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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3  โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงคอ็ก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล 
เลขที่ 61 ถนนวิทย ุแขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

วันจนัทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา 
 

 องค์ประชุม ณ เวลา 10.07 นาฬิกา มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง จ านวน 565 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 7,590,179 
หุ้น  และผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จ านวน 1,597 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 678,742,549 หุ้น รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 2,162 
ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 686,332,728 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.9061 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจ านวน 
1,165,129,703 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ทัง้นี ้ทุนธนชาตมีหุ้นที่ถืออยู่จากการซือ้หุ้นคืน (Treasury Stock) จ านวน 
19,467,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.67 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของทนุธนชาต ซึง่หุ้นจ านวนดงักลา่วไมไ่ด้
น ามาลงทะเบียน และไมน่บัเป็นองค์ประชมุ รวมทัง้ไมม่ีสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี  ้

 บนัทึกเพ่ิมเติม: มีผูถื้อหุ้น 2 ราย ที่เป็นบคุคลที่เกี่ยวข้องกนัตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 
ก าหนด ถือหุน้รวมกนัเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทนุธนชาต เป็นจ านวน 16,801,430 
หุน้ ซ่ึง ธปท. อนญุาตใหใ้ช้สิทธิลงคะแนนเสียงไดร้วมกนัไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
ทนุธนชาต ดงันัน้ จ านวนหุน้ทีป่ระธานทีป่ระชมุรายงานตอนเปิดประชมุ ในส่วนของผูถื้อหุน้ 2 รายดงักล่าว จะสามารถ
ออกเสียงไดใ้นแต่ละวาระรวมเป็นจ านวน 116,512,970 หุน้ เท่านัน้ ส่วนอีก 16,801,430 หุน้ ไม่สามารถออกเสียงได้ 

 กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายบนัเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการ  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
2. นายศภุเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร) 
3. นางศิริเพ็ญ สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล  (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
4. นายธีรพจน์ วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

และกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร) 

5. นายปริญญา หอมเอนก กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการก ากับความเสี่ยง  (กรรมการ
อิสระ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

6. นายวิชิต  ญาณอมร กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  และ
กรรมการก ากบัความเสีย่ง  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

7. นายธีรนนัท์ ศรีหงส ์ ประธานกรรมการก ากบัความเสีย่ง  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
8. นางสาวสวุรรณภา สวุรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 
9. นายสมเจตน์ หมูศ่ิริเลศิ กรรมการบริหาร  กรรมการก ากับความเสี่ยง   และกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 
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 เปิดประชุม  นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม 
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อเวลา 10.07 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ โดยพิจารณาเรียงตาม
ระเบียบวาระการประชมุ ดงัรายละเอียดในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุที่ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว  

โดย ประธานที่ประชุม แต่งตัง้ให้  คุณภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง  เลขานกุารบริษัท เป็นผู้จดบนัทึกการประชุม 
หลงัจากนัน้ขอให้เลขานกุารบริษัทกลา่วแนะน ากรรมการบริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“ทนุธนชาต”) และผู้บริหาร 
ตลอดจนชีแ้จงรายละเอียดวิธีการด าเนินการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

เลขานุการบริษัท  เรียนชีแ้จงว่า การประชุมวนันี ้ทุนธนชาตได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว จ านวน 3 เลม่ ประกอบด้วย 

1. หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ เลม่ 1 

2. สารสนเทศเก่ียวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต  จ ากัด 
(มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) และธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย”) และการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจ เลม่ 2 

3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการ
และการควบรวบกิจการ เลม่ 3 

อีกทัง้ ได้จดัท าเอกสารข้อมลูส าคญัที่เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในวาระท่ี 2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 และ
วาระท่ี 5  ซึง่สง่มอบผู้ ถือหุ้นในห้องประชมุด้วยแล้ว 

โดยในการประชุมครัง้นีก้รรมการทุนธนชาต ทัง้ 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
100 ของกรรมการทัง้หมด) รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  และ
บรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการก ากบัความเสี่ยง โดยได้แนะน ากรรมการทุนธนชาตเป็น
รายบคุคล 

ส าหรับการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีไ้ด้มีผู้บริหารของทุนธนชาต และธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
(“ธนาคารธนชาต”) เข้าร่วมประชุมด้วย  ดงันี ้ 1) คุณก าธร  ตนัติศิริวฒัน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายการเงินของ 
ทนุธนชาต  2) คุณประพนัธ์  อนพุงษ์องอาจ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต 
3) คุณอนุวตัิร์  เหลืองทวีกุล  รองกรรมการผู้จัดการ เครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารธนชาต  
4) คุณป้อมเพชร  รสานนท์  รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสินเช่ือรถยนต์ ธนาคารธนชาต  5) ดร. สทุตั  จิตมัน่คงสุข   
รองกรรมการผู้ จัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารธนชาต  6) คุณภิตติมาศ  สงวนสุข  ผู้ ช่วย
กรรมการผู้จัดการ สายกลยุทธ์การเงิน ธนาคารธนชาต  7) คุณธนวรรณ  ฑีฆาอุตมากร  ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการ 
สายงานตรวจสอบ ธนาคารธนชาต  8) คุณวิจิตรา  ธรรมโพธิทอง  ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ ทรัพยากรบุคคลกลาง 
ธนาคารธนชาต 

นอกจากนี ้ยงัมีผู้แทนจาก บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั ซึ่งคณะกรรมการทนุธนชาตได้มีมติแต่งตัง้ให้เป็น  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ ถือหุ้น โดยได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
เก่ียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ  
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การประชุม เล่ม 3  และได้เข้าร่วมประชุมในครัง้นีด้้วย ดงันัน้ หากในระหว่างการประชุมท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์จะให้
กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือที่ปรึกษาฯ ตอบชีแ้จงข้อซกัถามก็สามารถด าเนินการได้ 

หลงัจากนัน้ ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ของโรงแรมเรียนชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงเส้นทางหนีไฟกรณีที่เกิดเหตฉุกุเฉิน
หรือเพลงิไหม้เพื่อความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้น  

ต่อจากนีข้อเชิญผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน  เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นีด้้วย โดยคณุศิริมล 
รังษีกิจโพธ์ิ (ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายย่อย) อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในครัง้นี  ้และเลขานุการ
บริษัทได้ชีแ้จงรายละเอียดวิธีการด าเนินการประชมุให้ทราบ สรุปได้ดงันี ้

 ทนุธนชาตได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนไว้ให้กบัทกุทา่นเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติ 
ในการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับจะแบ่งเป็นวาระต่าง ๆ รวมทัง้หมด 8 บัตร  ซึ่งฝ่ายจัดการได้พิมพ์
รายละเอียดไว้ในบตัรแล้ว ส าหรับวาระท่ี 2 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเท่านัน้จึงไม่มีบตัรลงคะแนน 
โดยผู้ ถือหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิมีสทิธิลงคะแนน 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง 

 ในระหวา่งการประชมุแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่มีประเด็นชีแ้จงหรือค าถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุ
เพื่อให้ผู้จดบนัทกึการประชมุ ได้บนัทกึรายงานการประชมุได้ถกูต้อง 

 การออกเสยีงลงมติ ส าหรับท่านที่ประสงค์จะใช้สิทธิลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด 
กรุณากรอกมติของท่านพร้อมลงนามไว้ในบตัร เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ เก็บและรวบรวมคะแนน
ดงักลา่ว  บตัรลงคะแนนใดที่มิได้ลงลายมือช่ือในบตัร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บตัรเสีย” โดยบตัรที่ 
งดออกเสยีง และบตัรเสยี จะไมน่ ามานบัเป็นฐานคะแนนเสยีง ยกเว้น วาระท่ี 3.1, 4.1, 4.2 และวาระท่ี 5 จะนบัรวมเป็น
ฐานในการค านวณคะแนนเสยีงด้วย 

 ส าหรับท่านที่มีมติ “เห็นด้วย” ไม่ต้องส่งบตัรลงคะแนน โดยทุนธนชาตจะน าคะแนนเสียงที่มีมติไม่เห็น
ด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี และไมม่ีสทิธิออกเสยีง หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในแตล่ะ
วาระนัน้  ได้จ านวนเท่าใดจะถือเป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบด้วย ทัง้นี ้รวมถึ งคะแนนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นได้แสดงการ 
ลงมติในแตล่ะวาระไว้อยา่งชดัเจนในหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย 

 ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอด าเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน 
เมื่อการรวมคะแนนเป็นท่ีเรียบร้อยก็จะกลบัมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป 

หลงัจากการชีแ้จงดังกล่าวข้างต้น ประธานที่ประชุมจึงขอเข้าสูก่ารพิจารณาตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ 
ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

 ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้จัดขึน้ 
เมื่อวนัพธุที ่24 เมษายน 2562 ซึง่รายงานการประชมุดงักลา่วจ าเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาความถกูต้องร่วมกนั 
โดยรายละเอียดของร่างรายงานการประชุม ได้จดัพิมพ์ไว้ในเลม่หนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมหน้าที่ 26 ถึงหน้าที่ 43 
โดยขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดงักลา่ว พร้อมสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงาน



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 
บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
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การประชุมในจุดใดบ้างหรือไม่ หากผู้ ถือหุ้นทุกท่านที่มีประเด็นชีแ้จงหรือค าถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลเพื่อให้  
ผู้จดบนัทกึการประชมุ ได้บนัทกึรายงานการประชมุได้ถกูต้อง 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดงักลา่ว ประธานที่ประชุมจึง
เสนอให้ที่ประชมุลงมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 680,981,264 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 102,175 - 
บตัรเสยี 0 - 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนน รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) และธนาคาร
ธนชาต จ ากัด (มหาชน) และแผนการรวมกิจการ 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอ
วาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 5 ตอ่ที่ประชมุ 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ในวาระท่ี 2 นี ้เป็นการรายงานรับทราบการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจของทนุธนชาต และธนาคารธนชาต และแผนการรวมกิจการระหวา่งธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย ซึ่งได้
จัดเตรียมการน าเสนอไว้ในรูปแบบของวีดิทัศน์ ความยาวประมาณ 10 นาที เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจและเป็นข้อมูล
ประกอบในการลงมติวาระอื่น ๆ ตอ่ไป  

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

“จดุมุง่หมายเดียวของธนชาตคือการสร้างความก้าวหน้าให้กบัลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสียทัง้หมด
และสิง่ที่จะท าให้เราไปได้ไกลกวา่ในยคุ Digital Disruption คือ สร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งมากขึน้ในการด าเนินธุรกิจ 

