-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที ่ 1/2562
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ณ ห้ องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
วันจันทร์ ท่ ี 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา
องค์ ประชุม ณ เวลา 10.07 นาฬิกา มีผ้ ถู ือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง จํานวน 565 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 7,590,179
หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จํานวน 1,597 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 678,742,549 หุ้น รวมจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 2,162
ราย รวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 686,332,728 หุ้น ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 58.9061 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจํ
ั้
านวน
1,165,129,703 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุม ทังนี
้ ้ ทุนธนชาตมีห้ นุ ที่ถืออยู่จากการซื ้อหุ้นคืน (Treasury Stock) จํานวน
19,467,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 1.67 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของทุ
้
นธนชาต ซึง่ หุ้นจํานวนดังกล่าวไม่ได้
นํามาลงทะเบียน และไม่นบั เป็ นองค์ประชุม รวมทังไม่
้ มีสทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้
บันทึกเพิ่ มเติ ม: มี ผูถ้ ื อหุ้น 2 ราย ที ่เป็ นบุคคลที ่เกี ่ยวข้องกันตามเกณฑ์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”)
กํ าหนด ถือหุน้ รวมกันเกิ นร้อยละ 10 ของจํ านวนหุ้นที ่จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของทุนธนชาต เป็ นจํ านวน 16,801,430
หุน้ ซึ่ ง ธปท. อนุญาตให้ใช้สิทธิ ลงคะแนนเสียงได้รวมกันไม่เกิ นร้อยละ 10 ของจํ านวนหุน้ ที ่จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
ทุนธนชาต ดังนัน้ จํ านวนหุน้ ทีป่ ระธานทีป่ ระชุมรายงานตอนเปิ ดประชุม ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ 2 รายดังกล่าว จะสามารถ
ออกเสียงได้ในแต่ละวาระรวมเป็ นจํ านวน 116,512,970 หุน้ เท่านัน้ ส่วนอีก 16,801,430 หุน้ ไม่สามารถออกเสียงได้
กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายบันเทิง
2. นายศุภเดช
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

ตันติวิท
พูนพิพฒ
ั น์

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

หน้ า 1 จาก 30

-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที ่ 1/2562
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

เปิ ดประชุ ม นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุมได้ กล่าวเปิ ดการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อเวลา 10.07 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ โดยพิจารณาเรี ยงตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ ว
โดย ประธานที่ประชุม แต่งตังให้
้ คุณภาณุพันธุ์ ตวงทอง เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้จดบันทึกการประชุม
หลังจากนันขอให้
้
เลขานุการบริ ษัทกล่าวแนะนํากรรมการบริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ทุนธนชาต”) และผู้บริ หาร
ตลอดจนชี ้แจงรายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
เลขานุ การบริ ษัท เรี ยนชีแ้ จงว่า การประชุมวันนี ้ ทุนธนชาตได้ จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ แก่
ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ ว จํานวน 3 เล่ม ประกอบด้ วย
1. หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม เล่ม 1
2. สารสนเทศเกี่ ยวกับการปรั บโครงสร้ างธุรกิจและแผนการรวมกิ จการระหว่างธนาคารธนชาต จํ ากัด
(มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย”) และการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
ภายหลังการปรับโครงสร้ างธุรกิจ เล่ม 2
3. รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้ างกิจการ
และการควบรวบกิจการ เล่ม 3
อีกทัง้ ได้ จดั ทําเอกสารข้ อมูลสําคัญที่เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 และ
วาระที่ 5 ซึง่ ส่งมอบผู้ถือหุ้นในห้ องประชุมด้ วยแล้ ว
โดยในการประชุมครัง้ นี ้กรรมการทุนธนชาต ทัง้ 9 ท่าน เข้ าร่ วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
100 ของกรรมการทังหมด)
้
รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการกํากับความเสี่ยง โดยได้ แนะนํากรรมการทุนธนชาตเป็ น
รายบุคคล
สําหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ นี ้ได้ มีผ้ บู ริ หารของทุนธนชาต และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
(“ธนาคารธนชาต”) เข้ าร่ วมประชุมด้ วย ดังนี ้ 1) คุณกําธร ตันติศิริวฒ
ั น์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายการเงินของ
ทุนธนชาต 2) คุณประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต
3) คุณอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกุล รองกรรมการผู้จัดการ เครื อข่ายลูกค้ ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารธนชาต
4) คุณป้อมเพชร รสานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารธนชาต 5) ดร. สุทตั จิตมัน่ คงสุข
รองกรรมการผู้จัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารธนชาต 6) คุณภิตติมาศ สงวนสุข ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ สายกลยุทธ์ การเงิ น ธนาคารธนชาต 7) คุณธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานตรวจสอบ ธนาคารธนชาต 8) คุณวิจิตรา ธรรมโพธิ ทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทรัพยากรบุคคลกลาง
ธนาคารธนชาต
นอกจากนี ้ ยังมีผ้ แู ทนจาก บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่งคณะกรรมการทุนธนชาตได้ มีมติแต่งตังให้
้ เป็ น
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น โดยได้ แสดงความเห็นไว้ ในรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
เกี่ ยวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้ างกิ จการและการควบรวมกิ จการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
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รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที ่ 1/2562
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

การประชุม เล่ม 3 และได้ เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้ด้ วย ดังนัน้ หากในระหว่างการประชุมท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อที่ปรึกษาฯ ตอบชี ้แจงข้ อซักถามก็สามารถดําเนินการได้
หลังจากนัน้ ได้ ขอให้ เจ้ าหน้ าที่ของโรงแรมเรี ยนชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงเส้ นทางหนีไฟกรณีที่เกิดเหตุฉกุ เฉิน
หรื อเพลิงไหม้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น
ต่อจากนี ้ขอเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ด้ วย โดยคุณศิริมล
รังษี กิจโพธิ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย) อาสาเป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในครัง้ นี ้ และเลขานุการ
บริ ษัทได้ ชี ้แจงรายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุมให้ ทราบ สรุปได้ ดงั นี ้
• ทุนธนชาตได้ จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนนไว้ ให้ กบั ทุกท่านเพื่อความสะดวกในการใช้ สิทธิการออกเสียงลงมติ
ในการประชุม โดยบัต รลงคะแนนที่ท่านได้ รับ จะแบ่ง เป็ นวาระต่า ง ๆ รวมทัง้ หมด 8 บัตร ซึ่งฝ่ ายจัดการได้ พิม พ์
รายละเอียดไว้ ในบัตรแล้ ว สําหรับวาระที่ 2 เป็ นการเสนอรายงานเพื่อให้ ที่ประชุมรับทราบเท่านันจึ
้ งไม่มีบตั รลงคะแนน
โดยผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิมีสทิ ธิลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
• ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นชี ้แจงหรื อคําถาม กรุณาแจ้ งชื่อและนามสกุล
เพื่อให้ ผ้ จู ดบันทึกการประชุม ได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ ถกู ต้ อง
• การออกเสียงลงมติ สําหรับท่านที่ประสงค์จะใช้ สิทธิลงมติ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ในวาระใด
กรุณากรอกมติของท่านพร้ อมลงนามไว้ ในบัตร เมื่อเรี ยบร้ อยแล้ วโปรดยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บและรวบรวมคะแนน
ดังกล่าว บัตรลงคะแนนใดที่มิได้ ลงลายมือชื่อในบัตร หรื อลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็ น “บัตรเสีย” โดยบัตรที่
งดออกเสียง และบัตรเสีย จะไม่นํามานับเป็ นฐานคะแนนเสียง ยกเว้ น วาระที่ 3.1, 4.1, 4.2 และวาระที่ 5 จะนับรวมเป็ น
ฐานในการคํานวณคะแนนเสียงด้ วย
• สําหรับท่านที่มีมติ “เห็นด้ วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยทุนธนชาตจะนําคะแนนเสียงที่มีมติไม่เห็น
ด้ วย งดออกเสียง บัตรเสีย และไม่มีสทิ ธิออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในแต่ละ
วาระนัน้ ได้ จํานวนเท่าใดจะถือเป็ นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบด้ วย ทังนี
้ ้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงการ
ลงมติในแต่ละวาระไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะด้ วย
• ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอดําเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน
เมื่อการรวมคะแนนเป็ นที่เรี ยบร้ อยก็จะกลับมารายงานผลให้ ทราบเป็ นรายวาระไป
ดังนี ้
วาระที่ 1

หลังจากการชี ้แจงดังกล่าวข้ างต้ น ประธานที่ประชุมจึงขอเข้ าสูก่ ารพิจารณาตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562

ประธานที่ประชุ ม ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่าสําหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2562 ได้ จัดขึน้
เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ซึง่ รายงานการประชุมดังกล่าวจําเป็ นต้ องเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาความถูกต้ องร่ วมกัน
โดยรายละเอียดของร่ างรายงานการประชุม ได้ จดั พิมพ์ไว้ ในเล่มหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้ าที่ 26 ถึงหน้ าที่ 43
โดยขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้ อมสอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ ไขรายงาน
หน้ า 3 จาก 30

-ฉบับร่ าง-
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การประชุมในจุดใดบ้ างหรื อไม่ หากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีประเด็นชีแ้ จงหรื อคําถาม กรุ ณาแจ้ งชื่อและนามสกุลเพื่อให้
ผู้จดบันทึกการประชุม ได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ ถกู ต้ อง
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึง
เสนอให้ ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง
ร้ อยละ
เห็นด้ วย
680,981,264
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
102,175
บัตรเสีย
0
มติ ที่ ป ระชุม มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของจํ า นวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบการปรับโครงสร้ างธุรกิจของบริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และธนาคาร
ธนชาต จํากัด (มหาชน) และแผนการรวมกิจการ

ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้นําเสนอ
วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ต่อที่ประชุม
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 นี ้ เป็ นการรายงานรับทราบการปรับโครงสร้ าง
ธุรกิจของทุนธนชาต และธนาคารธนชาต และแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย ซึ่งได้
จัดเตรี ยมการนําเสนอไว้ ในรู ปแบบของวีดิทัศน์ ความยาวประมาณ 10 นาที เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นเข้ าใจและเป็ นข้ อมูล
ประกอบในการลงมติวาระอื่น ๆ ต่อไป
บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์
“จุดมุง่ หมายเดียวของธนชาตคือการสร้ างความก้ าวหน้ าให้ กบั ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียทังหมด
้
และสิง่ ที่จะทําให้ เราไปได้ ไกลกว่าในยุค Digital Disruption คือ สร้ างการเติบโตที่แข็งแกร่งมากขึ ้นในการดําเนินธุรกิจ
การรวมกิจการธนาคารในครัง้ นี ้ จะยกสถานะของธนาคาร (Merged Bank) เป็ นธนาคารขนาดใหญ่
อันดับ 6 ของประเทศที่แข็งแกร่งขึ ้น มีขนาดสินทรัพย์รวมเกือบ 2 ล้ านล้ านบาท มีโครงสร้ างทางธุรกิจและความชํานาญ
ที่เสริ มรับกัน ผนึกฐานลูกค้ าเพิ่มมากขึ ้นกว่า 10 ล้ านคน ส่งผลดีตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกราย
ด้ วยจุดแข็งของ 2 ธนาคารที่จะส่งเสริ มกัน (Synergy) ธนาคารทหารไทย มีจุดเด่นในการระดมเงินฝาก
ส่วนธนาคารธนชาตเป็ นผู้นําด้ านสินเชื่อรายย่อยโดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ เมื่อ 2 ธนาคารผนึกเข้ าด้ วยกัน จะเพิ่ม
ศัก ยภาพในการระดมเงิ น ฝากจากฐานลูก ค้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ พร้ อมสร้ างสมดุล ให้ กับ โครงสร้ างสิน เชื่ อ ได้ เ ป็ นอย่า งดี
เกิดประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ 3 ด้ านหลัก ๆ คือ

