหุ้นได้สอบถาม 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งต่อท่ีประชุม เร่ืองการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคาร 

ทหารไทย รายละเอียดตามท่ีบริษัทฯ ได้มีการแจ้งสารสนเทศเปิดเผยข้อมลูผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง แจ้งการลงนามในบนัทกึข้อตกลงแบบไมม่ีผลผกูพนัทางกฎหมาย เก่ียวกบัการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต 

กบัธนาคารทหารไทย เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและคําถามต่าง ๆ ได้ โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความเห็น 

ดงันี ้

ประธานที่ประชุม 

สําหรับคําถามของผู้ ถือหุ้ นท่ีได้สอบถาม เร่ืองการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคาร 

ทหารไทย ในวาระท่ี 4 ขอชีแ้จงในแตล่ะคําถาม ดงันี ้
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1. ราคาหุ้นของบริษัทฯ กบัธนาคารทหารไทย คิดเป็นก่ีหุ้นแลกกบัก่ีหุ้น 

ชีแ้จงว่า ไม่ได้มีการแลกหุ้น ซึ่งการรวมกิจการไม่เก่ียวกบับริษัทฯ โดยตรง โดยเป็นการรวมกิจการ

ระหว่างธนาคารธนชาต กบัธนาคารทหารไทย อีกทัง้ยงัมีความไม่แน่นอน ยงัคงต้องศึกษาข้อมลูในรายละเอียดและ 

ต้องมีการเจรจากนัในอีกหลายประเด็น วิธีการท่ีจะใช้ก็คือ ธนาคารทหารไทยจะมีการเพ่ิมทนุให้เพียงพอแล้วจะเสนอ 

ซือ้หุ้นธนาคารธนชาตจากผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย ซึง่หมายรวมถึงหุ้นจากบริษัทฯ ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย 

(“สโกเทียแบงก์”) และจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยทัง้หมด 700 กว่าราย ในราคาจํานวนหนึ่ง ขณะเดียวกนัธนาคารทหารไทย 

จะเสนอขายหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาต สว่นจํานวนและราคาท่ีแน่นอนอยู่ในระหว่างการพิจารณาข้อมลูและ

ประเมินกนัอยู ่ซึง่ตอนนีอ้ยูร่ะหวา่งทําการตรวจสอบทรัพย์สนิและหนีส้นิ (Due Diligence) 

2. กําไรท่ีได้จากการรวมกิจการจะนําไปทําอะไรบ้าง และจะมีการจ่ายปันผลหรือไม ่

กําไรท่ีได้นัน้จะนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายทาง คือ อาจจะมีการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมขึน้ หรือซือ้หุ้นคืน

เพ่ิมขึน้ หรือเอาไปลงทนุอยา่งอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดี ซึง่เป็นเร่ืองท่ีต้องพิจารณาตอ่ไปในอนาคต 

3. เร่ืองวฒันธรรมองค์กรของทัง้ 2 ธนาคาร ท่ีมีความแตกตา่งกนั และเร่ืองการจดัสรรผู้บริหาร จะมีการ

ดําเนินการอยา่งไรบ้าง โดยเร่ืองนีข้อให้คณุสมเจตน์  หมูศ่ิริเลศิ เป็นผู้ตอบคําถาม 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 

ชีแ้จงว่า เร่ืองผู้บริหาร มี 2 ระดบั ได้แก่  1) บริษัทฯ จะมีตวัแทนไปร่วมบริหารในระดบัคณะกรรมการ 

และคณะกรรมการชดุยอ่ยของธนาคารทหารไทย ภายหลงัรับโอนกิจการตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยอาจจะมีตวัแทน 2 

ทา่น ซึง่ต้องพิจารณากนัตอ่ไป  2) ระดบัผู้บริหารท่ีจะร่วมในการบริหารกิจการ เป็นเร่ืองท่ีต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

เพ่ือดคูวามสามารถของผู้บริหารแตล่ะคนวา่เป็นอยา่งไร มีความจําเป็นท่ีต้องมีผู้บริหารในระดบัตา่ง ๆ มากน้อยแค่ไหน 

และผู้ใดท่ีเหมาะสม ซึง่เป็นเร่ืองท่ีต้องบริหารจดัการตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม ไมไ่ด้เป็นเร่ืองท่ีเกินความคาดหมายเพราะกลุม่

