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ที่ ลขก. 77/2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562

เรื่อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562

เรียน

ท่ านผู้ถือหุ้นธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ด้ วยคณะกรรมการธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) มีมติให้ เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
ในวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 7 ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บทราบโครงการการรวมกิจการระหว่ างธนาคารฯ และธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) และ
การรับโอนกิจการทัง้ หมดจากธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ตามที่ธนาคารฯ บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) (ทุนธนชาต) และ The Bank of Nova Scotia (ซึ่งมี Scotia
Netherlands Holding B.V. (BNS) ผู้ถื อหุ้น ใหญ่ ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (ธนาคารธนชาต) เป็ น
บริ ษัทในกลุ่ม) ได้ มีการดาเนินการโดยสมัครใจในอันที่จะรวมกิจการของธนาคารฯ และธนาคารธนชาตเข้ าด้ วยกัน
(โครงการการรวมกิจการ) ตามนโยบายที่รัฐให้ การสนับสนุน ซึ่งรวมถึงการจะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มาตรการที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการดังกล่าว โดยการรวมกิจการของธนาคารทัง้ สองแห่งจะทาให้ เกิดธนาคาร
พาณิ ชย์ที่มีขนาดใหญ่ขึ ้น เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจทางการเงิน ลดต้ นทุนในการบริ หารจัดการ สร้ าง
ประสิทธิภาพในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ กบั ลูกค้ าได้ ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น ตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ ดีขึ ้น และสามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะเพิ่มความมัน่ คง
และเสถียรภาพให้ แก่ระบบสถาบันการเงิน รวมทังเป็
้ นการเพิ่มความเชื่อมัน่ ของภาคประชาชนที่มีต่อระบบสถาบัน
การเงินไทย โดยธนาคารที่จะเกิดจากการรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาต (Merged Bank) จะมี
ผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ ING Bank N.V. (ING) ทุนธนชาต และกระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
(สารสนเทศการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของธนาคารฯ (บัญชี 2)) ซึง่ มีสาระสาคัญ โดยสรุป ดังนี ้
1.

ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญ ญาซื ้อขายหุ้น ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ระหว่างธนาคารฯ
ทุน ธนชาต และ BNS (สั ญ ญาซื อ้ ขายหุ้ น ) สาเร็ จ ลง ธนาคารฯ จะเสนอซื อ้ หุ้น สามัญ ของธนาคาร
ธนชาตจากผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ของธนาคารธนชาตสองราย โดยทุนธนชาตจะขายหุ้นสามัญของธนาคาร
ธนชาตที่ถืออยู่ทัง้ หมดจานวน 3,090,699,234 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 50.96 และ BNS
จะขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตที่ถืออยู่ทงหมดจ
ั้
านวน 2,971,739,163 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 49.00 ให้ แก่ธนาคารฯ
นอกจากการซื อ้ หุ้ นจากผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ทั ง้ สองรายตามสัญ ญาซื อ้ ขายหุ้ นข้ า งต้ น แล้ ว ธนาคารฯ
จะดาเนินการเพื่อเสนอซื ้อหุ้น สามัญของธนาคารธนชาตที่เหลือทังหมดจ
้
านวนรวมไม่เกิน 2,423,773 หุ้น
จากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นทุกรายด้ วย (ซึ่งคิดเป็ น สัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.04 ของหุ้นที่ออกและจาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต)
้
(ธุรกรรมการซือ้ หุ้นในธนาคารธนชาต)

2.

ธนาคารฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุ้น ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม
ของธนาคารธนชาตทุกราย ตามที่จะเสนอในวาระที่ 6.3 ทังนี
้ ้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะ
เกิดขึ ้นภายหลังจากการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ ได้ (ใบแสดงสิทธิ
หรื อ TSR) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของธนาคารฯ ตามที่จะเสนอในวาระที่ 6.1
และ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ตามที่จะเสนอในวาระที่ 6.2 เสร็จสิ ้น

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

3

หนังสือเชิ ญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที ่ 1/2562

3.

ภายหลังจากที่ ธนาคารฯ เสนอซือ้ หุ้น สามัญ ของธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาต
ทุกราย และธนาคารฯ เสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้ นของธนาคารธนชาตทุก รายเสร็ จ สิ น้
ธนาคารฯ และธนาคารธนชาตจะด าเนิ น การตามโครงการการรวมกิ จการที่ได้ รับ ความเห็น ชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย และจะดาเนินการตามขันตอนตามกฎหมายที
้
่เกี่ยวข้ อง เพื่อดาเนินการโอนและ
รับโอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาต
้
(Entire Business Transfer) มายังธนาคารฯ ซึง่ คาดว่าการโอน
กิจการทังหมดดั
้
งกล่าวจะแล้ วเสร็จภายในปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ รายงานโครงการการรวมกิจการให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 (สารสนเทศการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของธนาคารฯ (บัญชี 2))
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเข้ าซือ้ หุ้นทัง้ หมดของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ซึ่งเข้ าข่ ายเป็ นรายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
สืบเนื่องจากโครงการการรวมกิจการ ธนาคารฯ จะเสนอซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาต (ภายหลังการปรับโครงสร้ างของ
ทุนธนชาตและธนาคารธนชาต (การปรั บโครงสร้ างฯ)) จากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายที่ตอบรับคาเสนอ
ซื ้อหุ้นทังหมดของธนาคารฯ
้
ทัง้ นี ้ ภายใต้ สัญ ญาซือ้ ขายหุ้น ธนาคารฯ จะซือ้ หุ้นของธนาคารธนชาตจานวนรวมทัง้ สิน้ 6,062,438,397 หุ้น
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.96 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต
้
จากทุนธนชาต
และ BNS และธนาคารฯ จะด าเนิ น การเพื่ อเสนอซื อ้ หุ้น ของธนาคารธนชาตที่ เหลือ ทัง้ หมดจ านวนรวมไม่ เกิ น
2,423,773 หุ้น จากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นทุกรายด้ วย (ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.04 ของหุ้นที่ออกและ
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต)
้
โดยกาหนดราคาซื ้อขายต่อหุ้นจากสมการดังต่อไปนี ้
ราคาซื อ้ ขายหุ้ น ในวัน ที่ ท ารายการ (ราคาซื อ้ = มูลค่าทางบัญชีของธนาคารธนชาตตามงบการเงินรวม
ขายหุ้นเบือ้ งต้ น) ของธนคารธนชาต
บวก: กาไรจากการปรับโครงสร้ างฯ
บวก: ส่วนเพิ่ม 9,245 ล้ านบาท
ลบ: มูลค่าทางบัญ ชีของบริ ษั ท ธนชาต โบรกเกอร์ จากัด
(ธนชาต โบรกเกอร์ หรื อ TBROKE) ตามงบการเงิน
รวมของธนาคารธนชาต
ลบ: มูลค่าทางบัญ ชีของบริ ษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน
ธนชาต จ ากั ด (บลจ. ธนชาต หรื อ TFUND) ตาม
งบการเงินรวมของธนาคารธนชาต
หารด้ วย: จานวนหุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ วทังหมดของ
้
ธนาคารธนชาต