การรวมกิจการธนาคารในครัง้นี ้จะยกสถานะของธนาคาร (Merged Bank) เป็นธนาคารขนาดใหญ่
อนัดบั 6 ของประเทศที่แข็งแกร่งขึน้ มีขนาดสนิทรัพย์รวมเกือบ 2 ล้านล้านบาท มีโครงสร้างทางธุรกิจและความช านาญ
ที่เสริมรับกนั ผนกึฐานลกูค้าเพิ่มมากขึน้กวา่ 10 ล้านคน สง่ผลดีตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย 

ด้วยจุดแข็งของ 2 ธนาคารที่จะสง่เสริมกัน (Synergy) ธนาคารทหารไทย มีจุดเด่นในการระดมเงินฝาก 
สว่นธนาคารธนชาตเป็นผู้น าด้านสนิเช่ือรายยอ่ยโดยเฉพาะสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ เมื่อ 2 ธนาคารผนกึเข้าด้วยกนั จะเพิ่ม
ศักยภาพในการระดมเงินฝากจากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึน้ พร้อมสร้างสมดุลให้กับ โครงสร้างสินเช่ือได้เป็นอย่างดี 
เกิดประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ 3 ด้านหลกั ๆ คือ 
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บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
หน้า 5 จาก 30 

1) ด้านงบดุล  
 การรวมกิจการท าให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึน้จากการมีงบดุลที่เหมาะสม (Balance Sheet 

Optimization) 

2) ด้านต้นทุน 
การรวมกิจการท าให้ได้ประโยชน์จากขนาดกิจการที่ใหญ่ขึน้ (Scale) โดยเฉพาะการรวมกันของ

หนว่ยงานสนบัสนนุท่ีส าคญั 

3) ด้านรายได้ 
การรวมกิจการท าให้ฐานลูกค้าเพิ่มขึน้กว่าเท่าตัว เท่ากับเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จาก

ผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินท่ีครอบคลมุยิ่งกวา่เดิม 

ด้วยความมั่นใจในความส าเร็จของการรวมกิจการในครัง้นีส้อดคล้องกับการประกาศความตัง้ใจที่
ธนาคารธนชาตจะสร้างความก้าวหน้าให้กบัลกูค้าในทกุวนั (Your Everyday Progress) โดยแบ่งขัน้ตอนส าคญัเป็น 2 
ช่วงคือ 1) การด าเนินการเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของทนุธนชาตและธนาคารธนชาตก่อนการรวมกิจการ และ 2) การ
ด าเนินการตามแผนการรวมกิจการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ก่อนการรวมกิจการ ด าเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจของทนุธนชาตและธนาคารธนชาต โดยลดขนาด
กิจการของธนาคารธนชาตให้มีขนาดกิจการใกล้เคียงกบัธนาคารทหารไทย เพื่อความเหมาะสมในการรวมกิจการ โดย
ธนาคารธนชาตจะท าการขายหุ้นบริษัทลกูและบริษัทอื่นบางบริษัท ได้แก่ ธนชาตประกนัภยั (TNI)  บล. ธนชาต (TNS) 
บบส. ทีเอส (TSAMC)  ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี (PRG) และเอ็ม บี เค (MBK) ให้แก่ทนุธนชาต Scotia Netherlands 
Holdings B.V. หรือ BNS และผู้ ถือหุ้นรายย่อยทกุรายตามสดัสว่นอย่างเท่าเทียมกนั  ส่วน ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) 
ธนาคารธนชาตจะจดัตัง้นิติบุคคลล าดบัที่ 1 หรือ SPV1 ขึน้มา เพื่อขายให้แก่ทนุธนชาตและ BNS จากนัน้ธนาคาร 
ธนชาตจะขายหุ้นราชธานีให้แก่ SPV1 และผู้ ถือหุ้นรายย่อยทุกรายตามสดัส่วนอย่างเท่าเทียมกัน  อีกทัง้ธนาคาร 
ธนชาตจะจัดตัง้นิติบุคคลล าดับที่ 2 หรือ SPV2 มาซือ้หุ้นของซีคอน (SEACON)  อายิโนะโมะโต๊ะ (AJNMT)  
ธนชาตกรุ๊ปลสีซิ่ง (TGL)  ธนชาตเทรนน่ิง (TTD)  สคิบเซอร์วิส (SSV) และธนชาตแมเนจเม้นท์ (TMS) จากนัน้ธนาคาร 
ธนชาตจะขายหุ้น SPV2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายตอ่ไปตามสดัสว่นอยา่งเทา่เทียมกนั 

 กรณีการขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ทนุธนชาต จะซือ้หุ้นในสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นรายย่อยมาก่อน
ผ่านบญัชี “ทนุธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” จากนัน้จะได้เสนอขาย หรือ reoffer ต่อ 
ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยตอ่ไปโดยเร็ว 

 โดยจ านวนและสดัสว่นหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่ธนาคารธนชาตจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ทกุรายตามสดัสว่นการถือหุ้น ดงัรายละเอียดในตาราง ซึ่งอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมเลม่ 1 หน้า 6 และ เลม่ 2 
หน้า 29-40 
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การท ารายการครัง้นีเ้พื่อให้มีการซือ้ขายด้วยมลูคา่ยตุิธรรมและสะท้อนข้อมลูทางการเงินที่ใกล้เคียง
กบัวนัท่ีเกิดรายการมากที่สดุ จึงได้จดัท าเกณฑ์การก าหนดราคาเป็นสตูรดงัตาราง ซึง่อยูใ่นเอกสารประกอบการประชุม
เลม่ 1 หน้า 7-9 และ เลม่ 2 หน้า 53-55 

 
ภายหลงัปรับโครงสร้างแล้ว ธนาคารธนชาตจะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นใน บลจ. ธนชาต (TFUND) และ 

ธนชาต โบรกเกอร์ (TBROKE) ในสดัสว่นร้อยละ 75 และร้อยละ 100 ตามล าดบั การปรับโครงสร้างจะแล้วเสร็จภายใน
ธนัวาคม ปี 2562 
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2) กระบวนการรวมกิจการ จะแบง่เป็น 2 ช่วง คือ 
ช่วงที่ 1 เร่ิมจากธนาคารทหารไทยจะเสนอซือ้หุ้นของธนาคารธนชาตจากผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 

ธนชาตทุกราย โดยจะช าระค่าหุ้นเป็นเงินสด ขณะเดียวกนัจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาต 
ทุกราย โดยทุนธนชาต และ BNS จะน าเงินที่ได้รับจากธนาคารทหารไทยกลับเข้ามาซือ้หุ้ นเพิ่มทุนของธนาคาร 
ทหารไทย รวมถึงทุนธนชาตจะเข้าซือ้หุ้นในส่วนที่ธนาคารทหารไทยจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร 
ธนชาตเพื่อเสนอขายตอ่ให้กบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยโดยเร็วตอ่ไป 

การท ารายการครัง้นีเ้พื่อให้มีการซือ้ขายด้วยมลูคา่ยตุิธรรมและสะท้อนข้อมลูทางการเงินที่ใกล้เคียง
กบัวนัท่ีเกิดรายการมากที่สดุ จึงได้จดัท าเกณฑ์การก าหนดราคาซือ้ขายหุ้นธนาคารธนชาต เป็นสตูรดงัตาราง ซึ่งอยู่ใน
เอกสารประกอบการประชมุ เลม่ 1 หน้า 14-15 และ เลม่ 2 หน้า 55-56 

 

เกณฑ์การก าหนดราคาซือ้ขายหุ้นธนาคารทหารไทยเป็นสตูรดงัตาราง ซึ่งอยู่ในเอกสารประกอบ 
การประชมุ เลม่ 1 หน้า 17-18 และเลม่ 2 หน้า 56-57 
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โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการโอนกิจการธนาคารธนชาตจะเป็นดงัภาพ 

 

นอกจากนี ้ทนุธนชาตจะเสนอขาย หรือ reoffer หุ้นธนาคารทหารไทย รวมทัง้หุ้นบริษัทที่ปรับโครงสร้าง
ผา่นบญัชี “ทนุธนชาตเพื่อเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาต” ตอ่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยตามสดัสว่นการถือหุ้น
ตอ่ไปโดยเร็ว 

ช่วงที่ 2 เมื่อการด าเนินการซือ้ขายหุ้นของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็จสิน้ ซึ่งมีก าหนด
ภายในธนัวาคมปี 2562 ธนาคารทหารไทยจะถือหุ้นธนาคารธนชาตประมาณร้อยละ 100 จากนัน้ธนาคารธนชาตและ
ธนาคารทหารไทยจะร่วมกันด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรวมกิจการทัง้ด้านระบบงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การรวมสาขาและช่องทางการให้บริการ แผนบุคลากรและอื่น ๆ จนกระทัง่ธนาคารธนชาตโอนกิจการ
ทัง้หมด หรือ Entire Business Transfer ให้แก่ธนาคารทหารไทย จากนัน้ธนาคารธนชาตจะหยุดกิจการและ 
คืนใบอนญุาต ทัง้หมดคาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2564 

โดยภายหลงัการโอนกิจการทัง้หมดแล้ว โครงสร้างการถือหุ้นของ Merged Bank จะเป็นดงัภาพ 

 
ทัง้นี  ้การด า เนินการทัง้หมดจะด าเนินการภายหลังจากที่ ไ ด้ รับความเห็นชอบจากธนาค าร 

แห่งประเทศไทยและหน่วยงานทางการอื่นที่เก่ียวข้อง รวมทัง้เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ตกลงไว้ในสญัญาที่เก่ียวข้อง 
ซึง่ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ส าคญัได้แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชมุเลม่ 2 หน้า 27 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 
บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
หน้า 9 จาก 30 

มลูค่าของประโยชน์ หรือ Synergy ที่คาดว่าจะรับรู้จากการรวมกิจการในครัง้นี ้ ตลอดช่วงอายุสงูถึง 
30,000 - 40,000 ล้านบาท จะสง่ผลดีตอ่ผู้มีสว่นร่วมทกุฝ่าย โดยเฉพาะต่อลกูค้า คู่ค้า พนกังานและผู้ ถือหุ้น เพราะจะ
น าไปสูก่ารยกระดบัการให้บริการครอบคลมุทกุกลุม่ผลติภณัฑ์ส าหรับทกุกลุม่ลกูค้า  

ที่ส าคญัในด้านบุคลากร เราจะรักษาพนกังานของทัง้ 2 ธนาคารไว้พร้อมปรับรูปแบบให้ประสานการ
ท างานร่วมกนัด้วยแผนพฒันาศกัยภาพบคุลากรของทัง้ 2 ธนาคารให้เติบโตไปกบัธนาคารใหม่ ทัง้เพิ่มพนูความรู้และ
ทักษะใหม่ ๆ ให้รับมือกับการแข่งขันและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป พร้อมให้บริการลูกค้าที่เพิ่มขึน้ถึง 10 ล้านคน  
การรวมกิจการครัง้นีจ้ึงเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กบัลกูค้า คู่ค้า พนกังาน 
ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายอยา่งแนน่อน 

