


 
 

 
 

 

 ก ำหนดกำรท่ีเก่ียวข้อง 

 รับตรวจสอบเอกสำรกำรมอบฉันทะ เวลำ 08.00 นำฬิกำ เป็นต้นไป 

 รับลงทะเบียนกำรร่วมประชุม เวลำ 08.00 นำฬิกำ จนกว่ำกำรประชุมจะแล้วเสร็จ 

 กำรมอบฉันทะ 

  ผู้ถือหุ้น 1 รำย (รวมทุกทะเบียนผู้ถือหุ้น) 

 มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหน่ึงเพ่ือเข้ำร่วมประชุมเท่ำนัน้ 

 มอบฉันทะในจ ำนวนหุ้นท่ีถือทัง้หมดไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะได้ 

ทัง้นี ้เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรลงทะเบียน โปรดน ำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งพิมพ์
บำร์โค้ด มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

โปรดศึกษาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และจัดเตรียมเอกสารประกอบโดยครบถ้วนสมบูรณ์ 
เพ่ือการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 

โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้มีแนวทำงส่งเสริมให้ 
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เข้ำร่วมประชุมแทน 

 บริษัทฯ งดแจกของท่ีระลึก งดแจกอำหำร และของว่ำง (จัดเฉพำะน ำ้ดื่มเป็นขวดเล็กให้ตำมจุด) 

 ด้วยเป็นกำรจัดประชุมภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ที่บริษัทฯ ต้องด ำเนินกำรตำมมำตรกำรท่ีกฎหมำยและค ำส่ังทำงกำรท่ีเก่ียวข้องก ำหนด ผู้ถือหุ้น 
จึงควรท ำควำมเข้ำใจ “แนวทำงและมำตรกำรเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19”  
ที่ส่งมำด้วย และขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้นปฏิบัตติำมกฎโดยเคร่งครัด 

 

 
 

ข้อมูลส ำคัญที่ผู้ถือหุ้นควรทรำบ 



แนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามแนวทางของกฎหมาย ตลอดจนประกาศและค าสั่งของทางการที่เก่ียวข้อง  เพื่อป้องกันการ 
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และดแูลผู้ เข้าร่วมประชุมตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานทกุท่าน โดยขอเรียนแจ้งแนวทางปฏิบตัิ 
ดงันี ้

1. ขอความร่วมมือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนประชุมด้วยตนเอง  
ซึ่งท่านสามารถด าเนินการได้โดยกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยปฏิบตัิตามค าแนะน าเก่ียวกับ

วิธีการมอบฉันทะและเอกสารประกอบในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (โปรดดูหน้า 50 - 51) และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร
ประกอบกลบัมายงับริษัทฯ 

2. การคัดกรองและการลงทะเบยีนส าหรับท่านผู้ถอืหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1) ท่านผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องผ่านจุดคดักรองวดัอุณหภูมิ ซึง่จะมีทุกทางเข้า - ออก ของโรงแรม และลงทะเบียน 
เข้าร่วมประชุมด้วยการสแกน QR Code “ไทยชนะ” พร้อมท าความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ท่ีจดัไว้ให้ โดยหากมีอุณหภูมิตัง้แต่ 37.5 
องศาเซลเซียส หรือมีอาการระบบทางเดนิหายใจ เช่น ไอ น า้มกู เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหรือหายใจล าบาก เป็นต้น ท่านจะไม่สามารถเข้ามา
ในพืน้ท่ีจัดงานประชุมได้  

2) บริษัทฯ จดัจดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน จดุยืนรอตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนมีระยะหา่งกนั 1 เมตร  

3) บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะท่านผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะท่ีลงทะเบียนเท่านัน้เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยไม่อนุญาต 
ให้ผู้ตดิตามเข้าพืน้ท่ีจัดงานประชุม 

3. การประชุม 

1) ผู้ ถือหุ้ นท่ีมาด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนเพ่ือรักษาสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนของทา่น  

2) บริษัทฯ จดัท่ีนัง่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น แตล่ะท่ีนัง่หา่งกนั 1 เมตร  ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเข้าร่วมประชุมกรณี 
ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุครบจ านวนตามที่นัง่แล้ว 

3) บริษัทฯ งดการใช้ไมโครโฟนสอบถามในท่ีประชุม โดยจัดกระดาษให้เขียนค าถามแทน ซึ่งบริษัทฯ จะขอตอบค าถาม
เฉพาะท่ีเก่ียวกับวาระและประเด็นท่ีต้องลงมติ เพ่ือให้การประชุมเสร็จโดยเร็ว ส่วนค าถามอ่ืนจะรวบรวมตอบและเปิดเผยในเว็บไซต์ตาม 
ความเหมาะสม 

4. ข้อปฏิบัติส าหรับผู้ถอืหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

1) สวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยู่ภายในพืน้ท่ีจดัประชมุ 

2) หมัน่ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ โดยบริษัทฯ ได้จดัเจลแอลกอฮอล์เพ่ือให้บริการไว้ตามจดุตา่ง ๆ 

3) หากทา่นมีอาการหรือพบเหน็ผู้ ใดมีอาการลกัษณะตามข้อ 2 (1) โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ี 

4) งดรับประทานอาหารภายในพืน้ท่ีจดัประชมุ 

5. การจัดเตรียมการอื่นของบริษัทฯ 

1) บริษัทฯ ของดแจกอาหารและของวา่ง โดยจดัเป็นน า้ดื่มขวดเล็กให้ตามจดุต่าง ๆ 

2) บริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมอ่ืน ได้แก่ อบโอโซน และท าความสะอาดสถานท่ีด้วยแอลกอฮอล์ก่อนจัดการ
ประชุม ซกัผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี ้ด้วยน า้ยาฆ่าเชือ้ อบความร้อน ท าความสะอาดพรมและบริเวณท่ีมีการสมัผสั โดยก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ  
ทกุคนต้องผ่านการตรวจคดักรองเช่นเดียวกนักบัทา่นผู้ ถือหุ้น 

3) บริษัทฯ งดแจกรายงานประจ าปีและเอกสารอ่ืนในแบบรูปเล่มในวนัประชมุ เพ่ือลดการสมัผสัสิ่งของร่วมกบัผู้ อ่ืน 

มาตรการข้างต้นอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่แนวทางของกฎหมายและค าสั่งของทางการที่เกี่ยวข้อง 



สารบัญ 
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หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 1 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

 รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 (ฉบบัร่าง) 10 
 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 1_เอกสารแนบ 1)  

 ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ 40 
 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6_เอกสารแนบ 2)  

 ประวตัิโดยสงัเขปของผู้สอบบญัชี และคา่ตอบแทนการสอบบญัชี 47 
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 7_เอกสารแนบ 3) 

เอกสารชีแ้จงเกี่ยวกับการเข้าประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

 ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชมุและการออกเสยีงลงคะแนน 50 

 ข้อมลูของกรรมการท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 51 

 ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ 54 

 ข้อบงัคบับริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุ 55 

 แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 59 

 เส้นทางหนีไฟ 60 

 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 61 

เอกสารที่ส่งมาด้วย  

1. สรุปงบการเงิน การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ประจ าปี 2562 
2. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่พิมพ์บาร์โค้ดส าหรับผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR Code เอกสารประกอบการประชมุ 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ ส านกัเลขานกุารองค์กร 
โทรศพัท์ 0-2217-8000 ตอ่ 3004, 3008-3012  โทรสาร 0-2217-8312 



หน้าที่ 1 

บรษิทั ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
Thanachart Capital Public Company Limited 
444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชัน้ 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
444 MBK Tower, 16th-17th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND 
Tel: (662) 217-8000  Fax: (662) 217-8312  www.thanachart.co.th  ทะเบียนเลขที่ 0107536000510 
 
 

 

 

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ที่ ธช.สลอ. 035/2563 วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่  5/2563 เมื่อวันจันทร์ที ่
1 มิถุนายน 2563 มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา 
ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ 
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทฯ จดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัจนัทร์ที่ 23 กนัยายน 2562 และได้จดัท า
รายงานการประชมุสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่ก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัพธุที่ 7 ตลุาคม 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  1/2562 ให้ผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงาน 
การประชมุฉบบัดงักลา่ว 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกจิการในรอบปี 2562  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 33(1) ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  
พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึง กิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  
โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น 
พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครัง้นี  ้และได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วันที่  
20 มีนาคม 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบดงัรายละเอียด
ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 

การลงมติ วาระนีไ้มต้่องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการน าเสนอเพื่อทราบ 

 



หน้าที่ 2 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
ข้อ 33(2) และข้อ 42 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุน  ณ วนัสิน้สดุ 
ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  
เพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ทัง้นี ้งบการเงินดงักล่าวได้
ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้ผ่าน 
การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับดงักล่าวได้รวมไว้ในรายงานประจ าปี 
2562 (ในรูปแบบ QR Code) พร้อมกนันีไ้ด้แนบสรุปงบการเงิน พร้อมค าอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 สง่มาพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมครัง้นี ้
แล้ว 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงาน
 ประจ าปี 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลจาก
เงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ่  
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ  
มีก าไรสุทธิประจ าปี 2562 จากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิ จการ จ านวน 
57,261,091,986.42 บาท และจากผลการด าเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม
จ านวน 10,807,059,309.68 บาท อีกทัง้บริษัทฯ ยังมีก าไรสะสมอยู่ บริษัทฯ จึงสามารถจ่าย 
เงินปันผลได้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2562 
จ่ายปันผลระหวา่งกาล 3 ครัง้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ในอตัราหุ้นละ 7.00 บาท 

ทัง้นี ้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(3) ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีจะต้อง
พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไร และตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
116 กบัข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 43 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่ง  
ไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา  
(ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯ 
มีทนุส ารองคิดเป็นร้อยละ 10 ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรร
เงินก าไรสทุธิดงักลา่วไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายและข้อบงัคบั 

 

 



