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หน้า 1 จาก 30 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

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

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา 
 

 องค์ประชุม ณ เวลา 10.07 นาฬิกา มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง จํานวน 565 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 7,590,179 

หุ้น  และผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จํานวน 1,597 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 678,742,549 หุ้น รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 2,162 

ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 686,332,728 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.9061 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจํานวน 

1,165,129,703 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ทัง้นี ้ทุนธนชาตมีหุ้นท่ีถืออยู่จากการซือ้หุ้นคืน (Treasury Stock) จํานวน 

19,467,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.67 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของทนุธนชาต ซึง่หุ้นจํานวนดงักลา่วไมไ่ด้

นํามาลงทะเบียน และไมน่บัเป็นองค์ประชมุ รวมทัง้ไมม่ีสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้

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

กําหนด ถือหุน้รวมกนัเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทนุธนชาต เป็นจํานวน 16,801,430 

หุน้ ซ่ึง ธปท. อนญุาตใหใ้ช้สิทธิลงคะแนนเสียงไดร้วมกนัไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

ทนุธนชาต ดงันัน้ จํานวนหุน้ทีป่ระธานทีป่ระชมุรายงานตอนเปิดประชมุ ในส่วนของผูถื้อหุน้ 2 รายดงักล่าว จะสามารถ

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

 กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายบนัเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการ  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

2. นายศภุเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร) 

3. นางศิริเพ็ญ สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล  (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

4. นายธีรพจน์ วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

และกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไม่เป็น

ผู้บริหาร) 

5. นายปริญญา หอมเอนก กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการกํากับความเสี่ยง  (กรรมการ

อิสระ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

6. นายวิชิต  ญาณอมร กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  และ

กรรมการกํากบัความเสีย่ง  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

7. นายธีรนนัท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกํากบัความเสีย่ง  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

8. นางสาวสวุรรณภา สวุรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

9. นายสมเจตน์ หมูศ่ิริเลศิ กรรมการบริหาร  กรรมการกํากับความเสี่ยง  และกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 
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 เปิดประชุม  นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม 

วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อเวลา 10.07 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ โดยพิจารณาเรียงตาม

ระเบียบวาระการประชมุ ดงัรายละเอียดในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุท่ีได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว  

โดย ประธานที่ประชุม แต่งตัง้ให้  คุณภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง  เลขานกุารบริษัท เป็นผู้จดบนัทึกการประชุม 

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

ตลอดจนชีแ้จงรายละเอียดวิธีการดําเนินการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

เลขานุการบริษัท  เรียนชีแ้จงว่า การประชุมวนันี ้ทุนธนชาตได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ 

ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว จํานวน 3 เลม่ ประกอบด้วย 

1. หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ เลม่ 1 

2. สารสนเทศเก่ียวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จํากัด 

(มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) และธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย”) และการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจ เลม่ 2 

3. รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการ

และการควบรวบกิจการ เลม่ 3 

อีกทัง้ ได้จดัทําเอกสารข้อมลูสาํคญัท่ีเสนอให้ผู้ 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 กําหนดค่าตอบแทน  และ

บรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการกํากบัความเสี่ยง โดยได้แนะนํากรรมการทุนธนชาตเป็น

รายบคุคล 

สําหรับการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีไ้ด้มีผู้บริหารของทุนธนชาต และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

(“ธนาคารธนชาต”) เข้าร่วมประชุมด้วย  ดงันี ้ 1) คุณกําธร  ตนัติศิริวฒัน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายการเงินของ 

ทนุธนชาต  2) คุณประพนัธ์  อนพุงษ์องอาจ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 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 จํากดั ซึ่งคณะกรรมการทนุธนชาตได้มีมติแต่งตัง้ให้เป็น 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ ถือหุ้น โดยได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

เก่ียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
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การประชุม เล่ม 3  และได้เข้าร่วมประชุมในครัง้นีด้้วย ดงันัน้ หากในระหว่างการประชุมท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์จะให้

กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือท่ีปรึกษาฯ ตอบชีแ้จงข้อซกัถามก็สามารถดําเนินการได้ 

หลงัจากนัน้ ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีของโรงแรมเรียนชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงเส้นทางหนีไฟกรณีท่ีเกิดเหตฉุกุเฉิน

หรือเพลงิไหม้เพ่ือความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้น  

ต่อจากนีข้อเชิญผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน  เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นีด้้วย โดยคณุศิริมล 

รังษีกิจโพธ์ิ (ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายย่อย) อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในครัง้นี ้และเลขานุการ

บริษัทได้ชีแ้จงรายละเอียดวิธีการดําเนินการประชมุให้ทราบ สรุปได้ดงันี ้

• ทนุธนชาตได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนไว้ให้กบัทกุทา่นเพ่ือความสะดวกในการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติ 

ในการประชุม โดยบัตรลงคะแนนท่ีท่านได้รับจะแบ่งเป็นวาระต่าง ๆ รวมทัง้หมด 8 บัตร  ซึ่งฝ่ายจัดการได้พิมพ์

รายละเอียดไว้ในบตัรแล้ว สาํหรับวาระท่ี 2 เป็นการเสนอรายงานเพ่ือให้ท่ีประชุมรับทราบเท่านัน้จึงไม่มีบตัรลงคะแนน 

โดยผู้ ถือหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิมีสทิธิลงคะแนน 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง 

• ในระหวา่งการประชมุแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีมีประเด็นชีแ้จงหรือคําถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุ

เพ่ือให้ผู้จดบนัทกึการประชมุ ได้บนัทกึรายงานการประชมุได้ถกูต้อง 

• การออกเสยีงลงมติ สาํหรับท่านท่ีประสงค์จะใช้สิทธิลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด 

กรุณากรอกมติของท่านพร้อมลงนามไว้ในบตัร เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บและรวบรวมคะแนน

ดงักลา่ว  บตัรลงคะแนนใดท่ีมิได้ลงลายมือช่ือในบตัร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บตัรเสีย” โดยบตัรท่ี 

งดออกเสยีง และบตัรเสยี จะไมนํ่ามานบัเป็นฐานคะแนนเสยีง ยกเว้น วาระท่ี 3.1, 4.1, 4.2 และวาระท่ี 5 จะนบัรวมเป็น

ฐานในการคํานวณคะแนนเสยีงด้วย 

• สําหรับท่านท่ีมีมติ “เห็นด้วย” ไม่ต้องส่งบตัรลงคะแนน โดยทุนธนชาตจะนําคะแนนเสียงท่ีมีมติไม่เห็น

ด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี และไมม่ีสทิธิออกเสยีง หกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในแตล่ะ

วาระนัน้  ได้จํานวนเท่าใดจะถือเป็นคะแนนเสียงท่ีมีมติเห็นชอบด้วย ทัง้นี ้รวมถึงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้แสดงการ 

ลงมติในแตล่ะวาระไว้อยา่งชดัเจนในหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย 

• ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานท่ีประชุมจะขอดําเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน 

เมื่อการรวมคะแนนเป็นท่ีเรียบร้อยก็จะกลบัมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป 

หลงัจากการชีแ้จงดงักล่าวข้างต้น ประธานท่ีประชุมจึงขอเข้าสูก่ารพิจารณาตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ 

ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 

 ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าสําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้จัดขึน้ 

เมื่อวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562 ซึง่รายงานการประชมุดงักลา่วจําเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาความถกูต้องร่วมกนั 

โดยรายละเอียดของร่างรายงานการประชุม ได้จดัพิมพ์ไว้ในเลม่หนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมหน้าท่ี 26 ถึงหน้าท่ี 43 

โดยขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดงักลา่ว พร้อมสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงาน
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การประชุมในจุดใดบ้างหรือไม่ หากผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีมีประเด็นชีแ้จงหรือคําถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลเพ่ือให้ 

ผู้จดบนัทกึการประชมุ ได้บนัทกึรายงานการประชมุได้ถกูต้อง 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมดงักลา่ว ประธานท่ีประชุมจึง

เสนอให้ท่ีประชมุลงมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 680,981,264 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 102,175 - 
บตัรเสยี 0 - 

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและ 

ออกเสยีงลงคะแนน รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และธนาคาร

ธนชาต จาํกัด (มหาชน) และแผนการรวมกิจการ 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้ นําเสนอ

วาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 5 ตอ่ท่ีประชมุ 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ในวาระท่ี 2 นี ้เป็นการรายงานรับทราบการปรับโครงสร้าง

ธุรกิจของทนุธนชาต และธนาคารธนชาต และแผนการรวมกิจการระหวา่งธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย ซึ่งได้

จัดเตรียมการนําเสนอไว้ในรูปแบบของวีดิทัศน์ ความยาวประมาณ 10 นาที เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจและเป็นข้อมูล

ประกอบในการลงมติวาระอ่ืน ๆ ตอ่ไป  

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

“จดุมุง่หมายเดียวของธนชาตคือการสร้างความก้าวหน้าให้กบัลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสียทัง้หมด

และสิง่ท่ีจะทําให้เราไปได้ไกลกวา่ในยคุ Digital Disruption คือ สร้างการเติบโตท่ีแข็งแกร่งมากขึน้ในการดําเนินธุรกิจ 

การรวมกิจการธนาคารในครัง้นี ้จะยกสถานะของธนาคาร (Merged Bank) เป็นธนาคารขนาดใหญ่

อนัดบั 6 ของประเทศท่ีแข็งแกร่งขึน้ มีขนาดสนิทรัพย์รวมเกือบ 2 ล้านล้านบาท มีโครงสร้างทางธุรกิจและความชํานาญ

ท่ีเสริมรับกนั ผนกึฐานลกูค้าเพ่ิมมากขึน้กวา่ 10 ล้านคน สง่ผลดีตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย 

ด้วยจุดแข็งของ 2 ธนาคารท่ีจะสง่เสริมกนั (Synergy) ธนาคารทหารไทย มีจุดเด่นในการระดมเงินฝาก 

สว่นธนาคารธนชาตเป็นผู้ นําด้านสนิเช่ือรายยอ่ยโดยเฉพาะสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ เมื่อ 2 ธนาคารผนกึเข้าด้วยกนั จะเพ่ิม

ศักยภาพในการระดมเงินฝากจากฐานลูกค้าท่ีเพ่ิมขึน้ พร้อมสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างสินเช่ือได้เป็นอย่างดี 

เกิดประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ 3 ด้านหลกั ๆ คือ 
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1) ด้านงบดุล  

 การรวมกิจการทําให้มูลค่าของกิจการเพ่ิมขึน้จากการมีงบดุลท่ีเหมาะสม (Balance Sheet 

Optimization) 