สดุท้ายเราขอให้ความมัน่ใจแก่ท่านผู้ ถือหุ้นด้วยวิสยัทศัน์และความเช่ียวชาญของผู้บริหาร ตลอดจน
ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่จะน ามาซึ่งผลส าเร็จของภารกิจในครัง้นี  ้เพราะหน้าที่ของเราคือท าให้คุณไปได้ไกลที่สุด 
การเติบโตที่ก้าวหน้าจึงเป็นจดุมุง่หมายเดียวของธนชาตมาร่วมก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กนั” 

ภายหลงัจากการน าเสนอวีดิทศัน์ คณุสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนีท้กุท่าน 
ก็ได้รับทราบข้อมลูการปรับโครงสร้างธุรกิจของทนุธนชาตและธนาคารธนชาต และแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคาร
ธนชาต และธนาคารทหารไทย โดยรายละเอียดได้แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุมที่จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า
แล้ว และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นการเสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือ 
ข้อซกัถาม ขอให้ผู้ ถือหุ้นรวบรวมไว้เพื่อเสนอในวาระตอ่ ๆ ไป  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการด าเนินการที่ส าคัญเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจของ บริษัท ทุนธนชาต 
จ ากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ซือ้ หุ้นสามัญที่ ธนาคารธนชาต 
จ ากัด (มหาชน) ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ในส่วนที่ เสนอขายให้แก่ บริษัท 
ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 3.1 มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารต่าง ๆ ดงันี  ้
1) หนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 (เลม่ 1) หน้าที่ 5-10  2) สารสนเทศเก่ียวกบัการปรับ
โครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย และการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจ (เลม่ 2) หน้าที่ 29-40 ข้อ 4.1 สินทรัพย์ที่จะได้มาภายใต้การปรับโครงสร้างฯ หน้าที่ 
53-55 ข้อ 5.1 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยและบริษัทอื่น หน้าที่ 57-58 ข้อ 6.1 มลูค่า
รวมของสิ่งตอบแทนในการปรับโครงสร้างฯ และ  3) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับ 
ความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวบกิจการ (เลม่ 3) ในสว่นท่ี 1 หน้า 4 

จากวาระที่ 2 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการด าเนินการเก่ียวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจของ  
ทนุธนชาต และธนาคารธนชาต  ตามที่ได้กลา่วแล้วนัน้  โดยการปรับโครงสร้างฯ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่
ธนาคารทหารไทยจะท าการเสนอซือ้หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตจากผู้ ถือหุ้นธนาคารธนชาตทกุราย และเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายซึ่งเบือ้งต้นมีก าหนดการวนัที่ท ารายการภายในเดือนธันวาคม 
2562 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 
บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
หน้า 10 จาก 30 

ธนาคารธนชาตจะขายหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายตามสดัส่วนการ  
ถือหุ้ น ซึ่งทุนธนชาตจะเข้าซือ้หุ้ นดังกล่าวจากธนาคารธนชาต ตามสดัส่วนการถือหุ้นของทุนธนชาตในธนาคาร  
ธนชาต รายละเอียดเป็นไปตามวีดิทศัน์ที่ได้น าเสนอแล้วในวาระท่ี 2 โดยมีสาระส าคญัของรายช่ือบริษัทย่อยและบริษัท
อื่นท่ีจะซือ้  จ านวนหุ้นท่ีจะซือ้  และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดราคาซือ้ขายหุ้น ซึง่ได้แสดงบนจอภาพ โดยสรุปได้ ดงันี ้

 
หมายเหตุ จ านวนหุ้นของบล. ธนชาต ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม เป็นข้อมูลก่อนที่จะมีการเพิ่มทุน โดยข้อมูล 

ที่แสดงบนจอ และตารางดงักลา่วเป็นข้อมลูปัจจบุนัหลงัเพิ่มทนุ 

 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 
บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
หน้า 11 จาก 30 

ขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้ทนุธนชาตซือ้หุ้นสามญัที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ในบริษัทย่อยและ
บริษัทอื่นบางบริษัทในส่วนที่เสนอขายให้แก่ทุนธนชาต เพื่อให้การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคาร 
ทหารไทย เสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทุนธนชาต และผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาตในระยะยาว โดยการ
ก าหนดราคาหุ้ นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทดังกล่าวมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล และ
มอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการทุนธนชาตมอบหมายมีอ านาจในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับรายการข้างต้น ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และ
เอกสารประกอบการประชมุตามที่ได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 

โดยวาระนีม้ติต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น 
ดงันี ้ 

คุณวิภา  สุวณิชย์  (ผู้ถอืหุ้น) 

สอบถามวา่ ตามก าหนดการเร่ืองการปรับโครงสร้างกิจการของทนุธนชาตและธนาคารธนชาต จะเสร็จสิน้
ภายในปี 2562 และการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกบัธนาคารทหารไทย จะเสร็จสิน้ในปี 2564 นัน้ ได้มีการ
วางแผนส ารองไว้หรือไม ่กรณีที่ไมเ่ป็นไปตามก าหนดการดงักลา่วจะมีผลกระทบอยา่งไร และใครเป็นผู้ รับผิดชอบ 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

ทีมงานมีความมัน่ใจวา่จะสามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนด อย่างไรก็ตามสิ่งที่ส าคญัมากใน
การรวมกิจการครัง้นีค้ือ มีเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัหลายเร่ืองที่มีการพิจารณากนั โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนประการหนึ่ง
คือแผนการรวมกิจการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. ภายในปี 2562 ถ้าหากจะเกิดกรณีที่ไมส่ามารถด าเนินการ
ได้ทนัตามก าหนดการในเดือนธนัวาคม 2562 คงจะต้องมีการหารือกนัอีกครัง้ 

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จงเพิ่มเติม ดงันี ้

ส าหรับแผนส ารองกรณีที่แผนการรวมกิจการไมเ่ป็นไปตามก าหนดการก็คือให้ด าเนินธุรกิจไปตามปกติ 

คุณฮัง้ใช้  อัคควัสกุล  (ผู้รับมอบฉันทะ) 

สอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุฝ่าย ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นของทกุบริษัทท่ีเก่ียวข้องจะได้รับเงินปันผลในระหวา่งที่ด าเนินการตา่ง ๆ เพื่อการรวมกิจการ
ในช่วงเวลาประมาณ 2 ปี ตามที่ได้แจ้งหรือไม ่

2. หลงัการรวมกิจการทนุธนชาตจะถือหุ้นในธนาคารที่รวมกิจการคิดเป็นสดัสว่นเทา่ไหร่ 

3. หลกัเกณฑ์การก าหนดราคาซือ้ขายจะเทา่กบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเดิมของธนาคารทหารไทยหรือไม่ 

4. จะมีการเปลีย่นช่ือและตวัยอ่หลกัทรัพย์ของธนาคารใหมห่รือไม ่ถ้าเปลีย่นช่ือจะเปลีย่นเป็นอะไร 

 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 
บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
หน้า 12 จาก 30 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

1. เร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหว่างที่มีการรวมกิจการ หากบริษัทนัน้ ๆ มีการจ่ายเงินปันผล ผู้ ถือหุ้น 
ก็จะได้รับเงินปันผลตามปกติ รวมถึงผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาต ซึ่งทุนธนชาตยงัคงมีผลประกอบการตามปกติ หลงัจาก 
การรวมกิจการแล้วก็จะรับรู้ก าไรจากธนาคารภายหลงัรวมกิจการ ซึ่งจะบริหารงานให้กิจการมีการเจริญเติบโตต่อไป 
ผู้ ถือหุ้นก็จะรับเงินปันผลตามปกติ 

2. ทนุธนชาตจะถือหุ้นในธนาคารภายหลงัรวมกิจการสดัสว่นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20 เพื่อให้ทุนธนชาต
สามารถรับรู้รายได้จากธนาคารภายหลงัรวมกิจการในแบบวิธีสว่นได้เสยี (Equity Accounting) ได้  

3. เกณฑ์การก าหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จะมีความเท่าเทียมกัน
ส าหรับผู้ ถือหุ้นแตล่ะธนาคาร 

4. ส าหรับเร่ืองช่ือ และตัวย่อหลกัทรัพย์ของธนาคารที่จะรวมกันนัน้ ขอให้ท่านประธานเป็นผู้ตอบ
ค าถาม 

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

ตามที่ได้มีการเจรจาตกลงกนักบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งได้แก่ ING และกระทรวงการคลงั โดยมีการระบไุว้
ในสญัญาด้วย หากไมม่ีข้อติดขดัใด ๆ จากกฎเกณฑ์ของทางราชการ ช่ือภาษาไทย คือ ธนาคารทหารไทยธนชาต สว่น
ช่ือภาษาองักฤษคือ TMB Thanachart Bank ส าหรับตวัยอ่หลกัทรัพย์ยงัไมไ่ด้มีการหารือกนั ซึ่งเป็นเร่ืองที่จะต้องหารือ
กนัตอ่ไป 

คุณไกรวัลย์  คทวณิช  (ผู้ถอืหุ้น) 

สอบถาม ดงันี ้

1. การลดขนาดกิจการของธนาคารธนชาตเพื่อให้มีความเหมาะสมในการรวมกิจการกับธนาคาร 
ทหารไทยนัน้ เป็นการขายหุ้นที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทหรือกิจการอื่นที่ธนาคาร 
ธนชาตถืออยู ่หรือเป็นการลดสาขาหรือช่องทางการให้บริการอื่น 

2. หลงัจากการรวมกิจการจะมีการรวมด้านระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะน าระบบ
ของธนาคารใดมาใช้เป็นระบบหลกั โดยความเห็นสว่นตวัคิดว่า การน าระบบเดิมขององค์กรที่เล็กกว่ามารวมกบัระบบ
เดิมขององค์กรที่ใหญ่กวา่นา่จะด าเนินการได้ราบร่ืนมากกวา่ 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

1. เร่ืองการลดขนาดกิจการของธนาคารธนชาตที่ได้ขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นจะเป็นในสว่นของบริษัทย่อย
และบริษัทอื่นบางบริษัทที่ธนาคารธนชาตถือหุ้นอยู่เท่านัน้ เช่น บล. ธนชาต  บมจ. ธนชาตประกันภยั   บบส. ทีเอส 
บมจ. ราชธานี ลสิซิ่ง   บมจ. เอ็มบีเค  บมจ. ปทมุไรซมิลแอนด์แกรนารี  และบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยบางบริษัท ไม่เก่ียวกับการเพิ่มหรือลดจ านวนสาขา ส าหรับเร่ื องการบริหารจัดการสาขาและ 
ช่องทางการให้บริการ จะเป็นเร่ืองที่ฝ่ายจดัการต้องศกึษาให้ละเอียดและมีแผนการด าเนินการตอ่ไป 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 
บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
หน้า 13 จาก 30 