4

หนังสือเชิ ญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที ่ 1/2562

โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของธนาคารธนชาตที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
ธนาคารธนชาต และข้ อมูลผลประกอบการของธนาคารธนชาตในเดือนถัดไปภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดของงบการเงิน
ฉบับล่าสุดดังกล่าว ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่จดั ทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคารธนชาต (Management Account) และหักด้ วย
ส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทาง
การเงิน (TFRS 9) (ถ้ ามี)
โดยภายหลังวันที่ทารายการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารธนชาตจะทาการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินของ
งบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุด ดังกล่าวของธนาคารธนชาตภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดงบการเงินฉบับตรวจสอบ
ล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันที่ทารายการเพื่อใช้ ในการคานวณราคา และปรับปรุงด้ วย
กาไรสุทธิเฉลี่ยต่อวันของธนาคารธนชาต บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคมถึงวันสิ ้นสุดรอบ
เดือนสุดท้ ายก่อนวันที่ทารายการ คูณด้ วยจานวนวันตั ้งแต่วนั แรกของเดือนจนถึงวันที่ทารายการ เพื่อใช้ ในการปรับ
ราคาสุดท้ าย (ราคาสุดท้ าย) ตามเกณฑ์การกาหนดราคาต่อไป
หากวันที่ ทารายการเกิดในเดือนธันวาคม 2562 จะใช้ งบการเงินจากงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตสิ น้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ที่ได้ รับอนุญาต และข้ อมูลผลประกอบการรวมของ
ธนาคารธนชาต ซึ่งจัดทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคาร สาหรับรอบเดือนตุลาคม 2562 เพื่ออ้ างอิงการกาหนดราคา
เบื ้องต้ น และจะใช้ งบการเงินรวมของธนาคารธนชาตสิ ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บวกด้ วยกาไรสุทธิเฉลี่ยต่อวันตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คูณกับ
จานวนวันตั ้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ทารายการ เพื่ออ้ างอิงการกาหนดราคาสุดท้ าย โดยธนาคารฯ และ
ทุนธนชาตจะมีมติคณะกรรมการเพื่อประกาศราคาซื ้อขายเบื ้องต้ นที่ใช้ ในการทารายการ ภายใน 1-7 วัน ล่วงหน้ า
ก่อนวันที่ทารายการบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ โดยชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสดหรื อตราสารที่เทียบเท่าเงินสด
การปรับราคาและชาระเงินสาหรับราคาขายหุ้นธนาคารธนชาตในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของธนาคารธนชาต
ได้ แก่ ทุนธนชาต และ BNS จะพิจารณาจาก มูลค่าส่วนต่างของราคาเบื ้องต้ นและราคาสุดท้ ายของราคาขายหุ้น
ธนาคารธนชาต กับมูลค่าส่วนต่างของราคาซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ณ วันที่ทารายการ และราคาซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ตามเกณฑ์กาหนดราคาซื ้อหุ้นสามัญของธนาคารฯ โดยอ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินของ
ธนาคารทหารไทยตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุดโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารฯ บวกด้ วยกาไร
สุทธิเฉลี่ยต่อวันตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คูณกับจานวนวันตั ้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562
จนถึงวันที่ทารายการ เพื่ออ้ างอิงการกาหนดราคาสุดท้ าย เพื่อชาระส่วนต่างของมูลค่าขายหุ้นธนาคารธนชาตและ
มูลค่าซื ้อหุ้นธนาคารฯ ระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และธนาคารฯ ต่อไป
สาหรับเงื่อนไขการปรับราคาการขายหุ้นธนาคารธนชาต และการชาระเงินสาหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร
ธนชาต ปรากฏดังนี ้
1)

กรณีที่มลู ค่าตามราคาเบื ้องต้ นต่ากว่าราคาสุดท้ ายของราคาขายหุ้นธนาคารธนชาต ธนาคารฯ จะจ่ายเงิน
ส่วนต่างให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่ขายหุ้นธนาคารธนชาต

2)

กรณี ที่มูลค่าตามราคาเบือ้ งต้ นสูงกว่าราคาสุดท้ ายของราคาขายหุ้นธนาคารธนชาต ธนาคารฯ จะยก
ประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่ขายหุ้นธนาคารธนชาตดังกล่าว

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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เนื่ อ งจากการกาหนดมูลค่า สิ่งตอบแทนที่ ใช้ ในการท ารายการ จะค านวณจากเกณฑ์ การกาหนดราคาที่ ได้ รับ
การอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และใช้ ข้อมูลทางการเงินจนถึงวันที่ทารายการ ซึ่งอ้ างอิงตามงบการเงินฉบับล่าสุด
ที่ผ่านการตรวจสอบหรื อสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ/หรื อข้ อมูลทางการเงินซึ่งเป็ นข้ อมูลที่จดั ทาโดย
ฝ่ ายจัดการในกรณีที่ไม่มีตวั เลขทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรื อสอบทานจากผู้สอบบัญชีจนถึงวันที่ทารายการ
และ/หรื อข้ อมูลราคาตลาดที่เกี่ยวข้ องจนถึงวันที่ทารายการแล้ วแต่กรณี
ดังนัน้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารฯ มีข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยสมมติให้ มีการคานวณราคาซื ้อขายเบื ้องต้ นที่
จะใช้ ในการทารายการ ตามเกณฑ์การกาหนดราคาที่จะขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอ้ างอิงข้ อมูลทางการเงิน
ตามงบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฉบับที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ
อ้ างอิงข้ อมูลตามราคาตลาดภายใต้ สมมติฐานว่าวันที่ทารายการเกิดขึ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 การคานวณ
ราคาซื ้อขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต จะเทียบเท่ากับ 158,411 ล้ านบาท (มูลค่าดังกล่าวรวมเงินสดส่วนเกิน
จากการปรับโครงสร้ างของธนาคารธนชาตประมาณ 25,912 ล้ านบาท ซึ่งเงินสดส่วนเกินนีจ้ ะยังคงอยู่ในธนาคาร
ธนชาตที่ธนาคารฯ จะซื ้อหุ้นมาด้ วย และรวมส่วนเพิ่มจากการตีราคาทรัพย์สินใหม่ในปี 2562 ซึ่งรวมอยู่ในงบทาง
การเงินของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้ ว ประมาณ 2,570 ล้ านบาท) หรื อเทียบเท่ากับ 26.12
บาทต่อหุ้น โดยที่ธนาคารฯ จะซือ้ หุ้นในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.96 ของหุ้นที่จาหน่ายทัง้ หมดของธนาคาร
ธนชาต จากทุนธนชาตและ BNS และธนาคารฯ จะเสนอซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกราย ซึ่ง
ธนาคารฯ อาจซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตได้ มากสุ ดร้ อยละ 100.0 ของหุ้นที่จาหน่า ยได้ แล้ วทัง้ หมดของธนาคาร
ธนชาต ดั ง นั น้ มู ล ค่ า รวมของสิ่ ง ตอบแทนในการซื อ้ หุ้ นสามั ญ ของธนาคารธนชาตของธนาคารฯ ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2561 จะอยู่ที่ระหว่าง 158,348 - 158,411 ล้ านบาท
ราคาซื ้อขายหุ้นในธนาคารธนชาตสุดท้ าย อาจปรับเพิ่มขึน้ หรื อลดลงได้ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในสัญ ญา
ซื ้อขายหุ้น
อนึ่ง บริ ษัทย่อยของธนาคารธนชาต 2 แห่ง (ภายหลังการปรับโครงสร้ างฯ) ที่ธนาคารฯ จะได้ มาจากธุรกรรมการ
ซื ้อหุ้นในธนาคารธนชาตในครัง้ นี ้ ได้ แก่
บริษัทย่ อยของธนาคารธนชาต

สัดส่ วนการถือหุ้นของธนาคารธนชาต
ในบริษัทย่ อยดังกล่ าว (ร้ อยละ)

