ข้ อมูลสำคัญที่ผ้ ูถือหุ้นควรทรำบ
กำหนดกำรที่เกี่ยวข้ อง





รับตรวจสอบเอกสำรกำรมอบฉันทะ
รับลงทะเบียนกำรร่ วมประชุม
รับอำหำร
รับของที่ระลึก

เวลำ 08.00 นำฬิกำ เป็ นต้ นไป
เวลำ 08.00 นำฬิกำ จนกว่ ำกำรประชุมจะแล้ วเสร็จ
เวลำ 08.00 นำฬิกำ ถึงเวลำ 10.00 นำฬิกำ
เวลำ 08.00 นำฬิกำ เป็ นต้ นไป
(กรณี ของที ร่ ะลึกไม่พอ จะจัดส่งให้แก่ผถู้ ื อหุน้ ต่อไป)

กำรมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้น 1 รำย (รวมทุกทะเบียนผู้ถือหุ้น)
 มอบฉันทะให้ กบั ผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึง่ เพื่อเข้ าร่วมประชุมเท่านัน้
 มอบฉันทะในจานวนหุ้นที่ถือทังหมดไม่
้
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะได้
ทัง้ นี ้ เพื่ อ ความสะดวกและรวดเร็ ว ในการลงทะเบีย น โปรดนำหนั งสื อมอบฉั น ทะแบบ ข. ซึ่ง พิม พ์
บำร์ โค้ ด มำแสดงต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
โปรดศึกษาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และจัดเตรี ยมเอกสารประกอบโดยครบถ้วนสมบูรณ์ เพื ่อการ
ใช้สิทธิ ของผูถ้ ื อหุน้
กำรถือหุ้นของบริษัท ทุนธนชำต จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
ด้ วยบริษัทฯ เป็ นบริษัทแม่ของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน โดยการอนุญาตของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) จึง
มี ข้อจากัดการซื อ้ หรื อมีห้ ุนในบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทในกลุ่มธนชาต ตามพระราชบัญญัติธุ รกิ จ สถาบันการเงิ น
ประกาศและหนังสือของ ธปท. ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้ องไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ แล้ ว ผู้ถือหุ้น
จึงควรศึกษาเกณฑ์ดงั กล่าว เพื่อรักษาไว้ ซงึ่ สิทธิในการถือหุ้นโดยครบถ้ วน

สารบัญ
เล่ ม 1

หน้ า

หนังสือบอกกล่ าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 (ฉบับร่าง)
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1_เอกสารแนบ 1)

26

เอกสารชีแ้ จงเกี่ยวกับการเข้ าประชุม
 คาชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้ าประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน
 ข้ อมูลของกรรมการที่บริ ษัทเสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ
 ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุม
 ข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุม
 แผนที่สถานที่จดั ประชุม
 เส้ นทางหนีไฟ
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

44
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48
49
51
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เล่ ม 2 (เอกสารประกอบการประชุม)
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาและจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของ บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
 ส่ วนที่ 1
 ส่ วนที่ 2
 ส่ วนที่ 3

สารสนเทศเกี่ ย วกับ การปรั บ โครงสร้ างธุ ร กิ จ และแผนการรวมกิ จ การระหว่า งธนาคารธนชาต จ ากัด
(มหาชน) และธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) (บัญชี 1)
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ภายหลังการปรับโครงสร้ างธุรกิจ (บัญชี 1)
สารสนเทศเกี่ ย วกับ การปรั บ โครงสร้ างธุ ร กิ จ และแผนการรวมกิ จ การระหว่า งธนาคารธนชาต จ ากัด
(มหาชน) และธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ภายหลังการปรับโครงสร้ าง
ธุรกิจ (บัญชี 2)

เล่ ม 3 (เอกสารประกอบการประชุม)
รายงานความเห็น ของที่ ปรึ ก ษาทางการเงิน อิ ส ระเกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของการปรั บ โครงสร้ างกิ จการและ
การควบรวมกิจการ

QR Code เอกสารประกอบการประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ สานักเลขานุการองค์กร
โทรศัพท์ 0-2217-8000 ต่อ 3004, 3008-3012 โทรสาร 0-2217-8312

หนังสือบอกกล่ าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
ที่ ธช.สลอ. 114/2562
วันที่ 9 กันยายน 2562
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ทุนธนชาต”) ครัง้ ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2562 มีมติเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา ณ ห้ องแอทธิ นี
คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธิ นี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562

วัตถุประสงค์
และเหตุผล

ทุนธนชาตจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 และได้ จดั ทํารายงานการ
ประชุมส่ง ให้ ตลาดหลัก ทรั พย์ แ ห่ง ประเทศไทย (“ตลาดหลั ก ทรั พย์ ฯ”) ภายในเวลาที่ กํา หนด รวมทัง้
ได้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของทุนธนชาตตังแต่
้ วนั ที่ 7 พฤษภาคม 2562

ความเห็น
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ได้ มีการบันทึกไว้ อย่าง
คณะกรรมการ ถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นควรเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
การลงมติ

วาระนีต้ ้ องได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํ านวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

บริษทั ท ุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

Thanachart Capital Public Company Limited
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชัน้ 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

444 MBK Tower, 16th-17th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Tel: (662) 217-8000, Fax: (662) 217-8312 www.thanachart.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000510
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วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบการปรั บโครงสร้ างธุ รกิจของบริ ษัท ทุ นธนชาต จํากัด (มหาชน) และธนาคาร
ธนชาต จํากัด (มหาชน) และแผนการรวมกิจการระหว่ างธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์
และเหตุผล

ด้ วย (ก) ทุนธนชาต และ The Bank of Nova Scotia และ (ข) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร
ทหารไทย”) ได้ มีการดําเนินการโดยสมัครใจในอันที่จะรวมกิ จการของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
(“ธนาคารธนชาต”) และธนาคารทหารไทยเข้ าด้ วยกันตามนโยบายที่รัฐให้ การสนับสนุน ซึ่งรวมถึงการจะ
ได้ รับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ตามมาตรการที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการดังกล่าว โดยการรวมกิจการของ
ธนาคารทังสองแห่
้
งจะทําให้ เกิดธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ขึ ้น เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจทาง
การเงิน ลดต้ นทุนในการบริ หารจัดการ สร้ างประสิทธิภาพในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การให้ กบั ลูกค้ า
ได้ ค รอบคลุม มากยิ่ง ขึน้ ตอบสนองความต้ อ งการของลูก ค้ าได้ ดีขึน้ และสามารถสนับสนุนการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ ของประเทศได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง จะเพิ่ ม ความมั่น คงและเสถี ย รภาพให้ แก่ ร ะบบ
สถาบันการเงิน รวมทัง้ เป็ นการเพิ่มความเชื่อมัน่ ของภาคประชาชนที่มีต่อระบบสถาบันการเงิ นไทย โดย
ธนาคารที่จะเกิดจากการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย จะมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ
ING Bank N.V. (“ING”) ทุนธนชาต และกระทรวงการคลัง
รูปแบบและโครงสร้ างของการดําเนินการ
การดําเนินการเพื่อให้ เกิ ดการรวมกิ จการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย แบ่งออกได้ เป็ น
2 ช่วง ดังนี ้
1)

การดํ า เนิ น การก่ อ นการรวมกิ จ การ โดยการปรั บ โครงสร้ างธุ ร กิ จ ของธนาคารธนชาตและ
ทุนธนชาต (“การปรั บโครงสร้ างฯ”) โดยการลดขนาดกิจการของธนาคารธนชาตลงให้ มีขนาด
กิ จ การใกล้ เ คี ย งกับ ธนาคารทหารไทย เพื่ อ ความเหมาะสมในการรวมกิ จ การ โดยธนาคาร
ธนชาตจะเสนอขายหุ้นสามัญทังหมดที
้
่ถืออยู่ในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัท (รวมเรี ยกว่า
“บริษัทย่ อยและบริษัทอื่น”) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อ
เป็ นการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของธนาคารธนชาตอย่างเท่าเทียมกัน โดยธนาคารธนชาตจะทํา
การเสนอขายหุ้นของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นให้ แก่ (ก) ทุนธนชาตซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ธนชาตในสัดส่วนร้ อยละ 50.96 (ข) Scotia Netherlands Holdings B.V. (“BNS”) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น
ของธนาคารธนชาตในสัดส่วนร้ อยละ 49.00 และ (ค) ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตซึ่ง
ถือหุ้นรวมกันคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.04 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต
้
ทัง้ นี ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท อื่ น ที่ อ ยู่ภายใต้ ก ารปรั บ โครงสร้ างฯ ประกอบด้ ว ย
(ก) หุ้นสามัญของบริ ษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ซึ่งได้ แก่ บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด
(มหาชน) (“ธนชาตประกั น ภั ย ” หรื อ “TNI”) บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ธนชาต จํ า กั ด (มหาชน)
(“บล.ธนชาต”หรื อ “TNS”) และ บริ ษั ทบริ หารสิ นทรั พ ย์ ที เอส จํ ากั ด (“บบส.ที เ อส” หรื อ
2

“TSAMC”) (ข) หุ้ นสา มั ญ ขอ งบ ริ ษั ท ย่ อ ยแ ละ บริ ษั ท อื่ นที่ เป็ นบ ริ ษั ท จด ทะ เบี ยน ใ น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้ แก่ บริ ษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“ราชธานี ” หรื อ “THANI”)
บริ ษั ท เอ็ ม บี เค จํ า กัด (มหาชน) (“เอ็ ม บี เ ค”หรื อ “MBK”) และ บริ ษั ท ปทุม ไรซมิ ล แอนด์
แกรนารี จํากัด (มหาชน) (“ปทุมไรซมิล”หรื อ “PRG”) (ค) หุ้นสามัญของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่น
บางบริ ษัท ซึ่งได้ แก่ บริ ษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“ซีคอน” หรื อ “SEACON”)
บริ ษั ท อายิ โ นะโมะโต๊ ะ (ประเทศไทย) จํ า กัด (“อายิโ นะโมะโต๊ ะ ” หรื อ “AJNMT”)
บริ ษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จํากัด (“ธนชาตกรุ๊ ปลีสซิ่ง” หรื อ “TGL”) บริ ษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์
ดีเวลลอปเมนท์ จํ ากัด (“ธนชาตเทรนนิ่ ง ” หรื อ “TTD”) บริ ษั ท รั กษาความปลอดภัย
สคิบ เซอร์ วิส จํากัด (“สคิบเซอร์ วิส”หรื อ “SSV”) และ บริ ษัท ธนชาต แมเนจเม้ นท์ แอนด์ เซอร์ วิส
จํากัด (“ธนชาตแมเนจเม้ นท์ ”หรื อ “TMS”)
โดยในการขายหุ้นสามัญของราชธานี ธนาคารธนชาตจะจัดตังนิ
้ ติบุคคลลําดับที่ 1 (“SPV1”)
จากนัน้ ธนาคารธนชาตจะดําเนินการขายหุ้นที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ใน SPV1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
รายใหญ่ของธนาคารธนชาต อันได้ แก่ ทุนธนชาต และ BNS ตามสัดส่วนในทํานองเดียวกับการ
ถือหุ้นในธนาคารธนชาต หลังจากนัน้ ธนาคารธนชาตจะทําการเสนอขายหุ้นที่ถืออยู่ในราชธานี
ให้ แ ก่ SPV1 และผู้ถื อ หุ้นรายย่อยต่อ ไป นอกจากนี ้ ในการขายหุ้นสามัญของบริ ษั ท ย่อ ยและ
บริ ษั ท อื่ น บางบริ ษั ท ใน (ค) ข้ า งต้ น ธนาคารธนชาตจะจัด ตัง้ นิ ติ บุค คลลํา ดับ ที่ 2 (“SPV2”)
เพื่ อ เข้ า ซื อ้ หุ้น ของบริ ษั ท ย่อ ยและบริ ษั ท อื่ น บางบริ ษั ท ดัง กล่า วจากธนาคารธนชาต จากนัน้
ธนาคารธนชาตจะดําเนินการขายหุ้นที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ใน SPV2 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร
ธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อไป
2)

การดํ า เนิ น การตามแผนการรวมกิ จ การ ภายหลัง จากที่ ทุ น ธนชาตและธนาคารธนชาต
ดําเนินการปรับโครงสร้ างฯ แล้ วเสร็ จ ประกอบด้ วย (ก) ธนาคารทหารไทยเสนอซื ้อหุ้นสามัญของ
ธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย (ข) ธนาคารทหารไทยเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย และ (ค) การโอนกิจการทังหมดของธนาคาร
้
ธนชาต (Entire Business Transfer) ให้ แก่ธนาคารทหารไทย (รวมเรี ยกว่า “การรวมกิจการฯ”)
โดยภายหลังการปรับโครงสร้ างฯ เสร็ จสิ ้น และโครงการซื ้อหุ้นเพื่อการโอนและรับโอนกิจการ
ทัง้ หมดของธนาคารธนชาตให้ แ ก่ธ นาคารทหารไทย (“โครงการการรวมกิ จการ”) ได้ รั บ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว ธนาคารทหารไทยจะเสนอซื ้อหุ้นสามัญของ
ธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย และธนาคารทหารไทยจะเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย
ภายหลังจากที่ทําการซือ้ ขายหุ้นของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็ จสิ ้น ธนาคาร
ทหารไทยและธนาคารธนชาตจะดําเนินการตามโครงการการรวมกิจการที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อดําเนินการโอนกิ จการทังหมดของธนาคารธนชาต
้
(Entire
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Business Transfer) ให้ แก่ธนาคารทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยจะรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์และ
หนี ้สินทังหมดของธนาคารธนชาต
้
และธนาคารธนชาตจะหยุดประกอบกิจการ คืนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และทําการเลิกบริ ษัทเพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการชําระบัญชีตอ่ ไป
ทัง้ นี ้ การปรั บ โครงสร้ างฯ การเสนอซื อ้ หุ้ นสามัญ ของธนาคารธนชาตโดยธนาคารทหารไทย และ
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของธนาคารธนชาต มีกําหนดการ
เบื ้องต้ นสําหรับการทํารายการ ภายในเดือนธันวาคม 2562 และคาดว่าการโอนกิจการทังหมดของธนาคาร
้
ธนชาต (Entire Business Transfer) ให้ แก่ธนาคารทหารไทย จะแล้ วเสร็ จภายในปี 2564 โดยรายการ
ดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 2 ส่วนที่ 1 และ 3
ในการนี ้ ทุน ธนชาตจะลงนามและได้ เ ข้ า ลงนามในสัญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การปรั บ โครงสร้ างฯ และ
การรวมกิ จการฯ (“สัญญาที่เกี่ยวข้ อง”) อันได้ แก่ (ก) สัญญาซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่น
ระหว่างทุนธนชาต ธนาคารธนชาต และ BNS เพื่อดําเนินการปรับโครงสร้ างฯ โดยทุนธนชาตจะเข้ าลงนาม
ในสัญ ญาดัง กล่า วภายหลัง จากที่ ธ นาคารธนชาตได้ ดํ า เนิ น การจัด ตัง้ SPV1 และ SPV2 แล้ ว
(ข) สัญ ญาซื อ้ ขายหุ้น สามัญ ของธนาคารธนชาต ระหว่า งทุน ธนชาต BNS และธนาคารทหารไทย
ซึ่งทุนธนชาตได้ ลงนามในสัญญาดังกล่าวแล้ วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว
ทุนธนชาต และ BNS ตกลงจะขายหุ้นที่ถืออยู่ในธนาคารธนชาตให้ แก่ธนาคารทหารไทยเป็ นจํานวนรวม
ทังสิ
้ ้นไม่น้อยกว่า 6,062,438,397 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละไม่น้อยกว่า 99.96 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของธนาคารธนชาต และ (ค) สัญญาซื ้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยระหว่าง ทุนธนชาต
BNS และธนาคารทหารไทย ซึ่งทุนธนชาตได้ ลงนามในสัญญาดังกล่าวแล้ วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
โดยภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว ธนาคารทหารไทยตกลงจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย
จํานวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย ทังนี
้ ้ รายละเอียดของสัญญา
ที่เกี่ยวข้ องปรากฏตามข้ อ 3.1.2 ของเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 2 ส่วนที่ 1
การดําเนินการปรับโครงสร้ างฯ และการรวมกิจการฯ จะเกิดขึ ้นภายหลังจากทุนธนชาตได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ซึง่ จะประชุมในวันที่ 23 กันยายน 2562 รวมทังธนาคารธนชาตและ
้
ธนาคารทหารไทยได้ รั บ อนุมัติ จ ากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยแล้ ว
โดยทุนธนชาตคาดว่าการดําเนินการปรับโครงสร้ างฯ การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต และการซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จะเสร็ จสมบูรณ์ภายในปี 2562 หลังจากที่ได้ รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องและเงื่อนไขบังคับก่อนทังหมดภายใต้
้
สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องเป็ นผลสําเร็ จ หรื อได้ รับการผ่อนผันจาก
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง และได้ มีการดําเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาที่เกี่ยวข้ องเสร็ จสมบูรณ์
ทังนี
้ ้ การดําเนินการปรั บโครงสร้ างฯ และการรวมกิ จการฯ จะต้ องเป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ องและอยู่ภายใต้ เงื่อนไขในการเข้ าทํารายการตามรายละเอียดในข้ อ 13 ของเอกสารประกอบการ
ประชุม เล่ม 2 ส่วนที่ 1
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ดัง นัน้ ทุนธนชาตจึ งเห็ น ควรเสนอให้ ที่ ประชุม ผู้ถื อหุ้น พิ จ ารณารั บ ทราบการปรั บ โครงสร้ างธุ ร กิ จ ของ
ทุนธนชาตและธนาคารธนชาต และแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย
เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมีข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาและลงมติในเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องกับการ
ปรับโครงสร้ างและแผนการรวมกิจดังกล่าวในวาระต่อ ๆ ไป
ความเห็น
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการปรับโครงสร้ างธุรกิจของทุนธนชาตและธนาคารธนชาต และ
คณะกรรมการ แผนการรวมกิ จการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย ซึ่งจะสามารถทําให้ การรวมกิ จการ
ระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็ จสมบูรณ์ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของทุนธนชาตและ
ผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตในระยะยาว อีกทัง้ เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นประกอบการพิจารณาและลงมติใน
วาระการดําเนินการที่เกี่ยวข้ อง
การลงมติ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

เนื ่องจากเรื ่ องที ่จะเสนอต่อที ่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที ่ 3 และวาระที ่ 4 เป็ นเรื ่ องที ่เกี ่ยวข้องกับการปรับโครงสร้ าง
ธุ ร กิ จ ของทุน ธนชาตและธนาคารธนชาต และการรวมกิ จ การระหว่ า งธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย ดัง นั้น
การพิ จารณาอนุมตั ิ เรื ่องดังกล่าวในแต่ละวาระจึ งถือเป็ นเงือ่ นไขซึ่ งกันและกัน โดยหากเรื ่องใดเรื ่องหนึ่งไม่ได้รบั การอนุมตั ิ จากที ่
ประชุมผู้ถื อหุ้น จะถื อว่ า เรื ่ อ งอื ่น ๆ ที ่ได้รับอนุมัติจากที ่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้นแล้วเป็ นอัน ยกเลิ ก และจะไม่ มีการพิ จารณาเรื ่ อ ง
ทีเ่ กี ่ยวข้องในวาระอืน่ ๆ อีกต่อไป
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติการดําเนิ น การที่สําคัญเกี่ยวกับการปรั บ โครงสร้ างธุ รกิจของบริ ษัท ทุนธนชาต
จํากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ดังนี ้