2. ส าหรับการรวมระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเร่ืองที่มีรายละเอียดและความ
ซบัซ้อน หลงัจากการรวมกิจการ ฝ่ายจัดการของทัง้ 2 ธนาคารจะร่วมกันจัดตัง้คณะกรรมการเพื่อด าเนินการศึกษา 
เร่ืองนีโ้ดยเฉพาะ และจะน าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารภายหลงัการซือ้ขายหุ้นธนาคารธนชาตและธนาคารทหาร
ไทยเสร็จสิน้ เพื่อพิจารณาระบบท่ีดีที่สดุ และเหมาะสมในการด าเนินกิจการได้อยา่งราบร่ืนท่ีสดุ 

คุณยงยศ  จริยวิทยาวัฒน์  (ผู้ถอืหุ้น) 

สอบถามว่า  หลังจากการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย ผู้ ถือหุ้ นของ  
ทนุธนชาตจะสามารถคาดหวงัได้หรือไม่ว่าจะยงัได้รับเงินปันผลในระดบัที่ดีอย่างต่อเนื่องเหมือนที่ผ่านมา โดยผลการ
ด าเนินงานของทุนธนชาตจะยงัมีก าไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้ในอตัราหุ้นละ 2.60 บาท หรือใน
จ านวนที่ใกล้เคียง เนื่องจากธุรกิจเช่าซือ้ซึง่เป็นธุรกิจหลกัที่ท าก าไรให้แก่ธนาคารธนชาตจะถกูโอนกิจการไปยงัธนาคาร
ทหารไทยแล้ว 

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

น่าจะสามารถคาดหวังได้ว่าทุนธนชาตจะมีผลประกอบการที่ดีและมีก าไรที่ ไม่แตกต่างหรือน่าจะ
ใกล้เคียงก่อนที่จะขายหุ้ นธนาคารธนชาตออกไปเพื่อรวมกิจการกับธนาคารทหารไทย  และจากการประชุม
คณะกรรมการทุนธนชาต เมื่อวนัที่ 19 กันยายน 2562 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 1.20 บาท  
ซึ่งเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปีก่อน จึงเป็นสัญญาณได้ว่าคณะกรรมการมีความมั่นใจพอสมควรว่าทุนธนชาตจะมี 
ผลประกอบการที่ดีหลังจากรวมกิจการ ด้วยคณะกรรมการทุนธนชาตไม่ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากก าไร 
เพียงอย่างเดียวแต่มองไปข้างหน้าด้วยว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลในระดับที่ใกล้เคียงกันได้หรือไม่ในอนาคต 
โดยหลงัจากรวมกิจการ รายได้ของทนุธนชาตจะมาจากหลายแหล่งคือ ธนาคารภายหลงัรวมกิจการร้อยละ 20 บริษัท
ย่อยที่ทุนธนชาตถือหุ้นผ่านธนาคารธนชาต ซึ่งหลงัการปรับโครงสร้างทุนธนชาตจะถือหุ้นโดยตรง คือ บมจ. ธนชาต 
ประกนัภยั  บล. ธนชาต  บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง  ซึ่งเงินปันผลจากบริษัทเหลา่นี ้ทนุธนชาตจะรับรู้เข้ามาโดยตรง รวมถึง
ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยอื่น ๆ อีก ดงันัน้ ทนุธนชาตจะมีผลประกอบการอยู่ในระดบัที่จะสามารถจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ในระดบัท่ีนา่พอใจ 

คุณไกรวัลย์  คทวณิช  (ผู้ถอืหุ้น) 

เสนอแนะวา่ควรจะมีการระบเุป็นตวัอกัษรให้ชดัเจนวา่ การลดขนาดกิจการของธนาคารธนชาต เป็นการ
ลดขนาดสนิทรัพย์ ไมใ่ช่การลดสาขาหรือช่องทางการให้บริการของธนาคารแตอ่ยา่งใด เพื่อให้มีความชดัเจนและไมเ่กิด
การเข้าใจผิดของผู้ ถือหุ้นบางท่านที่ไม่ได้มาประชุม และลกูค้าที่จะมาใช้บริการในระหว่างเตรียมความพร้อมในการ  
รวมกิจการจนถึงปี 2564  เพื่อให้ลกูค้าไมเ่สยีความเช่ือมัน่ 

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

การลดขนาดกิจการไมใ่ช่ประเด็นส าคญั เร่ืองที่ส าคญัคือการรวมกิจการกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
ทหารไทยต้องการท่ีจะให้ธนาคารภายหลงัรวมกิจการท าธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นหลกั จะเห็นได้ว่าธนาคารทหารไทย
จะไมม่ีบริษัทประกนัภยั/ประกนัชีวิต ดงันัน้ การปรับโครงสร้างของธนาคารธนชาตเพื่อเอาธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์
ออกจากธนาคารธนชาตคืนให้ผู้ ถือหุ้นเดิม และเอาเฉพาะธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไปรวมกนั ซึ่งจะท าให้ขนาดกิจการของ
ธนาคารธนชาตลดลงไป 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 
บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
หน้า 14 จาก 30 

หลงัจากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติวาระที่ 3.1 มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 701,580,081 96.3813 
ไมเ่ห็นด้วย 26,121,500 3.5885 
งดออกเสยีง 219,673 0.0301 
บตัรเสยี 0 0.0000 

มติ ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิให้ทุนธนชาตซือ้หุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น 
บางบริษัท ในสว่นท่ีเสนอขายให้แก่ทนุธนชาตตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการทนุธนชาต และ/หรือ บคุคล
ที่คณะกรรมการทนุธนชาตมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น 

วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ซือ้หุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) ถืออยู่ ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ในส่วนที่ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น 
รายย่อยของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น
รายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญ
ของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าจากวาระที่ 2 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการ
ด าเนินการท่ีส าคญัเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างธุรกิจของทนุธนชาต และธนาคารธนชาตก่อนการรวมกิจการฯ ตามที่ได้
กลา่วแล้วนัน้  และเพื่อให้การปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จได้ก่อนหรือภายในวนัท่ีท ารายการ ธนาคารธนชาตจะเสนอขาย
หุ้ นบริษัทย่อยและบริษัทอื่น  ในส่วนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นรายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาตให้แก่  
ทนุธนชาต ผา่นบญัชี  “ทนุธนชาตเพื่อเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาต”  เพื่อให้ทนุธนชาตท าการเสนอ
ขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นจ านวนดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทกุรายตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น ในภายหลงั 

ทัง้นี ้มีรายละเอียดรายช่ือบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทที่ทุนธนชาตจะเข้าซือ้  จ านวนหุ้นที่จะซือ้ 
และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดราคาซือ้ขายหุ้น ซึง่ได้แสดงบนจอภาพ โดยสรุปได้ ดงันี ้



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 
บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
หน้า 15 จาก 30 

 
หมายเหตุ จ านวนหุ้นของบล. ธนชาต ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม เป็นข้อมูลก่อนที่จะมีการเพิ่มทุน โดยข้อมูล  

ที่แสดงบนจอ และตารางดงักลา่วเป็นข้อมลูปัจจบุนัหลงัเพิ่มทนุ 

 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตมีสทิธิเลอืกซือ้หุ้นของบริษัทยอ่ยและบริษัทอื่นตามสดัสว่นการถือหุ้น
ในธนาคารธนชาต โดยจะซือ้เฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือหลายบริษัทก็ได้ โดยจะเปิดให้จองซือ้หุ้นของบริษัทย่อย
และบริษัทอื่น ภายหลงัจากการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตและการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารทหารไทย
เสร็จสมบรูณ์ ในราคาเดียวกบัที่ทนุธนชาตซือ้หุ้นดงักลา่วจากธนาคารธนชาต ตามเกณฑ์การก าหนดราคาซือ้ขายหุ้น
สามญัของบริษัทยอ่ยและบริษัทอื่น 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 
บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
หน้า 16 จาก 30 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุ้นคงเหลือจากการเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยตามสดัส่วนการถือหุ้ น จะจดัสรรหุ้น
ให้กับผู้ ถือหุ้นรายย่อยที่แสดงความจ านงขอใช้สิทธิเกินสดัส่วนการถือหุ้น หรือ pro rata basis อย่างไรก็ตาม 
หากยงัคงมีหุ้นคงเหลืออีกทนุธนชาตอาจมีความจ าเป็นต้องถือครองหุ้นดงักลา่วไว้ต่อไป โดยหุ้นคงเหลือดงักลา่วจะ  
ไมส่ง่ผลกระทบตอ่มลูคา่กิจการของทนุธนชาตแตอ่ยา่งใด 

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตซือ้หุ้ นสามัญที่ธนาคารธนชาตถืออยู่  
ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ น รายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบัญชี 
“ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้ นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้ทุนธนชาตเสนอขายหุ้ นสามัญของ 
บริษัทยอ่ยและบริษัทอื่นบางบริษัทในบญัชีดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตต่อไปในภายหลงั เพื่อให้
การรวมกิจการระหวา่งธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทยเสร็จสมบรูณ์ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด และรักษาไว้ซึ่ง
สทิธิของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตทกุรายในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยและบริษัทอื่น โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการทนุธนชาต และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการทนุธนชาตมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่
จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น 

โดยวาระนีม้ติต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น 
แตอ่ยา่งใด  และขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติวาระที่ 3.2 มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 701,609,867 96.4117 
ไมเ่ห็นด้วย 26,112,600 3.5882 
งดออกเสยีง 219,173 - 
บตัรเสยี 0 - 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ทุนธนชาตซือ้หุ้นสามญัที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท 
ในสว่นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตผา่นบญัชี “ทนุธนชาตเพื่อเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของ
ธนาคารธนชาต” เพื่อให้ทุนธนชาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นในบญัชีดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้น  
รายยอ่ยของธนาคารธนชาตตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการทนุธนชาต และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการ
ทนุธนชาตมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น 

 

 