2) ด้านต้นทุน 

การรวมกิจการทําให้ได้ประโยชน์จากขนาดกิจการท่ีใหญ่ขึน้ (Scale) โดยเฉพาะการรวมกันของ

หนว่ยงานสนบัสนนุท่ีสาํคญั 

3) ด้านรายได้ 

การรวมกิจการทําให้ฐานลูกค้าเพ่ิมขึน้กว่าเท่าตัว เท่ากับเพ่ิมศักยภาพในการสร้างรายได้จาก

ผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินท่ีครอบคลมุยิ่งกวา่เดิม 

ด้วยความมั่นใจในความสําเร็จของการรวมกิจการในครัง้นีส้อดคล้องกับการประกาศความตัง้ใจท่ี

ธนาคารธนชาตจะสร้างความก้าวหน้าให้กบัลกูค้าในทกุวนั (Your Everyday Progress) โดยแบ่งขัน้ตอนสําคญัเป็น 2 

ช่วงคือ 1) การดําเนินการเพ่ือปรับโครงสร้างธุรกิจของทนุธนชาตและธนาคารธนชาตก่อนการรวมกิจการ และ 2) การ

ดําเนินการตามแผนการรวมกิจการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ก่อนการรวมกิจการ ดําเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจของทนุธนชาตและธนาคารธนชาต โดยลดขนาด

กิจการของธนาคารธนชาตให้มีขนาดกิจการใกล้เคียงกบัธนาคารทหารไทย เพ่ือความเหมาะสมในการรวมกิจการ โดย

ธนาคารธนชาตจะทําการขายหุ้นบริษัทลกูและบริษัทอ่ืนบางบริษัท 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) 

ธนาคารธนชาตจะจดัตัง้นิติบุคคลลําดบัท่ี 1 หรือ SPV1 ขึน้มา เพ่ือขายให้แก่ทนุธนชาตและ BNS จากนัน้ธนาคาร 

ธนชาตจะขายหุ้นราชธานีให้แก่ SPV1 และผู้ ถือหุ้นรายย่อยทุกรายตามสดัส่วนอย่างเท่าเทียมกัน  อีกทัง้ธนาคาร 

ธนชาตจะจัดตัง้นิติบุคคลลําดับท่ี 2 หรือ SPV2 มาซือ้หุ้ นของซีคอน (SEACON)  อายิโนะโมะโต๊ะ (AJNMT)  

ธนชาตกรุ๊ปลสีซิ่ง (TGL)  ธนชาตเทรนน่ิง (TTD)  สคิบเซอร์วิส (SSV) และธนชาตแมเนจเม้นท์ (TMS) จากนัน้ธนาคาร 

ธนชาตจะขายหุ้น SPV2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายตอ่ไปตามสดัสว่นอยา่งเทา่เทียมกนั 

 กรณีการขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ทนุธนชาต จะซือ้หุ้นในสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นรายย่อยมาก่อน

ผ่านบญัชี “ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” จากนัน้จะได้เสนอขาย หรือ reoffer ต่อ 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยตอ่ไปโดยเร็ว 

 โดยจํานวนและสดัสว่นหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนท่ีธนาคารธนชาตจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ทกุรายตามสดัสว่นการถือหุ้น ดงัรายละเอียดในตาราง ซึ่งอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมเลม่ 1 หน้า 6 และ เลม่ 2 

หน้า 29-40 
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การทํารายการครัง้นีเ้พ่ือให้มีการซือ้ขายด้วยมลูคา่ยตุิธรรมและสะท้อนข้อมลูทางการเงินท่ีใกล้เคียง

กบัวนัท่ีเกิดรายการมากท่ีสดุ จึงได้จดัทําเกณฑ์การกําหนดราคาเป็นสตูรดงัตาราง 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 ตามลาํดบั การปรับโครงสร้างจะแล้วเสร็จภายใน

ธนัวาคม ปี 2562 
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2) กระบวนการรวมกิจการ จะแบง่เป็น 2 ช่วง คือ 

ช่วงท่ี 1 เร่ิมจากธนาคารทหารไทยจะเสนอซือ้หุ้ นของธนาคารธนชาตจากผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 

ธนชาตทุกราย โดยจะชําระค่าหุ้นเป็นเงินสด ขณะเดียวกนัจะเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาต 

ทุกราย โดยทุนธนชาต และ BNS จะนําเงินท่ีได้รับจากธนาคารทหารไทยกลับเข้ามาซือ้หุ้ นเพ่ิมทุนของธนาคาร 

ทหารไทย รวมถึงทุนธนชาตจะเข้าซือ้หุ้นในส่วนท่ีธนาคารทหารไทยจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร 

ธนชาตเพ่ือเสนอขายตอ่ให้กบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยโดยเร็วตอ่ไป 

การทํารายการครัง้นีเ้พ่ือให้มีการซือ้ขายด้วยมลูคา่ยตุิธรรมและสะท้อนข้อมลูทางการเงินท่ีใกล้เคียง

กบัวนัท่ีเกิดรายการมากท่ีสดุ จึงได้จดัทําเกณฑ์การกําหนดราคาซือ้ขายหุ้นธนาคารธนชาต เป็นสตูรดงัตาราง ซึ่งอยู่ใน

เอกสารประกอบการประชมุ เลม่ 1 หน้า 14-15 และ เลม่ 2 หน้า 55-56 

 

เกณฑ์การกําหนดราคาซือ้ขายหุ้นธนาคารทหารไทยเป็นสตูรดงัตาราง ซึ่งอยู่ในเอกสารประกอบ 

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

 

นอกจากนี ้ทนุธนชาตจะเสนอขาย หรือ reoffer หุ้นธนาคารทหารไทย รวมทัง้หุ้นบริษัทท่ีปรับโครงสร้าง

ผา่นบญัชี “ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาต” ตอ่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยตามสดัสว่นการถือหุ้น

ตอ่ไปโดยเร็ว 

ช่วงท่ี 2 เมื่อการดําเนินการซือ้ขายหุ้นของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็จสิน้ ซึ่งมีกําหนด

ภายในธนัวาคมปี 2562 ธนาคารทหารไทยจะถือหุ้นธนาคารธนชาตประมาณร้อยละ 100 จากนัน้ธนาคารธนชาตและ

ธนาคารทหารไทยจะร่วมกันดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรวมกิจการทัง้ด้านระบบงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ การรวมสาขาและช่องทางการให้บริการ แผนบุคลากรและอ่ืน ๆ จนกระทัง่ธนาคารธนชาตโอนกิจการ

ทัง้หมด หรือ Entire Business Transfer ให้แก่ธนาคารทหารไทย จากนัน้ธนาคารธนชาตจะหยุดกิจการและ 

คืนใบอนญุาต ทัง้หมดคาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2564 

โดยภายหลงัการโอนกิจการทัง้หมดแล้ว โครงสร้างการถือหุ้นของ Merged Bank จะเป็นดงัภาพ 

 

ทัง้ นี  ้การดํา เ นินการทัง้หมดจะดํา เ นินการภายหลังจากท่ีได้ รับความเห็นชอบจากธนาคาร 

แห่งประเทศไทยและหน่วยงานทางการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีตกลงไว้ในสญัญาท่ีเก่ียวข้อง 

ซึง่ข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีสาํคญัได้แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชมุเลม่ 2 หน้า 27 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 

หน้า 9 จาก 30 

มลูค่าของประโยชน์ หรือ Synergy ท่ีคาดว่าจะรับรู้จากการรวมกิจการในครัง้นี ้ ตลอดช่วงอายุสงูถึง 

30,000 - 40,000 ล้านบาท จะสง่ผลดีตอ่ผู้มีสว่นร่วมทกุฝ่าย โดยเฉพาะต่อลกูค้า คู่ค้า พนกังานและผู้ ถือหุ้น เพราะจะ

นําไปสูก่ารยกระดบัการให้บริการครอบคลมุทกุกลุม่ผลติภณัฑ์สาํหรับทกุกลุม่ลกูค้า  

ท่ีสําคญัในด้านบุคลากร เราจะรักษาพนกังานของทัง้ 2 ธนาคารไว้พร้อมปรับรูปแบบให้ประสานการ

ทํางานร่วมกนัด้วยแผนพฒันาศกัยภาพบคุลากรของทัง้ 2 ธนาคารให้เติบโตไปกบัธนาคารใหม่ ทัง้เพ่ิมพนูความรู้และ

ทักษะใหม่ ๆ ให้รับมือกับการแข่งขันและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป พร้อมให้บริการลูกค้าท่ีเพ่ิมขึน้ถึง 10 ล้านคน 

การรวมกิจการครัง้นีจ้ึงเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัและสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนให้กบัลกูค้า คู่ค้า พนกังาน 

ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายอยา่งแนน่อน 

สดุท้ายเราขอให้ความมัน่ใจแก่ท่านผู้ ถือหุ้นด้วยวิสยัทศัน์และความเช่ียวชาญของผู้บริหาร ตลอดจน

ความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีจะนํามาซึ่งผลสําเร็จของภารกิจในครัง้นี ้เพราะหน้าท่ีของเราคือทําให้คุณไปได้ไกลท่ีสุด 

การเติบโตท่ีก้าวหน้าจึงเป็นจดุมุง่หมายเดียวของธนชาตมาร่วมก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กนั” 

ภายหลงัจากการนําเสนอวีดิทศัน์ คณุสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า สําหรับวาระนีท้กุท่าน 

ก็ได้รับทราบข้อมลูการปรับโครงสร้างธุรกิจของทนุธนชาตและธนาคารธนชาต และแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคาร

ธนชาต และธนาคารทหารไทย โดยรายละเอียดได้แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุมท่ีจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า

แล้ว และเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นการเสนอเพ่ือทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือ 

ข้อซกัถาม ขอให้ผู้ ถือหุ้นรวบรวมไว้เพ่ือเสนอในวาระตอ่ ๆ ไป  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการดาํเนินการที่สาํคัญเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจของ บริษัท ทุนธนชาต 

จาํกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซือ้ หุ้นสามัญที่ ธนาคารธนชาต 

จํากัด (มหาชน) ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ในส่วนที่ เสนอขายให้แก่ บริษัท 

ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน)  

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระท่ี 3.1 มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารต่าง ๆ ดงันี ้

1) หนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 (เลม่ 1) หน้าท่ี 5-10  2) สารสนเทศเก่ียวกบัการปรับ

โครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย และการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจ (เลม่ 2) หน้าท่ี 29-40 ข้อ 4.1 สินทรัพย์ท่ีจะได้มาภายใต้การปรับโครงสร้างฯ หน้าท่ี 