วาระที่ 3.1

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ทุ น ธนชาต จํา กั ด (มหาชน) ซื อ้ หุ้ น สามั ญ ที่ ธ นาคารธนชาต จํ า กั ด
(มหาชน) ถืออยู่ในบริษัทย่ อยและบริษัทอื่นบางบริ ษัท ในส่ วนที่เสนอขายให้ แก่ บริ ษัท ทุนธนชาต
จํากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์
และเหตุผล

ตามที่ ไ ด้ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ การปรั บ โครงสร้ างธุ ร กิ จ ของทุ น ธนชาตและธนาคาร
ธนชาตก่อนการรวมกิ จการฯ โดยธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษั ทย่อ ยและบริ ษั ทอื่ น
ที่ ธ นาคารธนชาตถื อ อยู่ ทัง้ หมดให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นของธนาคารธนชาตทุ ก รายตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น
ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้ างต้ น โดยการปรับโครงสร้ างฯ จะต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จ
ก่อนที่ธนาคารทหารไทยจะทําการเสนอซื ้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต
ทุกรายและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย ซึง่ ในเบื ้องต้ น มีกําหนดการ
สําหรับการซื ้อขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตและการซื ้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย
ดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม 2562 (“วันที่ทาํ รายการ”)
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ภายหลังจากที่ได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องและเงื่ อนไขบังคับก่อนตามที่กําหนดในสัญญา
ที่เกี่ ยวข้ องเสร็ จสมบูรณ์ หรื อได้ รับการผ่อนผันจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ทุนธนชาตจะเข้ าซือ้ หุ้นของ
บริ ษั ทย่อ ยและบริ ษัท อื่นจากธนาคารธนชาตตามสัด ส่วนการถื อ หุ้นของทุนธนชาตในธนาคารธนชาต
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้ านล่างนี ้
จํานวนหุ้นสามัญของบริษัทย่ อยและบริษัทอื่นที่ทุนธนชาตจะเข้ าซือ้ จากธนาคารธนชาตตามสัดส่ วน
การถือหุ้น1/
บริษัทย่ อยและ
บริษัทอื่นที่ปรับโครงสร้ าง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

TNS
TNI
TSAMC
MBK
PRG
SPV1
THANI2/
SPV23/
AJNMT
SEACON
TGL
TTD
SSV
TMS

หุ้นที่ธนาคาร
หุ้นที่ทุนธนชาตจะซือ้ ตามสัดส่ วน
ธนชาตจะขาย
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ (%)
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ (%)
1,659,999,930
100.00%
845,948,410
50.96%
492,999,434
100.00%
251,236,207
50.96%
199,999,997
100.00%
101,921,497
50.96%
167,797,300
9.90%
85,510,760
5.05%
58,844,130
9.81%
29,987,408
5.00%
99,998
100.00%
50,980
50.98%
2/
2,460,861,562
65.18%
4/
405,359,484
100.00%
206,574,232
50.96%
477,816
6.00%
260,284
4.53%
35,999,994
100.00%
499,993
100.00%
99,998
100.00%
599,993
100.00%
-

หมายเหตุ:1/.การปรั บโครงสร้ างฯ ในครั ง้ นี ้ ธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นทัง้ หมดที่ ตนถื อในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่ นให้ กับผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ธนชาตทุก รายตามสัดส่ว นการถื อหุ้น ณ วันที่ ทํารายการ อย่างไรก็ ดี ข้ อ มูลที่ แสดงในตารางข้ างต้ นเป็ นข้ อ มูล ณ วันที่ มีก ารประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท (วันที่ 7 สิงหาคม 2562) ดังนัน้ จํานวนหุ้นที่จะเสนอขายในวันที่ทํารายการจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2/

TCAP จะถือหุ้น THANI ทางอ้ อมผ่าน SPV1 โดย TCAP ถือหุ้นใน SPV1 คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50.98 ของจํานวนหุ้นทัง้ หมดของ SPV1
ทังนี
้ ้ SPV1 จะถือหุ้นใน THANI จํานวน 2,459,878,098 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 65.16 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
THANI

3/

TCAP จะถือหุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS ทางอ้ อมผ่าน SPV2 โดย TCAP จะถือหุ้นใน SPV2 ร้ อยละ 50.96 ของ
จํานวนหุ้นทัง้ หมดของ SPV2 ทัง้ นี ้ 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 หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6.00, 4.53, 100.00, 100.00,
100.00 และ 100.00 ของจํานวนหุ้นทังหมดของ
้
AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS ตามลําดับ

4/

ทุนจดทะเบียนจัดตังของ
้ SPV2 เท่ากับ 1 ล้ านบาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10.00 บาท แบ่งออกเป็ น 100,000 หุ้น โดยก่อนวันที่ทํารายการ
ธนาคารธนชาต จะเพิ่มทุนใน SPV2 เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนในการซือ้ หุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS จากธนาคาร
ธนชาต โดยมูลค่า หุ้น SPV2 ที่ จะเสนอขายให้ กับผู้ถื อหุ้น ทุกรายจะเท่ากับ มูลค่า รวมในการซือ้ หุ้นของบริ ษัท ดังกล่าว ทัง้ นี ้ ภายใต้
สมมติฐานว่า หากวันที่ทํารายการเกิดขึ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ารวมของหุ้นของบริ ษัทดังกล่าว จะเทียบเท่ากับ 4,054 ล้ านบาท
ดังนัน้ ภายหลังการเพิ่มทุน ทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ วของ SPV2 จะเทียบเท่ากับ 4,054 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ น 405,359,484 หุ้น
โดยธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นของ SPV2 ให้ แก่ TCAP, BNS และ TCAP เพื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตตามสัดส่วน
การถือหุ้นในธนาคารธนชาต จํานวนเทียบเท่ากับ 206,574,232 หุ้น, 198,623,253 หุ้น และ 161,999 หุ้น ตามลําดับ
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ทัง้ นี ้ ทุ น ธนชาตจะเข้ าซื อ้ หุ้น ของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท อื่ น จากธนาคารธนชาตในราคาตามเกณฑ์
การกําหนดราคา ดังนี ้
เกณฑ์ ท่ ีใช้ ในการกําหนดราคาซือ้ ขายหุ้นสามัญของบริษัทย่ อยและบริษัทอื่น
1)

บริ ษัทย่ อยที่ธนาคารธนชาตถือหุ้ น ร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้ นที่จําหน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
บริ ษั ทย่อ ยภายใต้ การปรั บ โครงสร้ างฯ ที่ ธนาคารธนชาตถื อหุ้น ร้ อยละ 100.00 ของจํ า นวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
มีจํานวนทังสิ
้ ้น 3 บริ ษัท ประกอบด้ วย ธนชาตประกันภัย บล.ธนชาต
และ บบส.ทีเอส เกณฑ์การกําหนดราคาซื ้อขายต่อหุ้นเบื ้องต้ นในวันที่ทํารายการ (Initial Price)
สําหรั บธนชาตประกันภัย บล.ธนชาต และ บบส.ทีเอส จะกําหนดจากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นที่
อ้ า งอิ ง ข้ อ มูล ทางการเงิ น ตามงบการเงิ น ฉบับ ล่า สุด ที่ ผ่ า นการตรวจสอบหรื อ สอบทานโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทนัน้ ๆ
ภายหลังวันที่ทํารายการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทนัน้ ๆ จะทําการตรวจสอบข้ อมูลทาง
การเงินและผลประกอบการจนถึงวันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันที่ทํารายการ เพื่อใช้ ในการ
กําหนดราคาซื ้อขายต่อหุ้นสุดท้ าย (Final Price) โดยราคาสุดท้ ายอาจมีมลู ค่าสูงกว่าหรื อตํ่ากว่า
ราคาเบื ้องต้ นในวันที่ทํารายการ
เงื่อนไขการปรับราคาและชําระเงินสําหรับการซื ้อขายหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อยที่ปรับโครงสร้ าง
(ก) กรณีที่ราคาเบื ้องต้ นที่ชําระในวันที่ทํารายการมีมลู ค่าสูงกว่าราคาสุดท้ าย ธนาคารธนชาต
จะจ่ า ยคื น เงิ น ส่ว นต่ า งให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น ของธนาคารธนชาตที่ ซื อ้ หุ้น บริ ษั ท ย่อ ยดัง กล่า ว
โดยในส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ธนาคารธนชาตจะจ่ายคืนเงิ นส่วนต่างให้ แก่ทุนธนชาต
เพื่อให้ ทนุ ธนชาตดําเนินการจ่ายคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยที่ซื ้อหุ้นบริ ษัทย่อยดังกล่าวต่อไป
(ข) กรณี ที่ ร าคาเบื อ้ งต้ น ที่ ชํ า ระในวัน ที่ ทํ า รายการมี มู ล ค่ า ตํ่ า กว่ า ราคาสุด ท้ าย ผู้ถื อ หุ้ น
รายใหญ่จะชําระเงินส่วนต่างให้ กบั ธนาคารธนชาต ทังนี
้ ้ ทุนธนชาตจะจ่ายเงินส่วนต่างให้ แก่
ธนาคารธนชาตในส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่ซื ้อหุ้นบริ ษัทย่อยดังกล่าว

2)

บริษัทย่ อยที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
ราชธานีเป็ นบริ ษัทย่อยที่ธนาคารธนชาตถือหุ้นร้ อยละ 65.18 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมดและเป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ซึ่ง ก่ อ นวัน ที่ ทํ า รายการ ธนาคาร
ธนชาตจะปรับโครงสร้ างโดยการขายหุ้นของ SPV1 ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่จะจัดตังขึ
้ ้นเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะที่ธนาคารธนชาตจะถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ให้ แก่ทนุ ธนชาต และ BNS โดยเกณฑ์
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ที่ใช้ ในการกําหนดราคาซื ้อขายจะกําหนดจากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นที่อ้างอิงข้ อมูลทางการเงิน
ตามงบการเงินฉบับล่าสุดของ SPV1 ที่ผา่ นการตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หรื อมูลค่าของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วของ SPV1 ในกรณีที่ไม่มีตวั เลขทางการเงิน
ที่ผา่ นการตรวจสอบหรื อสอบทานจากผู้สอบบัญชี
จากนัน้ ในวันที่ทํารายการธนาคารธนชาตจะขายหุ้นของราชธานีให้ แก่ SPV1 และผู้ถือหุ้นรายย่อย
ของธนาคารธนชาตตามสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต โดยเกณฑ์ที่ใช้ ในการกําหนดราคา
ซื ้อขายราชธานีจะเท่ากับร้ อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นราชธานีย้อนหลัง
30 วันทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ ก่อนวันที่ทํารายการ 6 วัน (T-6) คูณด้ วยจํานวนหุ้นที่ซื ้อขาย
3)

บริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
บริ ษั ท อื่ น ภายใต้ การปรั บ โครงสร้ างฯ ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ และมี ธ นาคาร
ธนชาตและบริ ษั ท ย่อ ยเป็ นผู้ถื อ หุ้น มี จํ า นวน 2 บริ ษั ท ประกอบด้ ว ย เอ็ ม บี เ ค ซึ่ง ธนาคาร
ธนชาตและบริ ษั ท ย่ อ ยถื อ หุ้น รวมกัน ร้ อยละ 9.90 และปทุม ไรซมิ ล ซึ่ ง ธนาคารธนชาตและ
บริ ษัทย่อยถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 9.81 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ในการกํ า หนดราคาซื อ้ ขายหุ้ นของบริ ษั ท อื่ น ที่ เ ป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้ การปรับโครงสร้ างฯ จะเท่ากับร้ อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง
นํา้ หนักของหุ้นดังกล่าวย้ อ นหลัง 30 วันทํ า การซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ก่อ นวัน ที่ทํ ารายการ 6 วัน
(T-6) คูณด้ วยจํานวนหุ้นที่ซื ้อขาย

4)

บริษัทที่ปรับโครงสร้ างโดยผ่ านการเสนอขายหุ้นให้ แก่ SPV2
บริ ษั ท ที่ ป รั บ โครงสร้ างโดยผ่ า นการเสนอขายหุ้ นให้ แก่ SPV2 มี จํ า นวนทั ง้ สิ น้ 6 บริ ษั ท
ประกอบด้ วย (1) บริ ษัทที่ธนาคารธนชาตถือหุ้นบางส่วน จํานวน 2 บริ ษัท ได้ แก่ ซีคอน และ
อายิโนะโมะโต๊ ะ ซึง่ ธนาคารธนชาตถือหุ้นร้ อยละ 4.53 และ 6.00 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
ตามลําดับ และ (2) บริ ษัทย่อยที่ธนาคารธนชาตถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของ
จํานวนหุ้นทังหมด
้
จํานวน 4 บริ ษัท ได้ แก่ ธนชาตกรุ๊ ปลีสซิ่ง สคิบเซอร์ วิส ธนชาตแมเนจเม้ นท์
และธนชาตเทรนนิ่ง
ทังนี
้ ้ ก่อนวันที่ทํารายการ ธนาคารธนชาตจะปรับโครงสร้ างโดยการขายหุ้นบริ ษัทดังกล่าวข้ างต้ น
ให้ SPV2 ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่จะจัดตังขึ
้ ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ธนาคารธนชาตจะถือหุ้นร้ อยละ
100.00 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
โดยเกณฑ์ที่ใช้ ในการกําหนดราคาซื ้อขายประกอบด้ วย

8

•

หุ้นของอายิ โนะโมะโต๊ ะ : กํ าหนดจากราคาทุนทางบัญชี ที่ธนาคารธนชาตได้ มาซึ่งหุ้นของ
อายิโนะโมะโต๊ ะ จากธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นที่อ้างอิง
ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินฉบับล่าสุดที่ผา่ นการตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของอายิโนะโมะโต๊ ะ

•

หุ้นของซีคอน : กําหนดจากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นที่อ้างอิงข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงิ น
ประจํ าปี ฉบับล่าสุดที่ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รั บอนุญาตของซี คอนหลังหักด้ วย
เงินปั นผลจ่าย

•

หุ้นของธนชาตกรุ๊ ปลีสซิ่ง สคิบเซอร์ วิส ธนชาตแมเนจเม้ นท์ และธนชาตเทรนนิ่ง : กําหนดจาก
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นที่อ้างอิงข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบ
หรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท ทังนี
้ ้ หากสคิบเซอร์ วิส มีส่วนของผู้ถือหุ้น
ติดลบในวันที่ทํารายการ ให้ กําหนดราคาซื ้อขายที่ 1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน)

จากนัน้ ในวันที่ทํารายการ ธนาคารธนชาตจะขายหุ้นของ SPV2 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของธนาคารธนชาต
ทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อไป โดยเกณฑ์ในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นของ SPV2 จะกําหนด
จากมูลค่ าของเงิ นลงทุนรวมในซี คอน อายิ โนะโมะโต๊ ะ ธนชาตกรุ๊ ปลี สซิ่ ง สคิ บเซอร์ วิ ส
ธนชาตแมเนจเม้ นท์ และธนชาตเทรนนิ่ง ที่ SPV2 ซื ้อจากธนาคารธนชาต
เนื่องจากเกณฑ์การกําหนดราคาข้ างต้ นใช้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องจนถึงวันทํารายการ โดยจะมีการประกาศราคาซื ้อขาย
ที่ ใ ช้ ในการทํ า รายการก่ อ นวั น ที่ ทํ า รายการ ดั ง นั น้ เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นของทุ น ธนชาตมี ข้ อมู ล ประกอบ
การพิ จ ารณา การคํ า นวณราคาซื อ้ ขายที่ จ ะใช้ ในการทํ า รายการตามเกณฑ์ ที่ ก ล่ า วมาข้ างต้ น
ภายใต้ สมมติฐานว่า หากวันที่ทํารายการเกิดขึ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะเทียบเท่ากับ 29,175 ล้ านบาท
โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ทุนธนชาตจะใช้ ในการซื ้อหุ้นบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นในการปรั บโครงสร้ างฯ
จะเทียบเท่ากับ 14,868 ล้ านบาท
อนึ่ ง การปรั บ โครงสร้ างฯ ไม่ เ ข้ าข่ า ยเป็ นรายการได้ มาหรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ต ามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ น
การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อ มูล และการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในการได้ ม าหรื อ จํ า หน่า ยไปซึ่ง สิน ทรั พ ย์
พ.ศ. 2547 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ ายไป”) และไม่เข้ าข่ายเป็ น
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)
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อย่า งไรก็ ต าม การที่ ทุน ธนชาตเข้ า ซื อ้ หุ้น ของบริ ษั ท ย่อ ยและบริ ษั ท อื่ น จากธนาคารธนชาตภายใต้
การปรั บโครงสร้ างฯ ในส่วนที่ เสนอขายให้ แ ก่ ทุน ธนชาต เข้ า ข่า ยเป็ นการซือ้ หรื อ รั บ โอนกิ จการของ
บริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของทุนธนชาต ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด”) ซึ่งทุนธนชาตจะต้ อง
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํ านวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
ดัง นัน้ ทุ น ธนชาตจึ ง เห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ทุ น ธนชาตซื อ้ หุ้ นสามั ญ
ที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่น ในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ทนุ ธนชาต โดยมีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 2 ส่วนที่ 1 และ 3 และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท
และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับ
รายการข้ างต้ น ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงการดําเนินการดังต่อไปนี ้ (ก) การเจรจาข้ อกําหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาที่เกี่ ยวข้ อง (ข) การกํ าหนดและ/หรื อแก้ ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ ยวกับการเข้ าทํารายการ
(ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการ (ง) การลงนามในเอกสารคําขอ
อนุญาตต่าง ๆ รวมทังเอกสารและหลั
้
กฐานอื่นใดที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับรายการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการ
ยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรื อหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล
ใด ๆ และ (จ) การดําเนินการอื่นใดที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการข้ างต้ นจนเสร็ จการ
ความเห็น
เห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ใ ห้ ทุน ธนชาตซื อ้ หุ้น สามัญ ที่ ธ นาคารธนชาตถื อ อยู่
คณะกรรมการ ในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัท เพื่อให้ การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย
เสร็ จสมบูรณ์ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของทุนธนชาตและผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตในระยะยาว นอกจากนี ้
การกําหนดราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
การลงมติ

วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย

วาระที่ 3.2

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ทุ น ธนชาต จํา กั ด (มหาชน) ซื อ้ หุ้ น สามั ญ ที่ ธ นาคารธนชาต จํา กั ด
(มหาชน) ถืออยู่ในบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัท ในส่ วนที่เสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นรายย่ อย
ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ผ่ านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่ อผู้ถือหุ้นรายย่ อยของ
ธนาคารธนชาต” เพื่อให้ บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัทย่ อย
และบริษัทอื่นในบัญชีดังกล่ าวให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นรายย่ อยของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์
และเหตุผล