หน้าที่ 3 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ ดงันี ้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
สามญัและผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 3 ครัง้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 7.00 บาท  
รวมเป็นจ านวนเงินท่ีอนมุตัิจ่าย 7,844,956,301.00 บาท ดงันี ้

1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 19 กนัยายน 2562 ได้มีมติ
อนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2562 ในอตัรา  
หุ้นละ 1.20 บาท เป็นจ านวนเงินท่ีอนมุตัิจ่าย 1,374,795,243.60 บาท 

2) คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ที่ 14/2562 เมื่อวนัที่ 16 ธันวาคม 2562 ได้มีมติ
อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินปันผลพิเศษ ซึ่งจ่ายให้ผู้ ถือหุ้ นเมื่อวันที่  
16 มกราคม 2563 ในอัตราหุ้ นละ  4.00 บาท เ ป็นจ านวนเ งินที่ อนุมัติจ่ าย 
4,582,650,812.00 บาท  โดยเป็นการจัดสรรเงินสดคงเหลือจากการท ารายการซือ้หุ้ น 
ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ ขายหุ้นของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เมื่อวนัที่ 3 ธันวาคม 2562 มาจ่าย 
ปันผล 

3) คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้มีมติ
อนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2563 ในอตัรา  
หุ้ นละ 1.80 บาท เป็นจ านวนเงินที่อนุมัติจ่าย 1,887,510,245.40 บาท โดยเป็นการ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปีตามที่จะเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น  
ที่ ต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น เนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  และไม่มีการเสนอจ่ายปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ 
จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอ
ของเงินกองทนุ ซึง่การจ่ายเงินปันผลครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2560-2562 

 ผลการด าเนินงานประจ าปี 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ก าไรสทุธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท) 57,261 3,316 2,379 
ก าไรสทุธิ (งบการเงินรวม) (ล้านบาท) 10,807 7,839 7,001 

จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผล (หุ้น) 1,048,616,803 1,145,662,703 1,165,129,703 

ก าไรตอ่หุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท) 49.98 2.85 2.04 
ก าไรตอ่หุ้น (งบการเงินรวม) (บาท) 9.43 6.74 6.01 

อตัราเงินปันผลตอ่หุ้นทัง้ปี (บาท) (รวมเงินปันผลพิเศษ) 7.00 2.60 2.20 
จ านวนเงินปันผลท่ีอนมุตัจิ่ายทัง้ปี (ล้านบาท) 7,845 2,998 2,563 



หน้าที่ 4 

2. รับทราบการไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจาก  
บริษัทฯ มีทนุส ารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

การลงมติ วาระนีไ้มต้่องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการน าเสนอเพื่อทราบ 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 และอนุมัติเงนิบ าเหน็จ
กรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ  
ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย มีการทบทวนค่าตอบแทน และพิจารณา
เสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี 

2. นโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แต่ละคนสะท้อน
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และก าหนดให้กรรมการที่เป็นผู้ บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชดุยอ่ย 

3. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย จะพิจารณากลั่นกรอง  
โดยคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะพิจารณาถึงความ
เหมาะสมตามนโยบายก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและ 
การเติบโตทางผลก าไรของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  เสนอ 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ดงันี ้

1. พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย  ประจ าปี 2563 โดยอตัรา
คา่ตอบแทนเทา่กบัปี 2562 ดงันี ้

อัตราค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 

  (หน่วย: บาท) 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต าแหน่ง 

ปี 2563 ปี 2562 

ค่าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน: คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(ต่อครัง้: คน) 

คา่ตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน: คน) 

คา่เบีย้ประชมุ
(ตอ่ครัง้: คน) 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
ประธาน 120,000 60,000 120,000 60,000 
กรรมการ 60,000 30,000 60,000 30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 60,000 30,000 60,000 30,000 
กรรมการ 40,000 20,000 40,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

ประธาน 30,000 20,000 30,000 20,000 
กรรมการ 20,000 15,000 20,000 15,000 

คณะกรรมการก ากบัความเสี่ยง  
ประธาน 30,000 30,000 30,000 30,000 
กรรมการ 20,000 20,000 20,000 20,000 



หน้าที่ 5 

หมายเหตุ - กรรมการที่เป็นผู้บริหารไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 - นอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ขออนมุตัิ บริษัทฯ ไมมี่การจา่ยคา่ตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชน์อ่ืนใดให้แก่กรรมการอีก 

2. พิจารณาอนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานปกติประจ าปี 2562  
ในอัตราร้อยละ 1 .00 ของเ งินปันผลที่อนุมัติจ่ายใ ห้แก่ผู้ ถือหุ้ น  คิดเ ป็น เ งินจ านวน 
32,623,054.89 บาท (ค านวณจากเงินปันผลที่อนมุตัิจ่าย 3,262,305,489.00 บาท โดยไม่รวม
เงินปันผลระหว่างกาลที่เป็นเงินปันผลพิเศษ) และให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา
จดัสรรจ่ายแก่กรรมการตอ่ไป 

 ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบ าเหน็จแก่กรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 
2560-2562 

(หน่วย: บาท) 

รายการ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

เงินบ าเหน็จที่จา่ย 32,623,054.89 29,981,900.28 25,632,853.47 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17-18
ก าหนดไว้ว่า การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทฯ ให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยในการประชุม
สามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการขณะนัน้พ้นจากต าแหนง่ ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน  
1 ใน 3 โดยให้กรรมการซึง่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ พ้นจากต าแหนง่ หากในคราวใดมีกรรมการ
หลายคนอยู่ในต าแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนกรรมการที่ต้องพ้นจาก
ต าแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักลา่วพ้นจากต าแหน่งโดยใช้วิธีจบัสลาก กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหนง่ด้วยเหตดุงักลา่วอาจได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 9 คน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 จ านวน 3 คน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สดุ 3 คน ที่ออกตาม
วาระมีดงันี ้

1. นายศภุเดช  พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
(กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

2. นางศิริเพ็ญ  สตีสวุรรณ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
สรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการ
อิสระ) 
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3. นายธีรพจน์  วชัราภยั กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการ
อิสระ) 

โดยตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 33(4) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีจะต้องเลือกตัง้
กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์  
ของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2562 
ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2562 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
เสนอรายช่ือบคุคลเข้ามา 

 คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติส าหรับตนเอง) 
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่พิจารณา  
ตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาที่ก าหนด โดยผ่านกระบวนการกลัน่กรอง และพิจารณา 
ถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึง
คณุสมบตัิตามกฎหมายและประกาศทางการท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม
ในการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้
พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย  
ที่ผา่นมา เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้บคุคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการ 
ที่ออกตามวาระ ดงันี ้

1. นายศภุเดช  พนูพิพฒัน์ (กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ) 
2. นางศิริเพ็ญ  สตีสวุรรณ (กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ) 
3. นายธีรพจน์  วชัราภยั (กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ) 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  
และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่านางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ และนายธีรพจน์  วัชราภัย  
มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด ตลอดจนสามารถ 
ให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

ส าหรับนางศิริเพ็ญ  สีตสวุรรณ กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกนัเป็นเวลา 20 ปี  
2 เดือน (นบัถึงเดือนการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563) หากได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะด ารงต าแหน่งกรรมการต่อเนื่องจ านวน 23 ปี 2 เดือน ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  
และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่านางศิริเพ็ญ สีตสวุรรณ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิ ความรู้ 
ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด อีกทัง้ยงัสามารถให้ความเห็นได้อย่าง
อิสระ และมีบทบาทส าคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะต าแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบที่ก ากบัดแูลให้การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ จึงสมควร
ที่จะเสนอผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมการตอ่ไป 
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ทัง้นี ้เมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติเลือกตัง้แล้ว กรณีกรรมการที่ออกตามวาระได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทฯ ต่อไป คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กรรมการท่านนัน้ ด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชดุยอ่ยตามเดิมตอ่ไปด้วย จนกวา่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเปลีย่นแปลง 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม  
และออกเสยีงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ  
ข้อ 33(5) ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี
ของบริษัทฯ ทกุปี 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ดงันี ้
1. พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยให้ 

1) นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
2) นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

3) นางสาวณริศรา  ไชยสวุรรณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4812 

ท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2563 โดยผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 คน ที่เสนอมีรายช่ือปรากฏเป็นผู้ สอบบัญชีที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. พิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 1,500,000 บาท เพิ่มขึน้จาก  
ปี 2562 จ านวน 550,000 บาท 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม  
และออกเสยีงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล นอกจากวาระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 แล้ว 
บริษัทฯ ได้ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 
2562 แต่ปรากฏว่า เมื่อพ้นก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเป็นวาระการประชุม 
เข้ามาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ ถือหุ้ นจะเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองอื่น  ๆ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมาย 
ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่า 
“เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงใน
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สามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณา เร่ืองอื่น นอกจากที่ก าหนด
ไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้” 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนีไ้ว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตา่ง ๆ โดยไมม่ี
การลงมติ แต่หากผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของ
กฎหมายตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ท่ีกลา่วข้างต้น 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส านักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะ 

ให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยบริษัทฯ จึงขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้ นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ  

ตามรายช่ือที่ปรากฏในหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม (ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ)  เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ทน 

โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี ้ส่งกลบัมายังบริษัทฯ ก่อนวนัประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันที่   

22 กรกฎาคม 2563) นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ก าหนดมาตรการและข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุม โดยขอความร่วมมือปฏิบตัิ

โดยเคร่งครัด 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดวนัที่ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record 

Date) ในวนัท่ี 16 มิถนุายน 2563 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสามารถเปลี่ยนแปลงวนั เวลาหรือสถานที่จดัประชุม 

รวมถึงด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเรียกและการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ได้ ภายใต้เง่ือนไขของกฎหมาย

และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้าที่ เก่ียวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครัง้นีม้ายังเลขานุการบริษัททางอีเมล : 

panupan@thanachart.co.th หรือทางไปรษณีย์มาที่ ส านกัเลขานกุารองค์กร ชัน้ 17 บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางโทรสาร 0-2217-8312 