53-55 ข้อ 5.1 เกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืน หน้าท่ี 57-58 ข้อ 6.1 มลูค่า

รวมของสิ่งตอบแทนในการปรับโครงสร้างฯ และ  3) รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับ 

ความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวบกิจการ (เลม่ 3) ในสว่นท่ี 1 หน้า 4 

จากวาระท่ี 2 ตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบการดําเนินการเก่ียวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจของ 

ทนุธนชาต และธนาคารธนชาต  ตามท่ีได้กลา่วแล้วนัน้  โดยการปรับโครงสร้างฯ จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนท่ี

ธนาคารทหารไทยจะทําการเสนอซือ้หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตจากผู้ ถือหุ้นธนาคารธนชาตทกุราย และเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายซึ่งเบือ้งต้นมีกําหนดการวนัท่ีทํารายการภายในเดือนธันวาคม 

2562 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 

หน้า 10 จาก 30 

ธนาคารธนชาตจะขายหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายตามสดัส่วนการ 

ถือหุ้ น ซึ่งทุนธนชาตจะเข้าซือ้หุ้ นดังกล่าวจากธนาคารธนชาต ตามสดัส่วนการถือหุ้นของทุนธนชาตในธนาคาร 

ธนชาต รายละเอียดเป็นไปตามวีดิทศัน์ท่ีได้นําเสนอแล้วในวาระท่ี 2 โดยมีสาระสาํคญัของรายช่ือบริษัทย่อยและบริษัท

อ่ืนท่ีจะซือ้  จํานวนหุ้นท่ีจะซือ้  และเกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดราคาซือ้ขายหุ้น ซึง่ได้แสดงบนจอภาพ โดยสรุปได้ ดงันี ้

 

หมายเหตุ จํานวนหุ้นของบล. ธนชาต ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม เป็นข้อมูลก่อนที่จะมีการเพ่ิมทุน โดยข้อมูล 

ที่แสดงบนจอ และตารางดงักลา่วเป็นข้อมลูปัจจบุนัหลงัเพ่ิมทนุ 

 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 

หน้า 11 จาก 30 

ขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้ทนุธนชาตซือ้หุ้นสามญัท่ีธนาคารธนชาตถืออยู่ในบริษัทย่อยและ

บริษัทอ่ืนบางบริษัทในส่วนท่ีเสนอขายให้แก่ทุนธนชาต เพ่ือให้การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคาร 

ทหารไทย เสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทุนธนชาต และผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาตในระยะยาว โดยการ

กําหนดราคาหุ้ นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัทดังกล่าวมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล และ

มอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการทุนธนชาตมอบหมายมีอํานาจในการ

ดําเนินการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับรายการข้างต้น ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และ

เอกสารประกอบการประชมุตามท่ีได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 

โดยวาระนีม้ติต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น 

ดงันี ้ 

คุณวิภา  สุวณิชย์  (ผู้ถอืหุ้น) 

สอบถามวา่ ตามกําหนดการเร่ืองการปรับโครงสร้างกิจการของทนุธนชาตและธนาคารธนชาต จะเสร็จสิน้

ภายในปี 2562 และการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกบัธนาคารทหารไทย จะเสร็จสิน้ในปี 2564 นัน้ ได้มีการ

วางแผนสาํรองไว้หรือไม ่กรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามกําหนดการดงักลา่วจะมีผลกระทบอยา่งไร และใครเป็นผู้ รับผิดชอบ 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

ทีมงานมีความมัน่ใจวา่จะสามารถดําเนินการได้ตามแผนงานท่ีกําหนด อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีสําคญัมากใน

การรวมกิจการครัง้นีค้ือ มีเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีสาํคญัหลายเร่ืองท่ีมีการพิจารณากนั โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนประการหนึ่ง

คือแผนการรวมกิจการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. ภายในปี 2562 ถ้าหากจะเกิดกรณีท่ีไมส่ามารถดําเนินการ

ได้ทนัตามกําหนดการในเดือนธนัวาคม 2562 คงจะต้องมีการหารือกนัอีกครัง้ 

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จงเพ่ิมเติม ดงันี ้

สาํหรับแผนสาํรองกรณีท่ีแผนการรวมกิจการไมเ่ป็นไปตามกําหนดการก็คือให้ดําเนินธุรกิจไปตามปกติ 

คุณฮัง้ใช้  อัคควัสกุล  (ผู้รับมอบฉันทะ) 

สอบถามเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุฝ่าย ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นของทกุบริษัทท่ีเก่ียวข้องจะได้รับเงินปันผลในระหวา่งท่ีดําเนินการตา่ง ๆ เพ่ือการรวมกิจการ

ในช่วงเวลาประมาณ 2 ปี ตามท่ีได้แจ้งหรือไม ่

2. หลงัการรวมกิจการทนุธนชาตจะถือหุ้นในธนาคารท่ีรวมกิจการคิดเป็นสดัสว่นเทา่ไหร่ 

3. หลกัเกณฑ์การกําหนดราคาซือ้ขายจะเทา่กบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเดิมของธนาคารทหารไทยหรือไม ่

4. จะมีการเปลีย่นช่ือและตวัยอ่หลกัทรัพย์ของธนาคารใหมห่รือไม ่ถ้าเปลีย่นช่ือจะเปลีย่นเป็นอะไร 

 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 

หน้า 12 จาก 30 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

1. เร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหว่างท่ีมีการรวมกิจการ หากบริษัทนัน้ ๆ มีการจ่ายเงินปันผล ผู้ ถือหุ้น 

ก็จะได้รับเงินปันผลตามปกติ รวมถึงผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาต ซึ่งทุนธนชาตยงัคงมีผลประกอบการตามปกติ หลงัจาก 

การรวมกิจการแล้วก็จะรับรู้กําไรจากธนาคารภายหลงัรวมกิจการ ซึ่งจะบริหารงานให้กิจการมีการเจริญเติบโตต่อไป 

ผู้ ถือหุ้นก็จะรับเงินปันผลตามปกติ 

2. ทนุธนชาตจะถือหุ้นในธนาคารภายหลงัรวมกิจการสดัสว่นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20 เพ่ือให้ทุนธนชาต

สามารถรับรู้รายได้จากธนาคารภายหลงัรวมกิจการในแบบวิธีสว่นได้เสยี (Equity Accounting) ได้  

3. เกณฑ์การกําหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทย จะมีความเท่าเทียมกัน

สาํหรับผู้ ถือหุ้นแตล่ะธนาคาร 

4. สําหรับเร่ืองช่ือ และตัวย่อหลกัทรัพย์ของธนาคารท่ีจะรวมกันนัน้ ขอให้ท่านประธานเป็นผู้ ตอบ

คําถาม 

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

ตามท่ีได้มีการเจรจาตกลงกนักบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งได้แก่ ING และกระทรวงการคลงั โดยมีการระบไุว้

ในสญัญาด้วย หากไมม่ีข้อติดขดัใด ๆ จากกฎเกณฑ์ของทางราชการ ช่ือภาษาไทย คือ ธนาคารทหารไทยธนชาต สว่น

ช่ือภาษาองักฤษคือ TMB Thanachart Bank สาํหรับตวัยอ่หลกัทรัพย์ยงัไมไ่ด้มีการหารือกนั ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีจะต้องหารือ

กนัตอ่ไป 

คุณไกรวัลย์  คทวณิช  (ผู้ถอืหุ้น) 

สอบถาม ดงันี ้

1. การลดขนาดกิจการของธนาคารธนชาตเพ่ือให้มีความเหมาะสมในการรวมกิจการกับธนาคาร 

ทหารไทยนัน้ เป็นการขายหุ้นท่ีธนาคารธนชาตถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัทหรือกิจการอ่ืนท่ีธนาคาร 

ธนชาตถืออยู ่หรือเป็นการลดสาขาหรือช่องทางการให้บริการอ่ืน 

2. หลงัจากการรวมกิจการจะมีการรวมด้านระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะนําระบบ

ของธนาคารใดมาใช้เป็นระบบหลกั โดยความเห็นสว่นตวัคิดว่า การนําระบบเดิมขององค์กรท่ีเล็กกว่ามารวมกบัระบบ

เดิมขององค์กรท่ีใหญ่กวา่นา่จะดําเนินการได้ราบร่ืนมากกวา่ 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

1. เร่ืองการลดขนาดกิจการของธนาคารธนชาตท่ีได้ขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นจะเป็นในสว่นของบริษัทย่อย

และบริษัทอ่ืนบางบริษัทท่ีธนาคารธนชาตถือหุ้นอยู่เท่านัน้ เช่น บล. ธนชาต  บมจ. ธนชาตประกันภยั   บบส. ทีเอส 

บมจ. ราชธานี ลสิซิ่ง   บมจ. เอ็มบีเค  บมจ. ปทมุไรซมิลแอนด์แกรนารี  และบริษัทท่ีไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยบางบริษัท ไม่เก่ียวกับการเพ่ิมหรือลดจํานวนสาขา สําหรับเร่ืองการบริหารจัดการสาขาและ 

ช่องทางการให้บริการ จะเป็นเร่ืองท่ีฝ่ายจดัการต้องศกึษาให้ละเอียดและมีแผนการดําเนินการตอ่ไป 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 

หน้า 13 จาก 30 

2. สําหรับการรวมระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเร่ืองท่ีมีรายละเอียดและความ

ซบัซ้อน หลงัจากการรวมกิจการ ฝ่ายจัดการของทัง้ 2 ธนาคารจะร่วมกันจัดตัง้คณะกรรมการเพ่ือดําเนินการศึกษา 

เร่ืองนีโ้ดยเฉพาะ และจะนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารภายหลงัการซือ้ขายหุ้นธนาคารธนชาตและธนาคารทหาร

ไทยเสร็จสิน้ เพ่ือพิจารณาระบบท่ีดีท่ีสดุ และเหมาะสมในการดําเนินกิจการได้อยา่งราบร่ืนท่ีสดุ 

คุณยงยศ  จริยวิทยาวัฒน์  (ผู้ถอืหุ้น) 

สอบถามว่า  หลังจากการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย ผู้ ถือหุ้ นของ 

ทนุธนชาตจะสามารถคาดหวงัได้หรือไม่ว่าจะยงัได้รับเงินปันผลในระดบัท่ีดีอย่างต่อเน่ืองเหมือนท่ีผ่านมา โดยผลการ

ดําเนินงานของทุนธนชาตจะยงัมีกําไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ในอตัราหุ้นละ 2.60 บาท หรือใน