ตามที่ทุนธนชาตและธนาคารธนชาตจะดําเนินการปรั บโครงสร้ างฯ โดยการขายหุ้นสามัญทังหมดที
้
่ธนาคาร
ธนชาตถืออยู่ในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อน
การรวมกิจการฯ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้ างต้ น และเพื่อให้ การปรับโครงสร้ างฯ แล้ วเสร็ จได้
ก่อนหรื อภายในวันที่ทํารายการ ธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นในส่วนที่จะเสนอขาย
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ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาตให้ แก่ทุนธนชาต ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้ ทนุ ธนชาตทําการเสนอขายหุ้นของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นจํานวน
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นในภายหลัง
ในการนี ้ ทุนธนชาตจะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นจากธนาคารธนชาต ในส่วนที่เสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ
ธนาคารธนชาต” ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้ านล่างนี ้
จํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทอื่นที่ทุนธนชาตจะเข้ าซือ้ จากธนาคารธนชาตผ่ านบัญชี
“ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่ อผู้ถอื หุ้นรายย่ อยของธนาคารธนชาต”1/
บริษัทย่ อยและบริ ษัทอื่นที่
ปรับโครงสร้ าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

TNS
TNI
TSAMC
MBK
PRG
SPV1
THANI
SPV22/
AJNMT
SEACON
TGL
TTD
SSV
TMS

หุ้นที่ธนาคารธนชาตจะขาย

จํานวนหุ้น
1,659,999,930
492,999,434
199,999,997
167,797,300
58,844,130
99,998
2,460,861,562
405,359,4843/
477,816
260,284
35,999,994
499,993
99,998
599,993

ร้ อยละ (%)
100.00%
100.00%
100.00%
9.90%
9.81%
100.00%
65.18%
100.00%
6.00%
4.53%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

หุ้นที่ทุนธนชาตจะซือ้ ผ่ านบัญชี
"ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่ อผู้ถือหุ้น
รายย่ อยของธนาคารธนชาต"
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ (%)
663,406
0.04%
197,024
0.04%
79,929
0.04%
67,061
0.004%
23,518
0.004%
983,464
0.03%
161,999
0.04%
-

หมายเหตุ : 1/.การปรับโครงสร้ างฯ ในครัง้ นีธ้ นาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นทัง้ หมดที่ตนถือในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นให้ กับผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ ทํารายการ อย่างไรก็ ดี ข้ อมูลที่ แสดงในตารางข้ างต้ นเป็ นข้ อมูล ณ วันที่ มีการประชุม
คณะกรรมการทุนธนชาต (วันที่ 7 สิงหาคม 2562) ดังนัน้ จํานวนหุ้นที่จะเสนอขายในวันที่ทํารายการจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2/

TCAP เพื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จะถือหุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS ทางอ้ อมผ่าน SPV 2 โดย
TCAP เพื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ ธนาคารธนชาต จะถื อหุ้นใน SPV2 ร้ อยละ 0.04 ของจํ านวนหุ้นทัง้ หมดของ SPV2 ตามลําดับ
ทัง้ นี ้ SPV2 จะถื อหุ้นใน 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 หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6.00, 4.53, 100.00, 100.00, 100.00 และ 100.00
ของจํานวนหุ้นทังหมดของ
้
AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS ตามลําดับ
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3/

ทุ น จดทะเบี ย นจั ด ตัง้ ของ SPV2 เท่ า กับ 1 ล้ า นบาท มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 10.00 บาท แบ่ ง ออกเป็ น 100,000 หุ้น โดยก่ อ น
วันที่ทํารายการธนาคารธนชาต จะเพิ่มทุนใน SPV2 เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนในการซื ้อหุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS จาก
ธนาคารธนชาต ในราคาตามเกณฑ์ที่กําหนดในสัญญา โดยมูลค่าหุ้น SPV2 ที่จะเสนอขายให้ กับผู้ถือหุ้นทุกรายจะเท่ากับมูลค่ารวม
ในการซื ้อหุ้นของบริ ษัทดังกล่าว ทังนี
้ ้ ภายใต้ สมมติฐานว่า หากวันที่ทํารายการเกิดขึ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ารวมของหุ้นของ
บริ ษัทดังกล่าว จะเทียบเท่ากับ 4,054 ล้ านบาท ดังนัน้ ภายหลังการเพิ่มทุน ทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ วของ SPV2 จะเทียบเท่ากับ 4,054
ล้ านบาท แบ่งออกเป็ น 405,359,484 หุ้น โดยธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นของ SPV2 ให้ แก่ TCAP, BNS และ TCAP เพื่อผู้ถือหุ้น
รายย่อยของธนาคารธนชาตตามสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต จํานวนเทียบเท่ากับ 206,574,232 หุ้น, 198,623,253 หุ้น และ
161,999 หุ้น ตามลําดับ

เพื่อให้ ผ้ ถู ื อหุ้นของทุนธนชาตมีข้อมูลประกอบการพิจารณา การคํานวณราคาซื ้อขายที่จะใช้ ในการทํา
รายการตามเกณฑ์ที่กล่าวมาข้ างต้ น ภายใต้ สมมติฐานว่า หากวันที่ทํารายการเกิดขึ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 จะเทียบเท่ากับ 29,175 ล้ านบาท และประมาณการภาษี ที่ต้องชําระเทียบเท่ากับ 2,552 ล้ านบาท
โดยมูล ค่า รวมของสิ่ง ตอบแทนที่ ทุน ธนชาตจะใช้ ในการซื อ้ หุ้น บริ ษั ท ย่อ ยและบริ ษั ท อื่ น ในการปรั บ
โครงสร้ างฯ จะเทียบเท่ากับ 14,868 ล้ านบาท
ในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในภายหลังนี ้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตมีสทิ ธิเลือกซื ้อหุ้นของบริ ษัทย่อยและบริ ษัท
อื่ นตามสัดส่วนการถื อหุ้นในธนาคารธนชาต โดยจะซื อ้ เฉพาะบริ ษั ทใดบริ ษั ทหนึ่งหรื อหลายบริ ษั ทก็ ได้
โดยทุนธนชาตจะเริ่ มกระบวนการเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตดังกล่าวจองซื ้อหุ้นของบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทอื่น ภายหลังจากการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตและการซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร
ทหารไทยเสร็ จสมบูรณ์ ในราคาเดียวกับที่ทนุ ธนชาตซื ้อหุ้นดังกล่าวจากธนาคารธนชาต ตามเกณฑ์การกําหนด
ราคาซื ้อขายหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่น ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 3.1 ข้ างต้ น
ในการนี ้ ทุนธนชาตจะดําเนินการเสนอขายหุ้นของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยภายใน 90 วัน
นับแต่วนั ที่การปรับโครงสร้ างฯ เสร็ จสิ ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นและสมควรซึ่งส่งผลให้ ไม่สามารถ
ดําเนินการเสนอขายหุ้นภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ทุนธนชาตอาจพิจารณาขยายระยะเวลาในการเสนอขาย
หุ้นต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตออกไปตามความเหมาะสม โดยทุนธนชาตจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้ อง และในกรณีที่มีห้ นุ คงเหลือจากการเสนอขายหุ้นของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย
ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทุนธนชาตจะจัดสรรหุ้นให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่แสดงความจํานงขอ
ใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นเกินสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากยังคงมีห้ นุ ของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นคงเหลือจาก
การจัดสรร ทุนธนชาตอาจมีความจําเป็ นต้ องถือครองหุ้นดังกล่าวไว้ ต่อไป ทังนี
้ ้ การถือครองหุ้นจํานวนดังกล่าว
จะไม่สง่ ผลกระทบต่อมูลค่ากิจการของทุนธนชาตแต่อย่างใด
อนึ่ง ในการเสนอขายหุ้นของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นในบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย
ของธนาคารธนชาต” ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถื อหุ้นในธนาคาร
ธนชาต ในกรณีที่มีเศษหุ้นตังแต่
้ 0.50 หุ้นขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 1 หุ้น จํานวนหุ้นที่จะเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย
ของธนาคารธนชาตจะถูกปั ดขึ ้น อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตจะได้ รับ
การเสนอขายหุ้นดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 หุ้น ในการนี ้ หากมีจํานวนหุ้นที่เกิดจากการปั ดเศษหุ้นไม่เพียงพอต่อ
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การจัดสรร ทุนธนชาตจะนําหุ้นของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นในส่วนของทุนธนชาตมาจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
รายย่อยจนครบตามสิทธิ ของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่แสดงความจํ านงในการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นของบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทอื่นตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 2
ส่วนที่ 1 และ 3
ดังนัน้ ทุนธนชาตจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ ทนุ ธนชาตซื ้อหุ้นสามัญที่ธนาคาร
ธนชาตถืออยู่ในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่น ในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต
ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต และให้ ทนุ ธนชาตเสนอขายหุ้น
สามัญในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นในบัญชีดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตต่อไปใน
ภายหลัง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 2 ส่วนที่ 1 และ 3 และ
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ บุค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมาย มี อํ า นาจ
ในการดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็ นและเกี่ ยวข้ องกับรายการข้ างต้ น ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงการ
ดําเนินการดังต่อไปนี ้ (ก) การเจรจาข้ อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้ อง (ข) การกําหนดและ/หรื อ
แก้ ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการ (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการ (ง) การลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ รวมทังเอกสารและ
้
หลักฐานอื่นใดที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับรายการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคําขออนุญาต เอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรื อหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลใด ๆ และ
(จ) การดําเนินการอื่นใดที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการข้ างต้ นจนเสร็ จการ
ความเห็น
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ ทุนธนชาตซือ้ หุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาตถื ออยู่ใ น
คณะกรรมการ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัท ในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบัญชี
“ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้ ทนุ ธนชาตเสนอขายหุ้นสามัญของ
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัทในบัญชี ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตต่อไปใน
ภายหลัง เพื่ อ ให้ ก ารรวมกิ จ การระหว่า งธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็ จ สมบูร ณ์ ไ ด้ ต าม
ระยะเวลาที่กําหนด และรักษาไว้ ซงึ่ สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายในการซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่น
การลงมติ

วาระนีต้ ้ องได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํ านวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการดําเนินการที่สําคัญเกี่ยวกับแผนการรวมกิจการระหว่ างธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ดังนี ้
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วาระที่ 4.1

พิจารณาอนุ มัติให้ บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ขายหุ้ นสามัญของธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) ที่ถอื อยู่ทงั ้ หมดให้ แก่ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์
และเหตุผล

ตามที่ ไ ด้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุม รั บ ทราบเกี่ ย วกับ แผนการรวมกิ จ การระหว่า งธนาคารธนชาตและธนาคาร
ทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยจะเสนอซื ้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้นของธนาคาร
ธนชาตทุกราย ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ดังนัน้ เพื่อให้ การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต
และธนาคารทหารไทยสามารถดําเนินการได้ เสร็ จสมบูรณ์ ตามแผนการรวมกิจการดังกล่าว ทุนธนชาตจึง
ประสงค์ที่จะขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตที่ถืออยู่ทงหมดจํ
ั้
านวน 3,090,699,234 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 50.96 ของจํ า นวนหุ้นที่ จํ าหน่ายได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดของธนาคารธนชาตให้ แก่ ธนาคารทหารไทย
ในราคาตามเกณฑ์ดงั นี ้
เกณฑ์ ท่ ีใช้ ในการกําหนดราคาซือ้ ขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต
ราคาซื ้อขายต่อหุ้นในวันที่ทํารายการ (Initial Price) ของธนาคารธนชาตจะกําหนดจาก
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

มูลค่าทางบัญชีของธนาคารธนชาตตามงบการเงินรวม
บวกด้ วย กําไรจากการขายบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นภายใต้ การปรับโครงสร้ างฯ
บวกด้ วย มูลค่าส่วนเพิ่ม 9,245 ล้ านบาท
หักด้ วย มูลค่าทางบัญชีของธนชาตโบรกเกอร์ ตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต
หักด้ วย มูลค่าทางบัญชีของบลจ.ธนชาต ตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต
หารด้ วย จํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต
้

โดยอ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของธนาคารธนชาตที่ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารธนชาต และข้ อมูลผลประกอบการรวมของธนาคารธนชาตในเดือนถัดไป
ภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าว ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่จดั ทําโดยฝ่ ายจัดการของธนาคาร
ธนชาต (Management Account) และหักด้ วยส่วนปรับปรุ งของผลกระทบจากหลักการกันเงินสํารองตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทางการเงิน (TFRS9) (ถ้ ามี)
โดยภายหลังวันที่ทํารายการ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของธนาคารธนชาตจะทําการตรวจสอบข้ อมูลทาง
การเงิ น ของงบการเงิ นรวมฉบับ ตรวจสอบล่า สุดดังกล่าวของธนาคารธนชาตภายหลังจากวันที่ สิ ้นสุด
งบการเงินฉบับตรวจสอบล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันที่ทํารายการเพื่อใช้ ในการ
คํ า นวณราคา และปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยกํ า ไรสุท ธิ เ ฉลี่ย ต่ อ วัน ของธนาคารธนชาต บลจ.ธนชาต และธนชาต
โบรกเกอร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคมถึงวันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันที่ทํารายการ คูณด้ วยจํานวนวันตังแต่
้
วันแรกของเดือนจนถึงวันที่ทํารายการ เพื่อใช้ ในการปรับราคาสุดท้ าย (Final Price) ตามเกณฑ์การกําหนด
ราคาต่อไป

14

หากวันที่ทํารายการเกิดขึ ้นในเดือนธันวาคม 2562 จะใช้ งบการเงินรวมของธนาคารธนชาตสิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2562 ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และข้ อมูลผลประกอบการรวมของธนาคาร
ธนชาต ซึ่งจัดทําโดยฝ่ ายจัดการของธนาคาร สําหรับรอบเดือนตุลาคม 2562 เพื่ออ้ างอิงการกําหนดราคา
เบื ้องต้ น และจะใช้ งบการเงินรวมของธนาคารธนชาตสิ ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผา่ นการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บวกด้ วยกําไรสุทธิเฉลี่ยต่อวันตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2562 คูณกับจํ านวนวันตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ทํารายการ เพื่ออ้ างอิงการกําหนด
ราคาสุดท้ าย
เงื่อนไขการปรับราคาและชําระเงินสําหรับการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต
การปรับราคาและชําระเงินสําหรับราคาขายหุ้นธนาคารธนชาตในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
ธนชาต ได้ แก่ ทุนธนชาต และ BNS จะพิจารณาจาก มูลค่าส่วนต่างของราคาเบื ้องต้ นและราคาสุดท้ ายของ
ราคาขายหุ้นธนาคารธนชาต กับ มูลค่า ส่วนต่า งของราคาซือ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุนของธนาคารทหารไทย
ณ วันที่ทํารายการ และราคาซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย ตามเกณฑ์ กําหนดราคาซื ้อหุ้น
สามัญของธนาคารทหารไทยโดยอ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินของธนาคารทหารไทยตามงบการเงินรวมฉบับ
ตรวจสอบล่าสุดโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารทหารไทย บวกด้ วยกําไรสุทธิเฉลี่ยต่อวันตังแต่
้ วนั ที่
1 มกราคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คูณกับจํานวนวันตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่
ทํารายการ เพื่ออ้ างอิงการกําหนดราคาสุดท้ าย เพื่อชําระส่วนต่างของมูลค่าขายหุ้นธนาคารธนชาตและ
มูลค่าซื ้อหุ้นของธนาคารทหารไทยระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และธนาคารทหารไทยต่อไป
สําหรับเงื่อนไขการปรับราคาการขายหุ้นธนาคารธนชาต และการชํ าระเงิ นสําหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยของ
ธนาคารธนชาต ปรากฏดังนี ้
1)

กรณี ที่ มู ล ค่ า ตามราคาเบื อ้ งต้ นตํ่ า กว่ า ราคาสุ ด ท้ ายของราคาขายหุ้ นธนาคารธนชาต
ธนาคารทหารไทยจะจ่ายเงินส่วนต่างให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่ขายหุ้นธนาคาร
ธนชาต

2)

กรณี ที่ มู ล ค่ า ตามราคาเบื อ้ งต้ นสู ง กว่ า ราคาสุ ด ท้ ายของราคาขายหุ้ นธนาคารธนชาต
ธนาคารทหารไทยจะยกประโยชน์ให้ กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่ขายหุ้นธนาคาร
ธนชาตดังกล่าว

เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นของทุนธนชาตมีข้อมูลประกอบการพิจารณา การคํานวณราคาซือ้ ขายที่จะใช้ ในการทํา
รายการตามเกณฑ์ที่กล่าวมาข้ างต้ น ภายใต้ สมมติฐานว่า หากวันที่ทํารายการเกิดขึ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 จะเทียบเท่ากับ 158,371 ล้ านบาท หรื อเทียบเท่ากับ 26.11 บาทต่อหุ้น โดยที่ทนุ ธนชาตจะเสนอขาย
หุ้นทังหมดของธนาคารธนชาตที
้
่ทนุ ธนชาตถืออยู่ จํานวน 3,090,699,234 หุ้น ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 50.96 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของธนาคารธนชาต ดังนัน้ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการขาย
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หุ้นสามัญของธนาคารธนชาตของทุนธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะเทียบเท่ากับ 80,707 ล้ านบาท
โดยได้ รับชําระราคาเป็ นเงินสด
อนึ่ง การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต ไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ ยวโยงกันตามประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการ
ซึ่งคํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็ นเกณฑ์ ที่มีมูลค่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ
ร้ อยละ 145.56 ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงเป็ นรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการซึง่ มีขนาดเท่ากับหรื อสูง
กว่าร้ อยละ 50 ทุนธนชาตจึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการที่ทุนธนชาตขายหุ้นสามัญของ
ธนาคารธนชาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย และแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับ
การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต และจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ (“สํานั กงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของทุนธนชาต
พิจารณาต่อไป ในการนี ้ ทุนธนชาตได้ แต่งตัง้ บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด ให้ เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิส ระเพื่อ แสดงความเห็น เกี่ ย วกับ การทํ า รายการตามประกาศรายการได้ ม าหรื อจํ า หน่ายไปดัง กล่า ว
โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 3
นอกจากนี ้ การที่ทุนธนชาตขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตเข้ าข่ายเป็ นการขายหรื อโอนกิ จการของ
ทุนธนชาตทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่นตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน
จํากัด ซึ่งทุนธนชาตจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของ
ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
ดังนัน้ ทุน ธนชาตจึง เห็น ควรเสนอให้ ที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้น พิจารณาอนุมัติ ให้ ทุน ธนชาตขายหุ้น สามัญ ของ
ธนาคารธนชาตที่ถืออยูท่ งหมดให้
ั้
แก่ธนาคารทหารไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม เล่ม 2 ส่วนที่ 1 และ 3 และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการ
บริ ษัทมอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับรายการข้ างต้ น ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จํากัดเพียงการดําเนินการดังต่อไปนี ้ (ก) การเจรจาข้ อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
(ข) การกําหนดและ/หรื อแก้ ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการ (ค) การลงนามใน
สัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการ (ง) การลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ
รวมทังเอกสารและหลั
้
กฐานอื่นใดที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับรายการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคําขอ
อนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรื อหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลใด ๆ
และ (จ) การดําเนินการอื่นใดที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการข้ างต้ นจนเสร็ จการ
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ความเห็น
เห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุมัติ ใ ห้ ทุ น ธนชาตขายหุ้ นสามัญ ของธนาคารธนชาต
คณะกรรมการ ที่ ถื อ อยู่ทัง้ หมดให้ แ ก่ ธ นาคารทหารไทย เพื่ อ ให้ ก ารรวมกิ จ การระหว่ า งธนาคารธนชาตและธนาคาร
ทหารไทยเสร็ จสมบูรณ์ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของทุนธนชาตและผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตในระยะยาว
นอกจากนี ้ การกําหนดราคาหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
การลงมติ

วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของจํานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย

วาระที่ 4.2

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ บริ ษั ท ทุ น ธนชาต จํ า กั ด (มหาชน) ซื อ้ หุ้ นสามั ญ เพิ่ มทุ น ของธนาคาร
ทหารไทย จํากัด (มหาชน) ในส่ วนที่เสนอขายให้ แก่ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์
และเหตุผล

ตามที่ ไ ด้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุม รั บ ทราบเกี่ ย วกับ แผนการรวมกิ จ การระหว่า งธนาคารธนชาตและธนาคาร
ทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของ
ธนาคารธนชาตทุกราย ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ดังนัน้ เพื่อให้ การรวมกิ จการระหว่าง
ธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยสามารถดําเนินการได้ เสร็ จสมบูรณ์ตามแผนการรวมกิจการดังกล่าว
ทุนธนชาตจึงประสงค์จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยตามที่ได้ รับการเสนอขายจากธนาคาร
ทหารไทย ในจํานวนไม่เกิน 21,663,091,024 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 20.1 - 23.3 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคารทหารไทย
้
(ภายหลังจากธนาคารทหารไทยดําเนินการเพิ่ม
ทุนเพื่อจัดหาเงินทุนมาใช้ ในการดําเนินงานตามแผนการวมกิจการในครัง้ นี ้) ในราคาตามเกณฑ์ดงั นี ้
เกณฑ์ ท่ ีใช้ ในการกําหนดราคาซือ้ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย
ราคาซื ้อขายต่อหุ้นสําหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในวันที่ทํารายการ จะกําหนดจาก
(1)

เท่ ากับ 1.1 เท่ าของมูลค่ าตามบัญชีของธนาคารทหารไทย โดยอ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินตาม
งบการเงินรวมฉบับล่าสุดของธนาคารทหารไทยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
ธนาคารทหารไทย และข้ อมูลผลประกอบการรวมของธนาคารทหารไทยในเดือนถัดไปภายหลังจาก
วันที่สิ ้นสุดของงบการเงิ นฉบับล่าสุดดังกล่าว ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่จัดทําโดยฝ่ ายจัดการของธนาคาร
ทหารไทย (Management Account)

(2)

บวกด้ วย เงินระดมทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม TSR ที่จดั สรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารทหารไทย ตามวิธีการและขันตอนที
้
่กําหนดไว้

(3)

หักด้ วย ส่วนปรับปรุ งของผลกระทบจากหลักการกันเงินสํารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทางการเงิน (TFRS9)

(4)

หารด้ วย จํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้ วทังหมดของธนาคารทหารไทย
้
ภายหลังการจัดหา
แหล่งเงินทุนจากการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารทหารไทยผ่าน TSR
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เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นของทุนธนชาตมีข้อมูลประกอบการพิจารณา การคํานวณราคาซื ้อขายที่จะใช้ ในการทํารายการ
ตามเกณฑ์ที่กล่าวมาข้ างต้ น ภายใต้ สมมติฐานว่า หากวันที่ทํารายการเกิดขึ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
สมมติฐานว่าธนาคารทหารไทยระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารทหารไทยและนักลงทุนอื่น ๆ ตามวิธีการ
และขันตอนที
้
่กําหนดไว้ ได้ ครบทังจํ
้ านวน การคํานวณราคาซื ้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยจะ
เทียบเท่ากับจํานวนซึง่ ไม่เกิน 57,635 ล้ านบาท โดยทุนธนชาตจะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยใน
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 20.1 - 23.3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคารทหารไทย
้
(ภายหลัง
จากธนาคารทหารไทยดําเนินการเพิ่มทุนเพื่อจัดหาเงิ นทุนมาใช้ ในการดําเนินงานตามแผนการวมกิ จการ
ในครัง้ นี ้) ดังนัน้ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย กรณีคํานวณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะเทียบเท่ากับจํานวนไม่เกิน 45,200 ล้ านบาท
อนึ่ง การซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย ไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไป โดยมีขนาดรายการซึ่งคํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรั พย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่มีมูลค่า
ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 92.37 อย่างไรก็ตาม หากคํานวณขนาดรายการรวมกับรายการได้ มาซึ่ง
สิน ทรั พ ย์ อื่ น ซึ่ง ได้ แ ก่ ก ารเข้ า ซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ย่อ ยและบริ ษั ทอื่ น ภายหลัง การปรั บ โครงสร้ างฯ
(ดังมีรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 5) จะมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 107.44 ดังนัน้ รายการ
ดังกล่าวจึงเป็ นรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการซึง่ มีขนาดเท่ากับหรื อสูงกว่าร้ อยละ 50
ทุนธนชาตจึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการที่ทนุ ธนชาตเข้ าซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร
ทหารไทยในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ทนุ ธนชาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของทุนธนชาตด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย และแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
เพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ทนุ ธนชาต
และจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้ แก่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตพิจารณา
ต่อไป ในการนี ้ ทุนธนชาตได้ แต่งตัง้ บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด ให้ เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับการทํารายการตามประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปดังกล่าว โดยความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 3
ดังนัน้ ทุนธนชาตจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ ทนุ ธนชาตซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
ธนาคารทหารไทย ในส่วนที่จะเสนอขายให้ แก่ทุนธนชาต โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม เล่ม 2 ส่วนที่ 1 และ 3 และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อบุคคลที่
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับรายการข้ างต้ น
ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงการดําเนินการดังต่อไปนี ้ (ก) การเจรจาข้ อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่
เกี่ยวข้ อง (ข) การกําหนดและ/หรื อแก้ ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการ (ค) การลง
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นามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการ (ง) การลงนามในเอกสารคําขออนุญาต
ต่าง ๆ รวมทังเอกสารและหลั
้
กฐานอื่นใดที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับรายการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่น
คําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรื อหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล
ใด ๆ และ (จ) การดําเนินการอื่นใดที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการข้ างต้ นจนเสร็ จการ
ความเห็น
คณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ ทนุ ธนชาตซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยใน
ส่วนที่เสนอขายให้ แก่ทนุ ธนชาต เพื่อให้ การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็ จ
สมบูรณ์ โดยทุนธนชาตจะเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งของธนาคารทหารไทย จึงเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
ทุนธนชาตและผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตในระยะยาว นอกจากนี ้ การกํ าหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของ
ธนาคารทหารไทยมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

การลงมติ

วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของจํานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย

วาระที่ 4.3

พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย
จํากัด (มหาชน) ในส่ วนที่เสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นรายย่ อยของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ผ่ า นบั ญชี “ทุ นธนชาตเพื่ อ เสนอขายต่ อ ผู้ ถือ หุ้ น รายย่ อ ยของธนาคารธนชาต” เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท
ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบัญชีดังกล่ าวให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นรายย่ อย
ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์
และเหตุผล

ตามที่ธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของธนาคาร
ธนชาตทุกราย อันได้ แก่ ทุนธนชาต BNS และผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาต ดังรายละเอียด
ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ดังนัน้ เพื่อให้ การซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยแล้ วเสร็ จได้ ในวันที่
ทํารายการ ธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ทุกรายของธนาคารธนชาต ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้
ทุนธนชาตทํ าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนดังกล่าวให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกราย
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในภายหลัง
ในการนี ้ ทุนธนชาตจะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของ
ธนาคารธนชาตผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” ในจํานวนรวม
ไม่เกิ น 33,549,035 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.03 – 0.04 ของจํ านวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของธนาคารทหารไทย
้
(ภายหลังจากธนาคารทหารไทยดําเนินการเพิ่มทุนเพื่อจัดหาเงินทุนมาใช้ ใน
การดําเนินงานตามแผนการวมกิจการในครัง้ นี ้) โดยทุนธนชาตจะเริ่ มกระบวนการเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของ
ธนาคารธนชาตจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายหลังจากการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย
เสร็ จสมบูรณ์ ทัง้ นี ้ ในราคาตามเกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการกํ า หนดราคาซื อ้ ขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของธนาคาร
ทหารไทย ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 4.2 ข้ างต้ น
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การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของธนาคารทหารไทยให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้นรายย่อยในภายหลัง จะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์รวมทังขั
้ นตอนและรู
้
ปแบบเช่นเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นให้ แก่
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ดังรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3.2 ข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ธนชาตทุกราย มีสิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย โดยไม่คํานึงว่าผู้ถือหุ้นรายนันจะได้
้
ขายหุ้นที่ถืออยูใ่ นธนาคารธนชาตให้ แก่ธนาคารทหารไทย ตามที่ธนาคารทหารไทยเสนอซื ้อจากผู้ถือหุ้นเดิมของ
ธนาคารธนชาตหรื อไม่ และในกรณีที่มีห้ นุ คงเหลือจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ทุนธนชาตจะจัดสรรหุ้น
ดังกล่าวให้ กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่ แสดงความจํ านงขอใช้ สิทธิ จองซื อ้ หุ้นเกิ นสัดส่วน
การถื อหุ้น อย่างไรก็ ตาม หากยังคงมี ห้ ุนสามัญเพิ่ มทุนของธนาคารทหารไทยคงเหลือจากการจัดสรร
ทุนธนชาตอาจมีความจําเป็ นต้ องถือครองหุ้นดังกล่าวไว้ ทังนี
้ ้ การถือครองหุ้นจํานวนดังกล่าวจะไม่ส่งผล
กระทบต่อมูลค่ากิจการของทุนธนชาตแต่อย่างใด
ดังนัน้ ทุนธนชาตจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ ทนุ ธนชาตซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
ธนาคารทหารไทยในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อ
เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้ ทุนธนชาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบัญชี
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตในภายหลัง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุม เล่ม 2 ส่วนที่ 1 และ 3 และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการ
บริ ษัทมอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับรายการข้ างต้ น ซึ่งรวมถึง แต่
ไม่จํากัดเพียงการดําเนินการดังต่อไปนี ้ (ก) การเจรจาข้ อกํ าหนดและเงื่ อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
(ข) การกําหนดและ/หรื อแก้ ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการ (ค) การลงนามใน
สัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการ (ง) การลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ
รวมทังเอกสารและหลั
้
กฐานอื่นใดที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับรายการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคําขอ
อนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรื อหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลใด ๆ
และ (จ) การดําเนินการอื่นใดที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการข้ างต้ นจนเสร็ จการ
ความเห็น
คณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ ทนุ ธนชาตซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย
ในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น
รายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้ ทนุ ธนชาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในบัญชี
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตต่อไปในภายหลัง เพื่อให้ การรวมกิจการระหว่างธนาคาร
ธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็ จสมบูรณ์ ได้ ตามระยะเวลาที่กําหนด และรักษาไว้ ซึ่งสิทธิ ของผู้ถือหุ้น
รายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย

การลงมติ

วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
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วาระที่ 5

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ บริ ษั ท ทุ น ธนชาต จํ า กั ด (มหาชน) ซื อ้ หุ้ น สามั ญ ที่ Scotia Netherlands
Holdings B.V. ถืออยู่ในบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัทภายหลังการปรั บโครงสร้ างธุรกิจของ
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์
และเหตุผล

ภายหลังการปรับโครงสร้ างฯ แล้ วเสร็ จ ทุนธนชาตจะเข้ าซือ้ หุ้นสามัญที่ BNS ถืออยู่ในบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทอื่นบางบริ ษัท ซึ่งได้ แก่ SPV1 SPV2 บบส.ทีเอส เอ็มบีเค และปทุมไรซมิล ในสัดส่วนร้ อยละ 49.02,
49.00, 49.00, 4.85, และ 4.81 ของจํานวนหุ้นของบริ ษัทนัน้ ๆ ตามลําดับ จาก BNS (ซึ่ง BNS ได้ ห้ นุ ของ
บริ ษัทดังกล่าวจากธนาคารธนชาตภายใต้ การปรับโครงสร้ างฯ) โดยทุนธนชาตได้ ลงนามในบันทึกข้ อตกลง
เกี่ยวกับการซื ้อขายหุ้นระหว่างทุนธนชาต (ในฐานะผู้ซื ้อ) และ BNS (ในฐานะผู้ขาย) เพื่อเข้ าทํารายการดังที่
กล่าวมาข้ างต้ นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ทังนี
้ ้ ทุนธนชาตและ BNS จะเข้ าทําสัญญาซื ้อขายหุ้นภายหลัง
จากที่ธนาคารธนชาตจัดตัง้ SPV1 และ SPV2 เรี ยบร้ อยแล้ ว
ในการนี ้ ทุนธนชาตจะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัทดังกล่าวข้ างต้ นจาก BNS
ภายหลังการปรับโครงสร้ างธุรกิจของทุนธนชาตและธนาคารธนชาตในจํานวนดังรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางด้ านล่างนี ้
จํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทอื่นที่ทุนธนชาตจะเข้ าซือ้ จาก BNS ภายหลังการปรั บ
โครงสร้ างฯ1/
หุ้นสามัญของบริษัทที่จะซือ้ ขายภายหลัง
การปรับโครงสร้ างฯ
1.
2.
3.
4.
5.

SPV11/
SPV22/
TSAMC
MBK
PRG

จํานวนหุ้นที่ TCAP
ตกลงจะซือ้ จาก BNS
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ (%)
553,898,398
49.02
198,623,253
49.00
97,998,571
49.00
82,219,479
4.85
28,833,204
4.81

หมายเหตุ : 1/ ทุนจดทะเบียนจัดตัง้ ของ SPV1 เท่ากับ 1 ล้ านบาท (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท) คิดเป็ นจํานวนหุ้น 100,000 หุ้น โดยในวันที่ทํารายการ
TBANK จะเสนอขายหุ้น SPV1 ให้ แก่ TCAP และ BNS ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TBANK จากนัน้ TCAP และ BNS จะเพิ่มทุนใน SPV1
เพื่อซื ้อหุ้น THANI ในสัดส่วนร้ อยละ 65.16 ในราคาตามที่กําหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ นี ้ ภายใต้ สมมติฐานว่า หากวันที่ทํารายการ
เกิ ดขึน้ ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2561 มูลค่ารวมของหุ้น THANI ในสัดส่วนร้ อยละ 65.16 เที ยบเท่ากับ 11,300 ล้ านบาท ดังนัน้
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วของ SPV1 จะเทียบเท่า 11,300 ล้ านบาท คิดเป็ นจํานวนหุ้น 1,129,969,603 หุ้น โดย TCAP และ BNS จะ
ถือหุ้นใน SPV1 จํานวนเทียบเท่ากับ 576,071,203 หุ้น และ 553,898,398 หุ้น ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นใน SPV1 เท่ากับ
ร้ อยละ 50.98 และ 49.02 ตามลําดับ
2/

ทุนจดทะเบียนจัดตังของ
้
SPV2 เท่ากับ 1 ล้ านบาท (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท) คิดเป็ นจํานวนหุ้น 100,000 หุ้น โดยก่อนวันที่ทํารายการ
TBANK จะเพิ่มทุนใน SPV2 เพื่อซื ้อหุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS ในราคาตามที่กําหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
โดยมูลค่าหุ้น SPV2 ที่จะเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกรายจะเท่ากับมูลค่ารวมในการซื ้อหุ้นของบริ ษัทดังกล่าว ทัง้ นี ้ ภายใต้ สมมติฐานว่า
หากวันที่ทํารายการเกิดขึ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ารวมของหุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS เทียบเท่ากับ
4,054 ล้ านบาท ดังนัน้ ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วของ SPV2 จะเทียบเท่า 4,054 ล้ านบาท คิดเป็ นจํานวนหุ้น 405,359,484 หุ้น โดย
TBANK จะเสนอขายหุ้น SPV2 ให้ แก่ TCAP, BNS และ TCAP เพื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TBANK
จํานวนเทียบเท่ากับ 206,574,232 หุ้น, 198,623,253 หุ้น และ 161,999 หุ้น ตามลําดับ
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ในการนี ้ ทุนธนชาตจะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัทดังกล่าวข้ างต้ นจาก BNS ใน
ราคาตามเกณฑ์การกําหนดราคา ดังนี ้
สินทรัพย์ ท่ จี ะได้ มา

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ กาํ หนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน

1. หุ้นสามัญของ SPV1

• มูล ค่า รวมเท่า กับ ร้ อยละ 90 ของราคาตลาดถัว เฉลี่ย ถ่ ว ง
นํ ้าหนักของหุ้นของราชธานีย้อนหลัง 30 วันทําการ ก่อนวันที่ทํา
รายการ 6 (หก) วัน (T-6) คูณ ด้ ว ยจํ า นวนหุ้น ของราชธานี
ที่ถือโดย SPV1 และคิดตามสัดส่วนร้ อยละ 49.02
• เป็ นราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาที่ BNS ซื ้อหุ้น SPV1 จากธนาคาร
ธนชาตในการปรับโครงสร้ างฯ

2. หุ้นสามัญของ SPV2

• มูลค่ารวมเท่ากับเงินลงทุนรวมของ ซีคอน อายิโนะโมะโต๊ ะ
ธนชาตกรุ๊ ปลี ส ซิ่ ง สคิ บ เซอร์ วิ ส ธนชาตแมเนจเม้ นท์
และธนชาตเทรนนิ่ง ที่ SPV2 ซื ้อจากธนาคารธนชาต ปรับด้ วย
ค่ า ตอบแทนส่ ว นเพิ่ ม อี ก จํ า นวนหนึ่ ง ตามที่ ต กลงกั น ทัง้ นี ้
หากสคิบเซอร์ วิส มีส่วนของผู้ถือหุ้น ติดลบในวันที่ทํารายการ
ให้ กําหนดราคาซื ้อขายที่ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน) และคิด
ตามสัดส่วนร้ อยละ 49.00