หน้ า 4 จาก 30
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1) ด้ านงบดุล
การรวมกิ จ การทํ า ให้ มูล ค่าของกิ จ การเพิ่ ม ขึน้ จากการมี ง บดุล ที่ เ หมาะสม (Balance Sheet
Optimization)
2) ด้ านต้ นทุน
การรวมกิจการทําให้ ได้ ประโยชน์จากขนาดกิจการที่ใหญ่ขึ ้น (Scale) โดยเฉพาะการรวมกันของ
หน่วยงานสนับสนุนที่สาํ คัญ
3) ด้ านรายได้
การรวมกิ จการทํา ให้ ฐ านลูกค้ า เพิ่มขึน้ กว่าเท่าตัว เท่ากับ เพิ่ม ศักยภาพในการสร้ างรายได้ จาก
ผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินที่ครอบคลุมยิ่งกว่าเดิม
ด้ วยความมั่นใจในความสําเร็ จของการรวมกิ จการในครั ง้ นีส้ อดคล้ องกับการประกาศความตัง้ ใจที่
ธนาคารธนชาตจะสร้ างความก้ าวหน้ าให้ กบั ลูกค้ าในทุกวัน (Your Everyday Progress) โดยแบ่งขันตอนสํ
้
าคัญเป็ น 2
ช่วงคือ 1) การดําเนินการเพื่อปรับโครงสร้ างธุรกิจของทุนธนชาตและธนาคารธนชาตก่อนการรวมกิจการ และ 2) การ
ดําเนินการตามแผนการรวมกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) ก่อนการรวมกิจการ ดําเนินการปรับโครงสร้ างธุรกิจของทุนธนชาตและธนาคารธนชาต โดยลดขนาด
กิจการของธนาคารธนชาตให้ มีขนาดกิจการใกล้ เคียงกับธนาคารทหารไทย เพื่อความเหมาะสมในการรวมกิจการ โดย
ธนาคารธนชาตจะทําการขายหุ้นบริ ษัทลูกและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัท ได้ แก่ ธนชาตประกันภัย (TNI) บล. ธนชาต (TNS)
บบส. ทีเอส (TSAMC) ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี (PRG) และเอ็ม บี เค (MBK) ให้ แก่ทนุ ธนชาต Scotia Netherlands
Holdings B.V. หรื อ BNS และผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายตามสัดส่วนอย่างเท่าเทียมกัน ส่วน ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)
ธนาคารธนชาตจะจัดตังนิ
้ ติบุคคลลําดับที่ 1 หรื อ SPV1 ขึ ้นมา เพื่อขายให้ แก่ทนุ ธนชาตและ BNS จากนันธนาคาร
้
ธนชาตจะขายหุ้นราชธานีให้ แก่ SPV1 และผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายตามสัดส่วนอย่างเท่าเทียมกัน อีกทังธนาคาร
้
ธนชาตจะจัดตัง้ นิติบุคคลลําดับที่ 2 หรื อ SPV2 มาซือ้ หุ้นของซีคอน (SEACON) อายิโนะโมะโต๊ ะ (AJNMT)
ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง (TGL) ธนชาตเทรนนิ่ง (TTD) สคิบเซอร์ วิส (SSV) และธนชาตแมเนจเม้ นท์ (TMS) จากนันธนาคาร
้
ธนชาตจะขายหุ้น SPV2 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายต่อไปตามสัดส่วนอย่างเท่าเทียมกัน
กรณีการขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย ทุนธนชาต จะซื ้อหุ้นในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาก่อน
ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” จากนันจะได้
้
เสนอขาย หรื อ reoffer ต่อ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อไปโดยเร็ ว
โดยจํานวนและสัดส่วนหุ้นของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นที่ธนาคารธนชาตจะเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดในตาราง ซึ่งอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1 หน้ า 6 และ เล่ม 2
หน้ า 29-40

หน้ า 5 จาก 30

-ฉบับร่ าง-
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การทํารายการครัง้ นี ้เพื่อให้ มีการซื ้อขายด้ วยมูลค่ายุติธรรมและสะท้ อนข้ อมูลทางการเงินที่ใกล้ เคียง
กับวันที่เกิดรายการมากที่สดุ จึงได้ จดั ทําเกณฑ์การกําหนดราคาเป็ นสูตรดังตาราง ซึง่ อยูใ่ นเอกสารประกอบการประชุม
เล่ม 1 หน้ า 7-9 และ เล่ม 2 หน้ า 53-55

ภายหลังปรับโครงสร้ างแล้ ว ธนาคารธนชาตจะยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นใน บลจ. ธนชาต (TFUND) และ
ธนชาต โบรกเกอร์ (TBROKE) ในสัดส่วนร้ อยละ 75 และร้ อยละ 100 ตามลําดับ การปรับโครงสร้ างจะแล้ วเสร็ จภายใน
ธันวาคม ปี 2562

หน้ า 6 จาก 30

-ฉบับร่ าง-
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2) กระบวนการรวมกิจการ จะแบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ
ช่วงที่ 1 เริ่ มจากธนาคารทหารไทยจะเสนอซือ้ หุ้นของธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ธนชาตทุกราย โดยจะชําระค่าหุ้นเป็ นเงินสด ขณะเดียวกันจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของธนาคารธนชาต
ทุก ราย โดยทุน ธนชาต และ BNS จะนํ าเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากธนาคารทหารไทยกลับ เข้ า มาซื อ้ หุ้น เพิ่ ม ทุน ของธนาคาร
ทหารไทย รวมถึงทุนธนชาตจะเข้ าซื ้อหุ้นในส่วนที่ธนาคารทหารไทยจะเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร
ธนชาตเพื่อเสนอขายต่อให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยเร็ วต่อไป
การทํารายการครัง้ นี ้เพื่อให้ มีการซื ้อขายด้ วยมูลค่ายุติธรรมและสะท้ อนข้ อมูลทางการเงินที่ใกล้ เคียง
กับวันที่เกิดรายการมากที่สดุ จึงได้ จดั ทําเกณฑ์การกําหนดราคาซื ้อขายหุ้นธนาคารธนชาต เป็ นสูตรดังตาราง ซึ่งอยู่ใน
เอกสารประกอบการประชุม เล่ม 1 หน้ า 14-15 และ เล่ม 2 หน้ า 55-56

เกณฑ์การกําหนดราคาซื ้อขายหุ้นธนาคารทหารไทยเป็ นสูตรดังตาราง ซึ่งอยู่ในเอกสารประกอบ
การประชุม เล่ม 1 หน้ า 17-18 และเล่ม 2 หน้ า 56-57

หน้ า 7 จาก 30

-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที ่ 1/2562
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการถือหุ้นก่อนการโอนกิจการธนาคารธนชาตจะเป็ นดังภาพ

นอกจากนี ้ ทุนธนชาตจะเสนอขาย หรื อ reoffer หุ้นธนาคารทหารไทย รวมทังหุ
้ ้ นบริ ษัทที่ปรับโครงสร้ าง
ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น
ต่อไปโดยเร็ ว
ช่วงที่ 2 เมื่อการดําเนินการซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็ จสิ ้น ซึ่งมีกําหนด
ภายในธันวาคมปี 2562 ธนาคารทหารไทยจะถือหุ้นธนาคารธนชาตประมาณร้ อยละ 100 จากนันธนาคารธนชาตและ
้
ธนาคารทหารไทยจะร่ วมกันดําเนินการเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการรวมกิจการทังด้
้ านระบบงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การรวมสาขาและช่องทางการให้ บริ การ แผนบุคลากรและอื่น ๆ จนกระทัง่ ธนาคารธนชาตโอนกิ จการ
ทัง้ หมด หรื อ Entire Business Transfer ให้ แ ก่ธ นาคารทหารไทย จากนัน้ ธนาคารธนชาตจะหยุด กิ จการและ
คืนใบอนุญาต ทังหมดคาดว่
้
าจะแล้ วเสร็ จในปี 2564
โดยภายหลังการโอนกิจการทังหมดแล้
้
ว โครงสร้ างการถือหุ้นของ Merged Bank จะเป็ นดังภาพ

ทั ง้ นี ้ การดํ า เนิ น การทั ง้ หมดจะดํ า เนิ น การภายหลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยและหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมทังเงื
้ ่อนไขบังคับก่อนตามที่ตกลงไว้ ในสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ซึง่ ข้ อตกลงและเงื่อนไขที่สาํ คัญได้ แสดงไว้ ในเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 2 หน้ า 27

หน้ า 8 จาก 30

-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที ่ 1/2562
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

มูลค่าของประโยชน์ หรื อ Synergy ที่คาดว่าจะรับรู้ จากการรวมกิจการในครัง้ นี ้ ตลอดช่วงอายุสงู ถึง
30,000 - 40,000 ล้ านบาท จะส่งผลดีตอ่ ผู้มีสว่ นร่วมทุกฝ่ าย โดยเฉพาะต่อลูกค้ า คู่ค้า พนักงานและผู้ถือหุ้น เพราะจะ
นําไปสูก่ ารยกระดับการให้ บริ การครอบคลุมทุกกลุม่ ผลิตภัณฑ์สาํ หรับทุกกลุม่ ลูกค้ า
ที่สําคัญในด้ านบุคลากร เราจะรักษาพนักงานของทัง้ 2 ธนาคารไว้ พร้ อมปรับรู ปแบบให้ ประสานการ
ทํางานร่วมกันด้ วยแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทัง้ 2 ธนาคารให้ เติบโตไปกับธนาคารใหม่ ทังเพิ
้ ่มพูนความรู้ และ
ทัก ษะใหม่ ๆ ให้ รั บ มื อ กับ การแข่ง ขัน และเทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ย นไป พร้ อมให้ บ ริ ก ารลูก ค้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ถึ ง 10 ล้ า นคน
การรวมกิจการครัง้ นี ้จึงเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้ างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนให้ กบั ลูกค้ า คู่ค้า พนักงาน
ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายอย่างแน่นอน
สุดท้ ายเราขอให้ ความมัน่ ใจแก่ท่านผู้ถือหุ้นด้ วยวิสยั ทัศน์และความเชี่ยวชาญของผู้บริ หาร ตลอดจน
ความร่ วมมือของทุกฝ่ ายที่จะนํามาซึ่งผลสําเร็ จของภารกิ จในครัง้ นี ้ เพราะหน้ าที่ของเราคือทํา ให้ คุณไปได้ ไกลที่สุด
การเติบโตที่ก้าวหน้ าจึงเป็ นจุดมุง่ หมายเดียวของธนชาตมาร่วมก้ าวหน้ าไปพร้ อม ๆ กัน”
ภายหลังจากการนําเสนอวีดิทศั น์ คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับวาระนี ้ทุกท่าน
ก็ได้ รับทราบข้ อมูลการปรับโครงสร้ างธุรกิจของทุนธนชาตและธนาคารธนชาต และแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคาร
ธนชาต และธนาคารทหารไทย โดยรายละเอียดได้ แสดงไว้ ในเอกสารประกอบการประชุมที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ า
แล้ ว และเนื่องจากวาระนี ้เป็ นการเสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรื อ
ข้ อซักถาม ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรวบรวมไว้ เพื่อเสนอในวาระต่อ ๆ ไป
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการดําเนินการที่สาํ คัญเกี่ยวกับการปรั บโครงสร้ างธุรกิจของ บริ ษัท ทุนธนชาต
จํากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 3.1 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ บริ ษั ท ทุ น ธนชาต จํ า กั ด (มหาชน) ซื อ้ หุ้ นสามั ญ ที่ ธ นาคารธนชาต
จํากัด (มหาชน) ถืออยู่ในบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัท ในส่ วนที่เสนอขายให้ แก่ บริ ษัท
ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 3.1 มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารต่าง ๆ ดังนี ้
1) หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 (เล่ม 1) หน้ าที่ 5-10 2) สารสนเทศเกี่ยวกับการปรับ
โครงสร้ างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย และการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
ภายหลังการปรับโครงสร้ างธุรกิจ (เล่ม 2) หน้ าที่ 29-40 ข้ อ 4.1 สินทรัพย์ที่จะได้ มาภายใต้ การปรับโครงสร้ างฯ หน้ าที่
53-55 ข้ อ 5.1 เกณฑ์ที่ใช้ ในการกําหนดราคาซื ้อขายหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่น หน้ าที่ 57-58 ข้ อ 6.1 มูลค่า
รวมของสิ่งตอบแทนในการปรั บโครงสร้ างฯ และ 3) รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเกี่ ยวกับ
ความเหมาะสมของการปรับโครงสร้ างกิจการและการควบรวบกิจการ (เล่ม 3) ในส่วนที่ 1 หน้ า 4
จากวาระที่ 2 ตามที่ได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้ างธุรกิจของ
ทุนธนชาต และธนาคารธนชาต ตามที่ได้ กล่าวแล้ วนัน้ โดยการปรับโครงสร้ างฯ จะต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จก่อนที่
ธนาคารทหารไทยจะทําการเสนอซื ้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นธนาคารธนชาตทุกราย และเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายซึ่งเบื ้องต้ นมีกําหนดการวันที่ทํารายการภายในเดือนธันวาคม
2562
หน้ า 9 จาก 30

