แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

เอกสารแนบ 3
(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) สานักงานใหญ่ตั ้งอยู่ที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900 ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ครัง้ ที่ พิเศษ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา
14.00 ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1.

การลดทุนและการเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ได้ มีมติดงั นี ้
(ก)

ลดทุนจดทะเบียนจาก 41,903,301,555.05 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 41,659,298,454.50 บาท โดยตัดหุ้น
สามัญที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายจานวน 256,845,369 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.95 บาท

(ข)

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 41,659,298,454.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 100,912,374,754.35 บาท โดยการ
ออกหุ้น สามัญ เพิ่ มทุนจ านวน 62,371,659,263 หุ้น มูลค่าที่ ต ราไว้ ห้ ุนละ 0.95 บาท โดยเป็ น การเพิ่ ม ทุน
ในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน




2.

แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้ เงินทุน
แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น
(หุ้น)

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

62,371,659,263
-

มูลค่ าที่ตราไว้ รวม
(บาทต่ อหุ้น)
0.95
-

(บาท)
59,253,076,299.85
-

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญ จานวนไม่เกิน 62,371,659,263 หุ้น โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
(ก)

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่

เพื่อรองรับการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่โอนสิทธิได้
(TSR) และเสนอขายหุ้นส่วนทีเ่ หลือ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคาร

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

จานวนหุ้น
ราคาขายและ/หรือ วัน เวลา จองซือ้
(หุ้น)
การจัดสรร
และชาระเงินค่ าหุ้น หมายเหตุ
โปรดดูหมายเหตุ โปรดดูหมายเหตุ (2)
ไม่เกิน
(1)
31,481,481,482
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จัดสรรให้ แก่
บุคคลในวงจากัด (Private
Placement)
ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร ธนชาต
จากัด (มหาชน) (ธนาคารธนชาต)
ทุกรายโดยถือเป็ นการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้ กบั ประชาชนทัว่ ไป
โดยเฉพาะเจาะจง (Preferential
Public Offering)
ผู้บริหาร และพนักงานของ
ธนาคารฯ และธนาคารธนชาต
ภายใต้ โครงการ TMB Stock
Retention Program
หมายเหตุ

:

(1)

จานวนหุ้น
ราคาขายและ/หรือ วัน เวลา จองซือ้
(หุ้น)
การจัดสรร
และชาระเงินค่ าหุ้น หมายเหตุ
ไม่เกิน
โปรดดูหมายเหตุ (3) โปรดดูหมายเหตุ (2)
3,067,340,365
โปรดดูหมายเหตุ (4) โปรดดูหมายเหตุ (2)
ไม่เกิน
27,622,837,416

ไม่เกิน
200,000,000

โปรดดูหมายเหตุ (5) โปรดดูหมายเหตุ (2)