ธนชาต โบรกเกอร์

100.00

บลจ. ธนชาต

75.00

ทังนี
้ ้ ในส่วนของ บลจ. ธนชาต นัน้ คู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกันไว้ ภายใต้ สัญญาซื ้อขายหุ้นให้ ธนาคารธนชาตดาเนินการ
ขายหุ้ นที่ ธ นาคารธนชาตถื อ อยู่ ใ น บลจ. ธนชาต ทัง้ หมดคิ ด เป็ น สัด ส่ ว นร้ อยละ 75.00 ของหุ้ นทัง้ หมดของ
บลจ. ธนชาต ให้ แก่บุคคลภายนอก โดยคู่สญ
ั ญาคาดว่าธนาคารธนชาตจะสามารถดาเนินการขายหุ้นดังกล่าวได้
สาเร็ จก่อนหรื อพร้ อมกับการเข้ าทาธุรกรรมซื ้อขายหุ้นธนาคารธนชาตภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้นแล้ วเสร็ จ อย่างไรก็ดี
หากธนาคารธนชาตไม่สามารถขายหุ้นดังกล่าวได้ แล้ วเสร็ จก่อนหรื อพร้ อมกับการที่ธนาคารฯ จะเข้ าซื ้อหุ้นธนาคาร
ธนชาตภายใต้ สัญ ญาซื ้อขายหุ้น ธนาคารฯ ก็จะดาเนินการให้ ธนาคารธนชาตขายหุ้นใน บลจ. ธนชาต จานวน
ดังกล่าวให้ แก่บคุ คลภายนอกต่อไปภายหลังจากที่ธนาคารฯ เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตแล้ ว
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สาหรับหุ้นในธนชาต โบรกเกอร์ นัน้ ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร คู่สัญ ญายังไม่มีเจตนาที่จะขายหุ้น
ดังกล่าวให้ แก่บคุ คลภายนอก
ในการเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดของธนาคารธนชาตดั
้
งกล่าวข้ างต้ น ธนาคารฯ มีหน้ าที่ต้องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
(ก)

ธนาคารฯ จะต้ องยื่นโครงการแสดงรายละเอียดการดาเนินงานเสนอต่อธนาคารแห่ งประเทศไทยเพื่อให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ ความเห็นชอบ โดยภายหลังได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
แล้ วนัน้ ธนาคารฯ จะต้ องดาเนินการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการรับโอนหุ้นหรื อ
กิจการ โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสี ยงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ทังนี
้ ้ ตาม
มาตรา 73 และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม )
(พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน)
ดังนัน้ ภายหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ประกาศให้ ความเห็นชอบโครงการซื ้อหุ้นเพื่อการโอนและ
รับโอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาตมายั
้
งธนาคารทหารไทย แล้ ว ธนาคารฯ จะดาเนินการจัดให้ มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง้ หนึ่งเพื่อพิจารณาอนุมัติการรับโอนหุ้นและการรับโอนกิจการของธนาคารธนชาต
ทังหมดต่
้
อไป
ทั ง้ นี ้ ตามที่ ก าหนดไว้ ในมาตรา 74 แห่ ง พ.ร.บ. ธุ ร กิ จ สถาบั น การเงิ น การเข้ าซื อ้ หุ้ นในธนาคาร
ธนชาตดังกล่าวไม่ถือเป็ น การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของธนาคารฯ ที่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรา 107(2)(ข) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัท
มหาชน) เนื่องจากธุรกรรมการเข้ าซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตเข้ าข่ายเป็ นการซื ้อหุ้นในสถาบันการเงินโดย
สถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่ง ซึง่ ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิตามมาตรา 107 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

(ข)

ธนาคารฯ จะต้ องจั ด ท ารายงานและเปิ ดเผยข้ อมู ล ต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลาด
หลักทรัพย์ ฯ) โดยมีสารสนเทศตามที่กาหนดในประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และต้ อง
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการเข้ าซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตภายใต้ ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้ าข่าย
เป็ นรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม ) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของ
บริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิน ทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทังที
้ ่
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) (รวมกั น เรี ย กว่ า ประกาศรายการได้ ม าหรื อ จ าหน่ ายไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ) เนื่ อ งจาก
เมื่อคานวณขนาดของรายการการเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดของธนาคารธนชาต
้
ตามวิธีการต่าง ๆ ซึง่ กาหนดไว้ ใน
ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ วนัน้ ธุรกรรมการเข้ าซื ้อหุ้นจะมีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากับร้ อยละ 135.1 ตามเกณฑ์ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์

เพื่อให้ การเข้ าทาธุรกรรมการเข้ าซื ้อหุ้นทัง้ หมดของธนาคารธนชาตเป็ นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควร
เสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณามอบหมายให้ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และ/หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการ
ธนาคารฯ/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารมอบหมาย มีอานาจดังต่อไปนี ้

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

7

หนังสือเชิ ญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที ่ 1/2562

(ก)

ติดต่อ เจรจา เข้ าทา จัดเตรี ยม แก้ ไข เปลี่ยนแปลง ส่งมอบ และ/หรื อลงนามในสัญญา ข้ อผูกพัน หนังสือ
ให้ สิทธิ และ/หรื อเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นหรื อที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าซื ้อหุ้นของ
ธนาคารธนชาต จากทุนธนชาต และ BNS และการเสนอซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตที่เหลือทัง้ หมดจาก
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นทุกประการ และ

(ข)

มอบอานาจช่วงให้ บคุ คลอื่นมีอานาจตาม (ก) ด้ วย

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ การเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดของธนาคารธนชาต
้
ซึ่งเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ
ในกรณี ที่ธนาคารธนชาตไม่สามารถขายหุ้น ใน บลจ. ธนชาต ได้ แล้ วเสร็ จก่อนหรื อพร้ อมกับการที่ธนาคารฯ จะ
เข้ าซื ้อหุ้นธนาคารธนชาตภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้น เห็นชอบให้ ธนาคารธนชาต (ซึง่ ในขณะนันจะมี
้ สถานะเป็ นบริษัท
ย่อยของธนาคารฯ) ขายหุ้นที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ใน บลจ. ธนชาต ทัง้ หมดคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 75.00 ให้ แก่
บุคคลภายนอก และการมอบอานาจตามรายละเอียดข้ างต้ น
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 (สารสนเทศการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของธนาคารฯ (บัญชี 2))
เอกสารแนบ 2 (รายงานที ่ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระเกี่ยวกับโครงการการรวมกิ จการ
ระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาต ลงวันที ่ 15 สิ งหาคม 2562)
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของธนาคารฯ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
สืบเนื่องจากโครงการการรวมกิจการตามที่ได้ เสนอให้ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบในวาระที่ 1 ธนาคารฯ
มีความจาเป็ นจะต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารฯ เพื่อการระดมทุนที่เกี่ยวข้ อง ดังที่จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิต่อไปในวาระที่ 6.1 – 6.4
อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากในปั จ จุ บัน ธนาคารฯ มี ทุ น จดทะเบี ย นซึ่ ง เป็ น หุ้ น ที่ ยัง มิ ได้ อ อกจ าหน่ า ยอยู่ จ านวน
256,845,369 หุ้น ดังนัน้ เพื่อให้ ธนาคารฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกหุ้นใหม่ได้ ตามมาตรา 136 ของ
พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน กาหนดว่า ธนาคารฯ จะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ ก็ต่อเมื่อหุ้นของธนาคารฯ ทัง้ หมด
ได้ ออกจาหน่ายและได้ รับชาระค่าหุ้นจนครบถ้ วนแล้ ว หรื อกรณีที่มีห้ นุ ที่ยงั จาหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้ องเป็ นหุ้นที่
ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น แต่เนื่องจากธนาคารฯ ยังคงมีห้ นุ ที่มิได้ ออกจาหน่าย
อยู่จานวน 256,845,369 หุ้น ดังนัน้ ธนาคารฯ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องลดทุนจดทะเบียนเพื่อที่ธนาคารฯ จะได้
ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อไป
โดยรายละเอียดการลดทุนมีดงั ต่อไปนี ้
(ก)