โดยระบ ุช่ือ ที่อยู ่เบอร์โทรศพัท์ ท่ีบริษัทฯ สามารถติดตอ่กลบัได้ 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

(นายภาณพุนัธุ์  ตวงทอง) 
เลขานกุารบริษัท 

โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 
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หมายเหตุ 
1) บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ ท่ี  www.thanachart.co.th ตัง้แตว่นัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 
2) บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แตเ่วลา 08:00 นาฬิกา เป็นต้นไป  
3) ผู้ ถือหุ้ น ท่ี มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี  256 2 (แบบรูปเล่ม)  ก รุณากรอกรายละเ อียดในเว็บไซต์บ ริษัท 

ท่ี www.thanachart.co.th หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์”  

 

ส านักเลขานุการองค์กร 
นายภาณพุนัธุ์  ตวงทอง  โทร. 0-2217-8082 
นางสาวมนาพนัธ์ ปลอดภยั  โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3012 
นางสาวพทัธ์ธีรา ธนาพิสทุธ์ิสกลุ  โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3004 
นางสาวมชัฌมิา พรหมพิทกัษ์   โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3009 
 

http://www.thanachart.co.th/
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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

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

วันจนัทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา 
 

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

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

 กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

ผู้บริหาร) 
3. นางศิริเพ็ญ สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 

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

และกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร) 

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

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

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

ผู้จดัการใหญ่  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
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 เปิดประชุม  นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม 
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อเวลา 10.07 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ โดยพิจารณาเรียงตาม
ระเบียบวาระการประชมุ ดงัรายละเอียดในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุที่ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว  

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

เลขานุการบริษัท  เรียนชีแ้จงว่า การประชุมวนันี ้ทุนธนชาตได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว จ านวน 3 เลม่ ประกอบด้วย 

1. หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ เลม่ 1 

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

3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการ
และการควบรวบกิจการ เลม่ 3 

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

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

ส าหรับการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีไ้ด้มีผู้บริหารของทนุธนชาต และธนาคารธนชาตเข้าร่วมประชุมด้วย  
ดงันี ้ 1) คณุก าธร  ตนัติศิริวฒัน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายการเงินของทนุธนชาต  2) คณุประพนัธ์  อนพุงษ์องอาจ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต3) คุณอนุวตัิร์  เหลืองทวีกุล  รองกรรมการ
ผู้จดัการ เครือขา่ยลกูค้ารายยอ่ยและธุรกิจขนาดเลก็ ธนาคารธนชาต4) คณุป้อมเพชร  รสานนท์  รองกรรมการผู้จดัการ 
ธุรกิจสนิเช่ือรถยนต์ ธนาคารธนชาต  5) ดร. สทุตั  จิตมัน่คงสขุ  รองกรรมการผู้จดัการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทลั ธนาคารธนชาต  6) คณุภิตติมาศ  สงวนสขุ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกลยทุธ์การเงิน ธนาคารธนชาต  7) 
คณุธนวรรณ  ฑีฆาอตุมากร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานตรวจสอบ ธนาคารธนชาต  8) คณุวิจิตรา  ธรรมโพธิทอง  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ทรัพยากรบคุคลกลาง ธนาคารธนชาต 

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

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

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

 ในระหวา่งการประชมุแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่มีประเด็นชีแ้จงหรือค าถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุ
เพื่อให้ผู้จดบนัทกึการประชมุ ได้บนัทกึรายงานการประชมุได้ถกูต้อง 

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

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

 ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอด าเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน 
เมื่อการรวมคะแนนเป็นท่ีเรียบร้อยก็จะกลบัมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป 

หลงัจากการชีแ้จงดงักล่าวข้างต้น ประธานที่ประชุมจึงขอเข้าสูก่ารพิจารณาตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ 
ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

 ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้จัดขึน้ 
เมื่อวนัพธุที่ 24 เมษายน 2562 ซึง่รายงานการประชุมดงักลา่วจ าเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาความถกูต้องร่วมกนั 
โดยรายละเอียดของร่างรายงานการประชุม ได้จดัพิมพ์ไว้ในเลม่หนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมหน้าที่ 26 ถึงหน้าที่ 43 
โดยขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดงักลา่ว พร้อมสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงาน
การประชุมในจุดใดบ้างหรือไม่ หากผู้ ถือหุ้นทุกท่านที่มีประเด็นชีแ้จงหรือค าถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลเพื่อให้  
ผู้จดบนัทกึการประชมุ ได้บนัทกึรายงานการประชมุได้ถกูต้อง 
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เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดงักลา่ว ประธานที่ประชุมจึง
เสนอให้ที่ประชมุลงมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดงันี ้

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

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนน รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

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

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

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

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

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

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

ด้วยจุดแข็งของ 2 ธนาคารที่จะสง่เสริมกนั (Synergy) ธนาคารทหารไทย มีจุดเด่นในการระดมเงินฝาก 
สว่นธนาคารธนชาตเป็นผู้น าด้านสนิเช่ือรายยอ่ยโดยเฉพาะสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ เมื่อ 2 ธนาคารผนกึเข้าด้วยกนั จะเพิ่ม
ศักยภาพในการระดมเงินฝากจากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึน้ พร้อมสร้างสมดุลให้กับ โครงสร้างสินเช่ือได้เป็นอย่างดี 
เกิดประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ 3 ด้านหลกั ๆ คือ 

1) ด้านงบดุล  
 การรวมกิจการท าให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึน้จากการมีงบดุลที่เหมาะสม (Balance Sheet 

Optimization) 
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2) ด้านต้นทุน 
การรวมกิจการท าให้ได้ประโยชน์จากขนาดกิจการที่ใหญ่ขึน้ (Scale) โดยเฉพาะการรวมกันของ

หนว่ยงานสนบัสนนุท่ีส าคญั 

3) ด้านรายได้ 
การรวมกิจการท าให้ฐานลูกค้าเพิ่มขึน้กว่าเท่าตัว เท่ากับเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จาก

ผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินท่ีครอบคลมุยิ่งกวา่เดิม 

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

1) ก่อนการรวมกิจการ ด าเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจของทนุธนชาตและธนาคารธนชาต โดยลดขนาด
กิจการของธนาคารธนชาตให้มีขนาดกิจการใกล้เคียงกับธนาคารทหารไทย เพื่อความเหมาะสมในการรวมกิจการ  
โดยธนาคารธนชาตจะท าการขายหุ้นบริษัทลกูและบริษัทอื่นบางบริษัท ได้แก่ ธนชาตประกนัภยั (TNI)  บล. ธนชาต 
(TNS) บบส. ทีเอส (TSAMC)  ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี (PRG) และเอ็ม บี เค (MBK) ให้แก่ทุนธนชาต Scotia 
Netherlands Holdings B.V. หรือ BNS และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยทกุรายตามสดัสว่นอยา่งเทา่เทียมกนั  สว่น ราชธานีลสิซิ่ง 
(THANI) ธนาคารธนชาตจะจดัตัง้นิติบคุคลล าดบัที่ 1 หรือ SPV1 ขึน้มา เพื่อขายให้แก่ทนุธนชาตและ BNS จากนัน้
ธนาคารธนชาตจะขายหุ้นราชธานีให้แก่ SPV1 และผู้ ถือหุ้นรายย่อยทุกรายตามสดัส่วนอย่างเท่าเทียมกัน  อีกทัง้
ธนาคารธนชาตจะจดัตัง้นิติบคุคลล าดบัที่ 2 หรือ SPV2 มาซือ้หุ้นของซีคอน (SEACON)  อายิโนะโมะโต๊ะ (AJNMT)  
ธนชาตกรุ๊ปลสีซิ่ง (TGL)  ธนชาตเทรนน่ิง (TTD)  สคิบเซอร์วิส (SSV) และธนชาตแมเนจเม้นท์ (TMS) จากนัน้ธนาคาร 
ธนชาตจะขายหุ้น SPV2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายตอ่ไปตามสดัสว่นอยา่งเทา่เทียมกนั 

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

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

 
ภายหลงัปรับโครงสร้างแล้ว ธนาคารธนชาตจะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นใน บลจ. ธนชาต (TFUND) และ 

ธนชาต โบรกเกอร์ (TBROKE) ในสดัสว่นร้อยละ 75 และร้อยละ 100 ตามล าดบั การปรับโครงสร้างจะแล้วเสร็จภายใน
ธนัวาคม ปี 2562 
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หน้าที่ 16 

2) กระบวนการรวมกิจการ จะแบง่เป็น 2 ช่วง คือ 
ช่วงที่ 1 เร่ิมจากธนาคารทหารไทยจะเสนอซือ้หุ้นของธนาคารธนชาตจากผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 

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

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

 

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

 

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

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

โดยภายหลงัการโอนกิจการทัง้หมดแล้ว โครงสร้างการถือหุ้นของ Merged Bank จะเป็นดงัภาพ 

 
ทัง้นี  ้การด า เนินการทัง้หมดจะด าเนินการภายหลังจากที่ ไ ด้ รับความเห็นชอบจากธนาคาร  

แห่งประเทศไทยและหน่วยงานทางการอื่นที่เก่ียวข้อง รวมทัง้เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ตกลงไว้ในสญัญาที่เก่ียวข้อง 
ซึง่ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ส าคญัได้แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชมุเลม่ 2 หน้า 27 
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มลูค่าของประโยชน์ หรือ Synergy ที่คาดว่าจะรับรู้จากการรวมกิจการในครัง้นี  ้ ตลอดช่วงอายุสงูถึง 
30,000 - 40,000 ล้านบาท จะสง่ผลดีตอ่ผู้มีสว่นร่วมทกุฝ่าย โดยเฉพาะต่อลกูค้า คู่ค้า พนกังานและผู้ ถือหุ้น เพราะจะ
น าไปสูก่ารยกระดบัการให้บริการครอบคลมุทกุกลุม่ผลติภณัฑ์ส าหรับทกุกลุม่ลกูค้า  