 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 
บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
หน้า 17 จาก 30 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการด าเนินการที่ส าคัญเกี่ยวกับแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต 
จ ากัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติ ให้  บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ขายหุ้นสามัญของธนาคาร 
ธนชาต จ ากัด (มหาชน) ที่ถอือยู่ทัง้หมดให้แก่ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 4.1 มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารต่าง ๆ ดงันี  ้
1) หนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 (เลม่ 1) หน้าที่ 14-17  2) สารสนเทศเก่ียวกบัการ 
ปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย และการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจ (เลม่ 2) หน้าที่ 41-42 ข้อ 4.2 สินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายไปจากการขายหุ้นสามญัของ
ธนาคารธนชาต  หน้าที่ 55-56 ข้อ 5.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต   หน้าที่ 
58-59 ข้อ 6.2 มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต และ  3) รายงานความเห็นของ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวบกิจการ  (เล่ม 3) 
ในสว่นท่ี 1 หน้า 4-5 

จากวาระที่ 2 ที่ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบเก่ียวกับแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและ
ธนาคารทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยจะเสนอซือ้หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้นของธนาคาร  
ธนชาตทกุราย เพื่อให้การรวมกิจการสามารถด าเนินการได้เสร็จสมบรูณ์ตามแผนการรวมกิจการ ทนุธนชาตจึงประสงค์
ที่จะขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตที่ถืออยู่ทัง้หมด จ านวน 3,090,699,234 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 50.96 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย 

โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต และเง่ือนไขการปรับราคาและ
ช าระเงินส าหรับการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต ซึง่ได้แสดงบนจอภาพ โดยสรุปได้ ดงันี ้

 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 
บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
หน้า 18 จาก 30 

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้ทุนธนชาตขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตที่ถืออยู่
ทัง้หมดให้แก่ธนาคารทหารไทย และมอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ 
ทนุธนชาตมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น  

โดยวาระนีม้ติต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที ่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น 
แตอ่ยา่งใด และขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติวาระที่ 4.1 มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 701,637,067 96.3816 
ไมเ่ห็นด้วย 26,121,500 3.5882 
งดออกเสยีง 219,173 0.0301 
บตัรเสยี 0 0.0000 

มติ ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิให้ทุนธนชาตขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตที่ถืออยู่ทัง้หมดให้แก่ธนาคาร 
ทหารไทยตามที่ เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาต และ /หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ 
ทนุธนชาตมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น 

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร 
ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 4.2 มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารต่าง ๆ ดงันี  ้
1) หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 (เลม่ 1) หน้าที่ 17-19  2) สารสนเทศเก่ียวกบัการปรับ
โครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย และการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจ (เลม่ 2) หน้าที่ 43-48 ข้อ 4.3 สินทรัพย์ที่จะได้มาจากการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
ธนาคารทหารไทย หน้าที่ 56-57 ข้อ 5.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารทหารไทย  
หน้าที่ 59 ข้อ 6.3 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย และ  3) รายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวบกิจการ 
(เลม่ 3) ในสว่นท่ี 1 หน้า 4-5 

จากวาระที่ 2 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบเก่ียวกับแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต 
และธนาคารทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยจะเสนอซือ้หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้นของธนาคาร
ธนชาตทกุราย เพื่อให้การรวมกิจการสามารถด าเนินการได้เสร็จสมบรูณ์ตามแผนการรวมกิจการ โดยทนุธนชาตจะเข้า
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่รายหนึง่ของธนาคารทหารไทย ทนุธนชาตจึงจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารทหารไทย ตามที่ได้รับ
การเสนอขายจากธนาคารทหารไทย ในจ านวนไม่เกิน 21,663,091,024 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 20.1 – 23.3  ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลงัจากธนาคารทหารไทยด าเนินการเพิ่มทนุ) 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 
บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
หน้า 19 จาก 30 

โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารทหารไทย ซึ่งได้แสดงบนจอภาพ 
โดยสรุปได้ ดงันี ้

 

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้ทุนธนชาตซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย 
ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ทุนธนชาต โดยทุนธนชาตจะเข้าเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่รายหนึ่งของธนาคารทหารไทย และ
มอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการทุนธนชาตมอบหมายมีอ านาจในการ
ด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น  

โดยวาระนีม้ติต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น 
ดงันี ้ 

คุณประวิทย์  วิโรจน์วงษ์ชัย  (ผู้ถอืหุ้น) 

สอบถาม ดงันี ้

1. ก าหนดการท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหุ้น และการรวมกิจการ จะแล้วเสร็จในปี 2562 หรือปี 2564 

2. การปรับโครงสร้างธุรกิจดงักลา่วทนุธนชาตจะได้รับเงินจากการขายหุ้นธนาคารธนชาตก่อน แล้วจึง
น าเงินสว่นนัน้มาซือ้หุ้นบริษัทยอ่ยและบริษัทอื่นบางบริษัทของธนาคารธนชาตใช่หรือไม ่

3. เงินที่ได้มาจากการขายหุ้ นธนาคารธนชาตหลังจากซือ้หุ้ นธนาคารทหารไทยและหุ้ นในการ 
ปรับโครงสร้างแล้ว จะเหลอืเงินจ านวนเทา่ไหร่ และจะน าไปใช้อะไรบ้าง 

4. ตามที่ท่านประธานได้ให้ความเช่ือมั่นว่าทุนธนชาตจะยังคงมีผลประกอบการที่ดีและสามารถ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้หลงัจากการรวมกิจการนัน้ แสดงวา่ทนุธนชาตได้ท าการประเมินหรือประมาณการรายได้
ที่จะรับรู้เข้ามาแล้วใช่หรือไม่ 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 
บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
หน้า 20 จาก 30 

5. ถ้าหากวนันีท้ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิทกุวาระแล้ว มีโอกาสที่การรวมกิจการในครัง้นีจ้ะไม่เกิดขึน้
หรือไม ่

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

1. ตามที่ได้น าเสนอในวาระที่ 2 การปรับโครงสร้างกิจการจะเสร็จสิน้ในเดือนธันวาคม 2562 ส าหรับ
การรวมกิจการตามแผนจะต้องเสร็จสิน้ในปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเร่ืองการยกเว้นภาษีและอากร  
ที่เก่ียวข้อง 

2. การท าธุรกรรมต่าง ๆ ในวาระที่  3 และวาระที่  4 จะเป็นเร่ืองที่ เ ก่ียวเนื่ องกัน โดยเร่ิมจาก 
การปรับโครงสร้างธุรกิจก่อน จากนัน้ทนุธนชาตจะขายหุ้นธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทยได้รับเงินประมาณ 
80,000 ล้านบาท ซึง่ธนาคารทหารไทยจะถือหุ้นในธนาคารธนชาตร้อยละ 100 จากนัน้จะน าเงินไปซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของธนาคารทหารไทยจ านวนประมาณ 40,000 ล้านบาท ซึง่จะท าให้ทนุธนชาตกลายเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20 ในธนาคาร
ทหารไทย และจะใช้เงินในการซือ้บริษัทย่อยและหุ้ นบางบริษัทจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารธนชาต  
ประมาณ 14,000 ล้านบาท และอีกสว่นหนึง่ ซือ้บริษัทยอ่ยและหุ้นบางบริษัทจาก BNS ซึง่จะมีการน าเสนอในวาระที่ 5 
โดยทนุธนชาตจะมีสภาพคลอ่งสว่นเกินหลงัจากท าการชือ้ขายหุ้นดงักลา่วทัง้หมดไม่ต ่ากว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งการ
ประชุมคณะกรรมการทนุธนชาตในเดือนสิงหาคม 2562 ได้มีมติและท าการเปิดเผยต่อสาธารณะว่าจะมีแนวทางการ
บริหารจัดการเงินสว่นที่เหลือ ดงันี ้ 1)  จะมีการประกาศโครงการซือ้หุ้นคืนไม่เกิน 97 ล้านหุ้น จ านวนไม่เกิน 5,000 
ล้านบาท สว่นราคาที่จะรับซือ้ในแต่ละวนัจะเท่ากับราคาเฉลี่ยของหุ้นทนุธนชาตที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในวนั
ก่อนหน้า เพื่อให้มีความโปร่งใสและชดัเจนและเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีข้อมลูประกอบการตดัสินใจที่ เพียงพอ  2) จะมี
การจ่ายเงินปันผลพิเศษในอตัราหุ้นละ 4 บาท ซึ่งทัง้ 2 เร่ืองจะมีมติด าเนินการอย่างเป็นทางการในคราวแรกของ  
การประชมุคณะกรรมการทนุธนชาต หลงัจากวนัท่ีท ารายการซือ้ขายหุ้นเสร็จสิน้ในเดือนธนัวาคม 2562 

3. ขอให้ผู้ ถือหุ้ นมั่นใจได้ว่าทีมงานของทุนธนชาต ธนาคารธนชาต ร่วมกับทีมงานของธนาคาร 
ทหารไทย ได้ท างานอยา่งเต็มที่เพื่อให้การรวมกิจการสามารถด าเนินการได้ทนัตามแผนงาน 

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จงเพิ่มเติม ดงันี ้

1. เงินปันผลพิเศษนัน้จะมีการจ่ายครัง้เดียว สว่นการจ่ายเงินปันผลตามปกติ คณะกรรมการได้มีการ
คาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตด้วยว่าจะสามารถมีก าไรที่มีสภาพคลอ่งเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลปกติได้อย่าง
ตอ่เนื่อง 

2. การซือ้ขายหุ้นธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย และการปรับโครงสร้างตา่ง ๆ ทัง้หมดจะเกิดขึน้ใน
เวลาใกล้เคียงกนั ภายในเดือนธันวาคม 2562 หลงัจากเดือนธันวาคมเป็นต้นไปธนาคารธนชาตจะเป็นบริษัทย่อยของ
ธนาคารทหารไทย แต่การรวมธนาคารทัง้ 2 แห่ง ให้เป็นธนาคารเดียวนัน้จะใช้เวลาในการด าเนินการเพื่อเตรียมการ 
ตา่ง ๆ ประมาณปีคร่ึง โดยต้องให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 โดยจะมีการเปลี่ยนช่ือธนาคาร ซึ่งก่อนการโอนกิจการแล้ว
เสร็จ ธนาคารทัง้ 2 แหง่ จะยงัคงให้บริการควบคูก่นัไป โดยเงินที่ธนาคารทหารไทยซือ้หุ้นธนาคารธนชาตจะเป็นเงินสด
เข้าไปที่บญัชีที่ควบคมุอยู่เรียกว่า Escrow Account โดยเงินสว่นนัน้จะถกูหมนุเวียนไปช าระค่าซือ้ขายหุ้นต่าง ๆ สว่น
สภาพคล่องส่วนเกินที่เป็นเงินสดที่เหลือไม่ต ่ากว่า 10,000 ล้านบาท กรรมการทุนธนชาตจะมีมติประกาศโครงการ 
ซือ้หุ้นคืนและจ่ายเงินปันผลพิเศษตามที่ได้แจ้งไปแล้ว 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 
บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
หน้า 21 จาก 30 