ธนชาตดแูลและดําเนินการเร่ืองนีม้าโดยตลอด มัน่ใจว่าความสามารถของผู้บริหารของทัง้ 2 ธนาคาร จะสามารถดแูล

พนกังานทัง้หมดในทกุระดบัได้อยา่งเป็นธรรม อีกทัง้ การรวมกิจการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบคุคล จะสร้าง

ประโยชน์ในการให้บริการท่ีดีขึน้แก่ลกูค้า จะนํามาซึง่ผลตอบแทนท่ีดีขึน้แก่ผู้ ถือหุ้นด้วย 

ประธานที่ประชุม 

ขอขยายความเพ่ิมเติมในส่วนท่ีคุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ ชีแ้จงว่า การเข้าร่วมบริหารในระดับสูงนัน้ 

หมายถึงระดบัคณะกรรมการ โดยคาดว่าจํานวนกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทฯ จะเท่ากบัจํานวนกรรมการท่ี ING 

Bank N.V. แหง่ประเทศเนเธอร์แลนด์ (“ING”) และกระทรวงการคลงั สง่เข้ามาเป็นตวัแทน ซึ่งทัง้ 3 รายนี ้จะถือหุ้นใน

ธนาคารภายหลงัรวมกิจการในจํานวนใกล้เคียงกนั ซึ่งบริษัทฯ จะถือหุ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20 เพ่ือท่ีจะสามารถนํากําไร

ของธนาคารใหมเ่ข้ามาเป็นกําไรของบริษัทฯ ได้ ตามวิธี Equity Accounting ไม่ใช่มีรายได้จากเงินปันผลรับเพียงอย่าง

เดียว 

สาํหรับประเด็นเร่ืองท่ีทัง้ 2 ธนาคาร มีอตัราค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนแก่พนกังานท่ีแตกต่าง

กนั จะมีปัญหาในการรวมกิจการหรือไม่นัน้ เป็นเร่ืองท่ีจะต้องพิจารณา แต่คาดว่าไม่มีประเด็นท่ีน่าเป็นห่วง สามารถ

บริหารจดัการได้ 
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คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 

เรียนเพ่ิมเติมวา่ ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่ง Due Diligence โดยรอข้อมลูการจ่ายค่าตอบแทนพนกังานของแต่ละ

ธนาคารอยู ่ซึง่หลกัการคือจะช่วยกนัดแูลรักษาผลประโยชน์ของพนกังาน 

คุณพิทักษ์  เนตรเพชราชัย  (ผู้ถอืหุ้น) 

ขอความชดัเจนประเด็นเร่ืองการเป็นนายหน้าประกนัชีวติ ท่ีทัง้ 2 ธนาคารตา่งก็มสีญัญากบับริษัทประกนั

ชีวิตคนละแหง่ อตัราคา่คอมมิชชัน่ท่ีได้รับจะแตกตา่งกนัหรือไม ่หรือพนกังานจะต้องขายประกนัชีวิตของทัง้ 2 แหง่ 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์ 

เรียนชีแ้จงว่า ธนาคารภายหลงัรวมกิจการ จะเป็นนายหน้าให้กบับริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียว ซึ่ง

จะต้องพิจารณากนัตอ่ไป 

คุณพิทักษ์  เนตรเพชราชัย  (ผู้ถอืหุ้น) 

สอบถามวา่ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารภายหลงัการรวมกิจการจะเป็นอยา่งไร 

ประธานที่ประชุม 

เร่ืองนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารภายหลงัรวมกิจการ ได้มีการตกลงกันในเบือ้งต้นแล้ว โดย

บริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลตามสดัสว่นการถือหุ้น 

คุณพิทักษ์  เนตรเพชราชัย  (ผู้ถอืหุ้น) 

บริษัทประกนัชีวิตท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นร่วมกบับริษัท เอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน) (“เอ็มบีเค”) ปัจจุบนัผลการ

ดําเนินธุรกิจเป็นอยา่งไร มีการประกอบธุรกิจเพ่ิมเติมหรือไม ่

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์ 

เรียนชีแ้จงวา่สาํหรับบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) (“เอ็มบีเค ไลฟ์”) ปัจจบุนัมีรายได้