จํานวนท่ีใกล้เคียง เน่ืองจากธุรกิจเช่าซือ้ซึง่เป็นธุรกิจหลกัท่ีทํากําไรให้แก่ธนาคารธนชาตจะถกูโอนกิจการไปยงัธนาคาร

ทหารไทยแล้ว 

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

น่าจะสามารถคาดหวังได้ว่าทุนธนชาตจะมีผลประกอบการท่ีดีและมีกําไรท่ีไม่แตกต่างหรือน่าจะ

ใกล้เคียงก่อนท่ีจะขายหุ้ นธนาคารธนชาตออกไปเพ่ือรวมกิจการกับธนาคารทหารไทย และจากการประชุม

คณะกรรมการทุนธนชาต เมื่อวนัท่ี 19 กันยายน 2562 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 1.20 บาท 

ซึ่งเพ่ิมขึน้เล็กน้อยจากปีก่อน จึงเป็นสัญญาณได้ว่าคณะกรรมการมีความมั่นใจพอสมควรว่าทุนธนชาตจะมี 

ผลประกอบการท่ีดีหลังจากรวมกิจการ ด้วยคณะกรรมการทุนธนชาตไม่ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกําไร 

เพียงอย่างเดียวแต่มองไปข้างหน้าด้วยว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลในระดับท่ีใกล้เคียงกันได้หรือไม่ในอนาคต 

โดยหลงัจากรวมกิจการ รายได้ของทนุธนชาตจะมาจากหลายแหลง่คือ ธนาคารภายหลงัรวมกิจการร้อยละ 20 บริษัท

ย่อยท่ีทุนธนชาตถือหุ้นผ่านธนาคารธนชาต ซึ่งหลงัการปรับโครงสร้างทุนธนชาตจะถือหุ้นโดยตรง คือ บมจ. ธนชาต 

ประกนัภยั  บล. ธนชาต  บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง  ซึ่งเงินปันผลจากบริษัทเหลา่นี ้ทนุธนชาตจะรับรู้เข้ามาโดยตรง รวมถึง

กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยอ่ืน ๆ อีก ดงันัน้ ทนุธนชาตจะมีผลประกอบการอยู่ในระดบัท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ในระดบัท่ีนา่พอใจ 

คุณไกรวัลย์  คทวณิช  (ผู้ถอืหุ้น) 

เสนอแนะวา่ควรจะมีการระบเุป็นตวัอกัษรให้ชดัเจนวา่ การลดขนาดกิจการของธนาคารธนชาต เป็นการ

ลดขนาดสนิทรัพย์ ไมใ่ช่การลดสาขาหรือช่องทางการให้บริการของธนาคารแตอ่ยา่งใด เพ่ือให้มีความชดัเจนและไมเ่กิด

การเข้าใจผิดของผู้ ถือหุ้นบางท่านท่ีไม่ได้มาประชุม และลกูค้าท่ีจะมาใช้บริการในระหว่างเตรียมความพร้อมในการ 

รวมกิจการจนถึงปี 2564  เพ่ือให้ลกูค้าไมเ่สยีความเช่ือมัน่ 

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

การลดขนาดกิจการไมใ่ช่ประเด็นสาํคญั เร่ืองท่ีสาํคญัคือการรวมกิจการกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร

ทหารไทยต้องการท่ีจะให้ธนาคารภายหลงัรวมกิจการทําธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นหลกั จะเห็นได้ว่าธนาคารทหารไทย

จะไมม่ีบริษัทประกนัภยั/ประกนัชีวิต ดงันัน้ การปรับโครงสร้างของธนาคารธนชาตเพ่ือเอาธุรกิจท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

ออกจากธนาคารธนชาตคืนให้ผู้ ถือหุ้นเดิม และเอาเฉพาะธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไปรวมกนั ซึ่งจะทําให้ขนาดกิจการของ

ธนาคารธนชาตลดลงไป 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 

หน้า 14 จาก 30 

หลงัจากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติวาระที่ 3.1 มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 701,580,081 96.3813 

ไมเ่ห็นด้วย 26,121,500 3.5885 
งดออกเสยีง 219,673 0.0301 

บตัรเสยี 0 0.0000 

มติ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิให้ทุนธนชาตซือ้หุ้นสามัญท่ีธนาคารธนชาตถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน 

บางบริษัท ในสว่นท่ีเสนอขายให้แก่ทนุธนชาตตามท่ีเสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการทนุธนชาต และ/หรือ บคุคล

ท่ีคณะกรรมการทนุธนชาตมอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น 

วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซือ้หุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาต จํากัด 

(มหาชน) ถืออยู่ ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ในส่วนที่ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น 

รายย่อยของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น

รายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญ

ของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จํากัด 

(มหาชน) 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งต่อท่ีประชุมว่าจากวาระท่ี 2 ตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบการ

ดําเนินการท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างธุรกิจของทนุธนชาต และธนาคารธนชาตก่อนการรวมกิจการฯ ตามท่ีได้

กลา่วแล้วนัน้  และเพ่ือให้การปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จได้ก่อนหรือภายในวนัท่ีทํารายการ ธนาคารธนชาตจะเสนอขาย

หุ้ นบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน  ในส่วนท่ีจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นรายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาตให้แก่ 

ทนุธนชาต ผา่นบญัชี  “ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาต”  เพ่ือให้ทนุธนชาตทําการเสนอ

ขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนจํานวนดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทกุรายตามสดัสว่นการ

ถือหุ้น ในภายหลงั 

ทัง้นี ้มีรายละเอียดรายช่ือบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัทท่ีทุนธนชาตจะเข้าซือ้  จํานวนหุ้นท่ีจะซือ้ 

และเกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดราคาซือ้ขายหุ้น ซึง่ได้แสดงบนจอภาพ โดยสรุปได้ ดงันี ้



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 

หน้า 15 จาก 30 

 

หมายเหตุ จํานวนหุ้นของบล. ธนชาต ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม เป็นข้อมูลก่อนที่จะมีการเพ่ิมทุน โดยข้อมูล 

ที่แสดงบนจอ และตารางดงักลา่วเป็นข้อมลูปัจจบุนัหลงัเพ่ิมทนุ 

 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตมีสทิธิเลอืกซือ้หุ้นของบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนตามสดัสว่นการถือหุ้น

ในธนาคารธนชาต โดยจะซือ้เฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือหลายบริษัทก็ได้ โดยจะเปิดให้จองซือ้หุ้นของบริษัทย่อย

และบริษัทอ่ืน ภายหลงัจากการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตและการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย

เสร็จสมบรูณ์ ในราคาเดียวกบัท่ีทนุธนชาตซือ้หุ้นดงักลา่วจากธนาคารธนชาต ตามเกณฑ์การกําหนดราคาซือ้ขายหุ้น

สามญัของบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืน 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 

หน้า 16 จาก 30 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีหุ้นคงเหลือจากการเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยตามสดัส่วนการถือหุ้น จะจดัสรรหุ้น

ให้กับผู้ ถือหุ้นรายย่อยท่ีแสดงความจํานงขอใช้สิทธิเกินสดัส่วนการถือหุ้น หรือ pro rata basis อย่างไรก็ตาม 

หากยงัคงมีหุ้นคงเหลืออีกทนุธนชาตอาจมีความจําเป็นต้องถือครองหุ้นดงักลา่วไว้ต่อไป โดยหุ้นคงเหลือดงักลา่วจะ 

ไมส่ง่ผลกระทบตอ่มลูคา่กิจการของทนุธนชาตแตอ่ยา่งใด 

ขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตซือ้หุ้ นสามัญท่ีธนาคารธนชาตถืออยู ่

ในบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัท ในส่วนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นรายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบัญชี 

“ทุนธนชาตเพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้ นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพ่ือให้ทุนธนชาตเสนอขายหุ้ นสามัญของ 

บริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนบางบริษัทในบญัชีดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตต่อไปในภายหลงั เพ่ือให้

การรวมกิจการระหวา่งธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทยเสร็จสมบรูณ์ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และรักษาไว้ซึ่ง

สทิธิของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตทกุรายในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืน โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการทนุธนชาต และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการทนุธนชาตมอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ท่ี

จําเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น 

โดยวาระนีม้ติต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและ 

ออกเสยีงลงคะแนน 

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น 

แตอ่ยา่งใด  และขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติวาระที่ 3.2 มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง ร้อยละ 

เห็นด้วย 701,609,867 96.4117 

ไมเ่ห็นด้วย 26,112,600 3.5882 
งดออกเสยีง 219,173 - 

บตัรเสยี 0 - 

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ทุนธนชาตซือ้หุ้ นสามญัท่ีธนาคารธนชาตถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัท 

ในสว่นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตผา่นบญัชี “ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของ

ธนาคารธนชาต” เพ่ือให้ทุนธนชาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนในบญัชีดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

รายยอ่ยของธนาคารธนชาตตามท่ีเสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการทนุธนชาต และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการ

ทนุธนชาตมอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น 

 

 

 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 

หน้า 17 จาก 30 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการดําเนินการที่สําคัญเกี่ยวกับแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต 

จาํกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) 

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติ ให้  บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ขายหุ้นสามัญของธนาคาร 

ธนชาต จาํกัด (มหาชน) ที่ถอือยู่ทัง้หมดให้แก่ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระท่ี 4.1 มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารต่าง ๆ ดงันี ้

1) หนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 (เลม่ 1) หน้าท่ี 14-17  2) สารสนเทศเก่ียวกบัการ 

ปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย และการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจ (เลม่ 2) หน้าท่ี 41-42 ข้อ 4.2 สินทรัพย์ท่ีจะจําหน่ายไปจากการขายหุ้นสามญัของ

ธนาคารธนชาต  หน้าท่ี 55-56 ข้อ 5.2 เกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต  หน้าท่ี 

58-59 ข้อ 6.2 มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต และ  3) รายงานความเห็นของ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวบกิจการ (เล่ม 3) 

ในสว่นท่ี 1 หน้า 4-5 

จากวาระท่ี 2 ท่ีได้เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบเก่ียวกับแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและ

ธนาคารทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยจะเสนอซือ้หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 

ธนชาตทกุราย เพ่ือให้การรวมกิจการสามารถดําเนินการได้เสร็จสมบรูณ์ตามแผนการรวมกิจการ ทนุธนชาตจึงประสงค์

ท่ีจะขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตท่ีถืออยู่ทัง้หมด จํานวน 3,090,699,234 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 50.96 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย 

โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต และเง่ือนไขการปรับราคาและ

ชําระเงินสาํหรับการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต ซึง่ได้แสดงบนจอภาพ โดยสรุปได้ ดงันี ้