คุณวสันต์  พงษ์พุทธมนต์  (ผู้ถอืหุ้น) 

1. หลงัจากที่ทนุธนชาตขายหุ้นธนาคารธนชาตแล้ว ทนุธนชาตจะยงัมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือไม ่ถ้าใช่ ในอนาคตทนุธนชาตจะมีธุรกิจหลกัเป็นธุรกิจอะไร 

2. หลงัจากการรวมกิจการแล้ว ผู้ ถือหุ้นของทนุธนชาตจะกลายเป็นผู้ ถือหุ้นของธนาคารใหม่ภายหลงั
รวมกิจการโดยอตัโนมตัิใช่หรือไม่ 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

1. ทนุธนชาตจะยงัคงมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งเร่ืองนี ้
เป็นเง่ือนไขที่ส าคญัประการหนึ่งที่ได้ด าเนินการหารือกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยหลงัการ
รวมกิจการผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาตจะยังเป็นผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาตต่อไป ไม่ได้ถูกโอนย้ายไปเป็นผู้ ถือหุ้นธนา คาร
ภายหลงัรวมกิจการ 

2. ทนุธนชาตจะถือหุ้นในธนาคารภายหลงัรวมกิจการร้อยละ 20 และมีการถือหุ้นในบริษัทย่อยต่าง ๆ  
เช่น  บล. ธนชาต บมจ. ธนชาตประกันภยั  บบส. ทีเอส  และ บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง ซึ่งจะถือหุ้นเกินร้อยละ 50 และ 
จะถือหุ้ นในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น เช่น บมจ. เอ็มบีเค  บมจ. ปทุมไรซมิลแอนด์แกรนารี 
บจ. อายิโนะโมะโต๊ะ และ บมจ. ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ ซึ่งเงินลงทนุเหลา่นีจ้ะเป็นสภาพคลอ่งสว่นเกินในอนาคตต่อไป 
ดงันัน้ ธุรกิจหลกัของทนุธนชาจตจะยงัคงเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจลงทนุ (Holding Company) 

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จงเพิ่มเติม ดงันี ้

ก่อนหรือหลงัการรวมกิจการนัน้ทุนธนชาตจะยังคงมีการประกอบกิจการเหมือนเดิม ยังคงถือหุ้นใน
ธนาคารพาณิชย์เหมือนเดิมแต่เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ขึน้โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นลดลง และจะถือหุ้นโดยตรงใน
บริษัทย่อยตามที่กล่าว รวมถึงถือหุ้ นใน บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง และหุ้ นในกลุ่ม บมจ. เอ็มบีเค มากขึน้ และการ
เปลีย่นแปลงอีกประการคือ ปัจจบุนัทนุธนชาตเป็นบริษัทแมข่องสถาบนัการเงิน อยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของ ธปท. ซึ่ง
มีกฎเกณฑ์และข้อจ ากดัในการประกอบธุรกิจ แต่ภายหลงัการรวมกิจการ ทุนธนชาตจะไม่เป็นบริษัทแม่ของกลุม่ธุรกิจ
ทางการเงินและไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. จะมีความคล่องตวัมากขึน้ในการด าเนินธุรกิจหรือการเข้าไป  
ถือหุ้นในบริษัทอื่น ทัง้นี ้เป็นเร่ืองที่คณะกรรมการจะต้องไปพิจารณาว่ามีช่องทางที่จะไปเพิ่มเงินลงทนุ หรือลงทนุอะไร 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นอย่างคุ้มค่ามากที่สดุ ส าหรับเร่ืองกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ขอให้คณุสมเจตน์  หมูศ่ิริเลศิ อธิบายเพิ่มเติม 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จงเพิ่มเติม ดงันี ้

1. เนื่องจากรายได้สว่นใหญ่ของทนุธนชาตหลงัจากการรวมกิจการ จะมาจากธนาคารใหม่ที่มีสดัสว่น
การถือหุ้นลดลงแตข่นาดของธนาคารใหญ่ขึน้ ดงันัน้ ทนุธนชาตจะยงัเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใต้
หมวดสถาบนัการเงิน 

2. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีการออกเกณฑ์ใหมค่ือจะต้องด าเนินการแจ้งเปลีย่นแปลงบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ
หลกั โดยมีคุณสมบัติคือจะต้องเป็นบริษัทที่ทุนธนชาตถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 และไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาเปลีย่นแปลงบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกั  
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คุณวสันต์  พงษ์พุทธมนต์  (ผู้ถอืหุ้น) 

1. เงินสดที่เหลอืจากการท าธุรกรรมครัง้นี ้ควรจะมีการเก็บไว้เป็นทนุส ารองเพื่อให้บริษัทมีสภาพคลอ่ง
ในการด าเนินธุรกิจหรือไม่ เนื่องจากหลังการรวมกิจการแล้วเสร็จ ทุนธนชาตยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนใน  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. หลงัจากที่ธนาคารธนชาตขายบริษัทยอ่ยให้แก่ BNS แล้ว ในอนาคต BNS จะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทยอ่ยเหลา่นีห้รือไม ่และจะถือหุ้นจ านวนเทา่ไหร่ จะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่ 

3. การท่ีทนุธนชาตถือหุ้นในธนาคารภายหลงัรวมกิจการร้อยละ 20 มีแนวทางหรือนโยบายที่จะเข้าไปมี
สว่นหรือมีอ านาจในการบริหาร หรือมีข้อตกลงในเร่ืองผู้บริหารระดบัสงูอยา่งไรบ้าง เนื่องจากมีความเช่ือมัน่ในผู้บริหาร
ของกลุ่มธนชาตจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ประกอบกับผลการด าเนินงานและราคาหุ้ นของธนาคาร  
ทหารไทยท าให้เกิดความกงัวลวา่ธนาคารภายหลงัรวมกิจการท่ีทนุธนชาตถือหุ้นนัน้ จะมีการบริหารงานท่ีดีหรือไม่ 

4. หลงัจากขายหุ้นธนาคารธนชาตแล้ว ทนุธนชาตจะมีทรัพย์สินจ านวนเท่าไหร่ และจะมีการลดมลูค่า
หุ้น (PAR) หรือไม ่เนื่องจากมีการเปลีย่นแปลงธุรกิจหลกั 

5. ผู้ ถือหุ้นของทนุธนชาตทุกราย จะกลายเป็นผู้ ถือหุ้นในธนาคารภายหลงัรวมกิจการโดยบงัคบัหรือ
สมคัรใจ ถ้าผู้ ถือหุ้นคนใดแสดงเจตจ านงว่าไม่ต้องการหุ้นของธนาคารใหม่ ก็จะยงัเป็นผู้ ถือหุ้นทุนธนชาตตามเดิมใช่
หรือไม ่

6. ขอทราบสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ 3 ราย ในธนาคารภายหลงัรวมกิจการ 

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

1. คณะกรรมการมีความระมดัระวงัในการที่จะบริหารหรือก ากบัดแูลบริษัท โดยได้พิจารณาและมีมติ
ให้น าเงินสว่นหนึ่งมาจ่ายเงินปันผลพิเศษครัง้เดียวจ านวนประมาณ 5,000 ล้านบาท และประกาศโครงการซือ้หุ้นคืน
จ านวน 5,000 ล้านบาท  ซึง่การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะต้องมเีงินสดที่จะสามารถจ่ายได้ โดยคณะกรรมการมัน่ใจแล้ว
ว่าไม่มีปัญหาเร่ืองสภาพคล่องและเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ และตามที่ได้แจ้งแล้วนัน้ทุนธนชาตมีทรัพย์สินอื่นที่มี
สภาพคล่องสามารถแปลงเป็นเงินสดได้จ านวนใกล้เคียง 10,000 ล้านบาท ดังนัน้  ขอให้ผู้ ถือหุ้ นมั่นใจได้ว่า 
คณะกรรมการได้พิจารณาด้วยความระมดัระวงั 

2. ส าหรับ BNS ขอชีแ้จงว่า BNS เป็นพนัธมิตรในการร่วมบริหารและถือหุ้นธนาคารธนชาต ซึ่งตามที่
ทราบกนัดีวา่ BNS อยากจะขายหุ้นธนาคารธนชาตเนื่องจากนโยบายของคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของ BNS 
ไมม่ีความสนใจที่จะลงทนุแถบภมูิภาคเอเชียและต้องการย้ายเงินลงทนุไปแถบอเมริกาใต้หรือแคริเบียน ซึ่ง BNS จะถือ
หุ้นของธนาคารภายหลงัการซือ้ขายหุ้นธนาคารทหารไทยในสดัสว่นน้อย ซึ่งการปรับโครงสร้างของธนาคารธนชาตนัน้ 
BNS จะเข้าซือ้บริษัทยอ่ยและบริษัทอื่นบางบริษัทของธนาคารธนชาตตามสดัสว่นการถือหุ้นในธนาคารธนชาตคือร้อย
ละ 49 แตเ่นื่องจาก BNS ต้องการย้ายเงินลงทนุออกจากประเทศไทย จึงมาขอเจรจาเพื่อให้ทนุธนชาตรับซือ้หุ้นบริษัท
ยอ่ยที่ BNS ซือ้จากธนาคารธนชาตบางบริษัทซึง่จะมีรายละเอียดขออนมุตัิในวาระท่ี 5 
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3. ถ้ามีการซือ้ขายหุ้ นธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยกันในเดือนธันวาคม 2562 ตามที่
คาดการณ์ไว้ จะมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการของทัง้ 2 ธนาคารให้เป็นชุดเดียวกัน  โดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 3 ราย 
คือ  1) ING  2) ทนุธนชาต และ 3) กระทรวงการคลงั จะมีตวัแทนเข้าไปเป็นกรรมการในธนาคารทหารไทยฝ่ายละ 2 คน 
ซึ่งทุนธนชาตได้ก าหนดให้ คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์  และคุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ เป็นกรรมการจากทุนธนชาต 
นอกจากนี ้จะมีตวัแทนจากกองทพับก 1 คน ที่เหลือเป็นกรรมการอิสระ โดยให้เกียรติตวัแทนกระทรวงการคลงัเป็น
ประธานกรรมการ คณุศภุเดช  พนูพิพฒัน์ จะด ารงต าแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ โดยตวัแทนจากทนุธนชาตจะมี
สว่นร่วมในการบริหารธนาคารภายหลงัรวมกิจการด้วย ซึ่งจะมีทีมงานและผู้บริหารระดบัสงูโดยเฉพาะด้ านเช่าซือ้ที่
ธนาคารธนชาตมีความช านาญเป็นพิเศษ เข้าไปบริหารงานอยา่งเต็มที่จึงขอให้ทกุทา่นมัน่ใจได้พอสมควรวา่ คณุศภุเดช  
พนูพิพฒัน์  และคณุสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  ซึ่งเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคลื่อนท าให้ธนาคารธนชาตเติบโตก้าวหน้ามา
ด้วยดีในอดีต ยงัคงมีสว่นส าคญัในการร่วมบริหารธนาคารภายหลงัรวมกิจการตอ่ไป 