จากการรับประกันประมาณ 1,000 ล้านบาท ตอนนีค้่อย ๆ เติบโต ซึ่ง เอ็มบีเค ไลฟ์ ไม่ได้ใช้ Network ของธนาคาร 

ธนชาตและบริษัทย่อยของธนาคารธนชาตเลย โดยได้มีการจดัตัง้บริษัทนายหน้าประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยัของ

ตวัเองคือ บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จํากดั (“ทีเอ็ม โบรคเกอร์”) ซึ่งขณะนีม้ีจํานวน Agent ประมาณ 2,000 คน แล้ว ซึ่ง

คงจะต้องใช้วลาในการขยายธุรกิจ 

คุณกิตต ิ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  (ผู้ถอืหุ้น) 

ได้ทราบข้อมลูจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของธนาคารทหารไทยว่าภายหลงัการรวมกิจการจะมีผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่แบง่เป็น 4 กลุม่ ขอทราบความชดัเจนในเร่ืองนี ้

ประธานที่ประชุม 

เรียนแจ้งว่า ในท้ายท่ีสดุแล้ว จะมี 3 ราย ได้แก่  1) ING  2) บริษัทฯ และ  3) กระทรวงการคลงั สําหรับ 

สโกเทียแบงก์ เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทนุซึ่งจะย้ายการลงทนุไปยงัภมูิภาคแถบลาตินอเมริกาและ

แคริเบียน ดงันัน้ คงจะลดสดัสว่นการถือหุ้นและจะไมเ่ข้ามาร่วมในการบริหาร 
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นอกจากนีไ้มม่ีผู้ เสนอเร่ืองอ่ืนใดเข้าสูก่ารพิจารณา ประธานท่ีประชมุจึงกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา    16.10    นาฬิกา 

ลงช่ือ              นายบันเทิง  ตันติวิท            ประธานท่ีประชมุ 

 (               นายบนัเทิง  ตนัติวิท               ) 

ลงช่ือ           นายภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง          ผู้จดบนัทกึการประชมุ 

 (             นายภาณพุนัธ์ุ  ตวงทอง           ) 
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คาํชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

วันจันทร์ท่ี 23 กันยายน 2562 

 

1. การมอบฉันทะ 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดัทําหนงัสือมอบฉันทะ ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ 3 แบบ ดงันี ้

 แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปท่ีง่ายไม่ซับซ้อน แบบมอบฉันทะนีเ้ป็นการมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ 

ลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉนัทะได้ทกุประการตามท่ีผู้ รับมอบฉนัทะเห็นสมควร 

 แบบ ข. เป็นแบบท่ีกําหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะอย่างละเอียดและชัดเจน ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกท่ีจะระบุให้ 

ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ทกุประการตามท่ีผู้ รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือระบุ

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงตามท่ีผู้มอบฉนัทะกําหนดแยกเป็นแตล่ะวาระอย่างชดัเจนในหนงัสือมอบฉนัทะก็ได้ 

 แบบ ค. เป็นแบบท่ีกําหนดสําหรับผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย 

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นต้องการใช้ 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลด ได้ท่ีเวบ็ไซต์ : www.thanachart.co.th 

โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะให้

กรรมการบริษัทฯ (ตามรายช่ือกรรมการท่ีบริษัทฯ กําหนด) ให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นแทน ดงันี ้

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ 

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะให้ถูกต้อง

ครบถ้วน พร้อมจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามท่ีระบุในหัวข้อ “3. ผู้เข้าร่วมประชุม

จะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปน้ีในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)" 

- ผู้ รับมอบฉันทะต้องนําหนังสือมอบฉันทะไปย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะจะ 

เข้าประชมุ 
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2. การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี ้

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ ท่ีอยู่ 

1. นางศริิเพ็ญ  สีตสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) 

71 เลขท่ี 377 ถนนจรัญสนิทวงศ์  

แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร 10600 

2. นายธีรพจน์  วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ) 

66 เลขท่ี 249 ซอยโรจนา ถนนสขุมุวทิ 21 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

3. นายสมเจตน์  หมู่ศริิเลิศ กรรมการบริหาร กรรมการกํากบัความเส่ียง

และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

(กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

63 เลขท่ี 93/84 ซอยเพชรเกษม 7 

ถนนเพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ 

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

10600 

กรรมการดงัรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกตา่งจากกรรมการคนอ่ืนในทกุวาระท่ีเสนอ 

- ในการมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัทฯ สามารถระบช่ืุอกรรมการบริษัทฯ ทัง้ 3 คนได้ โดยโปรดระบุช่ือและรายละเอียดของ

กรรมการบริษัทฯ เรียงลําดบัตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากในกรณีท่ีกรรมการในลําดบัท่ี 1 ท่ีผู้ ถือหุ้นได้เลือกไว้ 

ไม่สามาถเข้าประชมุได้ กรรมการทา่นท่ีเข้าประชมุได้ 1 คน (ตามลําดบัถดัไปท่ีผู้ ถือหุ้นได้เลือกไว้) จะเป็นผู้ รับมอบฉันทะ 

เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทนทา่นได้ 

- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ พร้อมจดัทําเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

กับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามท่ีระบุในหัวข้อ “3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปน้ีใน 

การลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)”  โดยใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับท่ีแนบมาพร้อมนี ้ปิดผนึกส่ง 

ทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ มายัง “สํานักเลขานุการองค์กร” ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายใน 

วันท่ี 16 กันยายน 2562) 

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเข้าประชุม 

 บริษัทฯ มีเจ้าหน้าท่ีรองรับการตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน โดยจะเร่ิมตรวจ 

ความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะก่อนเร่ิมการประชุม 2 ชั่วโมง และจะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 08.00 นาฬิกา เป็นต้นไป   

ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ตามขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุและแผนท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว 

 ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  โดยจะใช้

ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน  ดงันัน้ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ  โปรดนําหนังสือ

มอบฉันทะซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ท่ีบริษัทฯ จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม 

มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประชุมด้วย  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัอากรแสตมป์ไว้ ณ จุดตรวจหนังสือมอบฉันทะ เพ่ืออํานวย

ความสะดวกกรณีท่ีหนงัสือมอบฉนัทะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์  
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3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดงัต่อไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีมาประชุมด้วยตนเอง ให้ติดต่อจุดลงทะเบียน และย่ืนเอกสารท่ีมีบาร์โค้ดพร้อมแสดงเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงาน

ราชการออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน  บตัรประจําตวัข้าราชการ  

ใบขบัข่ีหรือหนงัสือเดนิทาง และหากมีการเปล่ียน ช่ือ-สกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

1.2 กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ 

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม  ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 

และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

ข) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น ซึ่งลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง โดยผู้มอบฉนัทะ (ผู้ ถือหุ้น) 

ค) เอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 พร้อมสําเนาเอกสารดงักล่าวของผู้ รับมอบฉันทะ ซึง่ลงนาม

รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบุิคคล 

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม  ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 

และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

ข) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดง

ให้เหน็วา่ผู้แทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

ค) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้ แทนนิติบุคคลท่ีลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 

ซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคล 

ง) เอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 พร้อมสําเนาเอกสารดงักล่าวของผู้ รับมอบฉันทะ  ซึง่ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชมุซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือซึง่เป็นนิติบุคคล

ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ 

หรือโดยผู้ มีอํานาจตามกฎหมายของประเทศท่ีนิติบุคคลตัง้อยู่ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล 

ผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนนิตบิคุคล และเง่ือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 

ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ แทน 

นิตบิคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 
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4. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 

 การออกเสียงลงคะแนน 

(1) ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง ทัง้หุ้นบริุมสิทธิและหุ้นสามญั 

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) จะสอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึน้ 

• หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง  ให้ผู้ ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง 

และลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีนําบตัรลงคะแนน

ของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดท่ีมิได้ลงลายมือช่ือในบัตร 

หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ส่วนผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่ยกมือในท่ีประชุมจะถือว่ามีมติให้อนุมัติตามท่ี 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิ

• หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามท่ีประธานฯ 

เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้ทําเคร่ืองหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะ 

ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงประการใด ซึง่บริษัทฯ ได้บนัทึกคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดงักล่าวนัน้  

ในการลงมตใินแตล่ะวาระไว้ด้วยแล้ว 

• ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง

ดงักล่าวเว้นแตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

(3) ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ 

ผู้ ถือหุ้ นตามท่ีผู้ ถือหุ้ นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริษัทฯ จะนําการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้ ถือหุ้ นระบุไว้ใน 

หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวไปบนัทกึรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะท่ีผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการอํานวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะ ไม่ต้องไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีกและนําคะแนนเสียง 

ท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้มารวมกบัการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ 

 การนับผลการลงคะแนน 

1. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด ในการนบัคะแนนเสียง 

2. การนบัผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุม และของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่ 

ผู้ รับมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะท่ีผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วย 

และงดออกเสียง มาหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุในแตล่ะวาระ ทัง้นี ้คะแนนท่ีเหลือถือวา่ลงมตเิหน็ด้วย 

3. ประธานฯ จะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

สิน้สดุลง โดยรายงานจํานวนเสียงท่ีเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

4. ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียงชีข้าดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ก็ตาม 
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มาด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารแสดงตนและหนงัสือมอบฉนัทะ 

รับบตัรลงคะแนน 

กรณีท่ีมีผู้ ต้องการลงมต ิ“ไม่เหน็ด้วย” หรือ “งด
ออกเสียง” ในวาระใด ให้กรอกบตัรลงคะแนน
พร้อมลงลายมือช่ือและยกมือในวาระนัน้ ๆ 

จดุตรวจเอกสารสําหรับผู้ รับมอบฉันทะ 

ตรวจเอกสารแสดงตนและตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 10.00 นาฬิกา) 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนและ 

สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนน 

ตอ่ท่ีประชมุ 

ผู้ รับมอบฉนัทะ 

แสดงเอกสารแสดงตน 

เข้าห้องประชมุ 

0Bขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 

 

 

โต๊ะลงทะเบียน  

 
  

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลําดบั  

ผู้ถือหุ้น 

จดุลงทะเบียน  (เร่ิมเวลา 08.00 นาฬิกา) 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การโอนหุ้น 

ข้อ 14. ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชัว่คราว แต่จะไม่เกิน 21 วนั ก่อนวนัประชุม

โดยจะประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัเร่ิมงดรับ

ลงทะเบียนการโอน 

ข้อ 15. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว  เพ่ือกําหนดสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น  เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล 

สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็นต้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชี 

ของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากนี ้ให้เรียกวา่การประชมุวสิามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้ตามท่ีเหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันทํา

หนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้

เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย 

ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้น 

คนอ่ืน ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตาม

วรรคส่ี ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็น

ท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าครัง้ใด จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชุม

ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อ 36 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก

การจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี  วนั  เวลา  ระเบียบวาระการประชุม 

และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้

ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองนัน้ ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องตามสมควรและจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น  และนายทะเบียน

พร้อมกบัเอกสารท่ีเก่ียวข้องไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนั

ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั 

ข้อ 35. ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแทนกนัก็ได้ โดยทําเป็นหนงัสือ

ตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด และให้ผู้ รับมอบฉนัทะย่ืนตอ่ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุม

ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าประชมุ 
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ข้อ 36. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดแล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของจํานวนหุ้น 

ท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบ

เป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ ถ้าการนัน้ได้ประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป แต่ถ้าการประชุมนัน้มิใช่

การเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี

ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่ม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิ

หน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 38. ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) 

และให้การประชมุดําเนินไปตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม  เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุให้เปล่ียนลําดบัระเบียบวาระ 

ข้อ 39. การวินิจฉัยชีข้าดหรือลงมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้ 

จะกระทําด้วยวิธีใดให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน

เป็นเสียงชีข้าดได้แม้วา่จะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม 

 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักล่าว 

เว้นแตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

ข้อ 51. ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการได้มาและจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ท่ี

สําคญัของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยตามความหมายท่ีกําหนด ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีใช้บงัคบั

กบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาและจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัทจดทะเบียน

แล้วแตก่รณี ให้บริษัทปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และวธีิการตามท่ีประกาศดงักล่าวกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ ๆ ด้วย 
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แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม 

 

แผนท่ีและการเดินทางไปสถานท่ีจัดประชุม 

ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์  ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขท่ี 61  

ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพัท์ 0-2650-8800 โทรสาร 0-2650-8500-1 