 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 

หน้า 18 จาก 30 

ขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้ทุนธนชาตขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตท่ีถืออยู่

ทัง้หมดให้แก่ธนาคารทหารไทย และมอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการ 

ทนุธนชาตมอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น  

โดยวาระนีม้ติต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ี 

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น 

แตอ่ยา่งใด และขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติวาระที่ 4.1 มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 701,637,067 96.3816 

ไมเ่ห็นด้วย 26,121,500 3.5882 

งดออกเสยีง 219,173 0.0301 
บตัรเสยี 0 0.0000 

มติ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิให้ทุนธนชาตขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตท่ีถืออยู่ทัง้หมดให้แก่ธนาคาร 

ทหารไทยตามท่ี เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาต และ /หรือ  บุคคล ท่ีคณะกรรมการ 

ทนุธนชาตมอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น 

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร 

ทหารไทย จาํกัด (มหาชน) ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระท่ี 4.2 มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารต่าง ๆ ดงันี ้

1) หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 (เลม่ 1) หน้าท่ี 17-19  2) สารสนเทศเก่ียวกบัการปรับ

โครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย และการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจ (เลม่ 2) หน้าท่ี 43-48 ข้อ 4.3 สินทรัพย์ท่ีจะได้มาจากการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ

ธนาคารทหารไทย หน้าท่ี 56-57 ข้อ 5.3 เกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย  

หน้าท่ี 59 ข้อ 6.3 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการซือ้หุ้ นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทย และ  3) รายงาน

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวบกิจการ 

(เลม่ 3) ในสว่นท่ี 1 หน้า 4-5 

จากวาระท่ี 2 ตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบเก่ียวกับแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต 

และธนาคารทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยจะเสนอซือ้หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้นของธนาคาร

ธนชาตทกุราย เพ่ือให้การรวมกิจการสามารถดําเนินการได้เสร็จสมบรูณ์ตามแผนการรวมกิจการ โดยทนุธนชาตจะเข้า

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่รายหนึง่ของธนาคารทหารไทย ทนุธนชาตจึงจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย ตามท่ีได้รับ

การเสนอขายจากธนาคารทหารไทย ในจํานวนไม่เกิน 21,663,091,024 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 20.1 – 23.3  ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลงัจากธนาคารทหารไทยดําเนินการเพ่ิมทนุ) 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 

หน้า 19 จาก 30 

โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย ซึ่งได้แสดงบนจอภาพ 

โดยสรุปได้ ดงันี ้

 

ขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้ทุนธนชาตซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทย 

ในส่วนท่ีเสนอขายให้แก่ทุนธนชาต โดยทุนธนชาตจะเข้าเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่รายหนึ่งของธนาคารทหารไทย และ

มอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการทุนธนชาตมอบหมายมีอํานาจในการ

ดําเนินการตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น  

โดยวาระนีม้ติต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น 

ดงันี ้ 

คุณประวิทย์  วิโรจน์วงษ์ชัย  (ผู้ถอืหุ้น) 

สอบถาม ดงันี ้

1. กําหนดการท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหุ้น และการรวมกิจการ จะแล้วเสร็จในปี 2562 หรือปี 2564 

2. การปรับโครงสร้างธุรกิจดงักลา่วทนุธนชาตจะได้รับเงินจากการขายหุ้นธนาคารธนชาตก่อน แล้วจึง

นําเงินสว่นนัน้มาซือ้หุ้นบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนบางบริษัทของธนาคารธนชาตใช่หรือไม ่

3. เงินท่ีได้มาจากการขายหุ้ นธนาคารธนชาตหลังจากซือ้หุ้ นธนาคารทหารไทยและหุ้ นในการ 

ปรับโครงสร้างแล้ว จะเหลอืเงินจํานวนเทา่ไหร่ และจะนําไปใช้อะไรบ้าง 

4. ตามท่ีท่านประธานได้ให้ความเช่ือมั่นว่าทุนธนชาตจะยังคงมีผลประกอบการท่ีดีและสามารถ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้หลงัจากการรวมกิจการนัน้ แสดงวา่ทนุธนชาตได้ทําการประเมินหรือประมาณการรายได้

ท่ีจะรับรู้เข้ามาแล้วใช่หรือไม ่



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 

หน้า 20 จาก 30 

5. ถ้าหากวนันีท่ี้ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิทกุวาระแล้ว มีโอกาสท่ีการรวมกิจการในครัง้นีจ้ะไม่เกิดขึน้

หรือไม ่

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

1. ตามท่ีได้นําเสนอในวาระท่ี 2 การปรับโครงสร้างกิจการจะเสร็จสิน้ในเดือนธันวาคม 2562 สําหรับ

การรวมกิจการตามแผนจะต้องเสร็จสิน้ในปี 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเร่ืองการยกเว้นภาษีและอากร 

ท่ีเก่ียวข้อง 

2. การทําธุรกรรมต่าง ๆ ในวาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 จะเป็นเร่ืองท่ีเ ก่ียวเน่ืองกัน โดยเร่ิมจาก 

การปรับโครงสร้างธุรกิจก่อน จากนัน้ทนุธนชาตจะขายหุ้นธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทยได้รับเงินประมาณ 

80,000 ล้านบาท ซึง่ธนาคารทหารไทยจะถือหุ้นในธนาคารธนชาตร้อยละ 100 จากนัน้จะนําเงินไปซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ของธนาคารทหารไทยจํานวนประมาณ 40,000 ล้านบาท ซึง่จะทําให้ทนุธนชาตกลายเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20 ในธนาคาร

ทหารไทย และจะใช้เงินในการซือ้บริษัทย่อยและหุ้ นบางบริษัทจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารธนชาต 

ประมาณ 14,000 ล้านบาท และอีกสว่นหนึง่ ซือ้บริษัทยอ่ยและหุ้นบางบริษัทจาก BNS ซึง่จะมีการนําเสนอในวาระท่ี 5 

โดยทนุธนชาตจะมีสภาพคลอ่งสว่นเกินหลงัจากทําการชือ้ขายหุ้นดงักลา่วทัง้หมดไม่ตํ่ากว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งการ

ประชุมคณะกรรมการทนุธนชาตในเดือนสิงหาคม 2562 ได้มีมติและทําการเปิดเผยต่อสาธารณะว่าจะมีแนวทางการ

บริหารจัดการเงินสว่นท่ีเหลือ ดงันี ้ 1)  จะมีการประกาศโครงการซือ้หุ้นคืนไม่เกิน 97 ล้านหุ้น จํานวนไม่เกิน 5,000 

ล้านบาท สว่นราคาท่ีจะรับซือ้ในแตล่ะวนัจะเท่ากับราคาเฉลี่ยของหุ้นทนุธนชาตท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในวนั

ก่อนหน้า เพ่ือให้มีความโปร่งใสและชดัเจนและเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีข้อมลูประกอบการตดัสินใจท่ีเพียงพอ  2) จะมี

การจ่ายเงินปันผลพิเศษในอตัราหุ้นละ 4 บาท ซึ่งทัง้ 2 เร่ืองจะมีมติดําเนินการอย่างเป็นทางการในคราวแรกของ 

การประชมุคณะกรรมการทนุธนชาต หลงัจากวนัท่ีทํารายการซือ้ขายหุ้นเสร็จสิน้ในเดือนธนัวาคม 2562 

3. ขอให้ผู้ ถือหุ้ นมั่นใจได้ว่าทีมงานของทุนธนชาต ธนาคารธนชาต ร่วมกับทีมงานของธนาคาร 

ทหารไทย ได้ทํางานอยา่งเต็มท่ีเพ่ือให้การรวมกิจการสามารถดําเนินการได้ทนัตามแผนงาน 

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จงเพ่ิมเติม ดงันี ้

1. เงินปันผลพิเศษนัน้จะมีการจ่ายครัง้เดียว สว่นการจ่ายเงินปันผลตามปกติ คณะกรรมการได้มีการ

คาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตด้วยว่าจะสามารถมีกําไรท่ีมีสภาพคลอ่งเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลปกติได้อย่าง

ตอ่เน่ือง 

2. การซือ้ขายหุ้นธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย และการปรับโครงสร้างตา่ง ๆ ทัง้หมดจะเกิดขึน้ใน

เวลาใกล้เคียงกนั ภายในเดือนธันวาคม 2562 หลงัจากเดือนธันวาคมเป็นต้นไปธนาคารธนชาตจะเป็นบริษัทย่อยของ

ธนาคารทหารไทย แต่การรวมธนาคารทัง้ 2 แห่ง ให้เป็นธนาคารเดียวนัน้จะใช้เวลาในการดําเนินการเพ่ือเตรียมการ 

ตา่ง ๆ ประมาณปีคร่ึง โดยต้องให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 โดยจะมีการเปลี่ยนช่ือธนาคาร ซึ่งก่อนการโอนกิจการแล้ว

เสร็จ ธนาคารทัง้ 2 แหง่ จะยงัคงให้บริการควบคูก่นัไป โดยเงินท่ีธนาคารทหารไทยซือ้หุ้นธนาคารธนชาตจะเป็นเงินสด

เข้าไปท่ีบญัชีท่ีควบคมุอยู่เรียกว่า Escrow Account โดยเงินสว่นนัน้จะถกูหมนุเวียนไปชําระค่าซือ้ขายหุ้นต่าง ๆ สว่น

สภาพคล่องส่วนเกินท่ีเป็นเงินสดท่ีเหลือไม่ตํ่ากว่า 10,000 ล้านบาท กรรมการทุนธนชาตจะมีมติประกาศโครงการ 

ซือ้หุ้นคืนและจ่ายเงินปันผลพิเศษตามท่ีได้แจ้งไปแล้ว 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 

หน้า 21 จาก 30 

คุณวสันต์  พงษ์พุทธมนต์  (ผู้ถอืหุ้น) 

1. หลงัจากท่ีทนุธนชาตขายหุ้นธนาคารธนชาตแล้ว ทนุธนชาตจะยงัมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่

ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือไม ่ถ้าใช่ ในอนาคตทนุธนชาตจะมีธุรกิจหลกัเป็นธุรกิจอะไร 

2. หลงัจากการรวมกิจการแล้ว ผู้ ถือหุ้นของทนุธนชาตจะกลายเป็นผู้ ถือหุ้นของธนาคารใหม่ภายหลงั

รวมกิจการโดยอตัโนมตัิใช่หรือไม ่

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

1. ทนุธนชาตจะยงัคงมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งเร่ืองนี ้

เป็นเง่ือนไขท่ีสําคญัประการหนึ่งท่ีได้ดําเนินการหารือกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยหลงัการ

รวมกิจการผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาตจะยังเป็นผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาตต่อไป ไม่ได้ถูกโอนย้ายไปเป็นผู้ ถือหุ้นธนาคาร

ภายหลงัรวมกิจการ 

2. ทนุธนชาตจะถือหุ้นในธนาคารภายหลงัรวมกิจการร้อยละ 20 และมีการถือหุ้นในบริษัทย่อยต่าง ๆ  

เช่น  บล. ธนชาต บมจ. ธนชาตประกันภยั  บบส. ทีเอส  และ บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง ซึ่งจะถือหุ้นเกินร้อยละ 50 และ 

จะถือหุ้ นในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทไม่จดทะเบียนอ่ืน เช่น บมจ. เอ็มบีเค  บมจ. ปทุมไรซมิลแอนด์แกรนารี 

บจ. อายิโนะโมะโต๊ะ และ บมจ. ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ ซึ่งเงินลงทนุเหลา่นีจ้ะเป็นสภาพคลอ่งสว่นเกินในอนาคตต่อไป 

ดงันัน้ ธุรกิจหลกัของทนุธนชาจตจะยงัคงเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจลงทนุ (Holding Company) 

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จงเพ่ิมเติม ดงันี ้

ก่อนหรือหลงัการรวมกิจการนัน้ทุนธนชาตจะยังคงมีการประกอบกิจการเหมือนเดิม ยังคงถือหุ้นใน

ธนาคารพาณิชย์เหมือนเดิมแต่เป็นธนาคารพาณิชย์ท่ีใหญ่ขึน้โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นลดลง และจะถือหุ้นโดยตรงใน

บริษัทย่อยตามท่ีกล่าว รวมถึงถือหุ้ นใน บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง และหุ้ นในกลุ่ม บมจ. เอ็มบีเค มากขึน้ และการ

เปลีย่นแปลงอีกประการคือ ปัจจบุนัทนุธนชาตเป็นบริษัทแมข่องสถาบนัการเงิน อยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของ ธปท. ซึ่ง

มีกฎเกณฑ์และข้อจํากดัในการประกอบธุรกิจ แต่ภายหลงัการรวมกิจการ ทนุธนชาตจะไม่เป็นบริษัทแม่ของกลุม่ธุรกิจ

ทางการเงินและไม่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ ธปท. จะมีความคล่องตวัมากขึน้ในการดําเนินธุรกิจหรือการเข้าไป 

ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน ทัง้นี ้เป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการจะต้องไปพิจารณาว่ามีช่องทางท่ีจะไปเพ่ิมเงินลงทนุ หรือลงทนุอะไร 

ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นอย่างคุ้มค่ามากท่ีสดุ สําหรับเร่ืองกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ขอให้คณุสมเจตน์  หมูศ่ิริเลศิ อธิบายเพ่ิมเติม 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จงเพ่ิมเติม ดงันี ้

1. เน่ืองจากรายได้สว่นใหญ่ของทนุธนชาตหลงัจากการรวมกิจการ จะมาจากธนาคารใหม่ท่ีมีสดัสว่น

การถือหุ้นลดลงแตข่นาดของธนาคารใหญ่ขึน้ ดงันัน้ ทนุธนชาตจะยงัเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใต้

หมวดสถาบนัการเงิน 

2. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีการออกเกณฑ์ใหมค่ือจะต้องดาํเนินการแจ้งเปลีย่นแปลงบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ

หลกั โดยมีคุณสมบัติคือจะต้องเป็นบริษัทท่ีทุนธนชาตถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 และไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาเปลีย่นแปลงบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกั  
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คุณวสันต์  พงษ์พุทธมนต์  (ผู้ถอืหุ้น) 

1. เงินสดท่ีเหลอืจากการทําธุรกรรมครัง้นี ้ควรจะมีการเก็บไว้เป็นทนุสํารองเพ่ือให้บริษัทมีสภาพคลอ่ง

ในการดําเนินธุรกิจหรือไม่ เน่ืองจากหลังการรวมกิจการแล้วเสร็จ ทุนธนชาตยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. หลงัจากท่ีธนาคารธนชาตขายบริษัทยอ่ยให้แก่ BNS แล้ว ในอนาคต BNS จะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทยอ่ยเหลา่นีห้รือไม ่และจะถือหุ้นจํานวนเทา่ไหร่ จะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่ 

3. การท่ีทนุธนชาตถือหุ้นในธนาคารภายหลงัรวมกิจการร้อยละ 20 มีแนวทางหรือนโยบายท่ีจะเข้าไปมี

สว่นหรือมีอํานาจในการบริหาร หรือมีข้อตกลงในเร่ืองผู้บริหารระดบัสงูอยา่งไรบ้าง เน่ืองจากมีความเช่ือมัน่ในผู้บริหาร

ของกลุ่มธนชาตจากผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา ประกอบกับผลการดําเนินงานและราคาหุ้ นของธนาคาร 

ทหารไทยทําให้เกิดความกงัวลวา่ธนาคารภายหลงัรวมกิจการท่ีทนุธนชาตถือหุ้นนัน้ จะมีการบริหารงานท่ีดีหรือไม่ 

4. หลงัจากขายหุ้นธนาคารธนชาตแล้ว ทนุธนชาตจะมีทรัพย์สินจํานวนเท่าไหร่ และจะมีการลดมลูค่า

หุ้น (PAR) หรือไม ่เน่ืองจากมีการเปลีย่นแปลงธุรกิจหลกั 

5. ผู้ ถือหุ้นของทนุธนชาตทุกราย จะกลายเป็นผู้ ถือหุ้นในธนาคารภายหลงัรวมกิจการโดยบงัคบัหรือ

สมคัรใจ ถ้าผู้ ถือหุ้นคนใดแสดงเจตจํานงว่าไม่ต้องการหุ้นของธนาคารใหม่ ก็จะยงัเป็นผู้ ถือหุ้นทุนธนชาตตามเดิมใช่

หรือไม ่

6. ขอทราบสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ 3 ราย ในธนาคารภายหลงัรวมกิจการ 

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

1. คณะกรรมการมีความระมดัระวงัในการท่ีจะบริหารหรือกํากบัดแูลบริษัท โดยได้พิจารณาและมีมติ

ให้นําเงินสว่นหนึ่งมาจ่ายเงินปันผลพิเศษครัง้เดียวจํานวนประมาณ 5,000 ล้านบาท และประกาศโครงการซือ้หุ้นคืน

จํานวน 5,000 ล้านบาท  ซึง่การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะต้องมเีงินสดท่ีจะสามารถจ่ายได้ โดยคณะกรรมการมัน่ใจแล้ว

ว่าไม่มีปัญหาเร่ืองสภาพคล่องและเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ และตามท่ีได้แจ้งแล้วนัน้ทุนธนชาตมีทรัพย์สินอ่ืนท่ีมี

สภาพคล่องสามารถแปลงเป็นเงินสดได้จํานวนใกล้เคียง 10,000 ล้านบาท ดังนัน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้ นมั่นใจได้ว่า 

คณะกรรมการได้พิจารณาด้วยความระมดัระวงั 

2. สําหรับ BNS ขอชีแ้จงว่า BNS เป็นพนัธมิตรในการร่วมบริหารและถือหุ้นธนาคารธนชาต ซึ่งตามท่ี

ทราบกนัดีวา่ BNS อยากจะขายหุ้นธนาคารธนชาตเน่ืองจากนโยบายของคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของ BNS 

ไมม่ีความสนใจท่ีจะลงทนุแถบภมูิภาคเอเชียและต้องการย้ายเงินลงทนุไปแถบอเมริกาใต้หรือแคริเบียน ซึ่ง BNS จะถือ

หุ้นของธนาคารภายหลงัการซือ้ขายหุ้นธนาคารทหารไทยในสดัสว่นน้อย ซึ่งการปรับโครงสร้างของธนาคารธนชาตนัน้ 

BNS จะเข้าซือ้บริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนบางบริษัทของธนาคารธนชาตตามสดัสว่นการถือหุ้นในธนาคารธนชาตคือร้อย

ละ 49 แตเ่น่ืองจาก BNS ต้องการย้ายเงินลงทนุออกจากประเทศไทย จึงมาขอเจรจาเพ่ือให้ทนุธนชาตรับซือ้หุ้นบริษัท

ยอ่ยท่ี BNS ซือ้จากธนาคารธนชาตบางบริษัทซึง่จะมีรายละเอียดขออนมุตัิในวาระท่ี 5 
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3. ถ้ามีการซือ้ขายหุ้ นธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยกันในเดือนธันวาคม 2562 ตามท่ี

คาดการณ์ไว้ จะมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการของทัง้ 2 ธนาคารให้เป็นชุดเดียวกนั  โดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 3 ราย 

คือ  1) ING  2) ทนุธนชาต และ 3) กระทรวงการคลงั จะมีตวัแทนเข้าไปเป็นกรรมการในธนาคารทหารไทยฝ่ายละ 2 คน 

ซึ่งทุนธนชาตได้กําหนดให้ คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์  และคุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ เป็นกรรมการจากทุนธนชาต 

นอกจากนี ้จะมีตวัแทนจากกองทพับก 1 คน ท่ีเหลือเป็นกรรมการอิสระ โดยให้เกียรติตวัแทนกระทรวงการคลงัเป็น

ประธานกรรมการ คณุศภุเดช  พนูพิพฒัน์ จะดํารงตําแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ โดยตวัแทนจากทนุธนชาตจะมี

สว่นร่วมในการบริหารธนาคารภายหลงัรวมกิจการด้วย ซึ่งจะมีทีมงานและผู้บริหารระดบัสงูโดยเฉพาะด้านเช่าซือ้ท่ี

ธนาคารธนชาตมีความชํานาญเป็นพิเศษ เข้าไปบริหารงานอยา่งเต็มท่ีจึงขอให้ทกุทา่นมัน่ใจได้พอสมควรว่า คณุศภุเดช  

พนูพิพฒัน์  และคณุสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  ซึ่งเป็นกําลงัสําคญัในการขบัเคลื่อนทําให้ธนาคารธนชาตเติบโตก้าวหน้ามา

ด้วยดีในอดีต ยงัคงมีสว่นสาํคญัในการร่วมบริหารธนาคารภายหลงัรวมกิจการตอ่ไป 

4. ไม่มีการลดมูลค่าหุ้น (PAR) ซึ่งปัจจุบนัยงัคงอยู่ท่ี 10 บาท สําหรับขนาดทรัพย์สินของทนุธนชาต

หลงัจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารธนชาต จะอยู่ท่ีประมาณ 170,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบนัตามงบการเงิน

รวมท่ีรวมสนิทรัพย์ของธนาคารธนชาตทัง้หมดจะอยูท่ี่ประมาณ 1,000,000 ล้านบาท 

5. ขอชีแ้จงเพ่ือไมใ่ห้เกิดความสบัสน การประชมุครัง้นีเ้ป็นการขออนมุตัิให้มีการดําเนินการท่ีเก่ียวข้อง

กบัการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกบัธนาคารทหารไทย ซึ่งทนุธนชาตไม่ได้ไปรวมกิจการกบับริษัทใด ผู้ ถือหุ้น

ทนุธนชาตจะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นของทนุธนชาตตามเดิม ซึง่ถ้าผู้ ถือหุ้นทา่นใดเห็นด้วยหรือไมเ่ห็นด้วยในการซือ้ขายหุ้นใน

วาระใดก็สามารถลงมติได้ตามท่ีต้องการ โดยการลงคะแนนจะมีผลทําให้เกิดหรือไม่เกิดการรวมกิจการของทัง้ 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 จาํนวนเสียง ร้อยละ 

เห็นด้วย 701,494,548 96.3357 

ไมเ่ห็นด้วย 26,474,701 3.6357 

งดออกเสยีง 207,173 0.0284 
บตัรเสยี 0 0.0000 

มติ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิให้ทนุธนชาตซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยในสว่นท่ีเสนอขายให้แก่

ทุนธนชาตตามท่ีเสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการทุนธนชาต 

มอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น 
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วาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร 

ทหารไทย จาํกัด (มหาชน) ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จํากัด 

(มหาชน) ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น

รายย่อยของธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่จากวาระท่ี 2 ตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบว่าตามท่ี

ธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย ได้แก่ ทนุธนชาต  BNS  และ 

ผู้ ถือหุ้นรายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาต เพ่ือให้การซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยแล้วเสร็จได้ตาม

แผนงาน ธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในสว่นของผู้ ถือหุ้นรายย่อยทกุรายของธนาคารธนชาต ผ่าน

บญัชี “ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต”  เพ่ือให้ทนุธนชาตทําการเสนอขายหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุดงักลา่ว ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตทกุรายตามสดัสว่นการถือหุ้นในภายหลงั 

ซึง่ทนุธนชาตจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยในสว่นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของ

ธนาคารธนชาต ผ่านบญัชี “ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต”  ในจํานวนรวมไม่เกิน 

33,549,035 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 0.03 - 0.04 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย 

ทัง้นี ้จะเร่ิมเปิดให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย

โดยเร็วต่อไป ภายหลงัจากทนุธนชาตซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทย โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดราคา 

ซือ้ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทย มีรายละเอียดตามท่ีได้นําเสนอในวาระท่ี 4.2 แล้ว ซึ่งได้แสดง 

บนจอภาพ โดยสรุปได้ ดงันี ้

 

ขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตซือ้หุ้ นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทย 

ในสว่นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบญัชี “ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อย

ของธนาคารธนชาต”  เพ่ือให้ทนุธนชาตเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในบญัชีดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร
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ธนชาตในภายหลงั และมอบหมายให้คณะกรรมการทนุธนชาต และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการทนุธนชาตมอบหมายมี

อํานาจในการดําเนินการตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น  

โดยวาระนีม้ติต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น 

แตอ่ยา่งใด และขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติวาระที่ 4.3 มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง ร้อยละ 

เห็นด้วย 701,495,549 96.3632 

ไมเ่ห็นด้วย 26,474,700 3.6367 
งดออกเสยีง 212,173 - 

บตัรเสยี 0 - 

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิให้ทุนธนชาตซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

รายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพ่ือให้ 

ทุนธนชาตเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในบัญชีดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตตามท่ีเสนอ และ

มอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการทุนธนชาตมอบหมายมีอํานาจในการ

ดําเนินการตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น 

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

Holdings B.V. ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ

ของบริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้ นําเสนอ

ในวาระนี ้

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระท่ี 5 มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารต่าง ๆ ดังนี ้

1) หนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 (เลม่ 1) หน้าท่ี 21-24  2) สารสนเทศเก่ียวกบัการ 

ปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย และการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ (เล่ม 2) หน้าท่ี 111-124 สารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายหลัง 

การปรับโครงสร้างธุรกิจ และ  3) รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับความเหมาะสมของการ 

ปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวบกิจการ (เลม่ 3) ในสว่นท่ี 1 หน้า 5 

ในวาระท่ี 5 นี ้ เป็นการเสนอเพ่ือพิจารณาอนมุตัิให้ทนุธนชาตซือ้หุ้นสามญัท่ี BNS ถืออยู่ในบริษัทย่อย

และบริษัทอ่ืนบางบริษัทภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจของทนุธนชาตและธนาคารธนชาต โดยทนุธนชาตได้ลงนามใน

บนัทกึข้อตกลงเก่ียวกบัการซือ้ขายหุ้นระหวา่งทนุธนชาต (ผู้ซือ้) และ BNS (ผู้ขาย)  เพ่ือเข้าทํารายการดงักลา่ว เมื่อวนัท่ี 

8 สิงหาคม 2562 ทัง้นี ้ทุนธนชาต และ BNS จะเข้าทําสญัญาซือ้ขายหุ้นภายหลงัจากท่ีธนาคารธนชาตจดัตัง้ SPV1 
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และ SPV2 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้จดัเตรียมการนําเสนอไว้ในรูปแบบของวีดิทศัน์ ความยาวประมาณ 4 นาที เพ่ือให้ 

ผู้ ถือหุ้นเข้าใจและเป็นข้อมลูประกอบในการลงมติ  

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

“การพิจารณาอนมุตัิให้ทุนธนชาต ซือ้หุ้นสามญัท่ี Scotia Netherlands Holdings B.V. หรือ BNS 

ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัท ภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจของทุนธนชาตและธนาคารธนชาต 

เมื่อการดําเนินการซือ้ขายหุ้นของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็จสิน้ภายในธันวาคมปี 2562 ทนุธนชาต 

มีแผนท่ีจะซือ้หุ้ นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัทจาก BNS เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าสินทรัพย์และเงินลงทุน 

ของทุนธนชาตในบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัท และเพ่ือประโยชน์ของทุนธนชาตและผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาต 

ในระยะยาว ได้แก่ 1) นิติบคุคลลําดบัท่ี 1 หรือ SPV1  2) นิติบคุคลลําดบัท่ี 2 หรือ SPV2  3) บบส. ทีเอส (TSAMC) 

4) เอ็มบีเค (MBK) และ 5) ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี (PRG) 

โดยมีรายละเอียดการซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ จาก BNS เพ่ือเสนอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา

อนมุตัิ ดงัแสดงในตาราง 

 
เงินสดท่ีทนุธนชาตจะได้รับและแผนการใช้เงิน 

เงินสดท่ีได้รับจากการขายหุ้นธนาคารธนชาต ประมาณ 80,707 ล้านบาท ใช้ในการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

ประมาณ 14,868 ล้านบาท จากนัน้นําเงินสดไปซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย ประมาณ 45,200 ล้านบาท 

รวมถึงซือ้หุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัทเพ่ิมเติมจาก BNS อีกประมาณ 12,082 ล้านบาท และเงินสด

คงเหลอืจากการเข้าทํารายการในครัง้นีป้ระมาณ 8,557 ล้านบาท แสดงดงัตาราง 
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เมื่อประมาณการสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงมูลค่าผลตอบแทนคงเหลือจากการทํารายการ

ดงักลา่วข้างต้น ทนุธนชาตจะมีสภาพคลอ่งเป็นเงินสดคงเหลอืหลงัจากทํารายการทัง้หมดไมต่ํ่ากวา่ 10,000 ล้านบาท 

คณะกรรมการทุนธนชาตได้พิจารณาแนวทางการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินท่ีจะเกิดขึน้เพ่ือเป็น

ประโยชน์ตอ่ทนุธนชาต และผู้ ถือหุ้น จึงมีมติกําหนดแนวทางการบริหารเงินดงักลา่ว 2 แนวทางดงันี ้

1) ประกาศโครงการซือ้หุ้ นคืนจํานวนไม่เกิน 97 ล้านหุ้ น และในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท 

โดยกําหนดแนวทางไว้ว่าราคาซือ้คืนให้เท่ากับไม่เกินราคาเฉลี่ย ของวันทําการก่อนวันซือ้หุ้ นคืนในระบบของ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2) จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเป็นเงินปันผลพิเศษ ในอตัราหุ้นละ 4 บาท 

ทัง้นี  ้ในการประชุมคณะกรรมการทุนธนชาตคราวแรก ภายหลังจากวันท่ีทํารายการดังกล่าว 

คณะกรรมการทนุธนชาต จะได้พิจารณาและมีมติรายละเอียดโครงการซือ้หุ้นคืนและประกาศรายละเอียดโครงการตาม

เกณฑ์ท่ีกฎหมายและประกาศทางการกําหนด รวมทัง้มีมติจ่ายเงินปันผลพิเศษแก่ผู้ ถือหุ้น จึงขอแจ้งแนวทางการบริหาร

สภาพคลอ่งสว่นเกินภายหลงัวนัท่ีทํารายการดงักลา่ว” 

ภายหลงัจากการนําเสนอวีดิทศัน์ คณุสมเจตน์  หมูศ่ิริเลศิ ขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้

ทุนธนชาตซือ้หุ้ นสามญัท่ี BNS ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

ของทุนธนชาตและธนาคารธนชาต และมอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการ 

ทนุธนชาตมอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการตา่ง ๆ ท่ีจําเป็น และเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น 

โดยวาระนีม้ติต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น 

ดงันี ้
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คุณศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี  (ผู้ถอืหุ้น) 

1. ขนาดของธนาคารภายหลงัรวมกิจการจะเป็นอนัดบัท่ีเท่าไหร่ และถ้าเทียบกับธนาคารกรุงไทยจะ

เป็นอยา่งไร 

2. ทรัพย์สนิท่ีเป็นท่ีดิน อาคาร หรือสาขาตา่ง ๆ ของทัง้ 2 ธนาคาร หรือสาขาท่ีติดกนั มีนโยบายบริหาร

จดัการอยา่งไรบ้าง 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

1. ตามท่ีนําเสนอในวาระท่ี 2 ธนาคารภายหลงัรวมกิจการจะมขีนาดสนิทรัพย์ใกล้เคียง 2 ล้านล้านบาท 

หรือประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท เป็นอนัดบัท่ี 6 ของอตุสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทย ท่ีมีความแข็งแกร่งขึน้ โดยจะมี