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

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

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

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

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

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

จากวาระที่ 2 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการด าเนินการเก่ียวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจของ  
ทนุธนชาต และธนาคารธนชาต  ตามที่ได้กลา่วแล้วนัน้  โดยการปรับโครงสร้างฯ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่
ธนาคารทหารไทยจะท าการเสนอซือ้หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตจากผู้ ถือหุ้นธนาคารธนชาตทกุราย และเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายซึ่งเบือ้งต้นมีก าหนดการวนัที่ท ารายการภายในเดือนธันวาคม 
2562 
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ธนาคารธนชาตจะขายหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายตามสดัส่วนการ  
ถือหุ้ น ซึ่งทุนธนชาตจะเข้าซือ้หุ้ นดังกล่าวจากธนาคารธนชาต ตามสดัส่วนการถือหุ้นของทุนธนชาตในธนาคาร  
ธนชาต รายละเอียดเป็นไปตามวีดิทศัน์ที่ได้น าเสนอแล้วในวาระท่ี 2 โดยมีสาระส าคญัของรายช่ือบริษัทย่อยและบริษัท
อื่นท่ีจะซือ้  จ านวนหุ้นท่ีจะซือ้  และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดราคาซือ้ขายหุ้น ซึง่ได้แสดงบนจอภาพ โดยสรุปได้ ดงันี ้

 
หมายเหตุ จ านวนหุ้นของบล. ธนชาต ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม เป็นข้อมูลก่อนที่จะมีการเพิ่มทุน โดยข้อมูล  

ที่แสดงบนจอ และตารางดงักลา่วเป็นข้อมลูปัจจบุนัหลงัเพิ่มทนุ 

 
ขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้ทนุธนชาตซือ้หุ้นสามญัที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ในบริษัทย่อยและ

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

โดยวาระนีม้ติต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น 
ดงันี ้ 

คุณวิภา  สุวณิชย์  (ผู้ถอืหุ้น) 

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

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

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

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จงเพิ่มเติม ดงันี ้

ส าหรับแผนส ารองกรณีที่แผนการรวมกิจการไมเ่ป็นไปตามก าหนดการก็คือให้ด าเนินธุรกิจไปตามปกติ 

คุณฮัง้ใช้  อัคควัสกุล  (ผู้รับมอบฉันทะ) 

สอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุฝ่าย ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นของทกุบริษัทท่ีเก่ียวข้องจะได้รับเงินปันผลในระหวา่งที่ด าเนินการตา่ง ๆ เพื่อการรวมกิจการ
ในช่วงเวลาประมาณ 2 ปี ตามที่ได้แจ้งหรือไม ่

2. หลงัการรวมกิจการทนุธนชาตจะถือหุ้นในธนาคารที่รวมกิจการคิดเป็นสดัสว่นเทา่ไหร่ 

3. หลกัเกณฑ์การก าหนดราคาซือ้ขายจะเทา่กบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเดิมของธนาคารทหารไทยหรือไม่ 

4. จะมีการเปลีย่นช่ือและตวัยอ่หลกัทรัพย์ของธนาคารใหมห่รือไม ่ถ้าเปลีย่นช่ือจะเปลีย่นเป็นอะไร 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

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

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

3. เกณฑ์การก าหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จะมีความเท่าเทียมกัน
ส าหรับผู้ ถือหุ้นแตล่ะธนาคาร 

4. ส าหรับเร่ืองช่ือ และตัวย่อหลกัทรัพย์ของธนาคารที่จะรวมกันนัน้ ขอให้ท่านประธานเป็นผู้ตอบ
ค าถาม 

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

ตามที่ได้มีการเจรจาตกลงกนักบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งได้แก่ ING และกระทรวงการคลงั โดยมีการระบไุว้
ในสญัญาด้วย หากไม่มีข้อติดขดัใด ๆ จากกฎเกณฑ์ของทางราชการ ช่ือภาษาไทย  คือ ธนาคารทหารไทยธนชาต  
สว่นช่ือภาษาองักฤษคือ TMB Thanachart Bank ส าหรับตวัย่อหลกัทรัพย์ยงัไม่ได้มีการหารือกนั ซึ่งเป็นเร่ืองที่จะต้อง
หารือกนัตอ่ไป 

คุณไกรวัลย์  คทวณิช  (ผู้ถอืหุ้น) 

สอบถาม ดงันี ้

1. การลดขนาดกิจการของธนาคารธนชาตเพื่อให้มีความเหมาะสมในการรวมกิจการกับธนาคาร 
ทหารไทยนัน้ เป็นการขายหุ้นที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริ ษัทหรือกิจการอื่นที่ธนาคาร 
ธนชาตถืออยู ่หรือเป็นการลดสาขาหรือช่องทางการให้บริการอื่น 

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

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

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

2. ส าหรับการรวมระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเร่ืองที่มีรายละเอียดและความ
ซบัซ้อน หลงัจากการรวมกิจการ ฝ่ายจัดการของทัง้ 2 ธนาคารจะร่วมกันจัดตัง้คณะกรรมการเพื่อด าเนิ นการศึกษา 
เร่ืองนีโ้ดยเฉพาะ และจะน าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารภายหลงัการซือ้ขายหุ้นธนาคารธนชาตและธนาคารทหาร
ไทยเสร็จสิน้ เพื่อพิจารณาระบบท่ีดีที่สดุ และเหมาะสมในการด าเนินกิจการได้อยา่งราบร่ืนท่ีสดุ 
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คุณยงยศ  จริยวิทยาวัฒน์  (ผู้ถอืหุ้น) 

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

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

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

คุณไกรวัลย์  คทวณิช  (ผู้ถอืหุ้น) 

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

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

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

หลงัจากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 
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ผลการลงมติวาระที่ 3.1 มีดงันี ้

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

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

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

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

ทัง้นี ้มีรายละเอียดรายช่ือบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทที่ทุนธนชาตจะเข้าซือ้  จ านวนหุ้นที่จะซือ้ 
และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดราคาซือ้ขายหุ้น ซึ่งได้แสดงบนจอภาพ โดยสรุปได้ ดงันี ้
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หมายเหตุ จ านวนหุ้นของบล. ธนชาต ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม เป็นข้อมูลก่อนที่จะมีการเพิ่มทุน โดยข้อมูล  

ที่แสดงบนจอ และตารางดงักลา่วเป็นข้อมลูปัจจบุนัหลงัเพิ่มทนุ 

 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตมีสทิธิเลอืกซือ้หุ้นของบริษัทยอ่ยและบริษัทอื่นตามสดัสว่นการถือหุ้น
ในธนาคารธนชาต โดยจะซือ้เฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือหลายบริษัทก็ได้ โดยจะเปิดให้จองซือ้หุ้นของบริษัทย่อย
และบริษัทอื่น ภายหลงัจากการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตและการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย
เสร็จสมบรูณ์ ในราคาเดียวกบัที่ทนุธนชาตซือ้หุ้นดงักลา่วจากธนาคารธนชาต ตามเกณฑ์การก าหนดราคาซือ้ขายหุ้น
สามญัของบริษัทยอ่ยและบริษัทอื่น 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุ้นคงเหลือจากการเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยตามสดัส่วนการถือหุ้น จะจดัสรรหุ้น
ให้กับผู้ ถือหุ้นรายย่อยที่แสดงความจ านงขอใช้สิทธิเกินสดัส่วนการถือหุ้น หรือ pro rata basis อย่างไรก็ตาม 
หากยงัคงมีหุ้นคงเหลืออีกทนุธนชาตอาจมีความจ าเป็นต้องถือครองหุ้นดงักลา่วไว้ต่อไป โดยหุ้นคงเหลือดงักลา่วจะ  
ไมส่ง่ผลกระทบตอ่มลูคา่กิจการของทนุธนชาตแตอ่ยา่งใด 

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

โดยวาระนีม้ติต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

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

ผลการลงมติวาระที่ 3.2 มีดงันี ้

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

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

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

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

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

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

โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต และเง่ือนไขการปรับราคาและ
ช าระเงินส าหรับการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต ซึง่ได้แสดงบนจอภาพ โดยสรุปได้ ดงันี ้

 

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

โดยวาระนีม้ติต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที ่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น 
แตอ่ยา่งใด และขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 
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ผลการลงมติวาระที่ 4.1 มีดงันี ้

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

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

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

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

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

โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารทหารไทย ซึ่งได้แสดงบนจอภาพ 
โดยสรุปได้ ดงันี ้
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ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้ทุนธนชาตซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย 
ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ทุนธนชาต โดยทุนธนชาตจะเข้าเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่รายหนึ่งของธนาคารทหารไทย และ
มอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการทุนธนชาตมอบหมายมีอ านาจในการ
ด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น  

โดยวาระนีม้ติต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น 
ดงันี ้ 

คุณประวิทย์  วิโรจน์วงษ์ชัย  (ผู้ถอืหุ้น) 

สอบถาม ดงันี ้

1. ก าหนดการท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหุ้น และการรวมกิจการ จะแล้วเสร็จในปี 2562 หรือปี 2564 

2. การปรับโครงสร้างธุรกิจดงักลา่วทนุธนชาตจะได้รับเงินจากการขายหุ้นธนาคารธนชาตก่อน แล้วจึง
น าเงินสว่นนัน้มาซือ้หุ้นบริษัทยอ่ยและบริษัทอื่นบางบริษัทของธนาคารธนชาตใช่หรือไม ่

3. เงินที่ได้มาจากการขายหุ้ นธนาคารธนชาตหลังจากซือ้หุ้ นธนาคารทหารไทยและหุ้ นในการ 
ปรับโครงสร้างแล้ว จะเหลอืเงินจ านวนเทา่ไหร่ และจะน าไปใช้อะไรบ้าง 