3. หุ้นสามัญของบบส. ทีเอส

• มูลค่ารวมเท่ากับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น อ้ างอิงงบการเงิน ณ
วัน สิน้ สุด รอบเดื อ นสุด ท้ า ยก่ อ นวัน ที่ ทํ า รายการ ของ บบส.
ทีเอส ที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คูณด้ วย
จํานวนหุ้นที่ซื ้อจาก BNS
• เป็ นราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาที่ BNS ซื ้อหุ้น บบส. ทีเอส จาก
ธนาคารธนชาตในการปรับโครงสร้ างฯ

4. หุ้นสามัญของเอ็มบีเค

• มูล ค่า รวมเท่า กับ ร้ อยละ 90 ของราคาตลาดถัว เฉลี่ย ถ่ ว ง
นํ ้าหนักของหุ้นของเอ็มบีเค ย้ อนหลัง 30 วันทําการ ก่อนวันที่
ทํารายการ 6 (หก) วัน (T-6) คูณด้ วยจํานวนหุ้นที่ซื ้อจาก BNS
• เป็ นราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาที่ BNS ซื ้อหุ้นของเอ็มบีเคจาก
ธนาคารธนชาตในการปรับโครงสร้ างฯ
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สินทรัพย์ ท่ จี ะได้ มา

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ กาํ หนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน

5. หุ้นสามัญของปทุมไรซมิล

• มูล ค่า รวมเท่า กับ ร้ อยละ 90 ของราคาตลาดถัว เฉลี่ย ถ่ ว ง
นํ า้ หนัก ของหุ้น ของปทุม ไรซมิ ล ย้ อ นหลัง 30 วัน ทํ า การ
ก่อนวันที่ทํารายการ 6 (หก)วัน (T-6) คูณด้ วยจํานวนหุ้นที่ซื ้อ
จาก BNS
• เป็ นราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาที่ BNS ซือ้ หุ้นของปทุมไรซมิล
จากธนาคารธนชาตในการปรับโครงสร้ างฯ

ภายใต้ สมมติฐานว่า หากวันที่ทํารายการเกิ ดขึ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 การคํานวณมูลค่ารวมของ
สิง่ ตอบแทนในการซื ้อหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้ างฯ จาก BNS จะเทียบเท่ากับ 12,082 ล้ านบาท
การซื ้อหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้ างฯ ดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องและ
อยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขในการเข้ าทํารายการตามรายละเอียดตามข้ อ 13 ของเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 2
ส่วนที่ 2 อย่างไรก็ตาม การเข้ าทํารายการดังกล่าวมิได้ เป็ นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้ างฯ และมิได้ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยแต่อย่างใด
อนึ่ง การซื ้อหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้ างฯ ไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้ มา
หรื อจําหน่ายไป โดยขนาดของรายการซื ้อหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้ างฯ ซึ่งคํานวณตามเกณฑ์มูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ซึง่ เป็ นเกณฑ์ที่มีมลู ค่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 15.07 อย่างไรก็ตาม หาก
คํานวณขนาดรายการรวมกับรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์อื่นของทุนธนชาตในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งยัง
ไม่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้ แก่ การซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย ดังมีรายละเอียด
ปรากฏในวาระที่ 4.2 ข้ างต้ น จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 107.44 ดังนัน้ การซื ้อหุ้นภายหลัง
การปรับโครงสร้ างฯ จึงเป็ นรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการที่มีขนาดเท่ากับหรื อสูงกว่าร้ อยละ 50
ซึ่ ง ทุ น ธนชาตมี ห น้ า ที่ ต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ ย วกั บ การซื อ้ หุ้น ภายหลัง การปรั บ โครงสร้ างฯ ต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั เสียงของ
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย และแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับการซื ้อหุ้นภายหลัง
การปรับโครงสร้ างฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้ แก่สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น
ของทุนธนชาตพิจารณาต่อไป ในการนี ้ ทุนธนชาตได้ แต่งตัง้ บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด ให้ เป็ นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการทํารายการตามประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไป
ดังกล่าว โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
เล่ม 3
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ดังนัน้ ทุนธนชาตจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ ทุนธนชาตซื ้อหุ้นสามัญที่ BNS
ถืออยู่ในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัทภายหลังการปรับโครงสร้ างฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม เล่ม 2 ส่วนที่ 2 และ 3 และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อบุคคลที่
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับรายการข้ างต้ น
ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงการดําเนินการดังต่อไปนี ้ (ก) การเจรจาข้ อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่
เกี่ยวข้ อง (ข) การกําหนดและ/หรื อแก้ ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการ (ค) การลง
นามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการ (ง) การลงนามในเอกสารคําขออนุญาต
ต่าง ๆ รวมทังเอกสารและหลั
้
กฐานอื่นใดที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับรายการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่น
คําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรื อหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล
ใด ๆ และ (จ) การดําเนินการอื่นใดที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการข้ างต้ นจนเสร็ จการ
ความเห็น
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ ทนุ ธนชาตซื ้อหุ้นสามัญที่ BNS ถืออยู่ในบริ ษัทย่อยและ
คณะกรรมการ บริ ษั ท อื่ นบางบริ ษัท ภายหลัง การปรั บ โครงสร้ างฯ เพื่ อ เป็ นการเพิ่ มมูล ค่า สิน ทรั พ ย์ และเงิ น ลงทุน ของ
ทุนธนชาตในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัท และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของทุนธนชาตและผู้ถือหุ้นของ
ทุนธนชาตในระยะยาว
การลงมติ

วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของจํานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย

วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

วัตถุประสงค์
และเหตุผล

กรณี ผ้ ู ถื อ หุ้น จะเสนอเรื่ อ งให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาในเรื่ อ งอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากที่ กํ า หนดไว้ ใ นหนัง สื อ
บอกกล่าวเชิ ญประชุม ก็ จะต้ องเข้ าตามเงื่ อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ ในมาตรา 105 วรรค 2 ของ
พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดว่า เมื่อที่ประชุมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ใน
หนังสือนัดประชุม แล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
ทังหมดจะขอให้
้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ความเห็น
คณะกรรมการ

เห็น ควรให้ เปิ ดวาระนี ไ้ ว้ เ พื่อ ให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ซัก ถาม และ/หรื อแสดงความคิด เห็ นในเรื่ องต่าง ๆ โดยไม่มี
การลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะพิจารณาและลงมติในเรื่ องอื่นใด จะต้ องเข้ าตามเงื่อนไขของกฎหมาย
ตามพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด ดังกล่าวข้ างต้ น
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จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น และเพื่อให้ การลงทะเบียน
เข้ าร่วมประชุมเป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ ว ขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะโปรดนําหนังสือมอบฉันทะมาแสดง
ต่อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุม แต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของทุนธนชาต หรื อกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้ อมูลในหนังสือมอบฉันทะของท่าน พร้ อมแนบ
หลักฐานที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้ อมนี ้ ส่งกลับมายังทุนธนชาตก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์
กรุ ณาส่ งภายในวันที่ 16 กันยายน 2562) จักขอบพระคุณเป็ นอย่างยิ่ง
อนึง่ เนื่องจากทุนธนชาตมีห้ นุ ที่ถืออยู่จากการซื ้อหุ้นคืน (Treasury Stock) จํานวน 19,467,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 1.67 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของทุ
้
นธนชาต ดังนัน้ หุ้นจํานวนดังกล่าวจะไม่นบั เป็ นองค์ประชุม รวมทัง้
ไม่มีสทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 นี ้
ทังนี
้ ้ ทุนธนชาตได้ กําหนดวันที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่
23 สิงหาคม 2562 โดยท่านสามารถส่งคําถามล่วงหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับระเบียบวาระการประชุมครัง้ นี ้มายังเลขานุการบริ ษัท
ทางอีเมล panupan@thanachart.co.th หรื อทางไปรษณี ย์มาที่ สํานักเลขานุการองค์ กร ชัน้ 17 บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด
(มหาชน) เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรื อทางโทรสาร
0-2217-8312 โดยระบุที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

(นายภาณุพนั ธุ์ ตวงทอง)
เลขานุการบริ ษัท
โดยคําสัง่ ของคณะกรรมการ
หมายเหตุ
1)
2)

ทุนธนชาตจะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 และเอกสารประกอบการประชุม
บนเว็บไซต์ของทุนธนชาต ที่ www.thanachart.co.th ตังแต่
้ วนั ที่ 9 กันยายน 2562
ทุนธนชาตจะเริ่ มรับลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ตังแต่
้ เวลา 8:00 นาฬิกา เป็ นต้ นไป

สํานักเลขานุการองค์ กร
นายภาณุพนั ธุ์ ตวงทอง
นางสาวมนาพันธ์ ปลอดภัย
นางสาวพัทธ์ธีรา ธนาพิสทุ ธิ์สกุล
นางสาวมัชฌิมา พรหมพิทกั ษ์

โทร. 0-2217-8082
โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3012
โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3004
โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3009
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เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ณ ห้ องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา
องค์ ประชุ ม ณ เวลา 14.00 นาฬิกา มีผ้ ูถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง จํ านวน 704 ราย รวมจํ านวนหุ้นได้
16,587,401 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จํานวน 1,208 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 624,468,253 หุ้น รวมจํานวนผู้ถือหุ้น
ทังสิ
้ ้น 1,912 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 641,055,654 หุ้น ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 55.0201 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
ทังหมดจํ
้
านวน 1,165,129,703 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุม
บันทึกเพิ่ มเติ ม: มี ผูถ้ ื อหุ้น 2 ราย ที ่เป็ นบุคคลที ่เกี ่ยวข้องกันตามเกณฑ์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”)
กํ าหนด ถือหุน้ รวมกันเกิ นร้อยละ 10 ของจํ านวนหุน้ ทีจ่ ํ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ เป็ นจํ านวน 16,801,430 หุ้น
ซึ่ ง ธปท. อนุญาตให้ใช้สิทธิ ลงคะแนนเสี ยงได้รวมกันไม่ เกิ นร้ อยละ 10 ของจํ านวนหุ้นที ่จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริ ษัทฯ ดังนัน้ จํ านวนหุ้นที ่ประธานที ่ประชุมรายงานตอนเปิ ดประชุม ในส่วนของผูถ้ ื อหุ้น 2 รายดังกล่าว จะสามารถ
ออกเสียงได้ในแต่ละวาระรวมเป็ นจํ านวน 116,512,970 หุน้ เท่านัน้ ส่วนอีก 16,801,430 หุน้ ไม่สามารถออกเสียงได้
กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายบันเทิง
2. นายศุภเดช
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

ตันติวิท
พูนพิพฒ
ั น์

ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร (กรรมการที่เป็ น
ผู้บริ หาร)
นางศิริเพ็ญ
สีตสุวรรณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
นายธีรพจน์
วัชราภัย
ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิ ส ระ/กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น
ผู้บริ หาร)
นายปริ ญญา
หอมเอนก
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํ ากับความเสี่ยง (กรรมการ
อิสระ/กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
นายวิชิต
ญาณอมร
กรรมการสรรหา กํ า หนดค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล และ
กรรมการกํากับความเสีย่ ง (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
นายธีรนันท์
ศรี หงส์
ประธานกรรมการกํากับความเสีย่ ง (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริ หาร (กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)
นายสมเจตน์
หมูศ่ ิริเลิศ
กรรมการบริ ห าร กรรมการกํ า กับ ความเสี่ ย ง และกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ (กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)

26

-ฉบับร่าง-

เอกสารแนบ 1

เปิ ดประชุ ม นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุมได้ กล่าวเปิ ดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อเวลา 14.00 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยพิจารณาเรี ยงตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ ว
โดย ประธานที่ประชุม แต่งตังให้
้ คุณภาณุพันธุ์ ตวงทอง เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้จดบันทึกการประชุม
หลังจากนันขอให้
้
เลขานุการบริ ษัทกล่าวแนะนํากรรมการบริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) และผู้บริ หาร
ตลอดจนชี ้แจงรายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
เลขานุการบริษัท ได้ เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ได้ มี
การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการได้ เรี ยนเชิญคุณปริ ญญา หอมเอนก เข้ ารับการดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษัทฯ แทนคุณสมเกี ยรติ ศุขเทวา โดยมีผลตังแต่
้ วันที่ 23 พฤศจิ กายน 2561 และในการประชุมครั ง้ นี ้
กรรมการบริ ษัทฯ ทัง้ 9 ท่าน เข้ าร่ วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของกรรมการทังหมด)
้
รวมถึง
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการกํากับความเสีย่ ง โดยได้ แนะนํากรรมการบริ ษัทฯ เป็ นรายบุคคล
สํา หรั บ การประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นครั ง้ นี ไ้ ด้ มี ผ้ ูบริ ห ารของบริ ษัท ฯ และธนาคารธนชาต จํ ากัด (มหาชน)
(“ธนาคารธนชาต”) เข้ าร่ วมประชุมด้ วย ดังนี ้ 1) คุณกํ าธร ตันติศิ ริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัด การ สายการเงิ น
ของบริ ษัทฯ 2) คุณประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ธนาคารธนชาต
3) คุณอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกุล รองกรรมการผู้จัดการ เครื อข่ายลูกค้ ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารธนชาต
4) คุณป้อมเพชร รสานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารธนชาต 5) ดร. สุทตั จิตมัน่ คงสุข
รองกรรมการผู้จัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลั ธนาคารธนชาต 6) คุณวิจิตรา ธรรมโพธิ ทอง ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัด การ ทรั พ ยากรบุค คลกลาง ธนาคารธนชาต 7) คุณ ภิ ต ติ ม าศ สงวนสุข ผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จัด การ
สายกลยุทธ์ การเงิ น ธนาคารธนชาต 8) คุณธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ
ธนาคารธนชาต
เลขานุการบริษัท เรี ยนชี ้แจงว่า ในวันนี ้คุณสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ที่ทําการสอบบัญชี บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่ม ก็ ไ ด้ เข้ า ร่ วมประชุมในครั ง้ นี ด้ ้ วย ดังนัน้ หากในระหว่างการประชุม
ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้สอบบัญชีตอบชี ้แจงข้ อซักถามก็สามารถดําเนินการได้
หลังจากนัน้ ได้ ขอให้ เจ้ าหน้ าที่ของโรงแรมเรี ยนชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงเส้ นทางหนีไฟกรณีที่เกิดเหตุฉกุ เฉิน
หรื อเพลิงไหม้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น
ต่อจากนี ้ขอเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ด้ วย โดยคุณสสิมา
ทวี ส กุล ชัย (ผู้ถื อ หุ้น รายย่อ ย) อาสาเป็ นผู้ต รวจสอบการนับ คะแนนเสียงในครั ง้ นี ้ และเลขานุก ารบริ ษั ท ได้ ชี แ้ จง
รายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุมให้ ทราบ สรุปได้ ดงั นี ้
• บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนนไว้ ให้ กบั ทุกท่านเพื่อความสะดวกในการใช้ สิทธิการออกเสียงลงมติ
ในการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ท่านได้ รับจะแบ่งเป็ นวาระต่าง ๆ รวมทัง้ หมด 10 บัตร ซึ่งฝ่ ายจัดการได้ พิมพ์
รายละเอียดไว้ ในบัตรแล้ ว สําหรับวาระที่ 2 เป็ นการเสนอรายงานเพื่อให้ ที่ประชุมรับทราบเท่านันจึ
้ งไม่มีบตั รลงคะแนน
โดยผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิมีสทิ ธิลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
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• ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นชี ้แจงหรื อคําถาม กรุณาแจ้ งชื่อและนามสกุล
เพื่อให้ ผ้ จู ดบันทึกการประชุม ได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ ถกู ต้ อง
• การออกเสียงลงมติ สําหรับท่านที่ประสงค์จะใช้ สิทธิลงมติ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ในวาระใด
กรุณากรอกมติของท่านพร้ อมลงนามไว้ ในบัตร เมื่อเรี ยบร้ อยแล้ วโปรดยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บและรวบรวมคะแนน
ดังกล่าว บัตรลงคะแนนใดที่มิได้ ลงลายมือชื่อในบัตร หรื อลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็ น “บัตรเสีย” โดยบัตรที่
งดออกเสียง และบัตรเสีย จะไม่นํามานับเป็ นฐานคะแนนเสียง ยกเว้ น วาระที่ 5 จะนับรวมเป็ นฐานในการคํานวณ
คะแนนเสียงด้ วย
• สําหรับท่านที่มีมติ “เห็นด้ วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริ ษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่มีมติไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง บัตรเสีย และไม่มีสทิ ธิออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในแต่ละวาระ
นัน้ ได้ จํานวนเท่าใดจะถือเป็ นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบด้ วย ทังนี
้ ้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงการลงมติใน
แต่ละวาระไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะด้ วย
• ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอดําเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน
เมื่อการรวมคะแนนเป็ นที่เรี ยบร้ อยก็จะกลับมารายงานผลให้ ทราบเป็ นรายวาระไป
ดังนี ้
วาระที่ 1

หลังจากการชี ้แจงดังกล่าวข้ างต้ น ประธานที่ประชุมจึงขอเข้ าสูก่ ารพิจารณาตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561

ประธานที่ประชุ ม ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่าสําหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2561 ได้ จัดขึน้
เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ซึง่ รายงานการประชุมดังกล่าวจําเป็ นต้ องเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาความถูกต้ องร่ วมกัน
โดยรายละเอียดของร่างรายงานการประชุม ได้ จดั พิมพ์ไว้ ในเล่มหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้ าที่ 9 ถึงหน้ าที่ 34 โดย
ขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้ อมสอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ ไขรายงานการ
ประชุม ในจุดใดบ้ า งหรื อ ไม่ หากผู้ถื อ หุ้น ทุกท่า นที่ มี ประเด็ นชี แ้ จงหรื อ คํ าถาม กรุ ณ าแจ้ ง ชื่ อ และนามสกุล เพื่อ ให้
ผู้จดบันทึกการประชุม ได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ ถกู ต้ อง
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึง
เสนอให้ ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
624,427,059
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
822,525
บัตรเสีย
0
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
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รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2561

ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้นําเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2561 ที่ผา่ นมา ต่อที่ประชุม
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 นี ้ เป็ นการรายงานผลการดําเนินงานจาก
คณะกรรมการ ซึ่งได้ จดั เตรี ยมการนําเสนอไว้ ในรู ปแบบของวีดิทศั น์ ความยาวประมาณ 7 นาที โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
พิจารณารายละเอียดในรายงานประจําปี 2561 (ในรู ปแบบ QR Code) ซึ่งได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือ
บอกกล่าวเชิญประชุม
บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์
“ขณะนี ้ ธนาคารพาณิชย์อยูใ่ น Speed ของการแข่งขันยุคดิจิทลั ภายใต้ การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี
2561 จากร้ อยละ 4.0 เป็ นร้ อยละ 4.1 จากการขยายตัวของทุกภาคส่วน ทังการท่
้
องเที่ยวและการส่งออก การลงทุน
ภาครัฐและเอกชน ส่งผลต่อการขยายตัวของสินเชื่อทังภาคธุ
้
รกิจและภาคครัวเรื อน
ธนาคารธนชาตยังคงรุ ดหน้ าตอบโจทย์ความต้ องการในยุคดิจิทลั ได้ รวดเร็ ว โดย Focus ลูกค้ าเป็ น
ศูนย์กลาง และมุง่ มัน่ ที่จะเป็ น Main Bank ของลูกค้ าทําให้ ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิเติบโตติดต่อกันเป็ นปี ที่ 4
อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยร้ อยละ 10 ต่อปี ปริ มาณเงินให้ สินเชื่อ ขยายตัวร้ อยละ 5.88 ตามการขยายตัวของสินเชื่อ
รายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื ้อที่เติบโตสูงถึงร้ อยละ 13.44 ขณะเดียวกันยังคงรักษาระดับคุณภาพสินทรัพย์ให้ อยู่ใน
ระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีสดั ส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL Ratio) ร้ อยละ 2.30 ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม
สะท้ อนคุณภาพการบริ หารความเสี่ยงของธนาคาร ส่วนของเงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS
Ratio) เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 19.45 อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม ทังยั
้ งมีอตั ราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อ
รองรับสถานการณ์สภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio) ตามเกณฑ์ Basel III เกินกว่าร้ อยละ 100
สูงกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่าที่ ธปท. กําหนดไว้ (เกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่า ร้ อยละ 80) แสดงถึงศักยภาพและความมัน่ คงในการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคารธนชาตและบริ ษัทย่อย ส่งผลให้ กลุ่มธนชาตมีกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมในปี 2561 จํานวน 15,806
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ร้ อยละ 10.22 กําไรสุทธิ สว่ นที่เป็ นของบริ ษัทฯ 7,839 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.97
คิดเป็ นกําไรต่อหุ้น 6.74 บาท
ความสําเร็ จทังหมดขั
้
บเคลื่อนไป พร้ อมกับบริ ษัทในกลุม่ ธนชาตยังคงเป็ นที่ยอมรับจากองค์กรภายนอก
ในปี 2562 เรายังคงมุง่ เป้าหมายการตอบโจทย์ให้ ตรงใจลูกค้ า แม้ วา่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยงั คงเผชิญกับความท้ าทาย
มากมาย 1) ธนาคารธนชาตจะยังคงรักษาความเป็ นที่หนึ่งในตลาดสินเชื่อรถยนต์ 2) พัฒนาความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า
รายย่อยและลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 3) เพิ่มจํานวนลูกค้ าที่ใช้ ธนาคารเป็ น Main Bank ด้ วย
ความน่ า สนใจของผลิ ต ภัณ ฑ์ เ งิ น ฝากที่ ห ลากหลาย 4) ยึ ด มั่น กับ วัฒ นธรรมองค์ ก รที่ บ ริ ห ารจัด การความเสี่ย ง
อย่างเข้ มงวด เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายให้ การสนับสนุนและไว้ วางใจธนาคารอย่างต่อเนื่อง ความมุ่งมัน่ ทังหมดนี
้
้จะ
ขับเคลือ่ นกลุม่ ธนชาตให้ สามารถดํารงฐานะความมัน่ คงและมีผลการดําเนินงานเติบโตต่อไป จึงมีมติให้ เพิ่มเงินปั นผล
จ่ายระหว่างกาลขึ ้น เป็ น 1.00 บาทต่อหุ้นในปี 2561 และเสนอผู้ถือหุ้นอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลงวดที่สองอีก 1.60 บาท
ต่อหุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น 2.60 บาทต่อหุ้น เท่ากับร้ อยละ 38.25 จากผลการดําเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ
ตามงบการเงินรวม
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ทุกก้ าวการเติบโตของธนชาต คือการมุง่ สร้ างสังคมที่ดี ธนชาตดําเนินการทบทวนนโยบายและมาตรการ
ที่เกี่ยวข้ องในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้ านการคอรัปชัน่ เป็ นประจํา พร้ อมสือ่ สารให้ ทกุ คนยึดมัน่ และปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่องทําให้ ปีที่ผา่ นมา เราได้ รับการประเมินตามโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน
อยูใ่ นระดับดีเลิศ (5 ดาว) ได้ รับคะแนนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็มจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
ด้ านการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ยังคงร่วมเป็ นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
(ทุกบริ ษัทในกลุม่ ธนชาตร่วมเป็ นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตมาตังแต่
้
ปี 2557)
ด้ านการดูแลสังคมและสิง่ แวดล้ อม เราสานต่อการอนุรักษ์ พลังงานและใช้ ทรัพยากรอย่างมีคณ
ุ ค่า จัดทํา
สือ่ ให้ ความรู้ในการใช้ เงินและออมเงินอย่างถูกวิธี เพื่อวางรากฐานให้ สงั คมมีความมัน่ คงทางการเงินในระยะยาว และ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ด้ าน แม้ การแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในยุคดิจิทลั เบื ้องหน้ าจะเต็ม
ไปด้ วยความท้ าทาย แต่ Focus ที่แน่วแน่ของผู้บริ หารและคนธนชาตจะนําเราตอบโจทย์ ความต้ องการของลูกค้ า
และผู้ถือหุ้นพร้ อมปรับตัวทันทุกการเปลีย่ นแปลง”
สําหรับวาระนี ้ทุกท่านก็ได้ รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ แล้ ว และเนื่องจากวาระนี ้เป็ นการเสนอ
เพื่อทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรื อข้ อซักถาม ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรวบรวมไว้ เพื่อ
เสนอในวาระต่อ ๆ ไป
วาระที่ 3

ในวาระนี ้

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สํ า หรั บ ปี สิ น้ สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2561
ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้นําเสนอ

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 3 บริ ษัทฯ ขอนําเสนอรายงานงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ผ่านวีดิทศั น์ความยาวประมาณ 6 นาที เพื่ออธิ บาย
ฐานะทางการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ย ซึ่ง ได้ จัด ทํ า ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน งบการเงินนี ้ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งได้ แสดง
ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
ภาพรวม ณ ปี 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน และมีกําไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวมเพิ่มขึ ้น ซึ่งแสดงถึงผลการดําเนินงานที่ดีของกลุ่มธนชาต ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี
2561 (ในรูปแบบ QR Code) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์
“คณะกรรมการขอนําเสนอแก่ที่ประชุมเพื่อการพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว โดยผลการตรวจสอบผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
งบการเงินรวมสะท้ อนถึงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในกลุม่ ธนชาต ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี
ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ทา่ นผู้ถือหุ้นแล้ ว
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การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ด้ านสินทรัพย์
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม จํานวน 1,060,929 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 35,404 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.5 รายการที่สาํ คัญ ได้ แก่
• เงินลงทุนสุทธิ จํานวน 170,437 ล้ านบาท ลดลง 8,266 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 4.6
• เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้ จํานวน 754,613 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 41,852 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.9
จากการเติบโตของสินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อ SME โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ตามภาวะ
ตลาดรถยนต์ที่ปรับตัวดีขึ ้น
ด้ านหนี ้สินและส่วนของเจ้ าของ
บริ ษั ทฯ และบริ ษัท ย่อ ยมี หนีส้ ินรวม ณ สิน้ ปี 2561 จํ านวน 923,011 ล้ า นบาท เพิ่ม ขึน้ จากปี ก่อ น
27,556 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.1 รายการที่สาํ คัญ ได้ แก่
• เงินรับฝาก จํานวน 751,917 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 35,826 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.0 ส่วนใหญ่
เป็ นการเพิ่มขึ ้นของเงินฝากออมทรัพย์
• ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม จํานวน 55,013 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3,417 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
6.6 ส่วนใหญ่เป็ นการเสนอขายตราสารหนี ้ของบริ ษัทย่อยของธนาคารธนชาต
ส่ว นของเจ้ าของรวม จํ า นวน 137,918 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ จากปี ก่ อ น 7,848 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ น้
ร้ อยละ 6.0 ส่วนใหญ่ เกิดจากกําไรจากการดําเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ จํานวน 7,839 ล้ านบาท ในขณะที่มี
การจ่ายเงินปั นผล จํานวน 2,680 ล้ านบาท และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ ้น 4,133 ล้ านบาท
การพิจารณางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ในปี 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม จํานวน 15,806 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี
ก่อน 1,465 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.2 โดยเป็ นกําไรส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ จํานวน 7,839 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 838
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.0 รายการเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญ มีดงั นี ้
1. รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
ในปี 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิจํานวน 30,767 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,597
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื ้อ
2. รายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ย จํานวน 13,408 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 6
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.04 รายการที่สาํ คัญ ได้ แก่
• รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิ จํานวน 6,658 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 768 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 13.0 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าธรรมเนียมจากการจัดการกองทุน และค่านายหน้ าจากการเป็ น
ตัวแทนขายประกันภัย/ประกันชีวิต
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• รายได้ จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ จํานวน 2,808 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 203 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.8
• รายได้ จากการดําเนินงานอื่น จํานวน 3,942 ล้ านบาท ลดลง 965 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
19.7 ส่วนใหญ่เกิดจากกําไรสุทธิจากเงินลงทุนลดลงจํานวน 1,449 ล้ านบาท จากการปรับพอร์ ตเงินลงทุนให้ เหมาะสม
ตามภาวะตลาดการเงินที่ผนั ผวน

ร้ อยละ 0.7

3. ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ จํานวน 20,979 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 143 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น

4. ค่าใช้ จ่ายหนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่า
ในปี 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีหนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่า จํานวน
4,785 ล้ านบาท ลดลง 1,451 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 23.3 จากการบริ หารคุณภาพหนี ้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ภาษี เงินได้
ในปี 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีภาษี เงินได้ จํานวน 2,605 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,446 ล้ านบาท
เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของธนาคารธนชาตได้ หมดไปตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม 2561
จากความมุง่ มัน่ ที่แน่วแน่ตอ่ เป้าหมายความสําเร็ จ (Focus for Achievement) ของทุกบริ ษัท ภายใต้ กลุม่
ธุรกิจทางการเงินของธนชาต ส่งผลให้ ผลประกอบการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เติบโตอย่างแข็งแกร่ ง และมัน่ คง
ผลการดําเนินงานปี 2561 ของบริ ษัทย่อยที่สาํ คัญ ดังแสดงหน้ าจอ
ตารางแสดงผลการดําเนินงานปี 2561 และปี 2560 ของบริ ษัทย่อยที่สาํ คัญ
บริษัทย่ อย
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม *
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ ที เอส จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
บริ ษัท ราชธานีลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จํากัด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊ กซ์ จํากัด
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ

สัดส่ วนการถือหุ้น
ทางตรง/ทางอ้ อม
(ร้ อยละ)

50.96
50.96
50.96
50.96
38.22
33.22
100.00
83.44
51.00

(หน่วย: ล้ านบาท)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สําหรับปี
2561
2560
14,703
13,911
1,042
593
237
654
1,641
14
201
(63)

13,810
13,135
1,051
609
210
426
1,126
24
45
30

* เฉพาะส่วนของธนาคารธนชาต
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ขอให้ ผ้ ูถื อหุ้นได้ พิจ ารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกํ าไรขาดทุน เบ็ ดเสร็ จ สิ ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี ที่อยูใ่ นมือท่านผู้ถือหุ้นแล้ ว”
ภายหลังจากการนําเสนอวีดิทศั น์ คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วีดิทศั น์ที่ได้ นําเสนอ
ผ่านไปนัน้ ได้ อธิบายฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2561 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยู่ใน
รายงานประจํ าปี กับสรุ ปงบการเงิน การวิเคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการประจํ าปี 2561 ที่ส่งให้ กับผู้ถือหุ้น
ทุกท่านแล้ ว
จากนัน้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ นซั ก ถาม / แสดงความคิ ด เห็ น โดยในวาระนี จ้ ะมี ผ้ ู สอบบั ญ ชี
จากสํานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ช่วยตอบคําถามให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วย ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น
แต่อย่างใด จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
624,903,436
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
8,405,925
บัตรเสีย
0
มติ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ถื อ หุ้ นซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน
เห็นด้ วยให้ อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 และจ่ ายเงินปั นผล

ประธานที่ประชุม ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ตามรายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ที่ได้ ชีแ้ จงให้
ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแล้ วนัน้ และจากข้ อมูลที่แสดงไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเชิ ญประชุม
โดยในปี 2561 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จํานวน 3,316,438,710.84 บาท และกําไรสุทธิส่วนที่เป็ น
ของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม จํานวน 7,839,427,861.93 บาท ซึง่ คณะกรรมการได้ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีทนุ สํารองตามกฎหมายครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมายเพิ่มเติม ซึง่ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา ดังนี ้
1. รับทราบการไม่จดั สรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2561 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
2. อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นละ 2.60 บาท แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ
1.00 บาท ดังนัน้ คงเหลือ เงิ น ปั น ผลที่ บริ ษัทฯ ต้ องจ่ ายอีกในอัตราหุ้น ละ 1.60 บาท เป็ นจํ านวนเงิ น ที่อ นุมัติ จ่า ย
1,833,060,324.80 บาท ทังนี
้ ้ เงินที่จ่ายปั นผลนํามาจากกําไรสะสมที่เสียภาษี ดังนี ้
• จํานวนหุ้นละ 0.056 บาท จ่ายจากกําไรสะสมที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30
• จํานวนหุ้นละ 0.331 บาท จ่ายจากกําไรสะสมที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 25
• จํานวนหุ้นละ 1.213 บาท จ่ายจากกําไรสะสมที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 23
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เงิ น ปั นผลที่ อ นุ มั ติ จ่ า ยของปี 2561 ทั ง้ สิ น้ หุ้ นละ 2.60 บาท รวมเป็ นจํ า นวนเงิ น ที่ อ นุ มั ติ จ่ า ย
2,998,190,027.80 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 90.40 ของกํ า ไรสุท ธิ ปี 2561 จากผลการดํ า เนิ น งานตามงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ และร้ อยละ 38.25 จากผลการดําเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม สําหรับสถิติ
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ จากผลการดําเนินงานปี 2559 ถึง 2561 ก็ได้ จดั ทําตารางเปรี ยบเทียบให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน
ได้ พิจารณาแล้ ว ดังที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้ าที่ 4
หากได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว ก็จะกําหนดวันที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date)
ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
จากนัน้ ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม /
แสดงความเห็น ดังนี ้
คุณพิทักษ์ เนตรเพชราชัย (ผู้ถอื หุ้น)
สอบถามเรื่ องเกี่ ยวกับการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
(“ธนาคารทหารไทย”)
ประธานที่ประชุม
สําหรับเรื่ องเกี่ยวกับการรวมกิจการนี ้ ทางคณะกรรมการได้ เตรี ยมที่จะรายงานให้ ที่ประชุมรับทราบเป็ น
การเฉพาะ โดยจะขออนุญาตรายงานและตอบข้ อซักถามในวาระที่ 8 เรื่ องอื่น ๆ
หลังจากนันไม่
้ มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ผลการลงมติวาระที่ 4 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
633,317,641
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
102,125
บัตรเสีย
0
มติ ที่ประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 เป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
จากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 2.60 บาท โดยคงเหลือเงินปั นผลที่ต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ
1.60 บาท และให้ ดําเนินการจ่ายเงินปั นผลตามกําหนดการที่เสนอ
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่ อย ประจําปี 2562 และอนุ มัติ
เงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2561

ประธานที่ ป ระชุ ม ได้ ม อบหมายให้ คุ ณ ธี รพจน์ วั ช ราภัย ประธานกรรมการสรรหา กํ า หนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็ นผู้นําเสนอในวาระนี ้
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คุณธีรพจน์ วัชราภัย เรี ยนแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 ได้ จ่ายค่าตอบแทนที่ได้ จ่ายให้ แก่กรรมการ
บริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ตามอัตราที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 มีจํานวนเงินรวมที่
จ่ายในปี 2561 ดังนี ้
• ค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ฯ รวมจํ า นวนที่ จ่า ย 9,553,000 บาท ซึ่งเป็ นไปตามจํ านวนครั ง้ ที่
กรรมการเข้ าร่วมประชุม
• ค่าตอบแทนที่จ่ายแก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกคณะรวมจํานวนที่จ่าย 4,487,666.67 บาท
• ตารางแสดงอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกคณะที่จ่าย
ในปี 2561 และที่จ่ายในปั จจุบนั รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หน้ าที่ 5
ส่วนค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2561 ดูได้ จากรายงานประจําปี หน้ าที่ 90 ถึงหน้ าที่ 91
ซึง่ เป็ นการรายงานเพื่อทราบไม่มีการลงมติ และนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้ รายงานไปแล้ วนัน้ บริ ษัทฯ ไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทน และ/หรื อ สิทธิประโยชน์อื่นใดในลักษณะที่มิใช่คา่ ตอบแทนตามปกติให้ แก่กรรมการ
สําหรับในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ พิจารณาทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อยตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนแต่ละคนจะต้ องสะท้ อนภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ
2. มีการพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนําข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทจดทะเบียนหมวดธุรกิจธนาคารที่รวบรวมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
เสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทน ดังนี ้
1. อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ
ขออนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่จ่ายในปั จจุบนั ดังนี ้
ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน : คน)
120,000
60,000

(หน่วย: บาท)
ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครั ง้ : คน)
60,000
30,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
ขออนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่จ่ายในปั จจุบนั ดังนี ้
(หน่วย: บาท)
ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน : คน)
60,000
40,000

ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครั ง้ : คน)
30,000
20,000
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คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ขออนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่จ่ายในปั จจุบนั ดังนี ้
ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน : คน)
30,000
20,000

คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
ขออนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่จ่ายในปั จจุบนั ดังนี ้
ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน : คน)
30,000
20,000
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(หน่วย: บาท)
ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครั ง้ : คน)
20,000
15,000

(หน่วย: บาท)
ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครั ง้ : คน)
30,000
20,000

ทังนี
้ ้ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
ทุกคณะ และให้ คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตรานี ้ไว้ จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น
2. อนุมตั ิการจัดสรรเงินบําเหน็จแก่กรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ในอัตราร้ อยละ 1
ของเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายแก่ผ้ ูถือหุ้น ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ กําหนดไว้ โดยให้ คณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ เป็ นผู้ พิ จ ารณาจั ด สรรแก่ ก รรมการบริ ษั ท ฯ ต่ อ ไป โดยปี นี เ้ งิ น ปั นผลที่ อ นุมัติ จ่ า ยแก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นรวมเป็ น
จํานวนเงิน 2,998,190,027.80 บาท ดังนัน้ จํานวนเงินบําเหน็จที่ขอเสนอจ่ายแก่กรรมการทังคณะ
้
จึงเป็ นเงินจํานวน
29,981,900.28 บาท รายละเอียดของการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการจากผลการดําเนินงานปี 2559-2561 ปรากฏใน
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้ าที่ 5 โดยปี ที่แสดงในเอกสารเป็ นปี ผลการดําเนินงาน
หลังจากนัน้ คุณธีรพจน์ วัชราภัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ โดยใช้ บตั รที่ระบุวาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2 ดังนี ้
1. ขออนุมตั ิค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2562 ตามที่เสนอ
โดยใช้ บตั รลงคะแนนวาระที่ 5.1
2. ขออนุมตั ิจ่ายเงินบําเหน็จแก่กรรมการบริ ษัทฯ ในจํานวนร้ อยละ 1 ของเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายแก่
ผู้ถื อ หุ้น โดยให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท ฯ เป็ นผู้ดํ า เนิ น การจัดสรรแก่ ก รรมการบริ ษั ท ฯ ต่อ ไป โดยใช้ บัต รลงคะแนน
วาระที่ 5.2
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ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
633,293,040
ไม่เห็นด้ วย
109,221
งดออกเสียง
121,725
บัตรเสีย
0
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2562
ผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
531,174,668
ไม่เห็นด้ วย
99,536,693
งดออกเสียง
2,812,625
บัตรเสีย
0
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม อนุมตั ิการจัดสรรเงินบําเหน็จกรรมการบริ ษัทฯ ในอัตราร้ อยละ 1 ของเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้ดําเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้เป็ นการพิจารณาเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทฯ แทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ โดยขอให้ คุณธีรพจน์ วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดในวาระนี ้
คุณธีรพจน์ วัชราภัย เรี ยนแจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายบันเทิง ตันติวิท

ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)

2. นายวิชิต ญาณอมร

กรรมการ กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการกํากับความเสีย่ ง (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)

3. นายปริ ญญา หอมเอนก

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํ ากับ ความเสี่ย ง
(กรรมการอิสระ)

เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี ้ จึงใคร่ ขอเชิญบุคคลที่ถกู เสนอชื่อรับแต่งตัง้
เป็ นกรรมการทัง้ 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็ นการชัว่ คราว หลังจากนันบุ
้ คคลที่ถกู เสนอชื่อรับแต่งตังเป็
้ นกรรมการทัง้
3 ท่าน ได้ ออกจากห้ องประชุม
คุ ณ ธี รพจน์ วั ช ราภั ย เรี ย นแจ้ งต่อ ที่ ป ระชุ ม ว่า การสรรหาหรื อ เสนอแนะผู้ที่ จ ะเข้ า รั บ ตํ า แหน่ ง
แทนกรรมการที่ครบวาระนี ้ นอกจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
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และบรรษัทภิบาล เป็ นผู้พิจารณาแล้ ว คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังได้ เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม ที่จะเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการในการประชุมครัง้ นี ้ ผ่านทาง
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แต่ปรากฏว่า
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.thanachart.co.th) ตังแต่
เมื่อพ้ นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามา ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงได้ พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ แทนกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ที่ อ อกตามวาระ ซึ่ง คณะกรรมการสรรหา กํ า หนดค่า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล ได้ พิ จ ารณาความรู้
ความสามารถ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยสําหรับกรรมการที่ออกตามวาระได้ พิจารณาถึงผลการปฏิบตั ิหน้ าที่
ที่ผา่ นมาและการเข้ าร่วมประชุมด้ วย มีมติเสนอบุคคล 3 ท่าน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณามีมติเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอบุคคลทัง้ 3 ท่าน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป โดยทัง้ 3 ท่าน
ได้ รับความเห็นชอบการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ จาก ธปท. แล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้ อมูลประวัติ
โดยสังเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ได้ จากหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมตังแต่
้ หน้ าที่ 35 ถึงหน้ าที่ 40 หรื อตามที่แสดงบน
จอภาพ
หลังจากนัน้ คุณธีรพจน์ วัชราภัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
คุณธีรพจน์ วัชราภัย แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี ้เพื่อความโปร่งใสในการลงมติจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
แยกเป็ นรายบุคคล โดยให้ ใช้ บตั รที่ระบุ วาระที่ 6.1 ถึงวาระที่ 6.3 ที่ระบุชื่อกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
6.1 นายบันเทิง ตันติวิท
6.2 นายวิชิต ญาณอมร
6.3 นายปริ ญญา หอมเอนก
จากนัน้ คุณธีรพจน์ วัชราภัย ได้ เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ได้ ออกจากห้ องประชุมเป็ นการชัว่ คราวกลับ
เข้ าที่ประชุมเพื่อดําเนินการในวาระต่อไป
มีผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วยให้ แต่งตังบุ
้ คคลที่คณะกรรมการเสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ โดยแยกการ
ลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคลจากคะแนนเสียงทังหมดของที
้
่ประชุม ดังนี ้
ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นายบันเทิง ตันติวิท มีดงั นี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

มติ

จํานวนเสียง

520,260,941
87,042,477
26,223,325
0
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ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นายวิชิต ญาณอมร มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ผลการลงมติวาระที่ 6.3 นายปริญญา หอมเอนก มีดงั นี ้

520,359,044
86,944,374
26,223,325
0

เห็นด้ วย
606,919,318
ไม่เห็นด้ วย
384,100
งดออกเสียง
26,223,325
บัตรเสีย
0
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตัง้
บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ เสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2562

ประธานที่ประชุ ม ได้ มอบหมายให้ คุ ณศิริเพ็ญ สีตสุ วรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ น
ผู้นําเสนอในวาระนี ้
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ เรี ยนแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 ซึ่งกําหนดค่าสอบบัญชีให้ เป็ นจํานวนเงิน 950,000
บาท โดยสําหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณานําเสนอผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้
พิจารณาความเห็นของกรรมการตรวจสอบแล้ ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
จากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีรายนาม ดังนี ้
1. นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรื อ
2. นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2562 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 950,000 บาท
หลัง จากได้ พิ จ ารณาถึ ง องค์ ป ระกอบในด้ า นต่า ง ๆ รวมทัง้ ความเหมาะสมของปริ ม าณงานแล้ ว
มีความเห็นว่า บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นสํานักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชี อยู่ในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู้
ความชํานาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน มีความรู้ ความเข้ าใจ ในธุรกิจ
ต่าง ๆ ของบริ ษัทในกลุม่ ธนชาตเป็ นอย่างดี ตลอดจนมีการให้ บริ การ และการให้ คําปรึ กษากับบริ ษัทฯ ในด้ านต่าง ๆ
เป็ นอย่างดีตลอดมา
สําหรับค่าสอบบัญชี ที่เสนอเข้ ามาในปี 2562 นี ้ ก็ มีความสมเหตุสมผล โดยผู้สอบบัญชี ทงั ้ 3 ท่าน
รวมถึงบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
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บริ ษัทฯ แต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ รับความเห็นชอบจาก ธปท. แล้ ว โดยอัตราค่าสอบบัญชีของปี 2562
จํานวน 950,000 บาท ซึง่ เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2561
สําหรับรายละเอียดประวัติผ้ สู อบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน และข้ อมูลอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในเล่มหนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุม หน้ าที่ 42 ถึงหน้ าที่ 44
หลัง จากนัน้ คุณศิ ริ เพ็ ญ สีต สุว รรณ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ซักถาม / แสดงความคิ ด เห็น ซึ่ง ไม่มี
ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ผลการลงมติในวาระที่ 7 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
623,373,766
ไม่เห็นด้ วย
10,200,500
งดออกเสียง
126,025
บัตรเสีย
0
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2562 โดยมีรายชื่อ ดังนี ้
1. นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรื อ
2. นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315
และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 950,000 บาท
วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ประธานที่ประชุ ม ได้ มอบหมายให้ คุ ณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงาน
เพิ่มเติมเพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นรั บทราบกรณีเกี่ ยวกับการรวมกิ จการระหว่างธนาคารธนชาต กับธนาคารทหารไทย จํ ากัด
(มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย”) ตามที่มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถาม
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ แจ้ งต่อที่ประชุม เรื่ องการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคาร
ทหารไทย รายละเอียดตามที่บริ ษัทฯ ได้ มีการแจ้ งสารสนเทศเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง แจ้ งการลงนามในบันทึกข้ อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เกี่ยวกับการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต
กับธนาคารทหารไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ดังนี ้

ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอข้ อเสนอแนะและคําถามต่าง ๆ ได้ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความเห็น
ประธานที่ประชุม

สํา หรั บ คํ า ถามของผู้ถื อ หุ้น ที่ ไ ด้ ส อบถาม เรื่ อ งการรวมกิ จ การระหว่ า งธนาคารธนชาตกับ ธนาคาร
ทหารไทย ในวาระที่ 4 ขอชี ้แจงในแต่ละคําถาม ดังนี ้
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1. ราคาหุ้นของบริ ษัทฯ กับธนาคารทหารไทย คิดเป็ นกี่ห้ นุ แลกกับกี่ห้ นุ
ชี ้แจงว่า ไม่ได้ มีการแลกหุ้น ซึ่งการรวมกิจการไม่เกี่ยวกับบริ ษัทฯ โดยตรง โดยเป็ นการรวมกิจการ
ระหว่างธนาคารธนชาต กับธนาคารทหารไทย อีกทังยั
้ งมีความไม่แน่นอน ยังคงต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดและ
ต้ องมีการเจรจากันในอีกหลายประเด็น วิธีการที่จะใช้ ก็คือ ธนาคารทหารไทยจะมีการเพิ่มทุนให้ เพียงพอแล้ วจะเสนอ
ซื ้อหุ้นธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย ซึง่ หมายรวมถึงหุ้นจากบริ ษัทฯ ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย
(“สโกเทียแบงก์”) และจากผู้ถือหุ้นรายย่อยทังหมด
้
700 กว่าราย ในราคาจํานวนหนึ่ง ขณะเดียวกันธนาคารทหารไทย
จะเสนอขายหุ้นให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต ส่วนจํานวนและราคาที่แน่นอนอยู่ในระหว่างการพิจารณาข้ อมูลและ
ประเมินกันอยู่ ซึง่ ตอนนี ้อยูร่ ะหว่างทําการตรวจสอบทรัพย์สนิ และหนี ้สิน (Due Diligence)
2. กําไรที่ได้ จากการรวมกิจการจะนําไปทําอะไรบ้ าง และจะมีการจ่ายปั นผลหรื อไม่
กําไรที่ได้ นนจะนํ
ั ้ าไปใช้ ประโยชน์ได้ หลายทาง คือ อาจจะมีการจ่ายเงินปั นผลเพิ่มขึ ้น หรื อซื ้อหุ้นคืน
เพิ่มขึ ้น หรื อเอาไปลงทุนอย่างอื่นที่ให้ ผลตอบแทนที่ดี ซึง่ เป็ นเรื่ องที่ต้องพิจารณาต่อไปในอนาคต
3. เรื่ องวัฒนธรรมองค์กรของทัง้ 2 ธนาคาร ที่มีความแตกต่างกัน และเรื่ องการจัดสรรผู้บริ หาร จะมีการ
ดําเนินการอย่างไรบ้ าง โดยเรื่ องนี ้ขอให้ คณ
ุ สมเจตน์ หมูศ่ ิริเลิศ เป็ นผู้ตอบคําถาม
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
ชี ้แจงว่า เรื่ องผู้บริ หาร มี 2 ระดับ ได้ แก่ 1) บริ ษัทฯ จะมีตวั แทนไปร่ วมบริ หารในระดับคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยของธนาคารทหารไทย ภายหลังรับโอนกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยอาจจะมีตวั แทน 2
ท่าน ซึง่ ต้ องพิจารณากันต่อไป 2) ระดับผู้บริ หารที่จะร่ วมในการบริ หารกิจการ เป็ นเรื่ องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
เพื่อดูความสามารถของผู้บริ หารแต่ละคนว่าเป็ นอย่างไร มีความจําเป็ นที่ต้องมีผ้ บู ริ หารในระดับต่าง ๆ มากน้ อยแค่ไหน
และผู้ใดที่เหมาะสม ซึง่ เป็ นเรื่ องที่ต้องบริ หารจัดการต่อไป อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ เป็ นเรื่ องที่เกินความคาดหมายเพราะกลุม่
ธนชาตดูแลและดําเนินการเรื่ องนี ้มาโดยตลอด มัน่ ใจว่าความสามารถของผู้บริ หารของทัง้ 2 ธนาคาร จะสามารถดูแล
พนักงานทังหมดในทุ
้
กระดับได้ อย่างเป็ นธรรม อีกทัง้ การรวมกิจการและการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล จะสร้ าง
ประโยชน์ในการให้ บริ การที่ดีขึ ้นแก่ลกู ค้ า จะนํามาซึง่ ผลตอบแทนที่ดีขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วย
ประธานที่ประชุม
ขอขยายความเพิ่มเติมในส่วนที่คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ชี แ้ จงว่า การเข้ าร่ วมบริ หารในระดับสูงนัน้
หมายถึงระดับคณะกรรมการ โดยคาดว่าจํานวนกรรมการที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ จะเท่ากับจํานวนกรรมการที่ ING
Bank N.V. แห่งประเทศเนเธอร์ แลนด์ (“ING”) และกระทรวงการคลัง ส่งเข้ ามาเป็ นตัวแทน ซึ่งทัง้ 3 รายนี ้ จะถือหุ้นใน
ธนาคารภายหลังรวมกิจการในจํานวนใกล้ เคียงกัน ซึ่งบริ ษัทฯ จะถือหุ้นไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 20 เพื่อที่จะสามารถนํากําไร
ของธนาคารใหม่เข้ ามาเป็ นกําไรของบริ ษัทฯ ได้ ตามวิธี Equity Accounting ไม่ใช่มีรายได้ จากเงินปั นผลรับเพียงอย่าง
เดียว
สําหรับประเด็นเรื่ องที่ทงั ้ 2 ธนาคาร มีอตั ราค่าตอบแทนและรู ปแบบค่าตอบแทนแก่พนักงานที่แตกต่าง
กัน จะมีปัญหาในการรวมกิจการหรื อไม่นนั ้ เป็ นเรื่ องที่จะต้ องพิจารณา แต่คาดว่าไม่มีประเด็นที่น่าเป็ นห่วง สามารถ
บริ หารจัดการได้
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คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
เรี ยนเพิ่มเติมว่า ขณะนี ้อยูร่ ะหว่าง Due Diligence โดยรอข้ อมูลการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของแต่ละ
ธนาคารอยู่ ซึง่ หลักการคือจะช่วยกันดูแลรักษาผลประโยชน์ของพนักงาน
คุณพิทักษ์ เนตรเพชราชัย (ผู้ถอื หุ้น)
ขอความชัดเจนประเด็นเรื่ องการเป็ นนายหน้ าประกันชีวติ ที่ทงั ้ 2 ธนาคารต่างก็มสี ญ
ั ญากับบริ ษัทประกัน
ชีวิตคนละแห่ง อัตราค่าคอมมิชชัน่ ที่ได้ รับจะแตกต่างกันหรื อไม่ หรื อพนักงานจะต้ องขายประกันชีวิตของทัง้ 2 แห่ง
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์
เรี ยนชีแ้ จงว่า ธนาคารภายหลังรวมกิจการ จะเป็ นนายหน้ าให้ กบั บริ ษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียว ซึ่ง
จะต้ องพิจารณากันต่อไป
คุณพิทักษ์ เนตรเพชราชัย (ผู้ถอื หุ้น)
สอบถามว่า นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของธนาคารภายหลังการรวมกิจการจะเป็ นอย่างไร
ประธานที่ประชุม
เรื่ องนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของธนาคารภายหลังรวมกิจการ ได้ มีการตกลงกันในเบื ้องต้ นแล้ ว โดย
บริ ษัทฯ จะได้ รับเงินปั นผลตามสัดส่วนการถือหุ้น
คุณพิทักษ์ เนตรเพชราชัย (ผู้ถอื หุ้น)
บริ ษัทประกันชีวิตที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นร่ วมกับบริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (“เอ็มบีเค”) ปั จจุบนั ผลการ
ดําเนินธุรกิจเป็ นอย่างไร มีการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมหรื อไม่
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์
เรี ยนชี ้แจงว่าสําหรับบริ ษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“เอ็มบีเค ไลฟ์ ”) ปั จจุบนั มีรายได้
จากการรับประกันประมาณ 1,000 ล้ านบาท ตอนนี ้ค่อย ๆ เติบโต ซึ่ง เอ็มบีเค ไลฟ์ ไม่ได้ ใช้ Network ของธนาคาร
ธนชาตและบริ ษัทย่อยของธนาคารธนชาตเลย โดยได้ มีการจัดตังบริ
้ ษัทนายหน้ าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยของ
ตัวเองคือ บริ ษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จํากัด (“ทีเอ็ม โบรคเกอร์ ”) ซึ่งขณะนี ้มีจํานวน Agent ประมาณ 2,000 คน แล้ ว ซึ่ง
คงจะต้ องใช้ วลาในการขยายธุรกิจ
คุณกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (ผู้ถอื หุ้น)
ได้ ทราบข้ อมูลจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารทหารไทยว่าภายหลังการรวมกิจการจะมีผ้ ถู ือหุ้น
รายใหญ่แบ่งเป็ น 4 กลุม่ ขอทราบความชัดเจนในเรื่ องนี ้
ประธานที่ประชุม
เรี ยนแจ้ งว่า ในท้ ายที่สดุ แล้ ว จะมี 3 ราย ได้ แก่ 1) ING 2) บริ ษัทฯ และ 3) กระทรวงการคลัง สําหรับ
สโกเทียแบงก์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนซึ่งจะย้ ายการลงทุนไปยังภูมิภาคแถบลาตินอเมริ กาและ
แคริ เบียน ดังนัน้ คงจะลดสัดส่วนการถือหุ้นและจะไม่เข้ ามาร่วมในการบริ หาร
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นอกจากนี ้ไม่มีผ้ เู สนอเรื่ องอื่นใดเข้ าสูก่ ารพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.10 นาฬิกา

ลงชื่อ
(

นายบันเทิง ตันติวิท
นายบันเทิง ตันติวิท

ลงชื่อ
(

นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง
นายภาณุพนั ธุ์ ตวงทอง

ประธานที่ประชุม
)

ผู้จดบันทึกการประชุม
)
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คําชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้ าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
วันจันทร์ ท่ ี 23 กันยายน 2562
1. การมอบฉันทะ
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ จดั ทําหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ได้ กําหนดไว้ 3 แบบ ดังนี ้