8

ลดทุ น จดทะเบี ย นจาก 41,903,301,555.05 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย น 41,659,298,454.50 บาท
โดยตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายจานวน 256,845,369 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.95 บาท
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(ข)

แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4. เรื่ อ งทุ น จดทะเบี ย น เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ การลดทุ น
จดทะเบียนโดยยกเลิกข้ อความเดิมและใช้ ข้อความใหม่ดงั นี ้
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

41,659,298,454.50 บาท (สี่ ห มื่ น หนึ่ ง พั น หกร้ อยห้ าสิ บ เก้ าล้ าน
สองแสนเก้ าหมื่ น แปดพั น สี่ ร้ อยห้ าสิ บ
สี่บาทห้ าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็ น

43,851,893,110 หุ้น

(สี่ หมื่ นสามพัน แปดร้ อยห้ าสิ บเอ็ ดล้ าน
แปดแสนเก้ าหมื่นสามพันหนึ่งร้ อยสิบหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

0.95 บาท

(เก้ าสิบห้ าสตางค์)

หุ้นสามัญ

43,851,893,110 หุ้น

(สี่ หมื่ น สามพั นแปดร้ อยห้ าสิ บ เอ็ ดล้ าน
แปดแสนเก้ าหมื่นสามพันหนึ่งร้ อยสิบหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

โดยแยกออกเป็ น

ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจดทะเบี ยนลดทุน จดทะเบี ยนและแก้ ไขหนังสือ บริ ค ณห์ สนธิ ของธนาคารฯ เป็ น ไป
โดยสะดวกและคล่องตัว จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทังผู
้ ้ รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว เป็ นผู้มีอานาจในการลงนามในคาขอ
หรื อในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ และการยื่นขอ
จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของธนาคารฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิ ชย์ การดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงคาขอหรื อข้ อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้ องกับการ
จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารฯ รวมทังมี
้ อานาจในการดาเนินการใด ๆ ที่
จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ
และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง รวมทังตามค
้
าแนะนาหรื อคาสัง่ ของนายทะเบียนหรื อเจ้ าหน้ าที่
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ จารณาแล้ วเห็นสมควรให้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารฯ
จากทุนจดทะเบียนเดิม 41,903,301,555.05 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 41,659,298,454.50 บาท โดยตัดหุ้นที่ยัง
ไม่ได้ ออกจาหน่ายจานวน 256,845,369 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.95 บาท พร้ อมทังแก้
้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
ธนาคารฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารฯ และการมอบอานาจตามรายละเอียด
ข้ างต้ น
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของธนาคารฯ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
สืบเนื่องจากโครงการการรวมกิจการตามที่ได้ เสนอให้ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบในวาระที่ 1 ธนาคารฯ
มีความจาเป็ นจะต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารฯ เพื่อการระดมทุนที่เกี่ยวข้ อง ดังที่จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิ จารณาอนุมัติ ต่ อไปในวาระที่ 6.1 - 6.4 ดังนัน้ ธนาคารฯ จึงมี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้ องเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของ
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ธนาคารฯ และแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
(ก)

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 41,659,298,454.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 100,912,374,754.35 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 62,371,659,263 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.95 บาท

(ข)

แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยยกเลิกข้ อความเดิมและใช้ ข้อความใหม่ดงั นี ้
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 100,912,374,754.35 บาท (หนึ่งแสนเก้ าร้ อยสิบสองล้ านสามแสน
เจ็ ด หมื่ น สี่ พั น เจ็ ด ร้ อยห้ าสิ บ สี่ บ าท
สามสิบห้ าสตางค์)
แบ่งออกเป็ น

106,223,552,373 หุ้น

(หนึ่งแสนหกพันสองร้ อยยี่สิบสามล้ าน
ห้ าแสนห้ าหมื่นสองพันสามร้ อยเจ็ดสิบ
สามหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

0.95 บาท

(เก้ าสิบห้ าสตางค์)

หุ้นสามัญ

106,223,552,373 หุ้น

(หนึ่งแสนหกพันสองร้ อยยี่สิบสามล้ าน
ห้ าแสนห้ าหมื่นสองพันสามร้ อยเจ็ดสิบ
สามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โดยแยกออกเป็ น