ขนาดสินทรัพย์ใกล้เคียงกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถ้าหากเทียบกบัธนาคารกรุงไทยนัน้ ธนาคารกรุงไทยมีขนาดใหญ่

กวา่มาก  

2. เ ร่ืองสาขาของทัง้ 2 ธนาคาร รวมถึงทรัพย์สินอ่ืน ขอให้ฝ่ายจัดการมีเวลาในการพิจารณา 

โดยละเอียด เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ซึ่งหลงัจากการซือ้ขายหุ้นธนาคารทหารไทยแล้ว จะมี

ทีมงานเข้าไปดแูลบริหารจดัการเร่ืองดงักลา่วโดยเฉพาะ เพ่ือให้แนใ่จวา่มีโครงขา่ยสาขาท่ีจะสามารถรองรับและอํานวย

ความสะดวกให้แก่ลกูค้าได้มากพอสมควร โดยหลกัการคือมีศกัยภาพในการแข่งขนัท่ีมากขึน้และลกูค้าสามารถเข้าถึง

บริการได้สะดวก รวดเร็วมากขึน้ 

ผลการลงมติวาระที่ 5 มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 701,536,648 96.3376 

ไมเ่ห็นด้วย 26,457,300 3.6332 

งดออกเสยีง 212,474 0.0291 
บตัรเสยี 0 0.0000 

มติ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิให้ทนุธนชาตซือ้หุ้นสามญั Scotia Netherlands Holdings B.V. ถืออยู่ในบริษัท

ย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัทภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจของทุนธนชาตและธนาคารธนชาตตามท่ีเสนอ และ

มอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการทุนธนชาตมอบหมายมีอํานาจในการ

ดําเนินการตา่ง ๆ ท่ีจําเป็น และเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น 

วาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานที่ประชุม  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและคําถามต่าง ๆ ได้ โดยมีผู้ ถือหุ้ น

ซกัถาม / แสดงความเห็น ดงันี ้

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

ในวาระท่ีผ่านมามีหลายวาระท่ีมีการอนุมัติให้บริษัทดําเนินการบางอย่างแทนผู้ ถือหุ้ นหรือซือ้หุ้ น 

บางบริษัทแทนผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ซึ่งผู้ ถือหุ้ นทุนธนชาตบางท่านอาจจะมีความสงสยัว่า ทําไม 
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ทุนธนชาตต้องเข้าไปกระทําการแทนผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ขออธิบายว่าเป็นเร่ืองท่ีมีความจําเป็น 

เน่ืองจากในการซือ้ขายหุ้นของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย รวมถึงการปรับโครงสร้างกิจการจะต้องเกิดขึน้ใน

ช่วงเวลาท่ีสัน้มาก จึงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จํานวน 700 กว่าราย มารวมตวัเพ่ือทํา

รายการพร้อม ๆ กนั แตเ่พ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จึงได้

ตกลงกนัวา่ขอให้ทนุธนชาตเข้ามาช่วยเหลอืในการทํารายการตา่ง ๆ แทนผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต โดยการ

รับซือ้หุ้ นท่ีปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารธนชาต รวมถึงหุ้นสามัญเพ่ิมทุนธนาคารทหารไทยในส่วนของผู้ ถือหุ้น 

รายยอ่ยไว้ก่อน เพ่ือให้เกิดการทํารายการในระยะเวลาอนัสัน้ตามแผนท่ีกําหนดไว้ จากนัน้ทนุธนชาตจะเสนอขายหุ้นท่ี

รับซือ้มาในสว่นดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตในราคาเดียวกบัท่ีซือ้มา จะเห็นได้วา่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย

ของธนาคารธนชาตไมเ่สยีเปรียบผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ซึง่หากมีกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตทา่นใดไมส่นใจท่ี

จะซือ้หุ้ นท่ีเสนอขาย ทุนธนชาตจะรับหุ้ นในส่วนนัน้ไว้เอง ซึ่งมีจํานวนน้อยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้ นของ 

ทนุธนชาตแตอ่ยา่งใด 

นอกจากนี ้คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์ ขอเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า ในการปรับเปลี่ยนการบริหารงานใน

ธนาคารภายหลงัรวมกิจการนัน้ เพ่ือความต่อเน่ืองในการบริหารงาน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร CEO ของธนาคาร

ภายหลงัรวมกิจการจะยงัคงเป็นคุณปิติ  ตัณฑเกษม ตามเดิม โดยคุณประพนัธ์  อนุพงษ์องอาจ จะดํารงตําแหน่ง 

President และมีผู้บริหารท่ีสําคญัของธนาคารธนชาตอีกหลายท่านท่ีจะเข้าไปช่วยในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ซึ่งจะ

ทําให้การดําเนินกิจการมีความตอ่เน่ือง 

คุณศิริวัฒน์  วรเวทวุฒคุิณ  (ผู้ รับมอบฉนัทะ) 

1. ขอแสดงความยินดีท่ีวันนีท่ี้ประชุมมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างธุรกิจและการรวมกิจการของ

ธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย โดยสว่นตวัผมคิดว่าเป็นสิ่งท่ีถกูต้องเน่ืองจากธนาคารทหารไทยสามารถระดม

เงินฝากท่ีต้นทนุไมส่งู สว่นธนาคารธนชาตมีความชํานาญด้านสนิเช่ือเช่าซือ้ ถ้ารวมกนัแล้วน่าจะมีกําไรท่ีดีขึน้ จากการ

ท่ีมีฐานลูกค้าเพ่ิมมากขึน้เป็น 10 กว่าล้านคน ผมมั่นใจว่าธนาคารภายหลังรวมกิจการท่ีจะเกิดขึน้จะมีผล 

การดําเนินงานดีขึน้ และผู้ ถือหุ้นนา่จะได้รับเงินปันผลเพ่ิมมากขึน้ 

2. สิง่ท่ีกงัวลคือเร่ืองผลประโยชน์ของพนกังานของธนาคารธนชาตจะมีการลดจํานวนพนกังานหรือไม ่

ขอให้ชีแ้จงเพ่ือเป็นขวญัและกําลงัใจให้แก่พนกังานได้รับทราบ 

3. อีกเร่ืองท่ีกังวลคือเร่ืองท่ีเราเป็นอนัดบัท่ี 6 ท่ีโตขึน้ ใกล้เคียงอันดับ 5 อยากฝากไว้ว่า ในสภาวะ

เศรษฐกิจท่ีเป็นขาลง ทีมผู้บริหารคือคณุศภุเดช  พนูพิพฒัน์  และคณุสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  ไม่ควรดําเนินธุรกิจในเชิงรุก

มากเกินไป อยากให้เน้นท่ีผลกําไรมากกว่าการขยายสินเช่ือ ถึงแม้ว่าการรวมกิจการครัง้นีจ้ะได้ประโยชน์จากการท่ีมี

ต้นทุนท่ีตํ่า แต่ไม่อยากให้เร่งตัวเองเพ่ือให้ขึน้ไปเป็นอันดับท่ี 5 หรือท่ี 4 เพราะอาจจะเจอปัญหาจากการท่ีมีหนี ้

ท่ีไมก่่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึน้ 

4. มีความเช่ือมั่นในตัวของท่านประธานและทีมบริหาร ในการไปบริหารธนาคารภายหลัง 

รวมกิจการท่านประธานแจ้งว่าท่านไม่ได้ไป แล้วท่านไปไหน ขอร้องว่าอย่าเพ่ิงเกษียณ ท่านอาจจะไปเป็นท่ีปรึกษา

คณะกรรมการชดุใดก็ได้ 
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5. ช่ือของธนาคารใหม่ท่ีจะเป็นธนาคารทหารไทยธนชาต สําหรับตัวย่อท่ีใช้ในตลาดหลักทรัพย์ 

แหง่ประเทศไทย  มีความเห็นสว่นตวัอยากฝากไว้วา่นา่จะเป็น TTB มาจาก TMB Thanachart Bank 

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

1. ขอบคุณมากครับ ปัจจุบันผมอายุ 75 ปี  หากสขุภาพยังดีก็จะอยู่ท่ีทุนธนชาตไปอีกสกัพัก เร่ือง

ธนาคารท่ีรวมกิจการกนัขออนญุาตสง่คณุศภุเดช  พนูพิพฒัน์  และ คณุสมเจตน์  หมูศ่ิริเลศิ ไปบริหารงานแทน 

2. เร่ืองท่ีจะไม่เร่งให้การเติบโตจะเป็นอนัดบั 5 นัน้ เห็นด้วย คือ นโยบายไม่ได้คิดว่าจะต้องขึน้ไปเป็น

อนัดบัท่ี 5 ในความเป็นจริง ธนาคารภายหลงัรวมกิจการจะมีขนาดห่างจากอนัดับ 5 พอสมควร และขนาดกิจการ 

หลงัการรวมกิจการอาจจะน้อยกวา่ 2 ล้านล้านบาท เพราะจะมีลกูค้าท่ีซํา้ซ้อนกนั 

3. เร่ืองคนเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีกรรมการให้ความสําคัญ ซึ่งเวลาประมาณ 2 ปี ก่อนการรวมกิจการ 

จะพิจารณาอย่างรอบคอบ ทัง้นี ้มีข้อมูลสถิติท่ีน่าสนใจคือ ในแต่ละปีทัง้ 2 ธนาคาร จะมีจํานวนพนกังานท่ีลาออก 

และเกษียณอายปุระมาณ 2,000 – 3,000 คน ซึง่ในอดีตหลงัจากพนกังานออกไป ธนาคารจะจ้างกลบัเข้ามาทํางาน 

ในจํานวนเท่าเดิม แต่หลงัจากนีส้มมติว่ามีพนกังานออกไป 3,000 คน อาจจะมีการจ้างกลบัเข้ามาไม่ถึง 3,000 คน 

ซึ่งอาจจะแค่ประมาณ 500 คน และสําหรับการรวมกิจการอาจจะมีตําแหน่งมีความซํา้ซ้อนหรือมีการโยกย้ายงาน 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม จํานวนพนกังานท่ีจะเกษียณอายกุ่อนกําหนดนา่จะมีจํานวนไมม่าก 

นอกจากนีไ้มม่ีผู้ เสนอเร่ืองอ่ืนใดเข้าสูก่ารพิจารณา ประธานท่ีประชมุจึงกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา    12.57    นาฬิกา 

ลงช่ือ              นายบันเทิง  ตันติวิท            ประธานท่ีประชมุ 

 (               นายบนัเทิง  ตนัติวิท               ) 

ลงช่ือ           นายภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง          ผู้จดบนัทกึการประชมุ 

 (             นายภาณพุนัธ์ุ  ตวงทอง           ) 