4. ตามที่ท่านประธานได้ให้ความเช่ือมั่นว่าทุนธนชาตจะยังคงมีผลประกอบการที่ดีและสามารถ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้หลงัจากการรวมกิจการนัน้ แสดงวา่ทนุธนชาตได้ท าการประเมินหรือประมาณการรายได้
ที่จะรับรู้เข้ามาแล้วใช่หรือไม่ 

5. ถ้าหากวนันีท้ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิทกุวาระแล้ว มีโอกาสที่การรวมกิจการในครัง้นีจ้ะไม่เกิดขึน้
หรือไม ่
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คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

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

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

3. ขอให้ผู้ ถือหุ้ นมั่นใจได้ว่าทีมงานของทุนธนชาต ธนาคารธนชาต ร่วมกับทีมงานของธนาคาร 
ทหารไทย ได้ท างานอยา่งเต็มที่เพื่อให้การรวมกิจการสามารถด าเนินการได้ทนัตามแผนงาน 

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จงเพิ่มเติม ดงันี ้

1. เงินปันผลพิเศษนัน้จะมีการจ่ายครัง้เดียว สว่นการจ่ายเงินปันผลตามปกติ คณะกรรมการได้มีการ
คาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตด้วยว่าจะสามารถมีก าไรที่มีสภาพคลอ่งเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลปกติได้อย่าง
ตอ่เนื่อง 

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

คุณวสันต์  พงษ์พุทธมนต์  (ผู้ถอืหุ้น) 

1. หลงัจากที่ทนุธนชาตขายหุ้นธนาคารธนชาตแล้ว ทนุธนชาตจะยงัมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือไม ่ถ้าใช่ ในอนาคตทนุธนชาตจะมีธุรกิจหลกัเป็นธุรกิจอะไร 
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2. หลงัจากการรวมกิจการแล้ว ผู้ ถือหุ้นของทนุธนชาตจะกลายเป็นผู้ ถือหุ้นของธนาคารใหม่ภายหลงั
รวมกิจการโดยอตัโนมตัิใช่หรือไม่ 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

1. ทนุธนชาตจะยงัคงมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งเร่ืองนี ้
เป็นเง่ือนไขที่ส าคญัประการหนึ่งที่ได้ด าเนินการหารือกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยหลงัการ
รวมกิจการผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาตจะยังเป็นผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาตต่อไป ไม่ได้ถูกโอนย้ายไปเป็นผู้ ถือหุ้นธน าคาร
ภายหลงัรวมกิจการ 

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

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จงเพิ่มเติม ดงันี ้

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

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จงเพิ่มเติม ดงันี ้

1. เนื่องจากรายได้สว่นใหญ่ของทนุธนชาตหลงัจากการรวมกิจการ จะมาจากธนาคารใหม่ที่มีสดัสว่น
การถือหุ้นลดลงแตข่นาดของธนาคารใหญ่ขึน้ ดงันัน้ ทนุธนชาตจะยงัเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใต้
หมวดสถาบนัการเงิน 

2. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีการออกเกณฑ์ใหมค่ือจะต้องด าเนินการแจ้งเปลีย่นแปลงบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ
หลกั โดยมีคุณสมบัติคือจะต้องเป็นบริษัทที่ทุนธนชาตถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 และไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาเปลีย่นแปลงบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกั  

คุณวสันต์  พงษ์พุทธมนต์  (ผู้ถอืหุ้น) 

1. เงินสดที่เหลอืจากการท าธุรกรรมครัง้นี ้ควรจะมีการเก็บไว้เป็นทนุส ารองเพื่อให้บริษัทมีสภาพคลอ่ง
ในการด าเนินธุรกิจหรือไม่ เนื่องจากหลังการรวมกิจการแล้วเสร็จ ทุนธนชาตยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนใน  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 



-ฉบับร่าง-  เอกสารแนบ 1 
 

หน้าที่ 31 

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

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

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

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

6. ขอทราบสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ 3 ราย ในธนาคารภายหลงัรวมกิจการ 

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

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

2. ส าหรับ BNS ขอชีแ้จงว่า BNS เป็นพนัธมิตรในการร่วมบริหารและถือหุ้นธนาคารธนชาต ซึ่งตามที่
ทราบกนัดีวา่ BNS อยากจะขายหุ้นธนาคารธนชาตเนื่องจากนโยบายของคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของ BNS 
ไมม่ีความสนใจที่จะลงทนุแถบภมูิภาคเอเชียและต้องการย้ายเงินลงทนุไปแถบอเมริกาใต้หรือแคริเบียน ซึ่ง BNS จะถือ
หุ้นของธนาคารภายหลงัการซือ้ขายหุ้นธนาคารทหารไทยในสดัสว่นน้อย ซึ่งการปรับโครงสร้างของธนาคารธนชาตนัน้ 
BNS จะเข้าซือ้บริษัทยอ่ยและบริษัทอื่นบางบริษัทของธนาคารธนชาตตามสดัสว่นการถือหุ้นในธนาคารธนชาตคือร้อย
ละ 49 แตเ่นื่องจาก BNS ต้องการย้ายเงินลงทนุออกจากประเทศไทย จึงมาขอเจรจาเพื่อให้ทนุธนชาตรับซือ้หุ้นบริษัท
ยอ่ยที่ BNS ซือ้จากธนาคารธนชาตบางบริษัทซึง่จะมีรายละเอียดขออนมุตัิในวาระท่ี 5 

3. ถ้ามีการซือ้ขายหุ้ นธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยกันในเดือนธันวาคม 2562 ตามที่
คาดการณ์ไว้ จะมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการของทัง้ 2 ธนาคารให้เป็นชุดเดียวกัน  โดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 3 ราย 
คือ  1) ING  2) ทนุธนชาต และ 3) กระทรวงการคลงั จะมีตวัแทนเข้าไปเป็นกรรมการในธนาคารทหารไทยฝ่ายละ 2 คน 
ซึ่งทุนธนชาตได้ก าหนดให้ คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์  และคุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ เป็นกรรมการจากทุนธนชาต 
นอกจากนี ้จะมีตวัแทนจากกองทพับก 1 คน ที่เหลือเป็นกรรมการอิสระ โดยให้เกียรติตวัแทนกระทรวงการคลงัเป็น
ประธานกรรมการ คณุศภุเดช  พนูพิพฒัน์ จะด ารงต าแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ โดยตวัแทนจากทนุธนชาตจะมี
สว่นร่วมในการบริหารธนาคารภายหลงัรวมกิจการด้วย ซึ่งจะมีทีมงานและผู้บริหารระดบัสงูโดยเฉพาะด้ านเช่าซือ้ที่
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ธนาคารธนชาตมีความช านาญเป็นพิเศษ เข้าไปบริหารงานอยา่งเต็มที่จึงขอให้ทกุทา่นมัน่ใจได้พอสมควรวา่ คณุศภุเดช  
พนูพิพฒัน์  และคณุสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  ซึ่งเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคลื่อนท าให้ธนาคารธนชาตเติบโตก้าวหน้ามา
ด้วยดีในอดีต ยงัคงมีสว่นส าคญัในการร่วมบริหารธนาคารภายหลงัรวมกิจการตอ่ไป 

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

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

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

ผลการลงมติวาระที่ 4.2 มีดงันี ้

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

มติ ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิให้ทนุธนชาตซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารทหารไทยในสว่นที่ เสนอขายให้แก่
ทุนธนชาตตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการทุนธนชาต 
มอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น 

วาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร 
ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้
บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น
รายย่อยของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่จากวาระท่ี 2 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบว่าตามที่
ธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย ได้แก่ ทนุธนชาต  BNS  และ 
ผู้ ถือหุ้นรายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาต เพื่อให้การซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยแล้วเสร็จได้ตาม
แผนงาน ธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของผู้ ถือหุ้นรายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาต  
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ผ่านบญัชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต”  เพื่อให้ทนุธนชาตท าการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตทกุรายตามสดัสว่นการถือหุ้นในภายหลงั 

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

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

 

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

โดยวาระนีม้ติต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น 
แตอ่ยา่งใด และขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 
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ผลการลงมติวาระที่ 4.3 มีดงันี ้

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

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิให้ทุนธนชาตซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนที่เสนอขายให้แก่ ผู้ ถือหุ้น 
รายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้ 
ทุนธนชาตเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้ นรายย่อยของธนาคารธนชาตตามที่เสนอ  
และมอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการทุนธนชาตมอบหมายมีอ านาจในการ
ด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัรายการข้างต้น 

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

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอ
ในวาระนี ้

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

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

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

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

โดยมีรายละเอียดการซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ จาก BNS เพื่อเสนอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา
อนมุตัิ ดงัแสดงในตาราง 

 
เงินสดที่ทนุธนชาตจะได้รับและแผนการใช้เงิน 

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

 
เมื่อประมาณการสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงมูลค่าผลตอบแทนคงเหลือจากการท ารายการ

ดงักลา่วข้างต้น ทนุธนชาตจะมีสภาพคลอ่งเป็นเงินสดคงเหลอืหลงัจากท ารายการทัง้หมดไมต่ ่ากวา่ 10,000 ล้านบาท 
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คณะกรรมการทุนธนชาตได้พิจารณาแนวทางการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินที่จะเกิดขึน้เพื่อเป็น
ประโยชน์ตอ่ทนุธนชาต และผู้ ถือหุ้น จึงมีมติก าหนดแนวทางการบริหารเงินดงักลา่ว 2 แนวทางดงันี ้

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

2) จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเป็นเงินปันผลพิเศษ ในอตัราหุ้นละ 4 บาท 

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

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

โดยวาระนีม้ติต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น 
ดงันี ้

คุณศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี  (ผู้ถอืหุ้น) 

1. ขนาดของธนาคารภายหลงัรวมกิจการจะเป็นอนัดบัที่เท่าไหร่ และถ้าเทียบกับธนาคารกรุงไทยจะ
เป็นอยา่งไร 