-

ธนาคารฯ จะออก TSR จานวนไม่เกิน 31,481,481,482 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
ธนาคารฯ ตามสัด ส่วนการถื อ หุ้น (Pro-rata basis) โดยไม่คิ ดมูลค่ า ในอัตราส่วนการจัด สรร
อย่างน้ อย 1.39 หุ้นสามัญเดิม ต่อ TSR 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของ TSR จากการคานวณให้
ปั ดเศษทิ ้ง) ทังนี
้ ้ TSR 1 หน่วย สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในการนี ้ ธนาคารฯ
มีความประสงค์ที่จะระดมทุนผ่าน TSR เป็ นจานวนไม่เกิน 42,500,000,000 บาท
ทัง้ นี ้ ธนาคารฯ จะกาหนดราคาใช้ สิทธิของ TSR ที่ระหว่าง 1.35 บาท – 1.60 บาทต่อหุ้น โดย
หากใช้ ราคาใช้ สิท ธิ ขัน้ ต่ า ดัง กล่ าวเพื่ อ ค านวณเปรี ย บเที ย บกั บ ราคาตลาด ณ วัน ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการธนาคารฯ (7 สิงหาคม 2562) จะพบว่าราคาใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ นราคาที่มีส่วนลด
ร้ อยละ 14.5 – 27.9 ของราคาตลาด (ซึง่ เป็ นราคาที่คานวณจากราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของ
หุ้นของธนาคารฯ ที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นระยะเวลาย้ อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ กล่าวคือ 1.87 บาทต่อหุ้น)
ทัง้ นี ้ หากผู้ถือ TSR รายใดไม่ ได้ ใช้ สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุนตาม TSR เต็ ม จานวนหรื อไม่ ได้
ใช้ สิทธิเลย เป็ นผลให้ มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR เหลือ
ธนาคารฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ที่มีรายชื่ออยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับ TSR ซึ่งแสดง
เจตนาใช้ สิ ท ธิ จ องซื อ้ หุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น (โดยไม่ รวมผู้ ถื อ TSR ที่ ไม่ ได้ เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ของ
ธนาคารฯ ในวั น ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ TSR ดั ง กล่ า วซึ่ ง ซื อ้ TSR ในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ) โดยผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม สามารถจองซื อ้ หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น เกิ น สิ ท ธิ ได้ โดย ไม่ จ าเป็ น
ต้ อ งใช้ สิท ธิ จ องซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุนตาม TSR โดยในกรณี ที่ ห้ ุน สามัญ เพิ่ ม ทุน ส่ วนที่ เหลื อ มี
จานวนน้ อยกว่าจานวนที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นเกินสิทธิรวมกัน ธนาคารฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่แสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้ นเกินสิทธิและชาระเงิน
ค่าจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครบทังจ
้ านวนภายในระยะเวลาที่ธนาคารฯ กาหนดตามสัดส่วนการถือหุ้น
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ณ วันก าหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ ได้ รับ TSR จนกว่าจะครบจานวนของหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุน
ทังหมดที
้
่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจานวนมากกว่าจานวน
ที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นเกินสิทธิรวมกัน ธนาคารฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ที่จองซื ้อหุ้นเกินสิทธิ และชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครบทังจ
้ านวน
ภายในระยะเวลาที่ธนาคารฯ กาหนด
ทัง้ นี ้ สาหรั บ การจัด สรร TSR และ หุ้ น ส่ วนที่ เหลื อ จากการใช้ สิท ธิ ภายใต้ TSR นัน้ ธนาคารฯ
ขอสงวนสิ ท ธิ ใช้ ดุ ลพิ นิ จ พิ จ ารณาไม่ จัด สรรหลัก ทรั พ ย์ ข องธนาคารฯ ให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นรายใด
หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้ หรื ออาจเป็ นผลให้ (ก) เป็ นการกระทาขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์
หรื อระเบียบข้ อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรื อต่างประเทศ และ/หรื อข้ อบังคับของธนาคารฯ
หรื อ (ข) ธนาคารฯ มีหน้ าที่ต้องปฏิบัติหรื อต้ องดาเนินการใด ๆ เพิ่ มเติมนอกเหนือจากที่ต้อง
ดาเนินการตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้
กฎหมายไทย หรื อ (ค) ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไข ที่กาหนดในการจัดสรร
หลักทรัพย์ดังกล่าว ทัง้ นี ้ ธนาคารฯ อาจจัดสรรหลักทรัพย์ ของธนาคารฯ ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นรายใด
รายหนึ่งเป็ นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้ ข้อยกเว้ นที่มีอยู่ภายใต้ กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้ บังคับ
อยู่ แ ละสามารถด าเนิ น การได้ ใ นเวลานั น้ ยกตั ว อย่ า ง เช่ น ธนาคารฯ จะสามารถจั ด สรร
หลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ แก่ นั ก ลงทุ น สถาบั น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ (Qualified Institutional Investors) และ
นักลงทุน อาชีพ (Professional Investors) ในบางประเทศได้ ภายใต้ กฎหมายและข้ อยกเว้ น ที่
เกี่ยวข้ องของประเทศนัน้ ๆ
(2)

ที่ป ระชุม คณะกรรมการธนาคารฯ จึง มอบหมายให้ ป ระธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร หรื อกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทัง้ ผู้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว เป็ นผู้มีอานาจ
ในการพิจารณากาหนดรายละเอียดต่าง ๆ และการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึง่ รวมถึง (1) การกาหนดวันเวลาจองซื ้อ และชาระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไข
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าว (2) เจรจาทาความตกลง และลงนามในสัญญา
เอกสาร คาขออนุญ าตต่าง ๆ และหลักฐานที่ จาเป็ นและเกี่ ยวข้ องกับการออกและจัดสรรหุ้น
สามัญ เพิ่ ม และ (3) ติ ด ต่ อ และการยื่ น ค าขออนุ ญ าต เอกสาร และหลั ก ฐานดัง กล่ า วต่ อ
หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ เข้ า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ น หรื อสมควร
เกี่ยวกับการออกและจัดสรรสามัญเพิ่มทุน

(3)

คณะกรรมการธนาคารฯ หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร เป็ นผู้กาหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคา
ตลาด ภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาเสนอขายจะต้ องไม่ต่ ากว่า 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญ ชีต่ อหุ้นของธนาคารฯ โดย
อ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของธนาคารฯ ที่
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตของธนาคารฯ และข้ อมูลทางการเงินของ
ธนาคารฯ ซึ่งเป็ น ข้ อ มูลที่ จัด ท าโดยฝ่ ายจัด การของธนาคารฯ สาหรั บ ผลประกอบการ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
บวกด้ วยเงินระดมทุนที่ได้ จากการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม TSR
และที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ตามหมายเหตุที่ 1 ข้ างต้ น และหักด้ วยส่วน
ปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่
9 เรื่ องเครื่ องมือทางการเงิน (TFRS 9) และ
(ข) ราคาเสนอขายจะต้ อ งไม่ ต่ า กว่ า ราคาถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน า้ หนั ก ของหุ้ น ของธนาคารฯ ใน
ตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ ย้ อนหลังไม่ น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่ อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการ
ติดต่อกัน (ราคาตลาด) ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้น ทัง้ นี ้ หากมีเหตุอันสมควรเมื่อ
พิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของธนาคารฯ ธนาคารฯ อาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมี
ส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้ อยละ 10 ของราคาตลาด
(4)