4. ไม่มีการลดมูลค่าหุ้น (PAR) ซึ่งปัจจุบนัยงัคงอยู่ที่ 10 บาท ส าหรับขนาดทรัพย์สินของทนุธนชาต
หลงัจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารธนชาต จะอยู่ที่ประมาณ 170,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบนัตามงบการเงิน
รวมที่รวมสนิทรัพย์ของธนาคารธนชาตทัง้หมดจะอยูท่ี่ประมาณ 1,000,000 ล้านบาท 

5. ขอชีแ้จงเพื่อไมใ่ห้เกิดความสบัสน การประชมุครัง้นีเ้ป็นการขออนมุตัิให้มีการด าเนินการที่เก่ียวข้อง
กบัการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกบัธนาคารทหารไทย ซึ่งทนุธนชาตไม่ได้ไปรวมกิจการกบับริษัทใด ผู้ ถือหุ้น
ทนุธนชาตจะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นของทนุธนชาตตามเดิม ซึง่ถ้าผู้ ถือหุ้นทา่นใดเห็นด้วยหรือไมเ่ห็นด้วยในการซือ้ขายหุ้นใน
วาระใดก็สามารถลงมติได้ตามที่ต้องการ โดยการลงคะแนนจะมีผลท าให้เกิดหรือไม่เกิดการรวมกิจการของทัง้ 2 
ธนาคาร เทา่นัน้ 

6. ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ 3 ราย มีสดัสว่นการถือหุ้นในธนาคารทหารไทยภายหลงัการซือ้ขายหุ้นธนาคาร
ทหารไทยใกล้เคียงกัน คือ ING ประมาณร้อยละ 21 – 22  ทุนธนชาต ประมาณร้อยละ 20  และกระทรวงการคลงั
ประมาณร้อยละ 18 – 19 

ผลการลงมติวาระที่ 4.2 มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 701,494,548 96.3357 
ไมเ่ห็นด้วย 26,474,701 3.6357 
งดออกเสยีง 207,173 0.0284 
บตัรเสยี 0 0.0000 

มติ ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิให้ทนุธนชาตซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารทหารไทยในสว่นที่ เสนอขายให้แก่
ทุนธนชาตตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการทุนธนชาต 
มอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น 
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วาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ซือ้หุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของธนาคาร 
ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้
บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น
รายย่อยของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่จากวาระท่ี 2 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบว่าตามที่
ธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย ได้แก่ ทนุธนชาต  BNS  และ 
ผู้ ถือหุ้นรายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาต เพื่อให้การซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยแล้วเสร็จได้ตาม
แผนงาน ธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในสว่นของผู้ ถือหุ้นรายย่อยทกุรายของธนาคารธนชาต ผ่าน
บญัชี “ทนุธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต”  เพื่อให้ทนุธนชาตท าการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตทกุรายตามสดัสว่นการถือหุ้นในภายหลงั 

ซึง่ทนุธนชาตจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารทหารไทยในสว่นที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของ
ธนาคารธนชาต ผ่านบญัชี “ทนุธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต”  ในจ านวนรวมไม่เกิน 
33,549,035 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 0.03 - 0.04 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย 

ทัง้นี ้จะเร่ิมเปิดให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารทหารไทย
โดยเร็วต่อไป ภายหลงัจากทนุธนชาตซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดราคา 
ซือ้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย มีรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอในวาระที่ 4.2 แล้ว ซึ่งได้แสดง 
บนจอภาพ โดยสรุปได้ ดงันี ้

 

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย 
ในสว่นที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบญัชี “ทนุธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อย
ของธนาคารธนชาต”  เพื่อให้ทนุธนชาตเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในบญัชีดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร
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ธนชาตในภายหลงั และมอบหมายให้คณะกรรมการทนุธนชาต และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการทนุธนชาตมอบหมายมี
อ านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น  

โดยวาระนีม้ติต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น 
แตอ่ยา่งใด และขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติวาระที่ 4.3 มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 701,495,549 96.3632 
ไมเ่ห็นด้วย 26,474,700 3.6367 
งดออกเสยีง 212,173 - 
บตัรเสยี 0 - 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิให้ทุนธนชาตซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนที่เสนอขายให้แก่ ผู้ ถือหุ้น 
รายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้ 
ทุนธนชาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบัญชีดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตตามที่เสนอ และ
มอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการทุนธนชาตมอบหมายมีอ านาจในการ
ด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ซือ้หุ้นสามัญที่  Scotia Netherlands 
Holdings B.V. ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ
ของบริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอ
ในวาระนี ้

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 5 มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารต่าง ๆ ดังนี  ้
1) หนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 (เลม่ 1) หน้าที่ 21-24  2) สารสนเทศเก่ียวกบัการ 
ปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย และการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ (เล่ม 2) หน้าที่ 111-124 สารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายหลัง 
การปรับโครงสร้างธุรกิจ และ  3) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับความเหมาะสมของการ  
ปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวบกิจการ (เลม่ 3) ในสว่นท่ี 1 หน้า 5 

ในวาระที่ 5 นี ้ เป็นการเสนอเพื่อพิจารณาอนมุตัิให้ทนุธนชาตซือ้หุ้นสามญัที่ BNS ถืออยู่ในบริษัทย่อย
และบริษัทอื่นบางบริษัทภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจของทนุธนชาตและธนาคารธนชาต โดยทนุธนชาตได้ลงนามใน
บนัทกึข้อตกลงเก่ียวกบัการซือ้ขายหุ้นระหวา่งทนุธนชาต (ผู้ซือ้) และ BNS (ผู้ขาย)  เพื่อเข้าท ารายการดงักลา่ว เมื่อวนัท่ี 
8 สิงหาคม 2562 ทัง้นี ้ทุนธนชาต และ BNS จะเข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้นภายหลงัจากที่ธนาคารธนชาตจดัตัง้ SPV1 
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และ SPV2 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้จดัเตรียมการน าเสนอไว้ในรูปแบบของวีดิทศัน์ ความยาวประมาณ 4 นาที เพื่อให้ 
ผู้ ถือหุ้นเข้าใจและเป็นข้อมลูประกอบในการลงมติ  

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

“การพิจารณาอนมุตัิให้ทุนธนชาต ซือ้หุ้นสามญัที่ Scotia Netherlands Holdings B.V. หรือ BNS 
ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจของทุนธนชาตและธนาคารธนชาต  
เมื่อการด าเนินการซือ้ขายหุ้นของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็จสิน้ภายในธันวาคมปี 2562 ทนุธนชาต 
มีแผนที่จะซือ้หุ้ นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทจาก BNS เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์และเงินลงทุน 
ของทุนธนชาตในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท และเพื่อประโยชน์ของทุนธนชาตและผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาต  
ในระยะยาว ได้แก่ 1) นิติบคุคลล าดบัที่ 1 หรือ SPV1  2) นิติบคุคลล าดบัที่ 2 หรือ SPV2  3) บบส. ทีเอส (TSAMC) 
4) เอ็มบีเค (MBK) และ 5) ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี (PRG) 

โดยมีรายละเอียดการซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ จาก BNS เพื่อเสนอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา
อนมุตัิ ดงัแสดงในตาราง 

 
เงินสดที่ทนุธนชาตจะได้รับและแผนการใช้เงิน 

เงินสดที่ได้รับจากการขายหุ้นธนาคารธนชาต ประมาณ 80,707 ล้านบาท ใช้ในการปรับโครงสร้างธุรกิจ 
ประมาณ 14,868 ล้านบาท จากนัน้น าเงินสดไปซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารทหารไทย ประมาณ 45,200 ล้านบาท 
รวมถึงซือ้หุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทเพิ่มเติมจาก BNS อีกประมาณ 12,082 ล้านบาท และเงินสด
คงเหลอืจากการเข้าท ารายการในครัง้นีป้ระมาณ 8,557 ล้านบาท แสดงดงัตาราง 
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เมื่อประมาณการสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงมูลค่าผลตอบแทนคงเหลือจากการท ารายการ

ดงักลา่วข้างต้น ทนุธนชาตจะมีสภาพคลอ่งเป็นเงินสดคงเหลอืหลงัจากท ารายการทัง้หมดไมต่ ่ากวา่ 10,000 ล้านบาท 

คณะกรรมการทุนธนชาตได้พิจารณาแนวทางการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินที่จะเกิดขึน้เพื่อเป็น
ประโยชน์ตอ่ทนุธนชาต และผู้ ถือหุ้น จึงมีมติก าหนดแนวทางการบริหารเงินดงักลา่ว 2 แนวทางดงันี ้

1) ประกาศโครงการซือ้หุ้ นคืนจ านวนไม่เกิน 97 ล้านหุ้ น และในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท 
โดยก าหนดแนวทางไว้ว่าราคาซือ้คืนให้เท่ากับไม่เกินราคาเฉลี่ย ของวันท าการก่อนวันซือ้หุ้ นคืนในระบบของ  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2) จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเป็นเงินปันผลพิเศษ ในอตัราหุ้นละ 4 บาท 

ทัง้นี  ้ในการประชุมคณะกรรมการทุนธนชาตคราวแรก ภายหลังจากวันที่ท ารายการดังกล่าว 
คณะกรรมการทนุธนชาต จะได้พิจารณาและมีมติรายละเอียดโครงการซือ้หุ้นคืนและประกาศรายละเอียดโครงการตาม
เกณฑ์ที่กฎหมายและประกาศทางการก าหนด รวมทัง้มีมติจ่ายเงินปันผลพิเศษแก่ผู้ ถือหุ้น จึงขอแจ้งแนวทางการบริหาร
สภาพคลอ่งสว่นเกินภายหลงัวนัท่ีท ารายการดงักลา่ว” 

ภายหลงัจากการน าเสนอวีดิทศัน์ คณุสมเจตน์  หมูศ่ิริเลศิ ขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้
ทุนธนชาตซือ้หุ้ นสามัญที่ BNS ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ 
ของทุนธนชาตและธนาคารธนชาต และมอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ 
ทนุธนชาตมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็น และเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น 

โดยวาระนีม้ติต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น 
ดงันี ้
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คุณศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี  (ผู้ถอืหุ้น) 

1. ขนาดของธนาคารภายหลงัรวมกิจการจะเป็นอนัดบัที่เท่าไหร่ และถ้าเทียบกับธนาคารกรุงไทยจะ
เป็นอยา่งไร 