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

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

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

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

ผลการลงมติวาระที่ 5 มีดงันี ้

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

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

วาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

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

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

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

นอกจากนี ้คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์ ขอเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า ในการปรับเปลี่ยนการบริหารงานใน
ธนาคารภายหลงัรวมกิจการนัน้ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO ของธนาคาร
ภายหลงัรวมกิจการจะยงัคงเป็นคุณปิติ  ตัณฑเกษม ตามเดิม โดยคุณประพนัธ์  อนุพงษ์องอาจ จะด ารงต าแหน่ง 
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President และมีผู้บริหารที่ส าคญัของธนาคารธนชาตอีกหลายท่านที่จะเข้าไปช่วยในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ซึ่งจะ
ท าให้การด าเนินกิจการมีความตอ่เนื่อง 

คุณศิริวัฒน์  วรเวทวุฒคุิณ  (ผู้ รับมอบฉนัทะ) 

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

2. สิง่ที่กงัวลคือเร่ืองผลประโยชน์ของพนกังานของธนาคารธนชาตจะมีการลดจ านวนพนกังานหรือไม ่
ขอให้ชีแ้จงเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังานได้รับทราบ 

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

4. มีความเช่ือมั่นในตัวของท่านประธานและทีมบริหาร ในการไปบริหารธนาคารภายหลัง  
รวมกิจการท่านประธานแจ้งว่าท่านไม่ได้ไป แล้วท่านไปไหน ขอร้องว่าอย่าเพิ่งเกษียณ ท่านอาจจะไปเป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการชดุใดก็ได้ 

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

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

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

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

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

ปิดประชมุเวลา    12.57    นาฬิกา 

ลงช่ือ              นายบันเทิง  ตันติวิท            ประธานท่ีประชมุ 
 (               นายบนัเทิง  ตนัติวิท               ) 

ลงช่ือ           นายภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง          ผู้จดบนัทกึการประชมุ 
 (             นายภาณพุนัธุ์  ตวงทอง           ) 



   เอกสารแนบ 2 
 

หน้าที่ 40 

 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคณุสมบตัิตาม
กฎหมายและประกาศทางการที่เก่ียวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ  ตามกระบวนการสรรหาอยา่งครบถ้วน 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อไป 

ช่ือ - นามสกุล นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

ต าแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

อายุ 69 ปี  

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Science, University of Wisconsin, USA  

 - พาณิชยศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547 
- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555 
- ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555 
- ประกาศนียบตัร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- หลกัสตูร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557 
- หลกัสตูรการพฒันามาตรฐานงานตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ปี 2560  
 (Anti-Corruption for Executives) 
- หลกัสตูร Block Chain Technology ปี 2561 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 8/2552 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 23 พฤษภาคม 2526 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 37 ปี 2 เดือน 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จ านวน 3 แหง่ 
- รองประธานกรรมการ และรองประธานในคณะกรรมการบริหาร ธนาคารทหารไทย 
 จ ากดั (มหาชน) 
- รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและ
 พิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปทุมไรซมิล 
 แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 6 แหง่ 
- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภยั จ ากัด 
 (มหาชน) 
- รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จ ากัด 
 (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิง้ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 

ประสบการณ์การท างาน - ประธานกรรมการบริหาร กรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตีส์้ อินเวสเม้นท์ ไพรเวท จ ากดั 
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ไทย รอยลั ออคิด เรียล เอซเทท จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จ ากดั 
- รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไมมี่ 

สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2562 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 14 ครัง้ จาก 14  ครัง้ 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 13 ครัง้ จาก 13  ครัง้ 
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ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อไป 

 ช่ือ - นามสกุล นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

 ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

  อายุ 71 ปี 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Business Administration, Wichita State University, Kansas, USA 

 - พาณิชยศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 
- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550 
- ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- หลกัสตูร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557 
- หลกัสตูรการพฒันามาตรฐานงานตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ปี 2560  

(Anti-Corruption for Executives) 
Singapore Institute of Directors 
- Attendance for course LCD - Module 1: Listed Company Director Essentials-
 Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director  
 Ought to Know  
- Attendance for course LCD - Module 2: Audit Committee Essentials 
- Attendance for course LCD - Module 3: Risk Management Essentials 
- Attendance for course LCD - Module 4: Nominating Committee Essentials 
- Attendance for course LCD - Module 5: Remuneration Committee Essentials 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 23 พฤษภาคม 2543 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 20 ปี 2 เดือน 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จ านวน 2 แหง่ 
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง บริษัท เสริมสขุ 
 จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แหง่ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

Frasers and Neave, Limited (Singapore) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 

ประสบการณ์การท างาน - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน Frasers Centrepoint Limited 
(Singapore) 

- ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ โซลาริส จ ากดั 
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การถือหุ้นในบริษัทฯ ไมมี่ 

สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2562 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 11 ครัง้ จาก  14  ครัง้ 

 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา  
ก าหนดคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล    8 ครัง้ จาก  8  ครัง้ 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  15  ครัง้ จาก 15 ครัง้ 
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ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อไป 

 ช่ือ - นามสกุล นายธีรพจน์  วัชราภัย 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภบิาล และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 67 ปี  

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Business Administration, Boston University, USA 

 - B.A in Economics and Commerce, University of Melbourne, Australia 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557 
- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 19/2557 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- หลกัสตูร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557 
- หลกัสตูรการพฒันามาตรฐานงานตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ปี 2560  
 (Anti-Corruption for Executives) 
- หลกัสตูร Block Chain Technology ปี 2561 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 3 เมษายน 2557 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 6 ปี 3 เดือน 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี่ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 3 แหง่ 
- กรรมการ บริษัท ย.ูเอส.พี.เอ็น. จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท ย.ูวี.เอส.พี. จ ากดั 
- กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 

ประสบการณ์การท างาน - กรรมการ บริษัท ธน ุฌานา จ ากดั 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไมมี่ 

สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2562 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ   13 ครัง้ จาก  14  ครัง้ 

 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา  
ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล    8 ครัง้ จาก  8  ครัง้ 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   15 ครัง้ จาก  15 ครัง้ 
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 คุณสมบัติกรรมการอิสระ  

 กรรมการอิสระต้องไมมี่ธุรกิจ หรือสว่นร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกบับริษัทอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระ
ของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติที่เข้มกว่าประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาต 
และการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่ลงวนัที่ 30 กนัยายน 2559 ซึง่สรุปได้ดงันี ้

1. ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  
หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย  (ข้อนีท้างบริษัทฯ  
ได้ก าหนดนิยามและคณุสมบตัิเข้มกวา่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ก าหนดไมเ่กินร้อยละ 1) 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคุม  
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง  
และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษั ทฯ 
ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ มีอ านาจควบคมุ
ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท า เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์ 
เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต ่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาท ขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนี ้
ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการ
ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่เ กิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี
ก่อนวนัแตง่ตัง้ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็น 
ผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย
กวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ที่เก่ียวข้องกับ 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้าง
หุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  
หรือบริษัทยอ่ย 
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9. ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลกัษณะอ่ืนใด  
ที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระทกุคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ โดยไมค่ านึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เก่ียวกับทรัพย์สินหรือต าแหน่ง
หน้าที่ และไมต่กอยูภ่ายใต้อิทธิพลของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด รวมถึงไมมี่สถานการณ์ใดที่จะมาบีบบงัคบัให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึง
จะเป็น 
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 ช่ือผู้สอบบัญชี และส ำนักงำนสอบบัญชี 

1. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499  และ/หรือ 
2. นางสาวรัตนา  จาละ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734  และ/หรือ 
3. นางสาวณริศรา ไชยสวุรรณ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4812 

แหง่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

 ข้อมูลประวัตโิดยสังเขปของผู้สอบบัญชี จ ำนวน 3 คน มีดังนี ้

 
ช่ือ :  นางสาวสมใจ  คณุปสตุ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 

อำยุ :  49 ปี 

วุฒกิำรศกึษำ :  บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต ำแหน่งของผู้สอบบัญชีในส ำนักงำน : หุ้นส่วน 

ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ : - บริษัท ราชธานีลิสซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 

 - บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 - ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท เมืองไทย ลิสซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 - ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 -  บริษัท ไทยซมัซุง ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  
 - บริษัท แมนไูลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

  

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2563 
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ช่ือ :   นางสาวรัตนา  จาละ 
    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 

อำยุ :   54 ปี 

วุฒกิำรศกึษำ :   บญัชีมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต ำแหน่งของผู้สอบบัญชีในส ำนักงำน : หุ้นส่วน 

ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ : - บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 
 

ช่ือ : นางสาวณริศรา ไชยสวุรรณ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4812 

อำยุ :  48 ปี 

วุฒกิำรศกึษำ :  บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ต ำแหน่งของผู้สอบบัญชีในส ำนักงำน : หุ้นส่วน 

ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ:    - บริษัท กรุงเทพประกนัสขุภาพ จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จ ากดั 
- บริษัท ทนูประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 - บริษัท อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท เมืองไทย ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท เจอเนอราล่ี ประกนัชีวติ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท เจอเนอราล่ี ประกนัภยั (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
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 ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี (Audit Fee) 
ส าหรับงบการเงินปี 2563 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563  

เป็นจ านวนเงิน 1,500,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 550,000 บาท 

 ค่ำบริกำรอ่ืน (Non-Audit Fee) 
บริษัทฯ มีคา่บริการอ่ืนท่ีอนมุตัจิ่ายให้กบัผู้สอบบญัชี จ านวน 500,000 บาท 

 ควำมสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ ไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวและมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็
ตอ่งบการเงิน 

 จ ำนวนปีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ 
ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ ทัง้ 3 คน ได้รับแตง่ตัง้และมีจ านวนปีท่ีสอบบญัชี ดงันี ้

รำยนำม ได้รับกำรแต่งตัง้จำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น จ ำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 
1. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ปี 2558 - ปี 2562 5 
2. นางสาวรัตนา  จาละ ปี 2546 - ปี 2553 และ 

ปี 2556 - ปี 2560 และ 
ปี 2562 

5 
5 
1 

3. นางสาวณริศรา  ไชยสวุรรณ - - 

 กำรเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 
ผู้สอบบญัชีบริษัท ส านกังาน  อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ  