ทัง้ นี ้ เพื่ อให้ การดาเนินการจดทะเบียนเพิ่ม ทุนจดทะเบียนและแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิของธนาคารฯ เป็ น ไป
โดยสะดวกและคล่องตัว จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทังผู
้ ้ รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว เป็ นผู้มีอานาจในการลงนามในคาขอ
หรื อในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ และการยื่นขอ
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของธนาคารฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิ ชย์ การดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงคาขอหรื อข้ อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้ องกับการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของธนาคารฯ รวมทังมี
้ อานาจในการดาเนินการใด ๆ
ที่จาเป็ น และเกี่ ยวเนื่ องกับการดาเนิ นการดังกล่าวตามที่ เห็นสมควร และเพื่ อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบีย บ
ข้ อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ตามคาแนะนาหรื อคาสัง่ ของนายทะเบียนหรื อ
เจ้ าหน้ าที่
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรให้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารฯ จาก
เดิม 41,659,298,454.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 100,912,374,754.35 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุน
จานวน 62,371,659,263 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.95 บาท พร้ อมทังแก้
้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของธนาคารข้ อ 4.
หนังสือเชิ ญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที ่ 1/2562
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารฯ และการมอบอานาจตามรายละเอียดข้ างต้ น
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
เนื่องด้ วยธนาคารมีแผนในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยสนับสนุนการเข้ าซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตและสามารถ
ดารงอัต ราส่วนเงินกองทุน ชัน้ ที่ 1 ต่ อสิ นทรั พ ย์ เสี่ ยงของธนาคารฯ ที่อัต ราส่ วนไม่ ต่า กว่าร้ อยละ 12.00 ดังนัน้
ธนาคารฯ จึ งมี แ ผนที่ จ ะออก TSR จ านวนไม่ เกิ น 31,481,481,482 หน่ ว ย เพื่ อ จัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น เดิ ม ของ
ธนาคารฯ ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น (Pro-rata basis) โดยไม่ คิ ด มูล ค่ า ในอัต ราส่ ว นการจัด สรรไม่ ต่ า กว่ า 1.39
หุ้น สามัญ เดิ ม ต่ อ TSR 1 หน่ ว ย (ในกรณี ที่ มี เศษของ TSR จากการค านวณให้ ปั ด เศษทิ ง้ ) ทัง้ นี ้ TSR 1 หน่ ว ย
สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในการนี ้ ธนาคารฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนผ่าน TSR เป็ นจานวน
ไม่เกิน 42,500,000,000 บาท โดยขอเสนอให้ คณะกรรมการธนาคารฯ มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารเป็ น
ผู้มีอานาจในการพิจารณากาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับ TSR (Record Date) ตามความเหมาะสม
ตามที่ระบุไว้ ในกฎหมาย
นอกจากนี ้ ธนาคารฯ จะกาหนดราคาใช้ สิทธิของ TSR ที่ระหว่าง 1.35 บาท – 1.60 บาทต่อหุ้น โดยหากใช้ ราคาใช้
สิทธิขนั ้ ต่าดังกล่าวเพื่อคานวณเปรี ยบเทียบกับราคาตลาด ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ (7 สิงหาคม
2562) จะพบว่าราคาใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ นราคาที่มีส่วนลดร้ อยละ 14.5 – ร้ อยละ 27.9 ของราคาตลาด (ซึ่งเป็ นราคา
ที่คานวณจากราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นของธนาคารฯ ที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นระยะเวลา
ย้ อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ กล่าวคือ 1.87 บาทต่อหุ้น)
ทังนี
้ ้ หากในอนาคตกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและจัดสรร TSR อนุญาตให้ สามารถทาได้ ธนาคารฯ ขอสงวน
สิทธิ ใช้ ดุลพินิ จพิจารณาไม่ จัดสรร TSR ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้ หรื ออาจเป็ นผลให้
(ก) เป็ นการกระทาขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อระเบียบข้ อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรื อต่างประเทศ และ/หรื อ
ข้ อบังคับของธนาคารฯ หรื อ (ข) ธนาคารฯ มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิหรื อต้ องดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้อง
ดาเนินการตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย หรื อ
(ค) ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไขที่กาหนดในการจัดสรร TSR ทังนี
้ ้ ธนาคารฯ อาจจัดสรร TSR ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้ ข้อยกเว้ นที่มอี ยู่ภายใต้ กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้ บงั คับอยู่และ
สามารถดาเนินการได้ ในเวลานัน้ ยกตัวอย่าง เช่น ธนาคารฯ จะสามารถจัดสรร TSR ให้ แก่นักลงทุนสถาบันที่มี
คุณ สมบัติ (Qualified Institutional Investors) และนักลงทุน อาชีพ (Professional Investors) ในบางประเทศได้
ภายใต้ กฎหมายและข้ อยกเว้ นที่เกี่ยวข้ องของประเทศนัน้ ๆ
การออก TSR นัน้ มีข้อดีต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ เนื่องจากผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ จะมีทางเลือกในการใช้ สิทธิจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิภายใต้ TSR ที่ตนได้ รับการจัดสรรก็ได้ หรื อหากผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ไม่ประสงค์ที่จะ
ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นก็สามารถเลือกรับผลตอบแทนโดยการขายสิทธิดงั กล่าวในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรับ TSR เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การดาเนินการออกและจัดสรร TSR ข้ างต้ นเป็ นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณามอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทัง้ ผู้รับมอบ
อานาจจากบุคคลดังกล่าว เป็ นผู้มีอานาจในการลงนามในเอกสารหรื อแบบคาขอใด ๆ ที่เกี่ยวกับการออก TSR และ
กาหนดให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันธนาคารฯ มีอานาจในการพิจารณา
กาหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออก TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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TSR ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (1) กาหนดอัตราส่วนการจัดสรร TSR และราคาใช้ สิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ TSR (2) การ
กาหนดระยะเวลาการออกและการใช้ สิทธิตาม TSR วันเวลาจองซื ้อ และชาระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียด
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าว (3) เจรจาทาความตกลง และลงนามในสัญญา เอกสาร คาขออนุญ าตต่าง ๆ และ
หลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออก TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม TSR
และ (4) การติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการนา TSR และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
มีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ น หรื อสมควรเกี่ ยวกับการออก TSR และการจัด สรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน
ดังกล่าวข้ างต้ น
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการออก TSR และการมอบอานาจตาม
รายละเอียดข้ างต้ น
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 (รายละเอี ยดเบื้องต้นของใบแสดงสิ ทธิ ในการซื ้อหุ้นเพิ่ มทุนทีโ่ อนสิ ทธิ ได้
ของธนาคารฯ)
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วาระที่ 6.1

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่ เกิน 31,481,481,482 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิซือ้ หุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ข้ างต้ น ธนาคารฯ มีความจาเป็ นต้ องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ
จานวนไม่เกิน 31,481,481,482 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม TSR
ทังนี
้ ้ หากผู้ถือ TSR รายใดไม่ได้ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR เต็มจานวนหรื อไม่ได้ ใช้ สิทธิ
เลย เป็ นผลให้ มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR เหลือ ธนาคารฯ
จะจัด สรรหุ้น สามัญ ส่ วนที่ เหลือ ดังกล่ าวให้ แก่ ผ้ ูถือ หุ้น เดิม ของธนาคารฯ ที่ มี รายชื่อ อยู่ในสมุด
ทะเบี ยนผู้ถือหุ้น ของธนาคารฯ ณ วัน กาหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิ ได้ รับ TSR ซึ่งแสดงเจตนา
ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน (โดยไม่รวมผู้ถือ TSR ที่ไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ใน
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับ TSR ดังกล่าวซึ่งซื ้อ TSR ในตลาดหลักทรัพย์ ) โดยผู้ถือหุ้น
เดิมสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตาม TSR โดยในกรณีที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจานวนน้ อยกว่าจานวนที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจอง
ซื ้อหุ้นเกินสิทธิรวมกัน ธนาคารฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่แสดง
ความจ านงในการจองซื อ้ หุ้ นเกิ น สิท ธิ แ ละช าระเงิน ค่า จองซื อ้ หุ้น เพิ่ ม ทุน ครบทัง้ จานวนภายใน
ระยะเวลาที่ธนาคารฯ กาหนดตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับ
TSR จนกว่ า จะครบจ านวนของหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ทัง้ หมดที่ เหลื อ อยู่ อย่ า งไรก็ ต าม ในกรณี ที่
หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ เหลือมีจานวนมากกว่าจานวนที่มีผ้ ูถือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นเกินสิทธิรวมกัน
ธนาคารฯ จะจัดสรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ส่วนที่ เหลื อให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม ของธนาคารฯ ที่จ องซื อ้ หุ้น
เกินสิทธิ และชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครบทังจ
้ านวนภายในระยะเวลาที่ธนาคารฯ กาหนด
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นอกจากนี ้ ในการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือจากการใช้ สิทธิภายใต้ TSR นัน้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิใช้
ดุลพินิจพิจารณาไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้น
ดังกล่ า วท าให้ หรื อ อาจเป็ น ผลให้ (ก) เป็ น การกระท าขัด ต่ อ กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อ ระเบี ย บ
ข้ อบั ง คั บ ใด ๆ ของประเทศไทย หรื อ ต่ า งประเทศ และ/หรื อ ข้ อบั ง คั บ ของธนาคารฯ หรื อ
(ข) ธนาคารฯ มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิหรื อต้ องดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดาเนินการ
ตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย
หรื อ (ค) ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไข ที่กาหนดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่เหลือจากการใช้ สิทธิภายใต้ TSR ทังนี
้ ้ ธนาคารฯ อาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ
ให้ แก่ ผู้ ถื อ หุ้ นรายใดรายหนึ่ ง เป็ นการเฉพาะก็ ได้ ภายใต้ ข้ อยกเว้ น ที่ มี อ ยู่ ภ ายใต้ กฎหมาย
ต่างประเทศที่มีผลใช้ บงั คับอยู่และสามารถดาเนินการได้ ในเวลานัน้ ยกตัวอย่าง เช่น ธนาคารฯ จะ
สามารถจัดสรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้ แก่นักลงทุนสถาบันที่ มี คุณ สมบัติ (Qualified Institutional
Investors) และนักลงทุนอาชีพ (Professional Investors) ในบางประเทศได้ ภายใต้ กฎหมายและ
ข้ อยกเว้ นที่เกี่ยวข้ องของประเทศนัน้ ๆ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 31,481,481,482 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารฯ
ที่แสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้นเกินสิทธิ ตามรายละเอียดข้ างต้ น และมอบหมายให้ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร/กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทัง้ ผู้รับมอบอานาจจากบุคคล
ดังกล่ าว เป็ นผู้มี อานาจในการพิ จารณาก าหนดรายละเอีย ดต่ าง ๆ และการดาเนิ นการใด ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR และ
การจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (1) การกาหนดวันเวลาจองซือ้ และชาระค่าหุ้น
รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าว (2) เจรจาทาความตกลง และลงนาม
ในสัญญา เอกสาร คาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออกและจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่แสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้นเกินสิทธิ และ (3) ติดต่อ และการ
ยื่นคาขออนุญ าต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจ
ในการด าเนิ น การอื่ น ใดอัน จ าเป็ น หรื อ สมควรเกี่ ย วกั บ การออกและจัด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้นเกินสิทธิ
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 (รายละเอี ยดเบื้องต้นของใบแสดงสิ ทธิ ในการซื ้อหุ้น
เพิ่มทุนทีโ่ อนสิ ทธิ ได้ของธนาคารฯ)
วาระที่ 6.2