-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที ่ 1/2562
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาตจะขายหุ้นบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนการ
ถื อ หุ้น ซึ่ง ทุน ธนชาตจะเข้ าซื อ้ หุ้น ดัง กล่า วจากธนาคารธนชาต ตามสัด ส่วนการถื อ หุ้น ของทุน ธนชาตในธนาคาร
ธนชาต รายละเอียดเป็ นไปตามวีดิทศั น์ที่ได้ นําเสนอแล้ วในวาระที่ 2 โดยมีสาระสําคัญของรายชื่อบริ ษัทย่อยและบริ ษัท
อื่นที่จะซื ้อ จํานวนหุ้นที่จะซื ้อ และเกณฑ์ที่ใช้ ในการกําหนดราคาซื ้อขายหุ้น ซึง่ ได้ แสดงบนจอภาพ โดยสรุปได้ ดังนี ้

หมายเหตุ จํานวนหุ้นของบล. ธนชาต ในหนังสื อบอกกล่าวเชิ ญประชุม เป็ นข้ อมูลก่อนที่ จะมี การเพิ่ มทุน โดยข้ อมูล
ที่แสดงบนจอ และตารางดังกล่าวเป็ นข้ อมูลปั จจุบนั หลังเพิ่มทุน

หน้ า 10 จาก 30

-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที ่ 1/2562
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

ขอเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ ทนุ ธนชาตซื ้อหุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ในบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทอื่นบางบริ ษัทในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ทุนธนชาต เพื่อให้ การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคาร
ทหารไทย เสร็ จสมบูรณ์ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของทุนธนชาต และผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตในระยะยาว โดยการ
กํ าหนดราคาหุ้นสามัญ ของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษั ทดังกล่าวมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล และ
มอบหมายให้ ค ณะกรรมการทุน ธนชาต และ/หรื อ บุค คลที่ ค ณะกรรมการทุน ธนชาตมอบหมายมี อํ า นาจในการ
ดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็ นและเกี่ ยวข้ องกับรายการข้ างต้ น ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมตามที่ได้ สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
โดยวาระนี ้มติต้องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้

จากนัน้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น
คุณวิภา สุวณิชย์ (ผู้ถอื หุ้น)

สอบถามว่า ตามกําหนดการเรื่ องการปรับโครงสร้ างกิจการของทุนธนชาตและธนาคารธนชาต จะเสร็ จสิ ้น
ภายในปี 2562 และการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย จะเสร็ จสิ ้นในปี 2564 นัน้ ได้ มีการ
วางแผนสํารองไว้ หรื อไม่ กรณีที่ไม่เป็ นไปตามกําหนดการดังกล่าวจะมีผลกระทบอย่างไร และใครเป็ นผู้รับผิดชอบ
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เรี ยนชี ้แจง ดังนี ้
ทีมงานมีความมัน่ ใจว่าจะสามารถดําเนินการได้ ตามแผนงานที่กําหนด อย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญมากใน
การรวมกิจการครัง้ นี ้คือ มีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาํ คัญหลายเรื่ องที่มีการพิจารณากัน โดยเงื่อนไขบังคับก่อนประการหนึ่ง
คือแผนการรวมกิจการจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก ธปท. ภายในปี 2562 ถ้ าหากจะเกิดกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการ
ได้ ทนั ตามกําหนดการในเดือนธันวาคม 2562 คงจะต้ องมีการหารื อกันอีกครัง้
ประธานที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงเพิ่มเติม ดังนี ้
สําหรับแผนสํารองกรณีที่แผนการรวมกิจการไม่เป็ นไปตามกําหนดการก็คือให้ ดําเนินธุรกิจไปตามปกติ
คุณฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล (ผู้รับมอบฉันทะ)
สอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกฝ่ าย ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นของทุกบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องจะได้ รับเงินปั นผลในระหว่างที่ดําเนินการต่าง ๆ เพื่อการรวมกิจการ
ในช่วงเวลาประมาณ 2 ปี ตามที่ได้ แจ้ งหรื อไม่
2. หลังการรวมกิจการทุนธนชาตจะถือหุ้นในธนาคารที่รวมกิจการคิดเป็ นสัดส่วนเท่าไหร่
3. หลักเกณฑ์การกําหนดราคาซื ้อขายจะเท่ากับผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมของธนาคารทหารไทยหรื อไม่
4. จะมีการเปลีย่ นชื่อและตัวย่อหลักทรัพย์ของธนาคารใหม่หรื อไม่ ถ้ าเปลีย่ นชื่อจะเปลีย่ นเป็ นอะไร
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คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เรี ยนชี ้แจง ดังนี ้
1. เรื่ องการจ่ายเงินปั นผลระหว่างที่มีการรวมกิจการ หากบริ ษัทนัน้ ๆ มีการจ่ายเงินปั นผล ผู้ถือหุ้น
ก็จะได้ รับเงินปั นผลตามปกติ รวมถึงผู้ถือหุ้นของทุนธนชาต ซึ่งทุนธนชาตยังคงมีผลประกอบการตามปกติ หลังจาก
การรวมกิจการแล้ วก็จะรับรู้ กําไรจากธนาคารภายหลังรวมกิจการ ซึ่งจะบริ หารงานให้ กิจการมีการเจริ ญเติบโตต่อไป
ผู้ถือหุ้นก็จะรับเงินปั นผลตามปกติ
2. ทุนธนชาตจะถือหุ้นในธนาคารภายหลังรวมกิจการสัดส่วนไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 20 เพื่อให้ ทุนธนชาต
สามารถรับรู้รายได้ จากธนาคารภายหลังรวมกิจการในแบบวิธีสว่ นได้ เสีย (Equity Accounting) ได้
3. เกณฑ์ การกํ าหนดราคาซือ้ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จะมีความเท่าเทียมกัน
สําหรับผู้ถือหุ้นแต่ละธนาคาร
คําถาม

4. สําหรั บเรื่ องชื่ อ และตัวย่อหลักทรั พย์ ของธนาคารที่จะรวมกันนัน้ ขอให้ ท่านประธานเป็ นผู้ตอบ
ประธานที่ประชุม เรี ยนชี ้แจง ดังนี ้