2. ทรัพย์สนิท่ีเป็นท่ีดิน อาคาร หรือสาขาตา่ง ๆ ของทัง้ 2 ธนาคาร หรือสาขาที่ติดกนั มีนโยบายบริหาร
จดัการอยา่งไรบ้าง 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

1. ตามที่น าเสนอในวาระท่ี 2 ธนาคารภายหลงัรวมกิจการจะมขีนาดสนิทรัพย์ใกล้เคียง 2 ล้านล้านบาท 
หรือประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท เป็นอนัดบัที่ 6 ของอตุสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทย ที่มีความแข็งแกร่งขึน้ โดยจะมี
ขนาดสินทรัพย์ใกล้เคียงกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถ้าหากเทียบกบัธนาคารกรุงไทยนัน้ ธนาคารกรุงไทยมีขนาดใหญ่
กวา่มาก  

2. เร่ืองสาขาของทัง้ 2 ธนาคาร รวมถึงทรัพย์สินอื่น ขอให้ฝ่ายจัดการมีเวลาในการพิจารณา  
โดยละเอียด เนื่องจากเป็นเร่ืองที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ซึ่งหลงัจากการซือ้ขายหุ้นธนาคารทหารไทยแล้ว จะมี
ทีมงานเข้าไปดแูลบริหารจดัการเร่ืองดงักลา่วโดยเฉพาะ เพื่อให้แนใ่จวา่มีโครงขา่ยสาขาที่จะสามารถรองรับและอ านวย
ความสะดวกให้แก่ลกูค้าได้มากพอสมควร โดยหลกัการคือมีศกัยภาพในการแข่งขนัที่มากขึน้และลกูค้าสามารถเข้าถึง
บริการได้สะดวก รวดเร็วมากขึน้ 

ผลการลงมติวาระที่ 5 มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 701,536,648 96.3376 
ไมเ่ห็นด้วย 26,457,300 3.6332 
งดออกเสยีง 212,474 0.0291 
บตัรเสยี 0 0.0000 

มติ ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิให้ทนุธนชาตซือ้หุ้นสามญั Scotia Netherlands Holdings B.V. ถืออยู่ในบริษัท
ย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจของทุนธนชาตและธนาคารธนชาตตามที่เสนอ และ
มอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการทุนธนชาตมอบหมายมีอ านาจในการ
ด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็น และเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น 

วาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานที่ประชุม  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและค าถามต่าง ๆ ได้ โดยมีผู้ ถือหุ้ น
ซกัถาม / แสดงความเห็น ดงันี ้

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

ในวาระที่ผ่านมามีหลายวาระที่มีการอนุมัติให้บริษัทด าเนินการบางอย่างแทนผู้ ถือหุ้ นหรือซือ้หุ้ น  
บางบริษัทแทนผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ซึ่งผู้ ถือหุ้ นทุนธนชาตบางท่านอาจจะมีคว ามสงสยัว่า ท าไม 
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ทุนธนชาตต้องเข้าไปกระท าการแทนผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ขออธิบายว่าเป็นเร่ืองที่มีความจ าเป็น 
เนื่องจากในการซือ้ขายหุ้นของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย รวมถึงการปรับโครงสร้างกิจการจะต้องเกิดขึน้ใน
ช่วงเวลาที่สัน้มาก จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จ านวน 700 กว่าราย มารวมตวัเพื่อท า
รายการพร้อม ๆ กนั แตเ่พื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จึงได้
ตกลงกนัวา่ขอให้ทนุธนชาตเข้ามาช่วยเหลอืในการท ารายการตา่ง ๆ แทนผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต โดยการ
รับซือ้หุ้ นที่ปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารธนชาต รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนธนาคารทหารไทยในส่วนของผู้ ถือหุ้น  
รายยอ่ยไว้ก่อน เพื่อให้เกิดการท ารายการในระยะเวลาอนัสัน้ตามแผนที่ก าหนดไว้ จากนัน้ทนุธนชาตจะเสนอขายหุ้นที่
รับซือ้มาในสว่นดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตในราคาเดียวกบัท่ีซือ้มา จะเห็นได้วา่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย
ของธนาคารธนชาตไมเ่สยีเปรียบผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ซึง่หากมีกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตทา่นใดไมส่นใจที่
จะซือ้หุ้ นที่เสนอขาย ทุนธนชาตจะรับหุ้ นในส่วนนัน้ไว้เอง ซึ่งมีจ านวนน้อยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้ นของ 
ทนุธนชาตแตอ่ยา่งใด 

นอกจากนี ้คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์ ขอเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า ในการปรับเปลี่ยนการบริหารงานใน
ธนาคารภายหลงัรวมกิจการนัน้ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO ของธนาคาร
ภายหลงัรวมกิจการจะยงัคงเป็นคุณปิติ  ตัณฑเกษม ตามเดิม โดยคุณประพนัธ์  อนุพงษ์องอาจ จะด ารงต าแหน่ง 

President และมีผู้บริหารที่ส าคญัของธนาคารธนชาตอีกหลายท่านที่จะเข้าไปช่วยในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ซึ่งจะ
ท าให้การด าเนินกิจการมีความตอ่เนื่อง 

คุณศิริวัฒน์  วรเวทวุฒคุิณ  (ผู้ รับมอบฉนัทะ) 

1. ขอแสดงความยินดีที่วันนีท้ี่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างธุรกิจและการรวมกิจการของ
ธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย โดยสว่นตวัผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ถกูต้องเนื่องจากธนาคารทหารไทยสามารถระดม
เงินฝากที่ต้นทนุไมส่งู สว่นธนาคารธนชาตมีความช านาญด้านสนิเช่ือเช่าซือ้ ถ้ารวมกนัแล้วน่าจะมีก าไรที่ดีขึน้ จากการ
ที่มีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึน้เป็น 10 กว่าล้านคน ผมมั่นใจว่าธนาคารภายหลังรวมกิจการที่จะเกิดขึน้ จะมีผล 
การด าเนินงานดีขึน้ และผู้ ถือหุ้นนา่จะได้รับเงินปันผลเพิ่มมากขึน้ 

2. สิง่ที่กงัวลคือเร่ืองผลประโยชน์ของพนกังานของธนาคารธนชาตจะมีการลดจ านวนพนกังานหรือไม ่
ขอให้ชีแ้จงเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังานได้รับทราบ 

3. อีกเร่ืองที่กังวลคือเร่ืองที่เราเป็นอนัดบัที่ 6 ที่โตขึน้ ใกล้เคียงอันดับ 5 อยากฝากไว้ว่า ในสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นขาลง ทีมผู้บริหารคือคณุศภุเดช  พนูพิพฒัน์  และคณุสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  ไม่ควรด าเนินธุรกิจในเชิงรุก
มากเกินไป อยากให้เน้นที่ผลก าไรมากกว่าการขยายสินเช่ือ ถึงแม้ว่าการรวมกิจการครัง้นีจ้ะได้ประโยชน์จากการที่มี
ต้นทุนที่ต ่า แต่ไม่อยากให้เร่งตัวเองเพื่อให้ขึน้ไปเป็นอันดับที่ 5 หรือที่ 4 เพราะอาจจะเจอปัญหาจ ากการที่มีหนี ้
ที่ไมก่่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้ 

4. มีความเช่ือมั่นในตัวของท่านประธานและทีมบริหาร ในการไปบริหารธนาคารภายหลัง  
รวมกิจการท่านประธานแจ้งว่าท่านไม่ได้ไป แล้วท่านไปไหน ขอร้องว่าอย่าเพิ่งเกษียณ ท่านอาจจะไปเป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการชดุใดก็ได้ 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 
บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
หน้า 30 จาก 30 

5. ช่ือของธนาคารใหม่ที่จะเป็นธนาคารทหารไทยธนชาต ส าหรับตัวย่อที่ใช้ในตลาดหลักทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทย  มีความเห็นสว่นตวัอยากฝากไว้วา่นา่จะเป็น TTB มาจาก TMB Thanachart Bank 

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

1. ขอบคุณมากครับ ปัจจุบันผมอายุ 75 ปี  หากสขุภาพยังดีก็จะอยู่ที่ทุนธนชาตไปอีกสกัพัก เร่ือง
ธนาคารท่ีรวมกิจการกนัขออนญุาตสง่คณุศภุเดช  พนูพิพฒัน์  และ คณุสมเจตน์  หมูศ่ิริเลศิ ไปบริหารงานแทน 

2. เร่ืองที่จะไม่เร่งให้การเติบโตจะเป็นอนัดบั 5 นัน้ เห็นด้วย คือ นโยบายไม่ได้คิดว่าจะต้องขึน้ไปเป็น
อนัดบัที่ 5 ในความเป็นจริง ธนาคารภายหลงัรวมกิจการจะมีขนาดห่างจากอนัดับ 5 พอสมควร และขนาดกิจการ  
หลงัการรวมกิจการอาจจะน้อยกวา่ 2 ล้านล้านบาท เพราะจะมีลกูค้าที่ซ า้ซ้อนกนั 

3. เร่ืองคนเป็นเร่ืองใหญ่ที่กรรมการให้ความส าคัญ ซึ่งเวลาประมาณ 2 ปี ก่อนการรวมกิจการ 
จะพิจารณาอย่างรอบคอบ ทัง้นี ้มีข้อมูลสถิติที่น่าสนใจคือ ในแต่ละปีทัง้ 2 ธนาคาร จะมีจ านวนพนกังานที่ลาออก  
และเกษียณอายปุระมาณ 2,000 – 3,000 คน ซึ่งในอดีตหลงัจากพนกังานออกไป ธนาคารจะจ้างกลบัเข้ามาท างาน 
ในจ านวนเท่าเดิม แต่หลงัจากนีส้มมติว่ามีพนกังานออกไป 3,000 คน อาจจะมีการจ้างกลบัเข้ามาไม่ถึง 3,000 คน 
ซึ่งอาจจะแค่ประมาณ 500 คน และส าหรับการรวมกิจการอาจจะมีต าแหน่งมีความซ า้ซ้อนหรือมีการโยกย้ายงาน 
แตอ่ยา่งไรก็ตาม จ านวนพนกังานท่ีจะเกษียณอายกุ่อนก าหนดนา่จะมีจ านวนไมม่าก 

นอกจากนีไ้มม่ีผู้ เสนอเร่ืองอื่นใดเข้าสูก่ารพิจารณา ประธานที่ประชมุจึงกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา    12.57    นาฬิกา 

ลงช่ือ              นายบันเทิง  ตันติวิท            ประธานท่ีประชมุ 
 (               นายบนัเทิง  ตนัติวิท               ) 

ลงช่ือ           นายภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง          ผู้จดบนัทกึการประชมุ 
 (             นายภาณพุนัธุ์  ตวงทอง           ) 