จั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เกิ น 3,067,340,365 หุ้ น เพื่ อ เสนอขายต่ อ บุ ค คล
ในวงจากัด
วัตถุประสงค์ และเหตุผล

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยสนับสนุนการเข้ าซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตและสามารถ
ดารงอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรั พย์เสี่ยงของธนาคารฯ ที่อัตราส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ
12.00 ดังนัน้ ธนาคารฯ จึงมีแผนที่จะออกหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนจานวนไม่ เกิน 3,067,340,365 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.95 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ซึง่ มิได้
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคารฯ ภายหลังจากการจัดหาแหล่งเงินทุนตามวาระที่ 6.1 เสร็ จสิ ้น
โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
(รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม)
ทัง้ นี ้ ธนาคารฯ มี ความประสงค์ที่ จ ะระดมทุน ผ่านการเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ให้ แ ก่บุค คล
ในวงจ ากั ด เป็ น จ านวนไม่ เกิ น 6,400,000,000 บาท โดยเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้ น พิ จ ารณา
มอบหมายให้ คณะกรรมการธนาคารฯ หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารเป็ นผู้กาหนดราคาเสนอขายหุ้น
ตามราคาตลาด ภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(ก)

ราคาเสนอขายจะต้ องไม่ต่ากว่า 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของธนาคารฯ โดย
อ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของธนาคารฯ
ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารฯ และข้ อมูลทางการเงินของ
ธนาคารฯ ซึ่งเป็ น ข้ อมูลที่จัด ทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคารฯ สาหรั บผลประกอบการ
ภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดของงบการเงิ นฉบับล่าสุดดังกล่าวจนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562
บวกด้ วยเงินระดมทุนที่ได้ จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม TSR
และที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ตามวาระที่ 6.1 และหักด้ วยส่วนปรับปรุงของ
ผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง
เครื่ องมือทางการเงิน (TFRS 9) และ

(ข)

ราคาเสนอขายจะต้ อ งไม่ ต่ า กว่ า ราคาถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน า้ หนัก ของหุ้ น ของธนาคารฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการ
ติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้น ทัง้ นี ้ หากมีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึง
ประโยชน์ ที่ดีที่สุดของธนาคารฯ ธนาคารฯ อาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้
แต่ต้องไม่เกินร้ อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 3,067,340,365 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.95 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดข้ างต้ นและมอบหมายให้ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร/กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทัง้ ผู้รับมอบอานาจจากบุคคล
ดังกล่ าว เป็ น ผู้มี อ านาจในการพิ จารณาก าหนดรายละเอียดต่ าง ๆ และการด าเนิ น การใด ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัดดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (1) การ
กาหนดวันเวลาจองซื ้อ และชาระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าว
(2) เจรจาทาความตกลง และลงนามในสัญญา เอกสาร คาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ น
และเกี่ยวข้ องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัด และ (3) ติดต่อ และการ
ยื่นคาขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง
ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจ
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ในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อสมควรเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคล
ในวงจากัดดังกล่าวข้ างต้ น
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของธนาคารฯ)
วาระที่ 6.3

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่ เกิน 27,622,837,416 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้น
เดิมของธนาคารธนชาต โดยถือเป็ นการเสนอขายหุ้นให้ แก่ ประชาชนเป็ นการทั่วไปโดย
เฉพาะเจาะจง
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ตามที่ธนาคารฯ ได้ เข้ าทาบันทึกข้ อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับธนาคารธนชาต ING
Groep N.V. ทุนธนชาต และ The Bank of Nova Scotia เพื่อกาหนดกรอบความเข้ าใจและหลักการ
สาหรับการเจรจาร่ วมกันต่อไปเกี่ยวกับการเข้ าทาธุรกรรมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวม
กิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาต และตามที่ธนาคารฯ จะเข้ าลงนามในสัญญาซื ้อขาย
หุ้น คู่สญ
ั ญาได้ ตกลงว่า ในการดาเนินการตามโครงการการรวมกิจการ ธนาคารฯ จะต้ องดาเนินการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทุกราย
ดังนัน้ ธนาคารฯ จึงต้ องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทุกราย ที่ราคาเท่ากับ 1.1 เท่า
ของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของธนาคารฯ โดยอ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่
30 กันยายน 2562 ของธนาคารฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญ าตของธนาคารฯ
และข้ อมูลทางการเงินของธนาคารฯ ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่จัดทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคารฯ สาหรับ
ผลประกอบการภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2562 บวกด้ วยเงินระดมทุนที่ได้ จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม TSR และ
ที่จัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ตามวาระที่ 6.1 หักด้ วยส่วนปรับปรุงของผลกระทบจาก
หลัก การกัน เงิน สารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 9 เรื่ อ งเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
(TFRS 9) โดยทุนธนชาตจะเป็ นผู้เข้ าซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ในส่วนที่เสนอขายให้ แก่
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต เพื่อให้ ทนุ ธนชาตเสนอขายให้ กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร
ธนชาตทุกรายต่อไปในภายหลัง
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตแต่ละกลุ่ม (ทุนธนชาต, BNS และทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อ
ผู้ถื อ หุ้น รายย่ อ ยของธนาคารธนชาตในภายหลัง ) จะสามารถใช้ สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของ
ธนาคารฯ ได้ เป็ นจานวนไม่เกินกว่าจานวนที่ได้ กาหนดไว้ ในตารางด้ านล่าง ทัง้ นี ้ ในส่วนของการ
จัดสรรหุ้น ให้ กับ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตโดยทุน ธนชาต หากมี ห้ ุนคงเหลือจากการ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น ทุนธนชาตจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กับ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่แสดงความจานงขอใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นเกิน สัดส่วนการถือหุ้น
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(pro rata) อย่ างไรก็ต าม หากยังคงมีห้ ุนของธนาคารฯ คงเหลื อจากการจัด สรร ทุนธนชาตอาจ
มีความจาเป็ นต้ องถือครองหุ้นดังกล่าวไว้ เอง
ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต
ทุนธนชาต

จานวนหุ้นที่จดั สรร
ไม่ เกิ น 21,663,091,024 หุ้น หรื อ คิด เป็ น สัด ส่ วนประมาณ
ร้ อยละ 20.1 - ร้ อยละ 23.3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทั ง้ หมดของธนาคารฯ (ภายหลั ง การเสนอขายหุ้ นสามั ญ
เพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่ (1) ผู้ถื อ TSR (2) บุค คลในวงจากัด และ (3)
ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย โดยไม่รวมการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
ธนาคารฯ และธนาคารธนชาต (ซึ่ งจะเป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของ
ธนาคารฯ หลังจากการเข้ า ซื อ้ หุ้ น ของธนาคารธนชาตโดย
ธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program
ในครัง้ นี ้)
ทังนี
้ ้ จานวนเงินเพิ่มทุนของทุนธนชาตจะไม่เกิน 45,200 ล้ าน
บาท ซึ่งจานวนเงินดังกล่าวอาจเพิ่ม ขึน้ ได้ หากทุน ธนชาตมี
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารฯ น้ อยกว่าร้ อยละ 20.1