ตามที่ได้ มีการเจรจาตกลงกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งได้ แก่ ING และกระทรวงการคลัง โดยมีการระบุไว้
ในสัญญาด้ วย หากไม่มีข้อติดขัดใด ๆ จากกฎเกณฑ์ของทางราชการ ชื่อภาษาไทย คือ ธนาคารทหารไทยธนชาต ส่วน
ชื่อภาษาอังกฤษคือ TMB Thanachart Bank สําหรับตัวย่อหลักทรัพย์ยงั ไม่ได้ มีการหารื อกัน ซึ่งเป็ นเรื่ องที่จะต้ องหารื อ
กันต่อไป
คุณไกรวัลย์ คทวณิช (ผู้ถอื หุ้น)
สอบถาม ดังนี ้
1. การลดขนาดกิ จการของธนาคารธนชาตเพื่อให้ มีความเหมาะสมในการรวมกิ จการกับธนาคาร
ทหารไทยนัน้ เป็ นการขายหุ้นที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัทหรื อกิจการอื่นที่ธนาคาร
ธนชาตถืออยู่ หรื อเป็ นการลดสาขาหรื อช่องทางการให้ บริ การอื่น
2. หลังจากการรวมกิจการจะมีการรวมด้ านระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะนําระบบ
ของธนาคารใดมาใช้ เป็ นระบบหลัก โดยความเห็นส่วนตัวคิดว่า การนําระบบเดิมขององค์กรที่เล็กกว่ามารวมกับระบบ
เดิมขององค์กรที่ใหญ่กว่าน่าจะดําเนินการได้ ราบรื่ นมากกว่า
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เรี ยนชี ้แจง ดังนี ้
1. เรื่ องการลดขนาดกิจการของธนาคารธนชาตที่ได้ ขออนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นจะเป็ นในส่วนของบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทอื่นบางบริ ษัทที่ธนาคารธนชาตถือหุ้นอยู่เท่านัน้ เช่น บล. ธนชาต บมจ. ธนชาตประกันภัย บบส. ทีเอส
บมจ. ราชธานี ลิสซิ่ง บมจ. เอ็มบีเค บมจ. ปทุมไรซมิลแอนด์แกรนารี และบริ ษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยบางบริ ษั ท ไม่ เ กี่ ย วกับ การเพิ่ ม หรื อ ลดจํ า นวนสาขา สํ า หรั บ เรื่ อ งการบริ ห ารจัด การสาขาและ
ช่องทางการให้ บริ การ จะเป็ นเรื่ องที่ฝ่ายจัดการต้ องศึกษาให้ ละเอียดและมีแผนการดําเนินการต่อไป
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2. สําหรั บการรวมระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นเรื่ อ งที่มีรายละเอียดและความ
ซับซ้ อน หลังจากการรวมกิจการ ฝ่ ายจัดการของทัง้ 2 ธนาคารจะร่ วมกันจัดตังคณะกรรมการเพื
้
่อดําเนินการศึกษา
เรื่ องนี ้โดยเฉพาะ และจะนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารภายหลังการซื ้อขายหุ้นธนาคารธนชาตและธนาคารทหาร
ไทยเสร็ จสิ ้น เพื่อพิจารณาระบบที่ดีที่สดุ และเหมาะสมในการดําเนินกิจการได้ อย่างราบรื่ นที่สดุ
คุณยงยศ จริยวิทยาวัฒน์ (ผู้ถอื หุ้น)
สอบถามว่ า หลัง จากการรวมกิ จ การระหว่ า งธนาคารธนชาตกับ ธนาคารทหารไทย ผู้ถื อ หุ้น ของ
ทุนธนชาตจะสามารถคาดหวังได้ หรื อไม่ว่าจะยังได้ รับเงินปั นผลในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่องเหมือนที่ผ่านมา โดยผลการ
ดําเนินงานของทุนธนชาตจะยังมีกําไรและสามารถจ่ายเงิ นปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ ในอัตราหุ้นละ 2.60 บาท หรื อใน
จํานวนที่ใกล้ เคียง เนื่องจากธุรกิจเช่าซื ้อซึง่ เป็ นธุรกิจหลักที่ทํากําไรให้ แก่ธนาคารธนชาตจะถูกโอนกิจการไปยังธนาคาร
ทหารไทยแล้ ว
ประธานที่ประชุม เรี ยนชี ้แจง ดังนี ้
น่า จะสามารถคาดหวัง ได้ ว่า ทุน ธนชาตจะมี ผ ลประกอบการที่ ดี แ ละมี กํ า ไรที่ ไ ม่แ ตกต่า งหรื อ น่า จะ
ใกล้ เ คี ย งก่ อ นที่ จ ะขายหุ้น ธนาคารธนชาตออกไปเพื่ อ รวมกิ จ การกั บ ธนาคารทหารไทย และจากการประชุ ม
คณะกรรมการทุนธนชาต เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ได้ มีมติจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท
ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ น้ เล็ ก น้ อ ยจากปี ก่ อ น จึ ง เป็ นสัญ ญาณได้ ว่ า คณะกรรมการมี ค วามมั่น ใจพอสมควรว่ า ทุน ธนชาตจะมี
ผลประกอบการที่ ดี ห ลัง จากรวมกิ จ การ ด้ ว ยคณะกรรมการทุน ธนชาตไม่ ไ ด้ พิ จ ารณาจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากกํ า ไร
เพี ย งอย่า งเดี ย วแต่ม องไปข้ า งหน้ า ด้ ว ยว่า จะสามารถจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในระดับ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกัน ได้ ห รื อ ไม่ใ นอนาคต
โดยหลังจากรวมกิจการ รายได้ ของทุนธนชาตจะมาจากหลายแหล่งคือ ธนาคารภายหลังรวมกิจการร้ อยละ 20 บริ ษัท
ย่อยที่ทุนธนชาตถือหุ้นผ่านธนาคารธนชาต ซึ่งหลังการปรับโครงสร้ างทุนธนชาตจะถือหุ้นโดยตรง คือ บมจ. ธนชาต
ประกันภัย บล. ธนชาต บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง ซึ่งเงินปั นผลจากบริ ษัทเหล่านี ้ ทุนธนชาตจะรับรู้ เข้ ามาโดยตรง รวมถึง
กําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยอื่น ๆ อีก ดังนัน้ ทุนธนชาตจะมีผลประกอบการอยู่ในระดับที่จะสามารถจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ในระดับที่นา่ พอใจ
คุณไกรวัลย์ คทวณิช (ผู้ถอื หุ้น)
เสนอแนะว่าควรจะมีการระบุเป็ นตัวอักษรให้ ชดั เจนว่า การลดขนาดกิจการของธนาคารธนชาต เป็ นการ
ลดขนาดสินทรัพย์ ไม่ใช่การลดสาขาหรื อช่องทางการให้ บริ การของธนาคารแต่อย่างใด เพื่อให้ มีความชัดเจนและไม่เกิด
การเข้ าใจผิดของผู้ถือหุ้นบางท่านที่ไม่ได้ มาประชุม และลูกค้ าที่จะมาใช้ บริ การในระหว่างเตรี ยมความพร้ อมในการ
รวมกิจการจนถึงปี 2564 เพื่อให้ ลกู ค้ าไม่เสียความเชื่อมัน่
ประธานที่ประชุม เรี ยนชี ้แจง ดังนี ้
การลดขนาดกิจการไม่ใช่ประเด็นสําคัญ เรื่ องที่สาํ คัญคือการรวมกิจการกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
ทหารไทยต้ องการที่จะให้ ธนาคารภายหลังรวมกิจการทําธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็ นหลัก จะเห็นได้ ว่าธนาคารทหารไทย
จะไม่มีบริ ษัทประกันภัย/ประกันชีวิต ดังนัน้ การปรับโครงสร้ างของธนาคารธนชาตเพื่อเอาธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์
ออกจากธนาคารธนชาตคืนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และเอาเฉพาะธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไปรวมกัน ซึ่งจะทําให้ ขนาดกิจการของ
ธนาคารธนชาตลดลงไป
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หลังจากนันไม่
้ มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ผลการลงมติวาระที่ 3.1 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง
ร้ อยละ
เห็นด้ วย
701,580,081
96.3813
ไม่เห็นด้ วย
26,121,500
3.5885
งดออกเสียง
219,673
0.0301
บัตรเสีย
0
0.0000
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิให้ ทุนธนชาตซือ้ หุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่น
บางบริ ษัท ในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ทนุ ธนชาตตามที่เสนอ และมอบหมายให้ คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรื อ บุคคล
ที่คณะกรรมการทุนธนชาตมอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับรายการข้ างต้ น
วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุ มัติให้ บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซือ้ หุ้ นสามัญที่ธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) ถือ อยู่ ใ นบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท อื่ น บางบริ ษั ท ในส่ ว นที่ เ สนอขายให้ แ ก่ ผ้ ู ถือ หุ้ น
รายย่ อยของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ผ่ านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่ อผู้ถือหุ้น
รายย่ อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้ บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญ
ของบริษัทย่ อยและบริษัทอื่นในบัญชีดังกล่ าวให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นรายย่ อยของธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน)
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าจากวาระที่ 2 ตามที่ได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบการ
ดําเนินการที่สาํ คัญเกี่ยวกับการปรับโครงสร้ างธุรกิจของทุนธนชาต และธนาคารธนชาตก่อนการรวมกิจการฯ ตามที่ได้
กล่าวแล้ วนัน้ และเพื่อให้ การปรับโครงสร้ างฯ แล้ วเสร็ จได้ ก่อนหรื อภายในวันที่ทํารายการ ธนาคารธนชาตจะเสนอขาย
หุ้ นบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท อื่ น ในส่ ว นที่ จ ะเสนอขายให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นรายย่ อ ยทุ ก รายของธนาคารธนชาตให้ แก่
ทุนธนชาต ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้ ทนุ ธนชาตทําการเสนอ
ขายหุ้นของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นจํานวนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น ในภายหลัง
ทังนี
้ ้ มีรายละเอียดรายชื่อบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัทที่ทุนธนชาตจะเข้ าซื ้อ จํานวนหุ้นที่จะซื ้อ
และเกณฑ์ที่ใช้ ในการกําหนดราคาซื ้อขายหุ้น ซึง่ ได้ แสดงบนจอภาพ โดยสรุปได้ ดังนี ้

หน้ า 14 จาก 30

-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที ่ 1/2562
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ จํานวนหุ้นของบล. ธนชาต ในหนังสื อบอกกล่าวเชิ ญประชุม เป็ นข้ อมูลก่อนที่ จะมี การเพิ่ มทุน โดยข้ อมูล
ที่แสดงบนจอ และตารางดังกล่าวเป็ นข้ อมูลปั จจุบนั หลังเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตมีสทิ ธิเลือกซื ้อหุ้นของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในธนาคารธนชาต โดยจะซื ้อเฉพาะบริ ษัทใดบริ ษัทหนึ่ง หรื อหลายบริ ษัทก็ได้ โดยจะเปิ ดให้ จองซื ้อหุ้นของบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทอื่น ภายหลังจากการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตและการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย
เสร็ จสมบูรณ์ ในราคาเดียวกับที่ทนุ ธนชาตซื ้อหุ้นดังกล่าวจากธนาคารธนชาต ตามเกณฑ์การกําหนดราคาซื ้อขายหุ้น
สามัญของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่น

หน้ า 15 จาก 30

-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที ่ 1/2562
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีห้ นุ คงเหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น จะจัดสรรหุ้น
ให้ กับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่แสดงความจํ านงขอใช้ สิทธิ เกิ นสัดส่วนการถื อหุ้น หรื อ pro rata basis อย่างไรก็ตาม
หากยังคงมีห้ นุ คงเหลืออีกทุนธนชาตอาจมีความจําเป็ นต้ องถือครองหุ้นดังกล่าวไว้ ต่อไป โดยหุ้นคงเหลือดังกล่าวจะ
ไม่สง่ ผลกระทบต่อมูลค่ากิจการของทุนธนชาตแต่อย่างใด
ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุ มัติ ใ ห้ ทุ น ธนชาตซื อ้ หุ้ นสามัญ ที่ ธ นาคารธนชาตถื อ อยู่
ในบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท อื่ น บางบริ ษั ท ในส่ว นที่ เ สนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น รายย่อ ยของธนาคารธนชาต ผ่า นบัญ ชี
“ทุน ธนชาตเพื่ อ เสนอขายต่ อ ผู้ถื อ หุ้น รายย่ อ ยของธนาคารธนชาต” เพื่ อ ให้ ทุน ธนชาตเสนอขายหุ้น สามัญ ของ
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัทในบัญชีดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตต่อไปในภายหลัง เพื่อให้
การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทยเสร็ จสมบูรณ์ได้ ตามระยะเวลาที่กําหนด และรักษาไว้ ซึ่ง
สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่น โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการทุนธนชาตมอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่
จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับรายการข้ างต้ น
โดยวาระนี ม้ ติ ต้อ งได้ รั บคะแนนเสีย งข้ างมากของจํ า นวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถื อหุ้นที่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
จากนัน้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น
แต่อย่างใด และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ผลการลงมติวาระที่ 3.2 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง
ร้ อยละ
เห็นด้ วย
701,609,867
96.4117
ไม่เห็นด้ วย
26,112,600
3.5882
งดออกเสียง
219,173
บัตรเสีย
0
มติ ที่ ป ระชุม มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของจํ า นวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ ทุนธนชาตซื ้อหุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัท
ในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ
ธนาคารธนชาต” เพื่อให้ ทุนธนชาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นในบัญชีดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
รายย่อยของธนาคารธนชาตตามที่เสนอ และมอบหมายให้ คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการ
ทุนธนชาตมอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับรายการข้ างต้ น

หน้ า 16 จาก 30

-ฉบับร่ าง-

วาระที่ 4

รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที ่ 1/2562
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

พิจารณาอนุ มัติการดําเนิ นการที่สําคัญเกี่ยวกับแผนการรวมกิจการระหว่ างธนาคารธนชาต
จํากัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 4.1 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ บริ ษั ท ทุ น ธนชาต จํ า กั ด (มหาชน) ขายหุ้ นสามั ญ ของธนาคาร
ธนชาต จํากัด (มหาชน) ที่ถอื อยู่ทงั ้ หมดให้ แก่ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 4.1 มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารต่าง ๆ ดังนี ้
1) หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 (เล่ม 1) หน้ าที่ 14-17 2) สารสนเทศเกี่ยวกับการ
ปรับโครงสร้ างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย และการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
ภายหลังการปรับโครงสร้ างธุรกิจ (เล่ม 2) หน้ าที่ 41-42 ข้ อ 4.2 สินทรัพย์ที่จะจําหน่ายไปจากการขายหุ้นสามัญของ
ธนาคารธนชาต หน้ าที่ 55-56 ข้ อ 5.2 เกณฑ์ที่ใช้ ในการกําหนดราคาซื ้อขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต หน้ าที่
58-59 ข้ อ 6.2 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต และ 3) รายงานความเห็นของ
ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้ างกิจการและการควบรวบกิ จการ (เล่ม 3)
ในส่วนที่ 1 หน้ า 4-5
จากวาระที่ 2 ที่ได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบเกี่ ยวกับแผนการรวมกิ จการระหว่างธนาคารธนชาตและ
ธนาคารทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยจะเสนอซื ้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้นของธนาคาร
ธนชาตทุกราย เพื่อให้ การรวมกิจการสามารถดําเนินการได้ เสร็ จสมบูรณ์ตามแผนการรวมกิจการ ทุนธนชาตจึงประสงค์
ที่จะขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตที่ถืออยู่ทงหมด
ั้
จํานวน 3,090,699,234 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50.96 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคารธนชาตให้
้
แก่ธนาคารทหารไทย
โดยเกณฑ์ที่ใช้ ในการกําหนดราคาซื ้อขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต และเงื่อนไขการปรับราคาและ
ชําระเงินสําหรับการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต ซึง่ ได้ แสดงบนจอภาพ โดยสรุปได้ ดังนี ้