ตา่ง ๆ ของบริษัทในกลุ่มธนชาตเป็นอย่างดี ผลงานท่ีผ่านมามีคณุภาพและเช่ือถือได้ รวมทัง้มีการให้ค าปรึกษาท่ีดีตลอดมา จึงมีมติ
ให้เสนอผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงเอกสำรเข้ำประชุมและกำรออกเสียงลงคะแนน

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 

บริษัท ทุนธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 

วันพุธที่ 29 กรกฎำคม 2563 
 

 
1. กำรมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จดัท าหนงัสือมอบฉนัทะ ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ 3 แบบ ดงันี  ้

 แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปท่ีง่ายไม่ซับซ้อน แบบมอบฉันทะนีเ้ป็นการมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ  
ลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉนัทะได้ทกุประการตามที่ผู้ รับมอบฉนัทะเห็นสมควร 

 แบบ ข. เป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะอย่างละเอียดและชัดเจน ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกท่ีจะระบุให้  
ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ทกุประการตามท่ีผู้ รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือระบุ
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉนัทะก าหนดแยกเป็นแตล่ะวาระอย่างชดัเจนในหนงัสือมอบฉนัทะก็ได้ 

 แบบ ค. เป็นแบบท่ีก าหนดส าหรับผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย 
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นต้องการใช้  
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลด ได้ท่ีเวบ็ไซต์ : www.thanachart.co.th 

โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะให้
กรรมการบริษัทฯ (ตามรายช่ือกรรมการท่ีบริษัทฯ ก าหนด) ให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้นแทน ดงันี ้

1. กำรมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ 
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมจัดท าเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามท่ีระบุในหวัข้อ  “3. ผู้เข้าร่วมประชุม
จะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปน้ีในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)" 

- ผู้ รับมอบฉันทะต้องน าหนังสือมอบฉันทะไปย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะจะ  
เข้าประชมุ 
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2. กำรมอบฉันทะให้กรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี ้

ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง อำยุ ท่ีอยู่ 

1. นางสาลินี  วงัตาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบั 
ความเส่ียง  
(กรรมการอิสระ) 

65 เลขท่ี 199/9  ถนนสขุมุวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

2. ดร.ธนชาต ิ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง  
(กรรมการอิสระ) 

54 เลขท่ี 273/96 หมู่ท่ี 23 ถนนศรีจนัทร์  
แขวงบ้านเป็ด อ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น 40000 

3. นายสมเจตน์  หมู่ศริิเลิศ กรรมการบริหาร กรรมการก ากบัความเส่ียง  
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
(กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

64 เลขท่ี 93/84 ซอยเพชรเกษม 7 
ถนนเพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
10600 

กรรมการดงัรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนในทกุวาระท่ีเสนอยกเว้นวาระท่ี 5 พิจารณา
อนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2563 และอนมุตัิเงินบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562 

- ในการมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัทฯ สามารถระบช่ืุอกรรมการบริษัทฯ ทัง้ 3 คนได้ โดยโปรดระบุช่ือและรายละเอียดของ
กรรมการบริษัทฯ เรียงล าดบัตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากในกรณีท่ีกรรมการในล าดบัท่ี 1 ท่ีผู้ ถือหุ้ นได้เลือกไว้ 
ไม่สามาถเข้าประชมุได้ กรรมการทา่นท่ีเข้าประชมุได้ 1 คน (ตามล าดับถดัไปท่ีผู้ ถือหุ้นได้เลือกไว้) จะเป็นผู้ รับมอบฉันทะ 
เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทนทา่นได้ 

- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ พร้อมจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
กับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามท่ีระบุในหัวข้อ “3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปน้ีใน 

การลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี) ”  โดยใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับท่ีแนบมาพร้อมนี ้ ปิดผนึกส่ง 
ทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ มายัง“ส านักเลขานุการองค์กร” ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทำงไปรษณีย์กรุณำส่งภำยใน 
วันที่ 22 กรกฎำคม 2563) 

2. กำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรกำรเข้ำประชุม 

 บริษัทฯ มีเจ้าหน้าท่ีรองรับการตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน โดยจะเร่ิมตรวจ  
ความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะก่อนเร่ิมการประชุม 2 ชั่วโมง และจะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 08.00 นาฬิกาเป็นต้นไป 

ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวิทยุแขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ตามขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุและแผนท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว 

 ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  โดยจะใช้
ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน  ดงันัน้ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ  โปรดน ำหนังสือ
มอบฉันทะซึ่งได้พิมพ์บำร์โค้ดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่บริษัทฯ จัดส่งมำพร้อมหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุม 
มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัอากรแสตมป์ไว้ ณ จุดตรวจหนังสือมอบฉันทะ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกกรณีท่ีหนงัสือมอบฉนัทะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ 
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3. ผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสำรดงัต่อไปนีใ้นกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำประชุม (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ 

1.1 กรณีมาประชุมด้วยตนเอง  ให้ติดต่อจุดลงทะเบียน และย่ืนเอกสารท่ีมีบาร์โค้ดพร้อมแสดงเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงาน
ราชการออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน  บตัรประจ าตวัข้าราชการ  
ใบขบัข่ีหรือหนงัสือเดนิทาง และหากมีการเปล่ียน ช่ือ-สกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

1.2 กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ 
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม  ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 

และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
ข) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น ซึ่งลงนามรับรอง

ส าเนาถกูต้อง โดยผู้มอบฉนัทะ (ผู้ ถือหุ้น) 
ค) เอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 

2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบุิคคล 

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม  ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน  
และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

ข) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดง
ให้เหน็วา่ผู้แทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้ แทนนิติบุคคลท่ีลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 
ซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคล 

ง) เอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีสัญชำตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 

 ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชมุซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือซึง่เป็นนิติบุคคล
ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่  
หรือโดยผู้ มีอ านาจตามกฎหมายของประเทศท่ีนิติบุคคลตัง้อยู่ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล 
ผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนนิตบิคุคล และเง่ือนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 

ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย  และให้ผู้ แทน 
นิตบิคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
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4. กำรออกเสียงลงคะแนน และกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง 

 กำรออกเสียงลงคะแนน 

(1) ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง ทัง้หุ้นบริุมสิทธิและหุ้นสามญั 

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานในท่ีประชมุ (“ประธำนฯ”) จะสอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงโปรดยกมือขึน้ 

 หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง  ให้ผู้ ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง 
และลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีน าบตัรลงคะแนน
ของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดท่ีมิได้ลงลายมือช่ือในบัตร 
หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ส่วนผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่ยกมือในท่ีประชุมจะถือว่ามีมติให้อนุมัติตามท่ี  
ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

 หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามท่ีประธานฯ 
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้ท าเคร่ืองหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะ  
ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงประการใด ซึง่บริษัทฯ ได้บนัทึกคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดงักล่าวนัน้  
ในการลงมตใินแตล่ะวาระไว้ด้วยแล้ว 

 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ื อง
ดงักล่าวเว้นแตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

(3) ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ 
ผู้ ถือหุ้ นตามท่ีผู้ ถือหุ้ นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริษัทฯ จะน าการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้ ถือหุ้ นระบุไว้ใน 
หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวไปบนัทกึรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะ ไม่ต้องไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีกและน าคะแนนเสียง 
ท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้มารวมกบัการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ 

(4) ในการเลือกตัง้กรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน
รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดก็ได้ตามท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะเห็นสมควร แต่ใ นการลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้ นต้อง 
ออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตาม (1) ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  แต่เพ่ือความ
โปร่งใส บริษัทฯ จัดให้มีการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะมีบัตรลงคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบุคคล ไม่มีบัตร
ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 กำรนับผลกำรลงคะแนน 

1. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด ในการนบัคะแนนเสียง 

2. การนบัผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุม และของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่ 
ผู้ รับมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะท่ีผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วย  
และงดออกเสียง  มาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุในแตล่ะวาระ ทัง้นี ้คะแนนท่ีเหลือถือวา่ลงมตเิหน็ด้วย 

3. ประธานฯ จะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
สิน้สดุลง โดยรายงานจ านวนเสียงท่ีเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

4. ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียงชีข้าดได้  แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
ก็ตาม 
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มาด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารแสดงตนและหนงัสือมอบฉนัทะ 

รับบตัรลงคะแนน 

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

จดุตรวจเอกสารส าหรับผู้ รับมอบฉันทะ 

ตรวจเอกสารแสดงตนและตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 10.00 นาฬิกา) 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนและ 
สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนน 

ตอ่ท่ีประชมุ 

ผู้ รับมอบฉนัทะ 

แสดงเอกสารแสดงตน 

เข้าห้องประชมุ 

ขัน้ตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

 

 

โต๊ะลงทะเบียน  

 

  

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั  

ผู้ถือหุ้น 

จดุลงทะเบียน  (เร่ิมเวลา 08.00 นาฬิกา) 
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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

กำรโอนหุ้น 

ข้อ 14. ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชัว่คราว แต่จะไม่เกิน 21 วนั ก่อนวนัประชุม
โดยจะประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่ และส านกังานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัเร่ิมงดรับ
ลงทะเบียนการโอน 

ข้อ 15. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว  เพ่ือก าหนดสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น  เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล 
สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็นต้น 

กรรมกำร 

ข้อ 16. กรรมการของบริษัทจะมีจ านวนเทา่ใด ให้เป็นไปตามที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด  แตต้่องไม่น้อยกวา่ 5 คน 

 กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้  แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด ต้องเป็นผู้ มีถิ่นท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัร 

ข้อ 17. การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระท าโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้ ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
(2) ในการเลือกตัง้กรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน  หรือคราวละหลายคน 

รวมกนัเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดก็ได้ตามแต่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้นต้อง
ออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตาม (1) ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียง
ชีข้าด 