แบบ ก. เป็ นแบบทั่ว ไปที่ ง่ า ยไม่ ซับ ซ้ อ น แบบมอบฉั น ทะนี เ้ ป็ นการมอบฉัน ทะให้ ผ้ ู รั บ มอบฉัน ทะมี สิ ท ธิ พิ จ ารณาและ
ลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ ทกุ ประการตามที่ผ้ รู ับมอบฉันทะเห็นสมควร
แบบ ข. เป็ นแบบที่กําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและชัดเจน ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกที่จะระบุให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ ทกุ ประการตามที่ผ้ รู ับมอบฉันทะเห็นสมควร หรื อระบุ
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามที่ผ้ มู อบฉันทะกําหนดแยกเป็ นแต่ละวาระอย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะก็ได้
แบบ ค. เป็ นแบบที่กําหนดสําหรับผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทัง้ นี ้ บริ ษั ทฯ ได้ จัดส่ งหนัง สื อ มอบฉันทะแบบ ข. มาพร้ อมหนัง สื อ บอกกล่า วเชิญ ประชุม และในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หุ้นต้ อ งการใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลด ได้ ที่เว็บไซต์ : www.thanachart.co.th
โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ ว่าจะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่ น หรื อจะมอบฉันทะให้
กรรมการบริ ษัทฯ (ตามรายชื่ อกรรมการที่บริ ษัทฯ กํ าหนด) ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแทน ดังนี ้
1. การมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
- ผู้มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วน พร้ อมจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการลงทะเบียนก่อนเข้ าประชุมตามที่ระบุในหัวข้ อ “3. ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
จะต้ องแสดงเอกสารดังต่ อไปนี้ในการลงทะเบียนก่ อนเข้ าประชุม (แล้ วแต่ กรณี)"
- ผู้รั บมอบฉัน ทะต้ อ งนํ าหนัง สื อ มอบฉันทะไปยื่ นต่อ เจ้ า หน้ าที่ ข องบริ ษั ทฯ ณ สถานที่ ประชุมก่ อ นผู้รั บมอบฉัน ทะจะ
เข้ าประชุม
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2. การมอบฉันทะให้ กรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ ดังต่ อไปนี ้
ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ ง

อายุ

ที่อยู่

1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)

71

เลขที่ 377 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุ งเทพมหานคร 10600

2. นายธีรพจน์ วัชราภัย

66

เลขที่ 249 ซอยโรจนา ถนนสุขมุ วิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร 10110

63

เลขที่ 93/84 ซอยเพชรเกษม 7
ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร
10600

ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

3. นายสมเจตน์ หมู่ศริ ิ เลิศ กรรมการบริ หาร กรรมการกํากับความเสี่ยง
และกรรมการผู้จดั การใหญ่
(กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)

กรรมการดังรายนามข้ างต้ นไม่มีส่วนได้ เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระที่เสนอ
- ในการมอบฉันทะให้ กรรมการบริ ษัทฯ สามารถระบุชื่อกรรมการบริ ษัทฯ ทัง้ 3 คนได้ โดยโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของ
กรรมการบริ ษัทฯ เรี ยงลําดับตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เนื่องจากในกรณีที่กรรมการในลําดับที่ 1 ที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เลือกไว้
ไม่สามาถเข้ าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้ าประชุมได้ 1 คน (ตามลําดับถัดไปที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เลือกไว้ ) จะเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้ อมจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
กับ การลงทะเบี ยนก่อ นเข้ าประชุมตามที่ร ะบุใ นหัวข้ อ “3. ผู้เ ข้ า ร่ วมประชุ มจะต้ อ งแสดงเอกสารดั งต่ อ ไปนี้ ใ น
การลงทะเบี ย นก่ อ นเข้ า ประชุ ม (แล้ วแต่ ก รณี ) ” โดยใส่ ซ องบริ ก ารธุ ร กิ จ ตอบรั บ ที่ แ นบมาพร้ อมนี ้ ปิ ดผนึก ส่ ง
ทางไปรษณี ย์ถึง บริ ษัทฯ มายัง “สํ านักเลขานุการองค์กร” ก่อ นวันประชุม (กรณี ส่งทางไปรษณี ย์ก รุ ณาส่ งภายใน
วันที่ 16 กันยายน 2562)

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเข้ าประชุม
บริ ษั ท ฯ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ร องรั บ การตรวจสอบหนัง สื อ มอบฉัน ทะและลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มประชุม อย่ า งชัด เจน โดยจะเริ่ ม ตรวจ
ความสมบูรณ์ ของหนังสือมอบฉันทะก่อนเริ่ มการประชุม 2 ชั่วโมง และจะเริ่ มเปิ ดรั บลงทะเบียน ตังแต่
้ เวลา 08.00 นาฬิกา เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องแอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 ตามขันตอนการเข้
้
าร่ วมประชุมและแผนที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้แล้ ว
ในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็ วและถูกต้ อง โดยจะใช้
ระบบบาร์ โค้ ดในการลงทะเบียน ดังนัน้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือ
มอบฉั นทะซึ่ง ได้ พิมพ์ บ าร์ โค้ ดไว้ ในหนั ง สื อ มอบฉั นทะ แบบ ข. ที่ บ ริ ษั ทฯ จัดส่ งมาพร้ อมหนั งสื อ บอกกล่ า วเชิ ญ ประชุ ม
มาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั อากรแสตมป์ไว้ ณ จุดตรวจหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออํานวย
ความสะดวกกรณีที่หนังสือมอบฉันทะไม่ได้ ปิดอากรแสตมป์
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3. ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่ อไปนีใ้ นการลงทะเบียนก่ อนเข้ าประชุม (แล้ วแต่ กรณี)
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณี มาประชุมด้ วยตนเอง ให้ ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นเอกสารที่มีบาร์ โค้ ดพร้ อมแสดงเอกสารแสดงตนที่หน่วยงาน
ราชการออกให้ ซึง่ ปรากฏรู ปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ
ใบขับขี่หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
1.2 กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม
ก) หนัง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบที่ แ นบมาพร้ อมหนัง สื อ บอกกล่ า วเชิ ญ ประชุ ม ซึ่ง ได้ ก รอกข้ อมูล ถู ก ต้ อ งครบถ้ วน
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
ข) สําเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอี ยดตาม 1.1 ข้ างต้ น ซึ่ง ลงนามรั บรอง
สําเนาถูกต้ อง โดยผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น)
ค) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 พร้ อมสําเนาเอกสารดังกล่าวของผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ ลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิตบิ ุคคล
ก)
ข)
ค)
ง)

หนัง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบที่ แ นบมาพร้ อมหนั ง สื อ บอกกล่ า วเชิ ญ ประชุ ม ซึ่ ง ได้ ก รอกข้ อความถู ก ต้ องครบถ้ วน
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดง
ให้ เห็นว่าผู้แทนนิตบิ คุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิ คุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
สํ า เนาเอกสารแสดงตนที่ ห น่ ว ยงานราชการออกให้ ต ามข้ อ 1.1 ของผู้แ ทนนิ ติบุค คลที่ ล งนามในหนัง สื อ มอบฉั น ทะ
ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิตบิ คุ คล
เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 พร้ อมสําเนาเอกสารดังกล่าวของผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะ

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิตบิ ุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้ นําความในข้ อ 1. และข้ อ 2. มาใช้ บงั คับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรื อผู้เข้ าประชุมซึง่ มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยหรื อซึง่ เป็ นนิติบุคคล
ที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ภายใต้ บงั คับดังต่อไปนี ้
ก) หนังสือรั บรองการเป็ นนิติบุคคลนัน้ อาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ ตังอยู
้ ่
หรื อ โดยผู้มีอํ านาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลตังอยู
้ ่ก็ได้ ทัง้ นี ้ จะต้ องมีรายละเอียดเกี่ ยวกับชื่อ นิติบุคคล
ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนนิตบิ คุ คล และเงื่อนไขหรื อข้ อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
ข) เอกสารที่มิไ ด้ มีต้น ฉบับเป็ นภาษาอัง กฤษจะต้ อ งจัดทําคํ าแปลเป็ นภาษาอัง กฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ูแ ทน
นิตบิ คุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคําแปล
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4. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง


การออกเสียงลงคะแนน
(1) ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง ทังหุ
้ ้ นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ
(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียง โปรดยกมือขึ ้น
• หากผู้ถื อ หุ้นท่า นใดยกมื อ ไม่เ ห็น ด้ วย หรื อ งดออกเสี ย ง ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น บันทึกการลงมติไม่ เห็น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง
และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ แจกให้ ก่อนเข้ าประชุม และประธานฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่นําบัตรลงคะแนน
ของผู้ถือ หุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิได้ ลงลายมื อ ชื่ อในบัตร
หรื อ ลงมติม ากกว่ า 1 ช่ อ ง จะถื อ ว่า เป็ นบัต รเสี ย ส่ ว นผู้ถื อ หุ้น ที่ ไ ม่ ย กมื อ ในที่ ป ระชุ ม จะถื อ ว่า มี ม ติใ ห้ อ นุมัติ ต ามที่
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
• หากไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดยกมือ ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ อ นุมัติตามที่ประธานฯ
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ ูถือ หุ้นได้ ทําเครื่ อ งหมายในหนัง สื อมอบฉันทะไว้ แ ล้ วว่า ประสงค์จะ
ลงมติไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงประการใด ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงดังกล่าวนัน้
ในการลงมติในแต่ละวาระไว้ ด้วยแล้ ว
• ผู้ถือ หุ้นคนใดมี ส่วนได้ เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ อ งที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือ หุ้นคนนัน้ ไม่มีสิทธิ อ อกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ อ ง
ดังกล่าวเว้ นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ออกเสียงลงคะแนนได้ โดยไม่มีข้อห้ าม
(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทน และให้ ผ้ ูรั บมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของ
ผู้ถื อ หุ้น ตามที่ ผ้ ู ถื อ หุ้น ระบุ ไ ว้ ใ นหนัง สื อ มอบฉั น ทะนัน้ บริ ษั ท ฯ จะนํ า การออกเสี ย งลงคะแนนตามที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ระบุ ไ ว้ ใ น
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ ล่วงหน้ าในขณะที่ผ้ รู ับมอบฉันทะลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อเป็ นการอํานวย
ความสะดวกให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะ ไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีกและนําคะแนนเสียง
ที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ มารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม



การนับผลการลงคะแนน
1. บริ ษัทฯ ใช้ ระบบบาร์ โค้ ด ในการนับคะแนนเสียง
2. การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริ ษัทฯ จะนําคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ แก่
ผู้ รั บ มอบฉั น ทะที่ บ ริ ษั ท ฯ บัน ทึก ไว้ ล่ ว งหน้ าในขณะที่ ผ้ ู รั บ มอบฉั น ทะลงทะเบี ย นเข้ าประชุ ม ที่ อ อกเสี ย งไม่ เ ห็ น ด้ ว ย
และงดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ที่มาประชุมในแต่ละวาระ ทังนี
้ ้ คะแนนที่เหลือถือว่าลงมติเห็นด้ วย
3. ประธานฯ จะประกาศให้ ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
สิ ้นสุดลง โดยรายงานจํานวนเสียงที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
4. ในกรณี ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียงชี ้ขาดได้ แม้ ว่าจะมิได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ก็ตาม
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ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
0B

ผูโต๊้ ถือะลงทะเบี
หุ้น ยน

ผู้รับมอบฉันทะ

มาด้ วยตนเอง

จุดตรวจเอกสารสําหรับผู้รับมอบฉันทะ
แสดงเอกสารแสดงตนและหนังสือมอบฉันทะ

แสดงเอกสารแสดงตน

ตรวจเอกสารแสดงตนและตรวจหนังสือมอบฉันทะ
จุดลงทะเบียน (เริ่ มเวลา 08.00 นาฬิกา)
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้ าห้ องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม (เวลา 10.00 นาฬิกา)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ
กรณีที่มีผ้ ตู ้ องการลงมติ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งด
ออกเสียง” ในวาระใด ให้ กรอกบัตรลงคะแนน
พร้ อมลงลายมือชื่อและยกมือในวาระนัน้ ๆ
เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนและ
สรุ ปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุ ปผลลงคะแนน
ต่อที่ประชุม
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ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การโอนหุ้น
ข้ อ 14. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริ ษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้ เป็ นการชัว่ คราว แต่จะไม่เกิน 21 วัน ก่อนวันประชุม
โดยจะประกาศให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ า ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่ มงดรั บ
ลงทะเบียนการโอน
ข้ อ 15. บริ ษัทอาจงดรั บลงทะเบียนโอนหุ้นไว้ เป็ นการชั่วคราว เพื่ อกํ าหนดสิทธิต่าง ๆ ให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้น เช่น สิทธิ ในการรั บเงินปั นผล
สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็ นต้ น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี ้ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร
ผู้ถือ หุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่ง ถื อหุ้นรวมกันได้ ไม่น้อ ยกว่าร้ อยละสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่ อกันทํา
หนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้
เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย
ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ าวัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่งเข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้น
คนอื่น ๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตาม
วรรคสี่ ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ น
ที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าครัง้ ใด จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่ วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับข้ อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าต้ องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจาก
การจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ข้ อ 34. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเรื่ องใดเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรื อเพื่ อพิจารณา รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องนัน้ ๆ (ถ้ ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องตามสมควรและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น และนายทะเบียน
พร้ อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้ องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยทําเป็ นหนังสือ
ตามแบบที่กฎหมายกําหนด และให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรื อผู้ซงึ่ ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้ าประชุม
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ข้ อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนผู้ถือ หุ้นทังหมดแล้
้
วแต่จํานวนใดจะน้ อ ยกว่ากัน และต้ อ งมี ห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่ วมประชุม ไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ถ้ าการนันได้
้ ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนันมิ
้ ใช่
การเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือ หุ้นร้ องขอ ให้ นัดประชุมใหม่แ ละส่งหนังสื อ นัดประชุมไปยังผู้ถื อ หุ้นล่วงหน้ าไม่น้อ ยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 37. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุม (ถ้ ามี)
และให้ การประชุมดําเนินไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมให้ เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ
ข้ อ 39. การวินิจฉัยชีข้ าดหรื อลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้
จะกระทําด้ วยวิธีใดให้ นบั หนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
เป็ นเสียงชี ้ขาดได้ แม้ วา่ จะมิได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทก็ตาม
ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องดังกล่าว
เว้ นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ออกเสียงลงคะแนนได้ โดยไม่มีข้อห้ าม
ข้ อ 51. ในกรณีที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่เกี่ยวกับการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรั พย์ที่
สําคัญของบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทย่อยตามความหมายที่กําหนด ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้ บงั คับ
กับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนหรื อการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่สําคัญของบริ ษัทจดทะเบียน
แล้ วแต่กรณี ให้ บริ ษัทปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ ในเรื่ องนัน้ ๆ ด้ วย
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แผนที่สถานที่จัดประชุม
แผนที่และการเดินทางไปสถานที่จัดประชุม

ณ ห้ องแอทธิ นี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธิ นี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2650-8800 โทรสาร 0-2650-8500-1

1. เดินทางด้ วยรถไฟฟ้ า (BTS) ลงสถานีเพลินจิต และสามารถเดินผ่านทางอาคารมหาทุน พลาซ่า
2. เดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง
- ผ่านถนนวิทยุ

รถโดยสารประจําทาง สาย 62 สาย 17 สาย 13
รถโดยสารปรับอากาศ สาย 62 สาย 76

- ผ่านถนนเพลินจิต รถโดยสารประจําทาง สาย 2 สาย 25 สาย 40
รถโดยสารปรับอากาศ สาย 40 สาย 48 สาย 508 สาย 511

QR CODE แผนที่โรงแรม
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เส้ นทางหนีไฟ
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholder’s Registration No.

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)
เขียนที่_____________________________________________
Written at
วันที่__________เดือน________________พ.ศ.____________
Date
Month
Year

(1)

(2)

(3)

ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
being a shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited (“the Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
holding the total amount of
shares and are entitled to vote equal to
 หุ ้นสามัญ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and are entitled to vote equal to
 หุ ้นบุริมสิ ทธิ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
preferred share
shares and are entitled to vote equal to

เสี ยง ดังนี้
votes as follows:
เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ื อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ หรื อ กรรมการที่เ ป็ นผูบ้ ริ หาร ของบริ ษทั ฯ ได้ โดยมีข ้อมูลแสดงในหนังสื อ
บอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 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. ชื่อ (Name)

อายุ (age)

ปี (years) อยูบ่ า้ นเลขที่ (residing at)
หรือ (or)

 2. ชื่อ (Name)

อายุ (age)

ปี (years) อยูบ่ า้ นเลขที่ (residing at)
หรือ (or)

 3. ชื่อ (Name)

อายุ (age)

ปี (years) อยูบ่ า้ นเลขที่ (residing at)
,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธิ นี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขที่ 61
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.

เพือ่ ความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนาหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์ บาร์ โค้ ด มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าทีล่ งทะเบียนในวันประชุมด้ วย
For convenience in the registration, please bring your proxy with printed barcode and present at the meeting.
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(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที่ 1
Item 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
To consider and approve the Minutes of 2019 Annual Meeting of Shareholders

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบการปรับโครงสร้ างธุรกิจของบริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) และแผนการรวม
กิจการระหว่างธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จากัด (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
เสนอเพือ่ ทราบไม่ มีการลงมติ
For acknowledgement without approval
..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 3
Item 3
วาระที่ 3.1
Item 3.1

พิจารณาอนุมัติการดาเนินการที่สาคัญเกีย่ วกับการปรับโครงสร้ างธุรกิจของบริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน) ดังนี้
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:
พิจารณาอนุมัติให้ บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ถืออยู่ในบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทอื่น
บางบริษทั ในส่ วนที่เสนอขายให้ แก่ บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 3.2
พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ถืออยู่ในบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทอื่น
บางบริษทั ในส่ วนที่เสนอขายให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นรายย่ อยของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ผ่ านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่ อผู้ถือหุ้น
รายย่อยของธนาคารธนชาต” เพือ่ ให้ บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทอื่นในบัญชี ดังกล่ าว
ให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จากัด (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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain
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วาระที่ 4
Item 4
วาระที่ 4.1
Item 4.1

พิจารณาอนุมัติการดาเนินการที่สาคัญเกีย่ วกับแผนการรวมกิจการระหว่ างธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน) ดังนี้
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:
พิจารณาอนุมัติให้ บริ ษัท ทุ นธนชาต จากัด (มหาชน) ขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ที่ถืออยู่ท้ ังหมดให้ แก่ ธนาคาร
ทหารไทย จากัด (มหาชน)
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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
วาระที่ 4.2
Item 4.2

 งดออกเสี ยง
Abstain

พิจารณาอนุมัติให้ บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ในส่ วนที่เสนอขาย
ให้ แก่ บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 4.3
พิจารณาอนุมัติให้ บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ในส่ วนที่เสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่ อยของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ผ่ านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่ อผู้ถือหุ้นรายย่ อยของธนาคารธนชาต”
เพื่อให้ บริ ษัท ทุ นธนชาต จากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบัญชี ดังกล่ าวให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นรายย่ อยของธนาคารธนชาต จากัด
(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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 5
Item 5

พิจารณาอนุมัติให้ บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) ซื้อหุ้ นสามัญที่ Scotia Netherlands Holdings B.V. ถืออยู่ในบริ ษัทย่ อยและ
บริษทั อืน่ บางบริษทั ภายหลังการปรับโครงสร้ างธุรกิจของบริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain
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วาระที่ 6
Item 6

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Other business (if any)

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง และ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
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) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้า ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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.

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

(

)

(

)

(

)

(

)

ผูม้ อบฉันทะ/Shareholder

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
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หมายเหตุ / Notes:
1.

ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ น้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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.

ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ 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.

ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในคาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้า
ประชุมและการออกเสี ยงลงคะแนน ในหนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 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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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชั้น 3
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.
วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Re :
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Re :
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Re :
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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