BNS

ไม่ เกิ น 5,926,197,357 หุ้ น หรื อ คิ ด เป็ น สัด ส่ ว นประมาณ
ร้ อยละ 5.6 - ร้ อยละ 6.4 ของจ านวนหุ้ น ที่ จ าหน่ ายได้ แ ล้ ว
ทั ง้ หมดของธนาคารฯ (ภายหลั ง การเสนอขายหุ้ นสามั ญ
เพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่ (1) ผู้ถื อ TSR (2) บุค คลในวงจากัด และ (3)
ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย โดยไม่รวมโครงการ TMB
Stock Retention Program ในครัง้ นี ้)
ทังนี
้ ้ จานวนเงินเพิ่มทุนของ BNS จะไม่เกิน 12,365 ล้ านบาท

ทุนธนชาต เพื่อเสนอขายต่อ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร
ธนชาตในภายหลัง

รวมไม่ เกิ น 33,549,035 หุ้น หรื อ คิ ด เป็ น สัด ส่ ว นประมาณ
ร้ อยละ 0.03 - ร้ อยละ 0.04 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมดของธนาคารฯ (ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้ แก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุคคลในวงจากัด และ (3) ผู้ถือหุ้น
ของธนาคารธนชาตทุกรายโดย ไม่รวมโครงการ TMB Stock
Retention Program ในครั ง้ นี )้ โดยจัด สรรตามสัด ส่ ว นการ
ถื อหุ้น ในธนาคารธนชาต ของผู้ถือ หุ้นรายย่อยของธนาคาร
ธนชาต

ในการนี ้ ธนาคารฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนจานวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.95 บาท ดังกล่าว ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทุกราย ภายหลังจาก
การออกและเสนอขาย TSR และหุ้นสามัญ เพิ่มทุนตามสัดส่วนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของธนาคารฯ ตาม
วาระที่ 6.1 และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจากัด ตามวาระที่ 6.2
เสร็จสิ ้น
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ทังนี
้ ้ หากคานวณราคาเสนอขายที่ 1.1 เท่าของมูลค่าทางบัญชีล่าสุดของหุ้นของธนาคารฯ ณ วันที่มี
การประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ราคาเสนอขายดังกล่าวจะไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 90 ของราคาตลาด (ซึ่งเป็ นราคาที่คานวณจากราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นของ
ธนาคารฯ ที่ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ เป็ น ระยะเวลาย้ อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ กล่าวคือ 1.87 บาทต่อหุ้น) อย่างไรก็ดี เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้น
ในส่วนนี ้จะต้ องคานวณที่ 1.1 เท่าของมูลค่าทางบัญชีล่าสุดของหุ้นของธนาคารฯ ภายหลังปรับปรุง
มูลค่าจากการจัดหาแหล่งเงินทุนตามวาระที่ 6.1 ข้ างต้ น ดังนัน้ จึงยังมีความเป็ นไปได้ ที่การเสนอ
ขายหุ้นจานวนดังกล่าวถือเป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปโดยเฉพาะเจาะจง (Preferential
Public Offering) ที่ ราคาซึ่งอาจจะต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด และจะต้ อ งได้ รับ มติ จาก
ผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นจานวนรวมกันตั ้งแต่ร้อยละ 10 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้ านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว
นอกจากนี ้ เพื่อให้ การเข้ าทาธุรกรรมการขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตเป็ นไป
โดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น พิจารณามอบหมายให้ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร และ/หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการธนาคารฯ หรื อ ประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห าร
มอบหมาย มีอานาจดังต่อไปนี ้
(ก)

ติดต่อ เจรจา เข้ าทา จัดเตรี ยม แก้ ไข เปลี่ยนแปลง ส่งมอบ และ/หรื อลงนามในสัญญา
ข้ อผูกพัน หนังสือให้ สิทธิ และ/หรื อเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นหรื อ
ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้ แก่ทนุ ธนชาต และ
BNS และ

(ข)

มอบอานาจช่วงให้ บคุ คลอื่นมีอานาจตาม (ก) ด้ วย

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.95 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาต โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และมอบหมายให้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทังผู
้ ้ รับมอบอานาจ
จากบุคคลดังกล่าว เป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดต่าง ๆ และการดาเนินการ
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทุกราย
ซึ่งรวมถึง (1) การกาหนดวันเวลาจองซื ้อ และชาระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการดังกล่าว (2) เจรจาทาความตกลง และลงนามในสัญญา เอกสาร คาขออนุญาตต่าง ๆ
และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของ
ธนาคารธนชาตทุกราย และ (3) ติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว
ต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อสมควร
เกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทุกรายดังกล่าว
ข้ างต้ น