ข้อ 18. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการขณะนัน้พ้นจากต าแหน่ง  ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะ
พ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบง่ได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จ านวนท่ีใกล้เคียงกนัแตไ่ม่เกิน 1 ใน 3 

 หลงัจากวนัท่ีข้อบงัคบัฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบั  การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึง่ในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ให้ใช้วิธีจบัฉลาก 
ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ พ้นจากต าแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ใน
ต าแหน่งมานานเทา่ ๆ กนั เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนัน้  ให้กรรมการดงักล่าวพ้นจาก
ต าแหน่งโดยใช้วธีิจบัฉลาก 

 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตดุงักล่าวอาจได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 23. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั  เบีย้ประชุม  บ าเหน็จ  โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอ่ืนตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา  ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ 
และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง 
และสวสัดกิารตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลือกตัง้ เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะได้รับ
คา่ตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 30. คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารและในจ านวนนีใ้ห้กรรมการ
คนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีควบคมุดแูลกิจการของบริษัทตามมีคณะกรรมการมอบหมาย และ
ให้กรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง และให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนได้
ตามที่เหน็สมควร 
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 กรรมการบริหาร  และ/หรือ  กรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ให้อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน  และ/หรือ 
บ าเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนด  แต่ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการดังกล่าวในอันท่ีจะได้รับ
คา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนตามข้อบงัคบันีใ้นฐานะกรรมการ 

 ให้คณะกรรมการบริหารจดัให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามท่ีจะเห็นสมควรและให้น าข้อ 27. ข้อ 28. และ ข้อ 29. มาใช้บงัคบัโดย
อนโุลม 

กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชี 
ของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากนี ้ให้เรียกวา่การประชมุวสิามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้ตามท่ีเหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท า
หนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้
เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย 

ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้น  
คนอ่ืน ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคส่ี ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็น
ท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อ 36 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้ จ่ายท่ีเกิดจาก
การจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 33. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอย่างน้อย 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) อนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) อนมุตัจิดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัท 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี  วนั  เวลา  ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้
ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองนัน้ ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องตามสมควรและจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น  และนายทะเบียน
พร้อมกบัเอกสารท่ีเก่ียวข้องไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนั
ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั 

ข้อ 35. ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแทนกนัก็ได้  โดยท าเป็นหนงัสือ
ตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด และให้ผู้ รับมอบฉนัทะย่ืนตอ่ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุม
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าประชมุ 



หน้าที่ 57 

ข้อ 36. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดแล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น 
ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบ
เป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ ถ้าการนัน้ได้ประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป แต่ถ้าการประชุมนัน้มิใช่
การเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  
ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี
ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่ม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 38. ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) 
และให้การประชมุด าเนินไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม  เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระ 

ข้อ 39. การวินิจฉัยชีข้าดหรือลงมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้  
จะกระท าด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
เป็นเสียงชีข้าดได้แม้วา่จะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม 

 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ   ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักล่าว 
เว้นแตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

กำรบัญชี กำรเงนิ และกำรสอบบัญชี 

ข้อ 42. ให้บริษัทท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน พร้อมกับจัดให้มีผู้ สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองปีละ 2 ครัง้   ครัง้แรกส าหรับ 
งวดเวลา 6 เดือนแรกของปีสิน้สุดเพียงวันท่ี 30 มิถุนายน  และครัง้ท่ีสองส าหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปีสิน้สุดเพียง  
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับงวดระยะเวลาสิน้สุดเพียงวนัท่ี 31 ธันวาคม  ให้คณะกรรมการน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญ
ประจ าปีในปีถดัไป 

ข้อ 43. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุ
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนท่ีกฎหมายก าหนด 

ข้อ 44. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้ผู้ ถือหุ้น  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก็ได้ 
ถ้าบริษัทยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้หรือได้จดทะเบียนเพิ่มทนุไว้แล้ว 

ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว  ในเม่ือเหน็วา่บริษัทมีผลก าไรพอและสมควรท่ีจะท า
เช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวลัเฉพาะกาลแก่กรรมการ ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนด  เม่ือปรากฏว่างบดุล 
และบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับงวดระยะเวลาสิน้สุดเพียงวนัท่ี 30 มิถุนายน ผ่านการรับรองของผู้สอบบญัชีแล้ว และบริษัทมี
ก าไรพอและสมควรท่ีจะท าเช่นนัน้ 

 เงินก าไรส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลท่ีจ่ายตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือเหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  (ถ้ามี) 
ให้จดัสรรเป็นเงินส ารองตา่ง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจดัสรรเป็นทนุส ารองเพ่ือเป็นเงินกองทนุของบริษัท
ตอ่ไป 
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ข้อ 46. การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมตแิล้วแตก่รณี 

ข้อ 48. ผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลักฐานใด ๆ ท่ีเก่ียวกับรายได้  รายจ่าย  ทรัพย์สิน และหนีส้ินของบริษัท 
และมีหน้าท่ีเข้าร่วมและชีแ้จงให้ความเห็นในการประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน  
และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทแตไ่ม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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แผนที่โรงแรม ด ิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คช่ัน โฮเทล 

 
แผนท่ีและกำรเดินทำงไปสถำนที่จัดประชุม 

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

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

 
 

1. เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS) ลงสถานีเพลนิจิต และสามารถเดินผา่นทางอาคารมหาทนุ พลาซา่ 

2. เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง 

- ผา่นถนนวิทย ุ รถโดยสารประจ าทาง สาย 62 สาย 17 สาย 13 

 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 62 สาย 76 

- ผา่นถนนเพลนิจิต รถโดยสารประจ าทาง สาย  2  สาย 25 สาย 40 

 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 40 สาย 48 สาย 508 สาย 511 

 

 

 

 

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

                                                        (Duty Stamp 20 Baht) 
  

 

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

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

 
 

(3)  ขอมอบฉันทะให้  (ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ของบริษทัฯ ได้ โดยมีข้อมูลแสดงในหนังสือ 
บอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director or  Executive Director of  the Company of whose details are in of  Notice of  the 2020 AGM.) 

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

                                                                                                                                                                                                                    หรือ (or)  

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

                                                                                                                                                                                                                    หรือ (or)  

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

                                                                                                                                                                                                                                  ,  
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 
ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล ์ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงคอ็ก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขท่ี 61 
ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 29 July 2020  
at 10:00 hours, at Athenee Crystall Hall, 3rd floor, The Athenee Hotel a Luxury Collection Hotel, Bangkok, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 
Bangkok, 10330 or on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed. 

 

 
  
 

เพือ่ความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
โปรดน าหนังสือมอบฉันทะซ่ึงพมิพ์บาร์โค้ด  มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่งทะเบียนในวนัประชุมด้วย 

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

 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 
Item 1 To approve the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 
 

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

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain  

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
                   
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2562 
Item 2 To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company’s business operations in 2019 
 
เสนอเพือ่ทราบไม่มีการลงมติ 
For acknowledgement without approval 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
Item 3 To approve the statements of financial position and the statements of comprehensive income for the year ended 31 December  

2019 

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

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

 Approve   Disapprove     Abstain         

............................................................................................................................. .............................................................................................................  

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และพจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
Item 4 To acknowledge the interim dividend payment and approve the appropriation of the profit for 2019 performance 
 
เสนอเพือ่ทราบไม่มีการลงมติ 
For acknowledgement without approval 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 และอนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 

Item 5 To approve the remuneration of the Board of Directors and standing committees for 2020 as well as the performance allowance 
for the Board of Directors for 2019 performance 

วาระที่ 5.1 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 
Item 5.1 To approve the payment of remunerations for the directors and members of standing committees in 2020 

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

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

  เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 5.2 พจิารณาอนุมัติเงนิบ าเหน็จกรรมการบริษทัฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
Item 5.2 To approve the performance allowance for the Board of Directors for 2019 performance 

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

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

  เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
........................................................................................................................................................................ .................................................................. 

วาระที่ 6 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Item 6 To consider the election of directors replacing those retiring by rotation  

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

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

 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
 To elect Directors as a whole 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove        Abstain  

 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  To elect each Director individually 

6.1 นายศุภเดช  พนูพิพฒัน์  
 Mr. Suphadej Poonpipat 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove          Abstain  

6.2 นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ 
 Mrs. Siripen Sitasuwan 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain      

6.3 นายธีรพจน์  วชัราภยั 
 Mr. Tiraphot Vajrabhaya 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain      
 
............................................................................................................................................. ............................................................................................. 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
Item 7 To consider the appointment of the auditor and determine the audit fees for 2020 

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

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

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

 
............................................................................................................................. .............................................................................................................  
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วาระที่ 8 เร่ืองอืน่  ๆ (ถ้ามี) 
Item 8 Other business (if any) 

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

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

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain  

                   
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และ

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

of mine/ours as Shareholder(s). 
 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
วา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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

 

 ลงช่ือ/Signed                                 ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 
                                           (                               ) 

 ลงช่ือ/Signed                 ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                           (                               ) 

 ลงช่ือ/Signed                 ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                           (                               ) 

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

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงได ้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 

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

as enclosed. 

4.  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารในการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุม โดยศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมในค าช้ีแจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขา้
ประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ในหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 2563 
Participants are required to present the documents for registration prior to attending the meeting. Please see the additional information in the Notice of 2020 Annual 
General Meeting of Shareholders under the subject of Clarifications on Proxy Appointment, Registration and Evidence for Attending and Voting. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ หอ้งแอทธินี คริสตลั ฮอลล ์ชั้น 3  
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเลค็ชัน่ โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020 on 29 July 2020 at 10:00 hours, at Athenee Crystall 
Hall, 3rd floor, The Athenee Hotel a Luxury Collection Hotel, Bangkok, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 or 
on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed. 

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

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

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

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

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

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  
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วาระท่ี     เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ         
Agenda  Re : Election of Directors (continued) 

 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
        Approve          Disapprove  Abstain  

 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove  Abstain   

 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove  Abstain   
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