หน้ า 17 จาก 30

-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที ่ 1/2562
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

ขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ ทุนธนชาตขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตที่ถืออยู่
ทัง้ หมดให้ แ ก่ธนาคารทหารไทย และมอบหมายให้ ค ณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการ
ทุนธนชาตมอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับรายการข้ างต้ น
โดยวาระนี ม้ ติ ต้ อ งได้ รั บ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ ข องจํ า นวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถื อ หุ้น ที่
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จากนัน้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น
แต่อย่างใด และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ผลการลงมติวาระที่ 4.1 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง
ร้ อยละ
เห็นด้ วย
701,637,067
96.3816
ไม่เห็นด้ วย
26,121,500
3.5882
งดออกเสียง
219,173
0.0301
บัตรเสีย
0
0.0000
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิให้ ทุนธนชาตขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตที่ถืออยู่ทงหมดให้
ั้
แก่ธนาคาร
ทหารไทยตามที่ เ สนอ และมอบหมายให้ คณะกรรมการทุ น ธนชาต และ/หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการ
ทุนธนชาตมอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับรายการข้ างต้ น
วาระที่ 4.2 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ บริ ษั ท ทุ น ธนชาต จํ า กั ด (มหาชน) ซื อ้ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของธนาคาร
ทหารไทย จํากัด (มหาชน) ในส่ วนที่เสนอขายให้ แก่ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 4.2 มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารต่าง ๆ ดังนี ้
1) หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 (เล่ม 1) หน้ าที่ 17-19 2) สารสนเทศเกี่ยวกับการปรับ
โครงสร้ างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย และการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
ภายหลังการปรับโครงสร้ างธุรกิจ (เล่ม 2) หน้ าที่ 43-48 ข้ อ 4.3 สินทรัพย์ที่จะได้ มาจากการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
ธนาคารทหารไทย หน้ าที่ 56-57 ข้ อ 5.3 เกณฑ์ที่ใช้ ในการกําหนดราคาซื ้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย
หน้ าที่ 59 ข้ อ 6.3 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย และ 3) รายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้ างกิจการและการควบรวบกิจการ
(เล่ม 3) ในส่วนที่ 1 หน้ า 4-5
จากวาระที่ 2 ตามที่ได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับแผนการรวมกิ จการระหว่างธนาคารธนชาต
และธนาคารทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยจะเสนอซื ้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้นของธนาคาร
ธนชาตทุกราย เพื่อให้ การรวมกิจการสามารถดําเนินการได้ เสร็ จสมบูรณ์ตามแผนการรวมกิจการ โดยทุนธนชาตจะเข้ า
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึง่ ของธนาคารทหารไทย ทุนธนชาตจึงจะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย ตามที่ได้ รับ
การเสนอขายจากธนาคารทหารไทย ในจํานวนไม่เกิน 21,663,091,024 หุ้น หรื อประมาณร้ อยละ 20.1 – 23.3 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคารทหารไทย
้
(ภายหลังจากธนาคารทหารไทยดําเนินการเพิ่มทุน)
หน้ า 18 จาก 30

-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที ่ 1/2562
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

โดยเกณฑ์ที่ใช้ ในการกําหนดราคาซื ้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย ซึ่งได้ แสดงบนจอภาพ
โดยสรุปได้ ดังนี ้

ขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ ทุนธนชาตซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย
ในส่ว นที่เ สนอขายให้ แ ก่ทุน ธนชาต โดยทุนธนชาตจะเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ รายหนึ่งของธนาคารทหารไทย และ
มอบหมายให้ ค ณะกรรมการทุน ธนชาต และ/หรื อ บุค คลที่ ค ณะกรรมการทุน ธนชาตมอบหมายมี อํ า นาจในการ
ดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับรายการข้ างต้ น
โดยวาระนี ้มติต้องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้

จากนัน้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น
คุณประวิทย์ วิโรจน์ วงษ์ ชัย (ผู้ถอื หุ้น)
สอบถาม ดังนี ้
1. กําหนดการที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายหุ้น และการรวมกิจการ จะแล้ วเสร็ จในปี 2562 หรื อปี 2564

2. การปรับโครงสร้ างธุรกิจดังกล่าวทุนธนชาตจะได้ รับเงินจากการขายหุ้นธนาคารธนชาตก่อน แล้ วจึง
นําเงินส่วนนันมาซื
้
้อหุ้นบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัทของธนาคารธนชาตใช่หรื อไม่
3. เงิ น ที่ ไ ด้ ม าจากการขายหุ้ นธนาคารธนชาตหลัง จากซื อ้ หุ้น ธนาคารทหารไทยและหุ้น ในการ
ปรับโครงสร้ างแล้ ว จะเหลือเงินจํานวนเท่าไหร่ และจะนําไปใช้ อะไรบ้ าง
4. ตามที่ ท่า นประธานได้ ให้ ค วามเชื่ อ มั่น ว่าทุนธนชาตจะยังคงมี ผลประกอบการที่ ดีแ ละสามารถ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ หลังจากการรวมกิจการนัน้ แสดงว่าทุนธนชาตได้ ทําการประเมินหรื อประมาณการรายได้
ที่จะรับรู้เข้ ามาแล้ วใช่หรื อไม่
หน้ า 19 จาก 30

-ฉบับร่ าง-

หรื อไม่

รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที ่ 1/2562
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

5. ถ้ าหากวันนี ้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิทกุ วาระแล้ ว มีโอกาสที่การรวมกิจการในครัง้ นี ้จะไม่เกิดขึ ้น
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เรี ยนชี ้แจง ดังนี ้

1. ตามที่ได้ นําเสนอในวาระที่ 2 การปรับโครงสร้ างกิจการจะเสร็ จสิ ้นในเดือนธันวาคม 2562 สําหรับ
การรวมกิจการตามแผนจะต้ องเสร็ จสิ ้นในปี 2564 เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกาเรื่ องการยกเว้ นภาษี และอากร
ที่เกี่ยวข้ อง
2. การทํ า ธุ ร กรรมต่ า ง ๆ ในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 จะเป็ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั น โดยเริ่ ม จาก
การปรับโครงสร้ างธุรกิจก่อน จากนันทุ
้ นธนชาตจะขายหุ้นธนาคารธนชาตให้ แก่ธนาคารทหารไทยได้ รับเงินประมาณ
80,000 ล้ านบาท ซึง่ ธนาคารทหารไทยจะถือหุ้นในธนาคารธนชาตร้ อยละ 100 จากนันจะนํ
้ าเงินไปซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของธนาคารทหารไทยจํานวนประมาณ 40,000 ล้ านบาท ซึง่ จะทําให้ ทนุ ธนชาตกลายเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 20 ในธนาคาร
ทหารไทย และจะใช้ เงิ นในการซือ้ บริ ษั ทย่อยและหุ้นบางบริ ษั ทจากการปรั บโครงสร้ างธุ รกิ จ ของธนาคารธนชาต
ประมาณ 14,000 ล้ านบาท และอีกส่วนหนึง่ ซื ้อบริ ษัทย่อยและหุ้นบางบริ ษัทจาก BNS ซึง่ จะมีการนําเสนอในวาระที่ 5
โดยทุนธนชาตจะมีสภาพคล่องส่วนเกินหลังจากทําการชื ้อขายหุ้นดังกล่าวทังหมดไม่
้
ตํ่ากว่า 10,000 ล้ านบาท ซึ่งการ
ประชุมคณะกรรมการทุนธนชาตในเดือนสิงหาคม 2562 ได้ มีมติและทําการเปิ ดเผยต่อสาธารณะว่าจะมีแนวทางการ
บริ หารจัดการเงินส่วนที่เหลือ ดังนี ้ 1) จะมีการประกาศโครงการซื ้อหุ้นคืนไม่เกิน 97 ล้ านหุ้น จํานวนไม่เกิน 5,000
ล้ านบาท ส่วนราคาที่จะรับซื ้อในแต่ละวันจะเท่ากับราคาเฉลี่ยของหุ้นทุนธนชาตที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวัน
ก่อนหน้ า เพื่อให้ มีความโปร่ งใสและชัดเจนและเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอ 2) จะมี
การจ่ายเงิ นปั นผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 4 บาท ซึ่งทัง้ 2 เรื่ องจะมีมติดําเนินการอย่างเป็ นทางการในคราวแรกของ
การประชุมคณะกรรมการทุนธนชาต หลังจากวันที่ทํารายการซื ้อขายหุ้นเสร็ จสิ ้นในเดือนธันวาคม 2562
3. ขอให้ ผ้ ูถื อ หุ้น มั่น ใจได้ ว่ า ที ม งานของทุน ธนชาต ธนาคารธนชาต ร่ ว มกับ ที ม งานของธนาคาร
ทหารไทย ได้ ทํางานอย่างเต็มที่เพื่อให้ การรวมกิจการสามารถดําเนินการได้ ทนั ตามแผนงาน
ประธานที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงเพิ่มเติม ดังนี ้
1. เงินปั นผลพิเศษนันจะมี
้
การจ่ายครัง้ เดียว ส่วนการจ่ายเงินปั นผลตามปกติ คณะกรรมการได้ มีการ
คาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตด้ วยว่าจะสามารถมีกําไรที่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลปกติได้ อย่าง
ต่อเนื่อง
2. การซื ้อขายหุ้นธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย และการปรับโครงสร้ างต่าง ๆ ทังหมดจะเกิ
้
ดขึ ้นใน
เวลาใกล้ เคียงกัน ภายในเดือนธันวาคม 2562 หลังจากเดือนธันวาคมเป็ นต้ นไปธนาคารธนชาตจะเป็ นบริ ษัทย่อยของ
ธนาคารทหารไทย แต่การรวมธนาคารทัง้ 2 แห่ง ให้ เป็ นธนาคารเดียวนันจะใช้
้
เวลาในการดําเนินการเพื่อเตรี ยมการ
ต่าง ๆ ประมาณปี ครึ่ ง โดยต้ องให้ แล้ วเสร็ จภายในปี 2564 โดยจะมีการเปลี่ยนชื่อธนาคาร ซึ่งก่อนการโอนกิจการแล้ ว
เสร็ จ ธนาคารทัง้ 2 แห่ง จะยังคงให้ บริ การควบคูก่ นั ไป โดยเงินที่ธนาคารทหารไทยซื ้อหุ้นธนาคารธนชาตจะเป็ นเงินสด
เข้ าไปที่บญ
ั ชีที่ควบคุมอยู่เรี ยกว่า Escrow Account โดยเงินส่วนนันจะถู
้ กหมุนเวียนไปชําระค่าซื ้อขายหุ้นต่าง ๆ ส่วน
สภาพคล่องส่วนเกิ นที่เป็ นเงินสดที่เหลือไม่ตํ่ากว่า 10,000 ล้ านบาท กรรมการทุนธนชาตจะมีมติประกาศโครงการ
ซื ้อหุ้นคืนและจ่ายเงินปั นผลพิเศษตามที่ได้ แจ้ งไปแล้ ว
หน้ า 20 จาก 30

-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที ่ 1/2562
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

คุณวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ (ผู้ถอื หุ้น)
1. หลังจากที่ทนุ ธนชาตขายหุ้นธนาคารธนชาตแล้ ว ทุนธนชาตจะยังมีสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนอยู่
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อไม่ ถ้ าใช่ ในอนาคตทุนธนชาตจะมีธุรกิจหลักเป็ นธุรกิจอะไร
2. หลังจากการรวมกิจการแล้ ว ผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตจะกลายเป็ นผู้ถือหุ้นของธนาคารใหม่ภายหลัง
รวมกิจการโดยอัตโนมัติใช่หรื อไม่
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เรี ยนชี ้แจง ดังนี ้
1. ทุนธนชาตจะยังคงมีสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนซื ้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเรื่ องนี ้
เป็ นเงื่อนไขที่สําคัญประการหนึ่งที่ได้ ดําเนินการหารื อกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยหลังการ
รวมกิ จการผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตจะยังเป็ นผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตต่อ ไป ไม่ได้ ถูกโอนย้ ายไปเป็ นผู้ถือหุ้นธนาคาร
ภายหลังรวมกิจการ
2. ทุนธนชาตจะถือหุ้นในธนาคารภายหลังรวมกิจการร้ อยละ 20 และมีการถือหุ้นในบริ ษัทย่อยต่าง ๆ
เช่น บล. ธนชาต บมจ. ธนชาตประกันภัย บบส. ทีเอส และ บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง ซึ่งจะถื อหุ้นเกินร้ อยละ 50 และ
จะถื อหุ้นในบริ ษัท จดทะเบีย นและบริ ษัทไม่จ ดทะเบียนอื่น เช่น บมจ. เอ็ม บีเค บมจ. ปทุมไรซมิลแอนด์ แ กรนารี
บจ. อายิโนะโมะโต๊ ะ และ บมจ. ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ ซึ่งเงินลงทุนเหล่านี ้จะเป็ นสภาพคล่องส่วนเกินในอนาคตต่อไป
ดังนัน้ ธุรกิจหลักของทุนธนชาจตจะยังคงเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company)
ประธานที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงเพิ่มเติม ดังนี ้
ก่อนหรื อหลังการรวมกิ จการนัน้ ทุนธนชาตจะยังคงมีการประกอบกิ จการเหมือนเดิม ยังคงถื อหุ้นใน
ธนาคารพาณิชย์เหมือนเดิมแต่เป็ นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ขึ ้นโดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นลดลง และจะถือหุ้นโดยตรงใน
บริ ษั ท ย่ อ ยตามที่ ก ล่า ว รวมถึ ง ถื อ หุ้น ใน บมจ. ราชธานี ลิ ส ซิ่ ง และหุ้น ในกลุ่ม บมจ. เอ็ ม บี เ ค มากขึ น้ และการ
เปลีย่ นแปลงอีกประการคือ ปั จจุบนั ทุนธนชาตเป็ นบริ ษัทแม่ของสถาบันการเงิน อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ ธปท. ซึ่ง
มีกฎเกณฑ์และข้ อจํากัดในการประกอบธุรกิจ แต่ภายหลังการรวมกิจการ ทุนธนชาตจะไม่เป็ นบริ ษัทแม่ของกลุม่ ธุรกิจ
ทางการเงินและไม่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ ธปท. จะมีความคล่องตัวมากขึ ้นในการดําเนินธุรกิจหรื อการเข้ าไป
ถือหุ้นในบริ ษัทอื่น ทังนี
้ ้ เป็ นเรื่ องที่คณะกรรมการจะต้ องไปพิจารณาว่ามีช่องทางที่จะไปเพิ่มเงินลงทุน หรื อลงทุนอะไร
ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างคุ้มค่ามากที่สดุ สําหรับเรื่ องกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขอให้ คณ
ุ สมเจตน์ หมูศ่ ิริเลิศ อธิบายเพิ่มเติม
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เรี ยนชี ้แจงเพิ่มเติม ดังนี ้
1. เนื่องจากรายได้ สว่ นใหญ่ของทุนธนชาตหลังจากการรวมกิจการ จะมาจากธนาคารใหม่ที่มีสดั ส่วน
การถือหุ้นลดลงแต่ขนาดของธนาคารใหญ่ขึ ้น ดังนัน้ ทุนธนชาตจะยังเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้
หมวดสถาบันการเงิน
2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการออกเกณฑ์ใหม่คือจะต้ องดําเนินการแจ้ งเปลีย่ นแปลงบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจ
หลัก โดยมีคุณสมบัติคือจะต้ องเป็ นบริ ษัทที่ทุนธนชาตถื อ หุ้นมากกว่าร้ อยละ 50 และไม่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาเปลีย่ นแปลงบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
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คุณวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ (ผู้ถอื หุ้น)
1. เงินสดที่เหลือจากการทําธุรกรรมครัง้ นี ้ ควรจะมีการเก็บไว้ เป็ นทุนสํารองเพื่อให้ บริ ษัทมีสภาพคล่อง
ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ หรื อ ไม่ เนื่ อ งจากหลัง การรวมกิ จ การแล้ ว เสร็ จ ทุน ธนชาตยัง คงเป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลังจากที่ธนาคารธนชาตขายบริ ษัทย่อยให้ แก่ BNS แล้ ว ในอนาคต BNS จะยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทย่อยเหล่านี ้หรื อไม่ และจะถือหุ้นจํานวนเท่าไหร่ จะเข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อไม่
3. การที่ทนุ ธนชาตถือหุ้นในธนาคารภายหลังรวมกิจการร้ อยละ 20 มีแนวทางหรื อนโยบายที่จะเข้ าไปมี
ส่วนหรื อมีอํานาจในการบริ หาร หรื อมีข้อตกลงในเรื่ องผู้บริ หารระดับสูงอย่างไรบ้ าง เนื่องจากมีความเชื่อมัน่ ในผู้บริ หาร
ของกลุ่ม ธนชาตจากผลการดํ า เนิ น งานที่ ผ่ า นมา ประกอบกั บ ผลการดํ า เนิ น งานและราคาหุ้ นของธนาคาร
ทหารไทยทําให้ เกิดความกังวลว่าธนาคารภายหลังรวมกิจการที่ทนุ ธนชาตถือหุ้นนัน้ จะมีการบริ หารงานที่ดีหรื อไม่
4. หลังจากขายหุ้นธนาคารธนชาตแล้ ว ทุนธนชาตจะมีทรัพย์สินจํานวนเท่าไหร่ และจะมีการลดมูลค่า
หุ้น (PAR) หรื อไม่ เนื่องจากมีการเปลีย่ นแปลงธุรกิจหลัก
5. ผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตทุกราย จะกลายเป็ นผู้ถือหุ้นในธนาคารภายหลังรวมกิจการโดยบังคับหรื อ
สมัครใจ ถ้ าผู้ถือหุ้นคนใดแสดงเจตจํานงว่าไม่ต้องการหุ้นของธนาคารใหม่ ก็จะยังเป็ นผู้ถือหุ้นทุนธนชาตตามเดิมใช่
หรื อไม่
6. ขอทราบสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทงั ้ 3 ราย ในธนาคารภายหลังรวมกิจการ
ประธานที่ประชุม เรี ยนชี ้แจง ดังนี ้
1. คณะกรรมการมีความระมัดระวังในการที่จะบริ หารหรื อกํากับดูแลบริ ษัท โดยได้ พิจารณาและมีมติ
ให้ นําเงินส่วนหนึ่งมาจ่ายเงินปั นผลพิเศษครัง้ เดียวจํานวนประมาณ 5,000 ล้ านบาท และประกาศโครงการซื ้อหุ้นคืน
จํานวน 5,000 ล้ านบาท ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องมีเงินสดที่จะสามารถจ่ายได้ โดยคณะกรรมการมัน่ ใจแล้ ว
ว่าไม่มีปัญหาเรื่ องสภาพคล่องและเงิ นทุนในการดําเนินธุรกิจ และตามที่ได้ แจ้ งแล้ วนันทุ
้ นธนชาตมีทรัพย์สินอื่นที่มี
สภาพคล่อ งสามารถแปลงเป็ นเงิ น สดได้ จํ า นวนใกล้ เ คี ย ง 10,000 ล้ า นบาท ดัง นัน้ ขอให้ ผ้ ูถื อ หุ้น มั่น ใจได้ ว่ า
คณะกรรมการได้ พิจารณาด้ วยความระมัดระวัง
2. สําหรับ BNS ขอชี ้แจงว่า BNS เป็ นพันธมิตรในการร่ วมบริ หารและถือหุ้นธนาคารธนชาต ซึ่งตามที่
ทราบกันดีวา่ BNS อยากจะขายหุ้นธนาคารธนชาตเนื่องจากนโยบายของคณะกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงของ BNS
ไม่มีความสนใจที่จะลงทุนแถบภูมิภาคเอเชียและต้ องการย้ ายเงินลงทุนไปแถบอเมริ กาใต้ หรื อแคริ เบียน ซึ่ง BNS จะถือ
หุ้นของธนาคารภายหลังการซื ้อขายหุ้นธนาคารทหารไทยในสัดส่วนน้ อย ซึ่งการปรับโครงสร้ างของธนาคารธนชาตนัน้
BNS จะเข้ าซื ้อบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัทของธนาคารธนชาตตามสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาตคือร้ อย
ละ 49 แต่เนื่องจาก BNS ต้ องการย้ ายเงินลงทุนออกจากประเทศไทย จึงมาขอเจรจาเพื่อให้ ทนุ ธนชาตรับซื ้อหุ้นบริ ษัท
ย่อยที่ BNS ซื ้อจากธนาคารธนชาตบางบริ ษัทซึง่ จะมีรายละเอียดขออนุมตั ิในวาระที่ 5
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3. ถ้ า มี ก ารซื อ้ ขายหุ้น ธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยกัน ในเดื อ นธั น วาคม 2562 ตามที่
คาดการณ์ไว้ จะมีการปรับโครงสร้ างคณะกรรมการของทัง้ 2 ธนาคารให้ เป็ นชุดเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 ราย
คือ 1) ING 2) ทุนธนชาต และ 3) กระทรวงการคลัง จะมีตวั แทนเข้ าไปเป็ นกรรมการในธนาคารทหารไทยฝ่ ายละ 2 คน
ซึ่ง ทุน ธนชาตได้ กํ า หนดให้ คุณ ศุภ เดช พูน พิ พัฒ น์ และคุณ สมเจตน์ หมู่ศิ ริ เ ลิศ เป็ นกรรมการจากทุน ธนชาต
นอกจากนี ้ จะมีตวั แทนจากกองทัพบก 1 คน ที่เหลือเป็ นกรรมการอิสระ โดยให้ เกียรติตวั แทนกระทรวงการคลังเป็ น
ประธานกรรมการ คุณศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ จะดํารงตําแหน่งเป็ นรองประธานกรรมการ โดยตัวแทนจากทุนธนชาตจะมี
ส่วนร่ วมในการบริ หารธนาคารภายหลังรวมกิจการด้ วย ซึ่งจะมีทีมงานและผู้บริ หารระดับสูงโดยเฉพาะด้ านเช่าซื ้อที่
ธนาคารธนชาตมีความชํานาญเป็ นพิเศษ เข้ าไปบริ หารงานอย่างเต็มที่จึงขอให้ ทกุ ท่านมัน่ ใจได้ พอสมควรว่า คุณศุภเดช
พูนพิพฒ
ั น์ และคุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ซึ่งเป็ นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนทําให้ ธนาคารธนชาตเติบโตก้ าวหน้ ามา
ด้ วยดีในอดีต ยังคงมีสว่ นสําคัญในการร่วมบริ หารธนาคารภายหลังรวมกิจการต่อไป
4. ไม่มีการลดมูลค่าหุ้น (PAR) ซึ่งปั จจุบนั ยังคงอยู่ที่ 10 บาท สําหรับขนาดทรัพย์สินของทุนธนชาต
หลังจากการปรับโครงสร้ างธุรกิจของธนาคารธนชาต จะอยู่ที่ประมาณ 170,000 ล้ านบาท ซึ่งปั จจุบนั ตามงบการเงิน
รวมที่รวมสินทรัพย์ของธนาคารธนชาตทังหมดจะอยู
้
ท่ ี่ประมาณ 1,000,000 ล้ านบาท
5. ขอชี ้แจงเพื่อไม่ให้ เกิดความสับสน การประชุมครัง้ นี ้เป็ นการขออนุมตั ิให้ มีการดําเนินการที่เกี่ยวข้ อง
กับการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย ซึ่งทุนธนชาตไม่ได้ ไปรวมกิจการกับบริ ษัทใด ผู้ถือหุ้น
ทุนธนชาตจะยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตตามเดิม ซึง่ ถ้ าผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วยในการซื ้อขายหุ้นใน
วาระใดก็ สามารถลงมติได้ ตามที่ต้องการ โดยการลงคะแนนจะมีผลทําให้ เกิ ดหรื อไม่เกิ ดการรวมกิ จการของทัง้ 2
ธนาคาร เท่านัน้
6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทงั ้ 3 ราย มีสดั ส่วนการถือหุ้นในธนาคารทหารไทยภายหลังการซื ้อขายหุ้นธนาคาร
ทหารไทยใกล้ เคียงกัน คือ ING ประมาณร้ อยละ 21 – 22 ทุนธนชาต ประมาณร้ อยละ 20 และกระทรวงการคลัง
ประมาณร้ อยละ 18 – 19
ผลการลงมติวาระที่ 4.2 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง
ร้ อยละ
เห็นด้ วย
701,494,548
96.3357
ไม่เห็นด้ วย
26,474,701
3.6357
งดออกเสียง
207,173
0.0284
บัตรเสีย
0
0.0000
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิให้ ทนุ ธนชาตซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนที่เสนอขายให้ แก่
ทุน ธนชาตตามที่เ สนอ และมอบหมายให้ ค ณะกรรมการทุน ธนชาต และ/หรื อ บุค คลที่ค ณะกรรมการทุน ธนชาต
มอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับรายการข้ างต้ น