 
 

1. เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS) ลงสถานีเพลนิจิต และสามารถเดินผา่นทางอาคารมหาทนุ พลาซา่ 

2. เดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง 

- ผา่นถนนวิทย ุ รถโดยสารประจําทาง สาย 62 สาย 17 สาย 13 

 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 62 สาย 76 

- ผา่นถนนเพลนิจิต รถโดยสารประจําทาง สาย  2  สาย 25 สาย 40 

 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 40 สาย 48 สาย 508 สาย 511 

 

 

 

 

 QR CODE แผนท่ีโรงแรม 
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เส้นทางหนีไฟ 
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               แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
                                                       Proxy Form B                         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

                                                        (Duty Stamp 20 Baht) 
 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น       เขียนท่ี_____________________________________________ 
Shareholder’s Registration No.      Written at 
  
        วนัท่ี__________เดือน________________พ.ศ.____________ 
        Date         Month             Year 
 
 
(1)         ขา้พเจา้  
              I/We         
              อยูบ่า้นเลขท่ี         สญัชาติ     
              Address          Nationality    
    
 
 
 
 
 
 
(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  

being a shareholder of  Thanachart Capital Public Company Limited (“the Company”) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  ดงัน้ี 
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: 
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 preferred share shares and are entitled to vote equal to votes 

 
 

(3)  ขอมอบฉันทะให้  (ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ของบริษทัฯ ได้ โดยมีข้อมูลแสดงในหนังสือ 
บอกกล่าวเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director or  Executive Director of  the Company of whose details are in the Notice 
of  the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019) 

 1.  ช่ือ (Name)                                                                                               อาย ุ(age)           ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing at)   

                                                                                                                                                                                                                    หรือ (or)  

 2.  ช่ือ (Name)                                                                                               อาย ุ(age)           ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing at)   

                                                                                                                                                                                                                    หรือ (or)  

 3.  ช่ือ (Name)                                                                                               อาย ุ(age)           ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing at)   

                                                                                                                                                                                                                                  ,  
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 
ในวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล ์ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขท่ี 61 
ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019  
on 23 September 2019 at 10:00 hours, at Athenee Crystall Hall, 3rd floor, The Athenee Hotel a Luxury Collection Hotel, Bangkok, 61 Wireless Road, 
Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 or on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed. 

 

 
  

เพือ่ความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
โปรดน าหนังสือมอบฉันทะซ่ึงพมิพ์บาร์โค้ด  มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่งทะเบียนในวนัประชุมด้วย 

For convenience in the registration, please bring your proxy with printed barcode and present at the meeting. 
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  

 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
Item 1 To consider and approve the Minutes of 2019 Annual Meeting of Shareholders 
 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain  

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
                   
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบการปรับโครงสร้างธุรกจิของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) และแผนการรวม

กจิการระหว่างธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
Item 2 To consider and acknowledge the business restructuring of Thanachart Capital Public Company Limited and Thanachart 

Bank Public Company Limited and merger plan between Thanachart Bank Public Company Limited and TMB Bank Public 
Company Limited 

 
เสนอเพือ่ทราบไม่มีการลงมติ 
For acknowledgement without approval 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติการด าเนินการที่ส าคญัเกีย่วกบัการปรับโครงสร้างธุรกจิของบริษทั ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จ ากัด 

(มหาชน) ดงันี ้
Item 3 To consider and approve the important undertakings in relation to the business restructuring of Thanachart Capital Public 

Company Limited and Thanachart Bank Public Company Limited as follows: 

วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ซ้ือหุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น
บางบริษทั ในส่วนที่เสนอขายให้แก่บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

Item 3.1 To consider and approve that Thanachart Capital Public Company Limited purchase ordinary shares of the subsidiaries and 
other companies held by Thanachart Bank Public Company Limited, in the proportion to be offered to Thanachart Capital 
Public Company Limited 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ซ้ือหุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น
บางบริษทั ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น
รายย่อยของธนาคารธนชาต” เพือ่ให้บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นในบัญชีดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