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของธนาคารฯ)
วาระที่ 6.4

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่ เกิน 200,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ ผ้ บู ริหาร และ
พนั กงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (ซึ่งจะเป็ นบริ ษัทย่ อยของ
ธนาคารฯ หลังจากการเข้ าซือ้ หุ้นของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) โดยธนาคารฯ)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ธนาคารฯ ประสงค์ ที่ จ ะออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของ
ธนาคารฯ และธนาคารธนชาต (ซึ่งจะเป็ นบริ ษั ทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้ าซือ้ หุ้นของ
ธนาคารธนชาตโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program เพื่อ (1) รักษาและ
จูงใจ ให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาต อยู่กบั ธนาคารฯ เพื่อที่จะผลักดัน
ให้ การรวมกิ จ การส าเร็ จ ลุ ล่ ว งในอนาคต (2) เป็ นการสร้ างแรงจู ง ใจให้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถเหมาะสมเข้ ามาร่วมทางานกับธนาคารฯ และเพื่อเป็ นการรักษาบุคลากรที่สาคัญให้
ปฏิ บัติงานกับ ธนาคารฯ ในระยะยาว อัน จะส่งผลดีต่อ การปฏิบัติงานและการด าเนิน ธุรกิจของ
ธนาคารฯ อีกทังยั
้ งเป็ นแรงจูงใจให้ บุคลากรดังกล่าวเข้ ามามีส่วนร่ วมในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่
ธนาคารฯ ในอนาคต (3) เพื่ อ เป็ น การสร้ างประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น เนื่ อ งจากการที่ ธ นาคารฯ
มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมร่ วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นนั ้ จะช่วยให้ ธนาคารฯ
มีผลประกอบการที่ดีและมีความมัน่ คงทางการเงินซึ่งจะก่อให้ เกิดผลตอบแทนที่ดีขึ ้นในอนาคตแก่
ผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ และ (4) เพื่อทาให้ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและพนักงานเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมุ่งไปสู่การสร้ างผลตอบแทนอย่างยัง่ ยืนแก่ธนาคารฯ
ในการนี ้ ธนาคารฯ ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของธนาคารฯ และธนาคารธนชาต (ซึง่ จะเป็ นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้ าซื ้อหุ้นของ
ธนาคารธนชาตโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program เป็ นจานวนรวม
ไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.95 บาท ซึง่ คิดเป็ นอัตราส่วนไม่เกินร้ อยละ 0.2
ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคารฯ
้
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ ในวาระที่ 6.1 ถึง 6.3 (ภายใต้ สมมติฐานว่าธนาคารฯ สามารถออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวได้ ทงจ
ั ้ านวน)
อนึ่ง ตามที่ได้ กล่าวในข้ างต้ น เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผู้บริหาร และ
พนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาต (ซึ่งจะเป็ นบริ ษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้ า
ซื อ้ หุ้ นของธนาคารธนชาตโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program
มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อรักษาและจูงใจ ให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาต
ให้ อยู่กับธนาคารฯ เพื่อที่จะผลักดันให้ การรวมกิจการสาเร็ จลุล่วงในอนาคต ดังนัน้ หากการซื ้อขาย
หุ้นในธนาคารธนชาตไม่ สามารถสาเร็ จลงเนื่ องด้ วยเหตุใด ๆ ก็ต าม ธนาคารฯ จะไม่จัดสรรหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ บู ริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาต (ซึง่ จะเป็ นบริษัทย่อย
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ของธนาคารฯ หลังจากการเข้ าซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock
Retention Program
ทังนี
้ ้ ธนาคารฯ จะออกและเสนอขายหุ้นให้ แก่ ผู้บริ หาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคาร
ธนชาต (ซึ่ ง จะเป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของธนาคารฯ หลัง จากการเข้ า ซื อ้ หุ้ นของธนาคารธนชาตโดย
ธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program เป็ นโครงการต่อเนื่อง โดยธนาคารฯ จะ
ออกและเสนอขายหุ้นจานวนดังกล่าว 3 ครัง้ ได้ แก่ ชุดที่ 1 จะออกและเสนอขายภายใน 1 ปี นับแต่
วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิโครงการ TMB Stock Retention Program ในครัง้ นี ้ ชุดที่ 2
จะออกและเสนอขายภายใน 1 ปี นั บ แต่ วัน ที่ เ สนอขายในครั ง้ แรก ในโครงการ TMB Stock
Retention Program และชุดที่ 3 จะออกและเสนอขายภายใน 1 ปี นับแต่นับแต่วันที่ เสนอขายใน
ครัง้ ที่สอง
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามโครงการ TMB Stock Retention Program
นี ้ จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคาร
ธนชาต (ซึ่ ง จะเป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของธนาคารฯ หลัง จากการเข้ า ซื อ้ หุ้ นของธนาคารธนชาตโดย
ธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program รายใดเกินกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้น
ทังหมดที
้
่เสนอขายตามโครงการ TMB Stock Retention Program โดยธนาคารฯ จะเสนอขายหุ้น
จานวนดังกล่าวทัง้ 3 ครัง้ ในราคาเดียวกัน โดย คณะกรรมการธนาคารฯ หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร จะเป็ นผู้กาหนดราคาเสนอขายซึ่งจะต้ องไม่ต่ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นของ
ธนาคารฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการ
ติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย ซึง่ จะเป็ นวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 3 วันทาการก่อนวันออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี ้เป็ นครัง้ แรก
ทัง้ นี ้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนในส่วนนีท้ ัง้ หมดจะคานวณโดยอ้ างอิงจากราคา
ตลาดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ แรกเพียงครัง้ เดียวตามโครงการ TMB Stock
Retention Program ชุดที่ 1 ดังนัน้ จึงมีความเป็ นไปได้ ที่การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในชุด ต่อ ๆ มา อาจจะถื อได้ ว่าเป็ นการออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคา
ตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) ดังนัน้
ธนาคารฯจะต้ องได้ รับ มติจ ากผู้ถื อหุ้นของธนาคารฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นจานวนรวมกัน
ตั ้งแต่ร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้ านการ
เสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.95 บาท เพื่อออกและเสนอ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ขายให้ แก่ ผ้ ูบ ริ ห าร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาต (ซึ่งจะเป็ น บริ ษั ท ย่อ ยของ
ธนาคารฯ หลังจากการเข้ าซือ้ หุ้นของธนาคารธนชาตโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock
Retention Program ตามรายละเอี ย ดที่ เสนอทุ ก ประการ และมอบหมายให้ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่
บริ หาร หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทังผู
้ ้ รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว
เป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดต่าง ๆ และการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ต่อ ผู้บ ริ หาร และพนัก งานของธนาคารฯ และธนาคาร
ธนชาต (ซึ่ ง จะเป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของธนาคารฯ หลัง จากการเข้ า ซื อ้ หุ้ นของธนาคารธนชาตโดย
ธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program ซึง่ รวมถึง (1) การกาหนดวันเวลาจองซื ้อ
และชาระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าว (2) เจรจาทาความตก
ลง และลงนามในสัญญา เอกสาร คาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการ
ออกและจัดสรรสามัญเพิ่มทุน ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาต (ซึ่งจะเป็ น
บริ ษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้ าซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ
TMB Stock Retention Program และ (3) ติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาต เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าวต่ อหน่วยงานราชการหรื อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนการนาหุ้นสามัญ เพิ่ มทุน ของ
ธนาคารฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อ
สมควรเกี่ ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้บริ หาร และพนักงานของธนาคารฯ และ
ธนาคารธนชาต (ซึ่งจะเป็ นบริ ษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้ าซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตโดย
ธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program ดังกล่าวข้ างต้ น
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 (รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้แก่ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของธนาคารฯ หรื อธนาคารธนชาต (ซึ่งจะ
เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของธนาคารฯ หลังจากการเข้ าซื ้ อ หุ้ น ของธนาคารธนชาตโดยธนาคารฯ) ตาม
โครงการ TMB Stock Retention Program)
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 การขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือ
เชิญประชุมนัน้ จะกระทาได้ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมด
้
อนึ่ ง ธนาคารฯ ก าหนดวัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้ น ที่ มี สิท ธิ เข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2562 ใน
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว
โดยธนาคารฯ จะเริ่ มรับลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุม ตั ้งแต่เวลา 10.00 น. และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการ
ลงทะเบียน ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น และ/หรื อ
หนังสือรับมอบฉันทะ พร้ อมทังเตรี
้ ยมหลักฐานที่ต้องใช้ เพื่อเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดตามคาอธิบาย
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้ าประชุมที่จัดส่งมาพร้ อมนี ้ (เอกสารแนบ 8) โดย
ธนาคารจะดาเนินการประชุมตามข้ อ บังคับของธนาคารฯ (เอกสารแนบ 9) และตามขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 (เอกสารแนบ 10) เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณี ที่
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ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการหรื อกรรมการอิสระของธนาคารฯ
เข้ าประชุมแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้ แก่กรรมการหรื อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะของธนาคารฯ
ตามเอกสารแนบ 11 (คุณสมบัติกรรมการอิสระของธนาคารฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 12) โดยส่งหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ข. (สาหรับผู้ถือหุ้นทัว่ ไปตามเอกสารแนบ 14) หรื อ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ น
ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งสามารถ
พิมพ์ได้ จากเว็บไซต์ของธนาคารฯ ที่: www.tmbbank.com พร้ อมเอกสารประกอบมายังธนาคารฯ ภายในวันที่ 20
กันยายน 2562 โดยผู้ถือหุ้นสามารถนาหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสารประกอบใส่ในซองบริ การธุรกิจตอบรับที่
ธนาคารฯ จัดส่งมาให้ เพื่อความสะดวก ในการจัดส่งเอกสารมายังธนาคารฯ โดยทางไปรษณีย์
อนึ่ง เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ธนาคารได้ จัดรถรับ -ส่ง ไว้ บริ การบริ เวณลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้า
หมอชิต (ฝั่ งตรงข้ ามสวนจตุจักร) ตามแผนที่ในเอกสารแนบ 13 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 14.00 น. และรับกลับ
เมื่อเลิกประชุม
ขอแสดงความนับถือ
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