หน้ า 23 จาก 30

-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที ่ 1/2562
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

วาระที่ 4.3 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ บริ ษั ท ทุ น ธนชาต จํ า กั ด (มหาชน) ซื อ้ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของธนาคาร
ทหารไทย จํากัด (มหาชน) ในส่ วนที่เสนอขายให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นรายย่ อยของธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) ผ่ านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่ อผู้ถือหุ้นรายย่ อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบัญชีดังกล่ าวให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้น
รายย่ อยของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าจากวาระที่ 2 ตามที่ได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบว่าตามที่
ธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย ได้ แก่ ทุนธนชาต BNS และ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาต เพื่อให้ การซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยแล้ วเสร็ จได้ ตาม
แผนงาน ธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาต ผ่าน
บัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้ ทนุ ธนชาตทําการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นในภายหลัง
ซึง่ ทุนธนชาตจะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของ
ธนาคารธนชาต ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” ในจํานวนรวมไม่เกิน
33,549,035 หุ้น หรื อประมาณร้ อยละ 0.03 - 0.04 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคารทหารไทย
้
ทังนี
้ ้ จะเริ่ มเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย
โดยเร็ วต่อไป ภายหลังจากทุนธนชาตซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย โดยเกณฑ์ที่ใช้ ในการกําหนดราคา
ซื ้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย มีรายละเอียดตามที่ได้ นําเสนอในวาระที่ 4.2 แล้ ว ซึ่งได้ แสดง
บนจอภาพ โดยสรุปได้ ดังนี ้

ขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ ทุนธนชาตซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย
ในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย
ของธนาคารธนชาต” เพื่อให้ ทนุ ธนชาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบัญชีดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคาร

หน้ า 24 จาก 30

-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที ่ 1/2562
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

ธนชาตในภายหลัง และมอบหมายให้ คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการทุนธนชาตมอบหมายมี
อํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับรายการข้ างต้ น
โดยวาระนี ้มติต้องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
จากนัน้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น
แต่อย่างใด และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ผลการลงมติวาระที่ 4.3 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง
ร้ อยละ
เห็นด้ วย
701,495,549
96.3632
ไม่เห็นด้ วย
26,474,700
3.6367
งดออกเสียง
212,173
บัตรเสีย
0
มติ ที่ ป ระชุม มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของจํ า นวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิให้ ทุนธนชาตซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
รายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้
ทุนธนชาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบัญชี ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตตามที่เสนอ และ
มอบหมายให้ ค ณะกรรมการทุน ธนชาต และ/หรื อ บุค คลที่ ค ณะกรรมการทุน ธนชาตมอบหมายมี อํ า นาจในการ
ดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับรายการข้ างต้ น
วาระที่ 5

ในวาระนี ้

พิจารณาอนุ มัติให้ บริ ษัท ทุ นธนชาต จํากัด (มหาชน) ซือ้ หุ้นสามัญที่ Scotia Netherlands
Holdings B.V. ถืออยู่ในบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัทภายหลังการปรั บโครงสร้ างธุรกิจ
ของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้นําเสนอ

คุ ณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ แจ้ งต่อที่ ประชุมว่าในวาระที่ 5 มีรายละเอี ยดอยู่ในเอกสารต่าง ๆ ดัง นี ้
1) หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 (เล่ม 1) หน้ าที่ 21-24 2) สารสนเทศเกี่ยวกับการ
ปรับโครงสร้ างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย และการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
ภายหลัง การปรั บ โครงสร้ างธุ ร กิ จ (เล่ม 2) หน้ า ที่ 111-124 สารสนเทศเกี่ ย วกับ การได้ ม าซึ่ง สิน ทรั พ ย์ ภายหลัง
การปรับโครงสร้ างธุรกิจ และ 3) รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของการ
ปรับโครงสร้ างกิจการและการควบรวบกิจการ (เล่ม 3) ในส่วนที่ 1 หน้ า 5
ในวาระที่ 5 นี ้ เป็ นการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ ทนุ ธนชาตซื ้อหุ้นสามัญที่ BNS ถืออยู่ในบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทอื่นบางบริ ษัทภายหลังการปรับโครงสร้ างธุรกิจของทุนธนชาตและธนาคารธนชาต โดยทุนธนชาตได้ ลงนามใน
บันทึกข้ อตกลงเกี่ยวกับการซื ้อขายหุ้นระหว่างทุนธนชาต (ผู้ซื ้อ) และ BNS (ผู้ขาย) เพื่อเข้ าทํารายการดังกล่าว เมื่อวันที่
8 สิงหาคม 2562 ทังนี
้ ้ ทุนธนชาต และ BNS จะเข้ าทําสัญญาซื ้อขายหุ้นภายหลังจากที่ธนาคารธนชาตจัดตัง้ SPV1
หน้ า 25 จาก 30

-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที ่ 1/2562
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

และ SPV2 เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งได้ จดั เตรี ยมการนําเสนอไว้ ในรู ปแบบของวีดิทศั น์ ความยาวประมาณ 4 นาที เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นเข้ าใจและเป็ นข้ อมูลประกอบในการลงมติ
บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์
“การพิจารณาอนุมตั ิให้ ทุนธนชาต ซื ้อหุ้นสามัญที่ Scotia Netherlands Holdings B.V. หรื อ BNS
ถืออยู่ในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัท ภายหลังการปรั บโครงสร้ างธุรกิ จของทุนธนชาตและธนาคารธนชาต
เมื่อการดําเนินการซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็ จสิ ้นภายในธันวาคมปี 2562 ทุนธนชาต
มีแผนที่จะซือ้ หุ้น ของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัทจาก BNS เพื่อเป็ นการเพิ่ มมูลค่าสินทรั พ ย์ และเงิ นลงทุน
ของทุนธนชาตในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัท และเพื่อประโยชน์ ของทุนธนชาตและผู้ถือหุ้นของทุนธนชาต
ในระยะยาว ได้ แก่ 1) นิติบคุ คลลําดับที่ 1 หรื อ SPV1 2) นิติบคุ คลลําดับที่ 2 หรื อ SPV2 3) บบส. ทีเอส (TSAMC)
4) เอ็มบีเค (MBK) และ 5) ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี (PRG)
โดยมีรายละเอียดการซื ้อหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้ างฯ จาก BNS เพื่อเสนอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นได้ พิจารณา
อนุมตั ิ ดังแสดงในตาราง

เงินสดที่ทนุ ธนชาตจะได้ รับและแผนการใช้ เงิน
เงินสดที่ได้ รับจากการขายหุ้นธนาคารธนชาต ประมาณ 80,707 ล้ านบาท ใช้ ในการปรับโครงสร้ างธุรกิจ
ประมาณ 14,868 ล้ านบาท จากนันนํ
้ าเงินสดไปซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย ประมาณ 45,200 ล้ านบาท
รวมถึงซื ้อหุ้นของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัทเพิ่มเติมจาก BNS อีกประมาณ 12,082 ล้ านบาท และเงินสด
คงเหลือจากการเข้ าทํารายการในครัง้ นี ้ประมาณ 8,557 ล้ านบาท แสดงดังตาราง

หน้ า 26 จาก 30

-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที ่ 1/2562
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

เมื่อ ประมาณการสภาพคล่องของบริ ษัทฯ ซึ่งรวมถึ งมูล ค่า ผลตอบแทนคงเหลือจากการทํารายการ
ดังกล่าวข้ างต้ น ทุนธนชาตจะมีสภาพคล่องเป็ นเงินสดคงเหลือหลังจากทํารายการทังหมดไม่
้
ตํ่ากว่า 10,000 ล้ านบาท
คณะกรรมการทุน ธนชาตได้ พิจ ารณาแนวทางการบริ ห ารสภาพคล่อ งส่ว นเกิ นที่ จ ะเกิ ด ขึน้ เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ทุนธนชาต และผู้ถือหุ้น จึงมีมติกําหนดแนวทางการบริ หารเงินดังกล่าว 2 แนวทางดังนี ้
1) ประกาศโครงการซื อ้ หุ้น คื น จํ า นวนไม่ เ กิ น 97 ล้ า นหุ้น และในวงเงิ น ไม่ เ กิ น 5,000 ล้ า นบาท
โดยกํ า หนดแนวทางไว้ ว่ า ราคาซื อ้ คื น ให้ เ ท่า กับ ไม่เ กิ น ราคาเฉลี่ย ของวัน ทํ า การก่ อ นวัน ซื อ้ หุ้น คื น ในระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเป็ นเงินปั นผลพิเศษ ในอัตราหุ้นละ 4 บาท
ทัง้ นี ้ ในการประชุ ม คณะกรรมการทุ น ธนชาตคราวแรก ภายหลัง จากวัน ที่ ทํ า รายการดัง กล่ า ว
คณะกรรมการทุนธนชาต จะได้ พิจารณาและมีมติรายละเอียดโครงการซื ้อหุ้นคืนและประกาศรายละเอียดโครงการตาม
เกณฑ์ที่กฎหมายและประกาศทางการกําหนด รวมทังมี
้ มติจ่ายเงินปั นผลพิเศษแก่ผ้ ถู ือหุ้น จึงขอแจ้ งแนวทางการบริ หาร
สภาพคล่องส่วนเกินภายหลังวันที่ทํารายการดังกล่าว”
ภายหลังจากการนําเสนอวีดิทศั น์ คุณสมเจตน์ หมูศ่ ิริเลิศ ขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้
ทุน ธนชาตซื อ้ หุ้น สามัญ ที่ BNS ถื อ อยู่ใ นบริ ษั ท ย่อ ยและบริ ษั ท อื่ น บางบริ ษั ท ภายหลัง การปรั บ โครงสร้ างธุ ร กิ จ
ของทุนธนชาตและธนาคารธนชาต และมอบหมายให้ คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการ
ทุนธนชาตมอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็ น และเกี่ยวข้ องกับรายการข้ างต้ น
โดยวาระนี ้มติต้องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้

จากนัน้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น
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คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถอื หุ้น)
เป็ นอย่างไร

1. ขนาดของธนาคารภายหลังรวมกิจการจะเป็ นอันดับที่เท่าไหร่ และถ้ าเทียบกับธนาคารกรุ งไทยจะ