Item 3.2 To consider and approve that Thanachart Capital Public Company Limited purchase ordinary shares of the subsidiaries and 
other companies held by Thanachart Bank Public Company Limited, in the proportion to be offered to minority shareholders 
of Thanachart Bank Public Company Limited through the account “TCAP for Offering to Minority Shareholders of TBANK” 
in order for Thanachart Capital Public Company Limited to be able to offer the ordinary shares of the Subsidiaries and Other 
Companies as contained in such account to the minority shareholders of Thanachart Bank Public Company Limited 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการด าเนินการที่ส าคญัเกีย่วกบัแผนการรวมกจิการระหว่างธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) ดงันี ้

Item 4 To consider and approve the important undertakings in relation to merger plan between Thanachart Bank Public Company 
Limited and TMB Bank Public Company Limited as follows: 

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

Item 4.1 To consider and approve that Thanachart Capital Public Company Limited sell all of ordinary shares of Thanachart Bank 
Public Company Limited held by it to TMB Bank Public Company Limited 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในส่วนที่เสนอขาย
ให้แก่บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

Item 4.2 To consider and approve that Thanachart Capital Public Company Limited purchase newly issued ordinary shares of TMB 
Bank Public Company Limited in proportion to be offered to Thanachart Capital Public Company Limited 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในส่วนที่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” 
เพื่อให้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) 

Item 4.3 To consider and approve that Thanachart Capital Public Company Limited purchase newly issued ordinary shares of TMB 
Bank Public Company Limited in proportion to be offered to minority shareholders of Thanachart Bank Public Company 
Limited through the account “TCAP for Offering to Minority Shareholders of TBANK” in order for Thanachart Capital 
Public Company Limited to be able to offer the newly issued ordinary shares as contained in such account to the minority 
shareholders of Thanachart Bank Public Company Limited 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain      
 
..................................................................................................................................................................... ..................................................................... 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ซ้ือหุ้นสามัญที่ Scotia Netherlands Holdings B.V. ถืออยู่ในบริษัทย่อยและ 

บริษทัอืน่บางบริษทัภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกจิของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
Item 5 To consider and approve that Thanachart Capital Public Company Limited purchase ordinary shares of certain subsidiaries 

and other companies to be held by Scotia Netherlands Holdings B.V. after the business restructuring of Thanachart Capital 
Public Company Limited and Thanachart Bank Public Company Limited 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  
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วาระที่ 6 เร่ืองอืน่  ๆ (ถ้ามี) 
Item 6 Other business (if any) 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain  

                   
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
 Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote  

of mine/ours as Shareholder(s). 
 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those 
stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider the matter and vote on my/our behalf as the 
Proxy deems appropriate. 

  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
วา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy 
which is not in accordance with this Proxy Form. 
 

 

 ลงช่ือ/Signed                                 ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 
                                           (                               ) 

 ลงช่ือ/Signed                 ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                           (                               ) 

 ลงช่ือ/Signed                 ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                           (                               ) 

 ลงช่ือ/Signed                 ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                           (                               ) 
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หมายเหตุ / Notes: 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงได ้

 The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several 
proxies to vote separately.  

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B  

as enclosed. 

3.  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารในการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุม โดยศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมในค าช้ีแจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขา้
ประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ในหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 
Participants are required to present the documents for registration prior to attending the meeting. Please see the additional information in the Notice of 
Extraordinary General Meeting No. 1/2019 of Shareholders under the subject of Clarifications on Proxy Appointment, Registration and Evidence for Attending and 
Voting. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited 

 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา ณ หอ้งแอทธินี คริสตลั ฮอลล ์ชั้น 3  
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเลค็ชัน่ โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on 23 September 2019 at 10:00 hours, at Athenee 
Crystall Hall, 3rd floor, The Athenee Hotel a Luxury Collection Hotel, Bangkok, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 
10330 or on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed. 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

 
  




	0. Cover_EGM Book 1 (TH)
	1. Project Galaxy - Information for shareholders (TH) (26082019) final
	2. Project Galaxy - Content for Book 1 (TH)
	3  Project Galaxy - Draft TCAP EGM Invitation No 1-2019 (TH) (28082019)ใช้ไฟล์นี้
	4. Project Galaxy - Draft Minutes of AGM 2019 (TH) (28082019)
	5  Project Galaxy - Enclosure - Declaration for meeting attendance and AOA (TH) (28082019) ใช่ไฟล์นี้
	6. Project Galaxy - Proxy Form B (TH) (28082019) final
	7. Last page of Book 1 (TH)