2. ทรัพย์สนิ ที่เป็ นที่ดิน อาคาร หรื อสาขาต่าง ๆ ของทัง้ 2 ธนาคาร หรื อสาขาที่ติดกัน มีนโยบายบริ หาร
จัดการอย่างไรบ้ าง
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เรี ยนชี ้แจง ดังนี ้
1. ตามที่นําเสนอในวาระที่ 2 ธนาคารภายหลังรวมกิจการจะมีขนาดสินทรัพย์ใกล้ เคียง 2 ล้ านล้ านบาท
หรื อประมาณ 1.9 ล้ านล้ านบาท เป็ นอันดับที่ 6 ของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทย ที่มีความแข็งแกร่ งขึ ้น โดยจะมี
ขนาดสินทรัพย์ใกล้ เคียงกับธนาคารกรุ งศรี อยุธยา ถ้ าหากเทียบกับธนาคารกรุ งไทยนัน้ ธนาคารกรุ งไทยมีขนาดใหญ่
กว่ามาก
2. เรื่ อ งสาขาของทัง้ 2 ธนาคาร รวมถึ ง ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ขอให้ ฝ่ ายจัด การมี เ วลาในการพิ จ ารณา
โดยละเอียด เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่มีรายละเอียดค่อนข้ างมาก ซึ่งหลังจากการซื ้อขายหุ้นธนาคารทหารไทยแล้ ว จะมี
ทีมงานเข้ าไปดูแลบริ หารจัดการเรื่ องดังกล่าวโดยเฉพาะ เพื่อให้ แน่ใจว่ามีโครงข่ายสาขาที่จะสามารถรองรับและอํานวย
ความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ าได้ มากพอสมควร โดยหลักการคือมีศกั ยภาพในการแข่งขันที่มากขึ ้นและลูกค้ าสามารถเข้ าถึง
บริ การได้ สะดวก รวดเร็ วมากขึ ้น
ผลการลงมติวาระที่ 5 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง
ร้ อยละ
เห็นด้ วย
701,536,648
96.3376
ไม่เห็นด้ วย
26,457,300
3.6332
งดออกเสียง
212,474
0.0291
บัตรเสีย
0
0.0000
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิให้ ทนุ ธนชาตซื ้อหุ้นสามัญ Scotia Netherlands Holdings B.V. ถืออยู่ในบริ ษัท
ย่อยและบริ ษัทอื่นบางบริ ษัทภายหลังการปรั บโครงสร้ างธุรกิจของทุนธนชาตและธนาคารธนชาตตามที่เสนอ และ
มอบหมายให้ ค ณะกรรมการทุน ธนชาต และ/หรื อ บุค คลที่ ค ณะกรรมการทุน ธนชาตมอบหมายมี อํ า นาจในการ
ดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็ น และเกี่ยวข้ องกับรายการข้ างต้ น
วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ประธานที่ประชุ ม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอข้ อเสนอแนะและคําถามต่าง ๆ ได้ โดยมีผ้ ูถือหุ้น
ซักถาม / แสดงความเห็น ดังนี ้
ประธานที่ประชุม เรี ยนชี ้แจง ดังนี ้
ในวาระที่ ผ่า นมามี ห ลายวาระที่ มี ก ารอนุมัติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ดํ า เนิ น การบางอย่า งแทนผู้ถื อ หุ้น หรื อ ซื อ้ หุ้น
บางบริ ษัท แทนผู้ถือ หุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ซึ่ง ผู้ถือหุ้นทุน ธนชาตบางท่านอาจจะมีความสงสัย ว่า ทําไม
หน้ า 28 จาก 30
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ทุนธนชาตต้ องเข้ าไปกระทําการแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ขออธิ บายว่าเป็ นเรื่ องที่มีความจํ าเป็ น
เนื่องจากในการซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย รวมถึงการปรับโครงสร้ างกิจการจะต้ องเกิดขึ ้นใน
ช่วงเวลาที่สนมาก
ั้
จึงเป็ นไปไม่ได้ ที่จะให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จํานวน 700 กว่าราย มารวมตัวเพื่อทํา
รายการพร้ อม ๆ กัน แต่เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงได้
ตกลงกันว่าขอให้ ทนุ ธนชาตเข้ ามาช่วยเหลือในการทํารายการต่าง ๆ แทนผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต โดยการ
รับซื ้อหุ้นที่ปรั บโครงสร้ างธุรกิจของธนาคารธนชาต รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนธนาคารทหารไทยในส่วนของผู้ถือหุ้น
รายย่อยไว้ ก่อน เพื่อให้ เกิดการทํารายการในระยะเวลาอันสันตามแผนที
้
่กําหนดไว้ จากนันทุ
้ นธนชาตจะเสนอขายหุ้นที่
รับซื ้อมาในส่วนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตในราคาเดียวกับที่ซื ้อมา จะเห็นได้ วา่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ของธนาคารธนชาตไม่เสียเปรี ยบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึง่ หากมีกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตท่านใดไม่สนใจที่
จะซื อ้ หุ้น ที่ เ สนอขาย ทุน ธนชาตจะรั บ หุ้น ในส่ว นนัน้ ไว้ เ อง ซึ่ง มี จํ า นวนน้ อ ยและไม่ มี ผ ลกระทบต่อ ผู้ถื อ หุ้น ของ
ทุนธนชาตแต่อย่างใด
นอกจากนี ้ คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ ขอเรี ยนให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบว่า ในการปรับเปลี่ยนการบริ หารงานใน
ธนาคารภายหลังรวมกิจการนัน้ เพื่อความต่อเนื่องในการบริ หารงาน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร CEO ของธนาคาร
ภายหลังรวมกิจการจะยังคงเป็ นคุณปิ ติ ตัณฑเกษม ตามเดิม โดยคุณประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ จะดํารงตําแหน่ง
President และมีผ้ บู ริ หารที่สําคัญของธนาคารธนชาตอีกหลายท่านที่จะเข้ าไปช่วยในการบริ หารงานด้ านต่าง ๆ ซึ่งจะ
ทําให้ การดําเนินกิจการมีความต่อเนื่อง
คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒคิ ุณ (ผู้รับมอบฉันทะ)
1. ขอแสดงความยินดี ที่วันนีท้ ี่ ประชุมมีมติ อนุมัติ การปรั บโครงสร้ างธุรกิ จและการรวมกิ จการของ
ธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย โดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็ นสิ่งที่ถกู ต้ องเนื่องจากธนาคารทหารไทยสามารถระดม
เงินฝากที่ต้นทุนไม่สงู ส่วนธนาคารธนชาตมีความชํานาญด้ านสินเชื่อเช่าซื ้อ ถ้ ารวมกันแล้ วน่าจะมีกําไรที่ดีขึ ้น จากการ
ที่ มี ฐ านลูก ค้ าเพิ่ ม มากขึ น้ เป็ น 10 กว่ า ล้ า นคน ผมมั่น ใจว่ า ธนาคารภายหลัง รวมกิ จ การที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ จะมี ผ ล
การดําเนินงานดีขึ ้น และผู้ถือหุ้นน่าจะได้ รับเงินปั นผลเพิ่มมากขึ ้น
2. สิง่ ที่กงั วลคือเรื่ องผลประโยชน์ของพนักงานของธนาคารธนชาตจะมีการลดจํานวนพนักงานหรื อไม่
ขอให้ ชี ้แจงเพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจให้ แก่พนักงานได้ รับทราบ
3. อีกเรื่ องที่กังวลคือเรื่ องที่เราเป็ นอันดับที่ 6 ที่โตขึน้ ใกล้ เคียงอันดับ 5 อยากฝากไว้ ว่า ในสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็ นขาลง ทีมผู้บริ หารคือคุณศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ และคุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ไม่ควรดําเนินธุรกิจในเชิงรุ ก
มากเกินไป อยากให้ เน้ นที่ผลกําไรมากกว่าการขยายสินเชื่อ ถึงแม้ ว่าการรวมกิจการครัง้ นี ้จะได้ ประโยชน์จากการที่มี
ต้ น ทุน ที่ตํ่ า แต่ไ ม่อ ยากให้ เร่ งตัวเองเพื่อ ให้ ขึน้ ไปเป็ นอัน ดับ ที่ 5 หรื อ ที่ 4 เพราะอาจจะเจอปั ญหาจากการที่มี ห นี ้
ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ เพิ่มขึ ้น
4. มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตั ว ของท่ า นประธานและที ม บริ ห าร ในการไปบริ ห ารธนาคารภายหลั ง
รวมกิจการท่านประธานแจ้ งว่าท่านไม่ได้ ไป แล้ วท่านไปไหน ขอร้ องว่าอย่าเพิ่งเกษี ยณ ท่านอาจจะไปเป็ นที่ปรึ กษา
คณะกรรมการชุดใดก็ได้
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5. ชื่ อ ของธนาคารใหม่ที่ จ ะเป็ นธนาคารทหารไทยธนชาต สํา หรั บ ตัว ย่อ ที่ ใ ช้ ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย มีความเห็นส่วนตัวอยากฝากไว้ วา่ น่าจะเป็ น TTB มาจาก TMB Thanachart Bank
ประธานที่ประชุม เรี ยนชี ้แจง ดังนี ้
1. ขอบคุณมากครั บ ปั จจุบันผมอายุ 75 ปี หากสุขภาพยังดีก็จะอยู่ที่ทุนธนชาตไปอีกสักพัก เรื่ อง
ธนาคารที่รวมกิจการกันขออนุญาตส่งคุณศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ และ คุณสมเจตน์ หมูศ่ ิริเลิศ ไปบริ หารงานแทน
2. เรื่ องที่จะไม่เร่ งให้ การเติบโตจะเป็ นอันดับ 5 นัน้ เห็นด้ วย คือ นโยบายไม่ได้ คิดว่าจะต้ องขึ ้นไปเป็ น
อันดับที่ 5 ในความเป็ นจริ ง ธนาคารภายหลังรวมกิจการจะมีขนาดห่างจากอันดับ 5 พอสมควร และขนาดกิ จการ
หลังการรวมกิจการอาจจะน้ อยกว่า 2 ล้ านล้ านบาท เพราะจะมีลกู ค้ าที่ซํ ้าซ้ อนกัน
3. เรื่ อ งคนเป็ นเรื่ อ งใหญ่ ที่ ก รรมการให้ ค วามสํา คัญ ซึ่ ง เวลาประมาณ 2 ปี ก่ อ นการรวมกิ จ การ
จะพิจารณาอย่างรอบคอบ ทังนี
้ ้ มีข้อมูลสถิติที่น่าสนใจคือ ในแต่ละปี ทัง้ 2 ธนาคาร จะมีจํานวนพนักงานที่ลาออก
และเกษี ยณอายุประมาณ 2,000 – 3,000 คน ซึ่งในอดีตหลังจากพนักงานออกไป ธนาคารจะจ้ างกลับเข้ ามาทํางาน
ในจํานวนเท่าเดิม แต่หลังจากนี ้สมมติว่ามีพนักงานออกไป 3,000 คน อาจจะมีการจ้ างกลับเข้ ามาไม่ถึง 3,000 คน
ซึ่งอาจจะแค่ประมาณ 500 คน และสําหรับการรวมกิจการอาจจะมีตําแหน่งมีความซํ ้าซ้ อนหรื อมีการโยกย้ ายงาน
แต่อย่างไรก็ตาม จํานวนพนักงานที่จะเกษี ยณอายุก่อนกําหนดน่าจะมีจํานวนไม่มาก
นอกจากนี ้ไม่มีผ้ เู สนอเรื่ องอื่นใดเข้ าสูก่ ารพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 12.57 นาฬิกา

ลงชื่อ
(

นายบันเทิง ตันติวิท
นายบันเทิง ตันติวิท

ลงชื่อ
(

นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง
นายภาณุพนั ธุ์ ตวงทอง

หน้ า 30 จาก 30

ประธานที่ประชุม
)

ผู้จดบันทึกการประชุม
)