ราคาเสนอขายหุ้นจะเป็ นราคาเท่ากับ 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญ ชีต่อหุ้นของธนาคารฯ โดย
อ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของธนาคารฯ ที่ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารฯ และข้ อมูลทางการเงินของธนาคารฯ ซึ่งเป็ น
ข้ อมูลที่จดั ทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคารฯ สาหรับผลประกอบการภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดของ
งบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บวกด้ วยเงินระดมทุนที่ ได้ จากการ
ออกหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ต าม TSR และที่ จัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น เดิ ม ของ
ธนาคารฯ ตามหมายเหตุที่ 1 ข้ างต้ นและหักด้ วยส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงิน
สารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทางการเงิน (TFRS 9) โดยทุน
ธนชาตจะเป็ นผู้เข้ าซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย
ของธนาคารธนชาต เพื่อให้ ทนุ ธนชาตเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกราย
ต่อไปในภายหลัง
ทัง้ นี ้ หากคานวณราคาเสนอขายที่ 1.1 เท่าของมูลค่าทางบัญชีล่าสุดของหุ้ นของธนาคารฯ ณ
วันที่มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ (วันที่ 7 สิงหาคม 2562) ราคาเสนอขายดังกล่าวจะ
ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด (ซึง่ เป็ นราคาที่คานวณจากราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของ
หุ้นของธนาคารฯ ที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นระยะเวลาย้ อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ กล่าวคือ 1.87 บาทต่อหุ้น) อย่างไรก็ดี เนื่องจากราคา
เสนอขายหุ้นในส่วนนี ้จะต้ องคานวณที่ 1.1 เท่าของมูลค่าทางบัญชีล่าสุดของหุ้นของธนาคารฯ
ภายหลังปรับปรุงมูลค่าจากการจัดหาแหล่งเงินทุนตามหมายเหตุที่ 1 ข้ างต้ น ดังนัน้ จึงยังมีความ
เป็ นไปได้ ที่ ก ารเสนอขายหุ้น จ านวนดังกล่า วถื อเป็ น การเสนอขายให้ แ ก่ป ระชาชนทั่วไปโดย
เฉพาะเจาะจง (Preferential Public Offering) ที่ ราคาซึ่งอาจจะต่ า กว่ าร้ อยละ 90 ของราคา
ตลาด และต้ องได้ รับ มติจากผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้ องไม่มีผ้ ูถือหุ้นจานวน
รวมกันตั ้งแต่ร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
คัดค้ านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว
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(5)

ธนาคารฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น ซึง่ คิดเป็ นอัตราส่วนไม่เกิน
ร้ อยละ 0.2 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคารฯ
้
ภายหลังการออกและ
เสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ตามหมายเหตุ ที่ 1 หมายเหตุ ที่ 3 และหมายเหตุ ที่ 4 (ภายใต้
สมมติฐานว่าธนาคารฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ทงจ
ั ้ านวน) ให้ แก่
ผู้บริ หาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาต (ซึ่งจะเป็ นบริ ษัทย่อยของธนาคารฯ
หลังจากการเข้ าซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention
Program ตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อ ง การเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ) ซึง่ จะต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ
ทังนี
้ ้ ธนาคารฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว โดยจะแบ่งขายแบ่งเป็ นจานวน 3
ครั ง้ ในราคาเดี ย วกัน โดย คณะกรรมการธนาคารฯ หรื อ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร จะเป็ น
ผู้กาหนดราคาเสนอขายซึ่งจะต้ องไม่ต่ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของธนาคารฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน
(ราคาตลาด) ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย ซึง่ จะเป็ นวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 3 วันทาการก่อนวัน
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี ้เป็ นครัง้ แรก
ทังนี
้ ้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี ้ทังหมดจะค
้
านวณโดยอ้ างอิงจากราคา
ตลาดของการออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ครั ง้ แรกเพี ยงครั ง้ เดีย ว ดังนัน้ จึงมีค วาม
เป็ นไปได้ ที่การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ ต่อมา อาจจะถือได้ ว่าเป็ นการออกและ
เสนอขายหุ้ น ที่ ราคาต่ า กว่ า ร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ
ตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ต่ อกรรมการหรื อพนักงาน
ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม) ดังนัน้ ธนาคารฯจะต้ องได้ รับมติจาก
ผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นจานวนรวมกันตั ้งแต่ร้อยละ 10 ของจานวน
เสี ย งทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น ที่ ม าประชุม และมี สิท ธิ ออกเสี ย งคัด ค้ านการเสนอขายหุ้น ในราคา
ดังกล่าว

(ข)

การดาเนินการของธนาคารฯ กรณีท่มี ีเศษของหุ้นให้ ปัดทิง้
- ไม่มี -

3.

กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั กิ ารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 7
ธนาคารทหารไทย จ ากั ด (มหาชน) ส านั ก งานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร โดย


กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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4.

5.

กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั ้งแต่วนั ที่ .............................
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้ วเสร็จ

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไขการขออนุญาต
(ก)

ขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อลดทุนจดทะเบียนของธนาคารฯ

(ข)

ขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อรับโอนหุ้นของธนาคารธนชาต มาเป็ นของธนาคารตามมาตรา 73
ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม)

(ค)

ขออนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อออกและเสนอขายหุ้นให้ แก่
ประชาชนทัว่ ไปโดยเฉพาะเจาะจง (Preferential Public Offering)

(ง)

ขออนุญ าตจากตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ เพื่ อรับ TSR และหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ของธนาคารฯ เข้ าทาการซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

(จ)

ขอจดทะเบียนลดทุนและเพิ่ มทุนจดทะเบี ยน แก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ และการจดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลง
ทุนชาระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
ธนาคารฯ จะนาเงินที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นีไ้ ปใช้ เป็ น เงินทุนเพื่อการเข้ าซื ้อหุ้นของธนาคาร
ธนชาต และเพื่อดารงอัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารฯ ที่อตั ราส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 12.00
รวมทัง้ ดารงเงินกองทุนอื่น ๆ ให้ เพียงพอตามเกณฑ์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ซึ่งธนาคารฯ ให้ ความสาคัญ
เป็ นอย่างมาก

6.

ประโยชน์ ท่บี ริษทั จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ธนาคารฯ จะน าเงินที่ ได้ รับ จากการเพิ่ มทุนไปใช้ เป็ น เงินทุนสาหรับ การเข้ าซื อ้ ธนาคารธนชาต ซึ่งเป็ น ส่วนหนึ่ งของ
โครงการรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาตในครัง้ นี ้ จะทาให้ ขนาดและศักยภาพทางธุรกิจเพิ่มขึ ้นอย่างมี
นัยสาคัญ มุ่งสู่การเป็ นธนาคารชันน
้ าขนาดใหญ่ของไทย โดยภายหลังการรวมกิจการธนาคารฯ จะมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่
ประมาณ 1.9 ล้ านล้ านบาท ฐานลูกค้ าราว 10 ล้ านคน และมีขนาดใหญ่ เป็ นลาดับที่หกในอุตสาหกรรมของธนาคาร
พาณิชย์ไทย
ธนาคารฯ และธนาคารธนชาตทังสองแห่
้
งมีจดุ แข็งซึ่งส่งเสริ มกัน กล่าวคือ ธนาคารฯ มีจุดเด่นในการระดมเงินฝากด้ วย
การน าเสนอผลิ ตภัณ ฑ์ เงินฝากที่แตกต่างจากการธนาคารแบบดัง้ เดิ ม ขณะที่ธนาคารธนชาตเป็ น ผู้นาด้ านสิน เชื่ อ
รายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อการเช่าซื ้อรถยนต์ การรวมกิจการจึงช่วยเพิ่มศักยภาพในการระดมเงินฝากจากฐานลูกค้ า
ที่เพิ่มขึน้ และสร้ างสมดุลให้ กับโครงสร้ างสินเชื่อได้ เป็ นอย่างดี ก่อให้ เกิดประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจใน 3 ด้ านหลักๆ
ดังนี ้

278

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

ประโยชน์ ด้านงบดุล: การรวมกิจการจะทาให้ มูลค่าของกิจการเพิ่มขึน้ จากการมี งบดุลที่เหมาะสม (Balance Sheet
Optimization) ผ่านการใช้ สินทรัพย์และการจัดหาเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ มีโอกาสได้ รับอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ที่สงู ขึ ้นและต้ นทุนในการจัดหาเงินทุนที่ลดลง
ประโยชน์ด้านต้นทุน: การรวมกิจการจะทาให้ ได้ ประโยชน์จากขนาดกิจการที่ใหญ่ขึ ้น (Scale) การรวมกันของหน่วยงาน
สนับสนุนที่สาคัญ เช่น การลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรที่
มีมากขึ ้น ในการพัฒนาธุรกิจและสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่มากขึ ้น
ประโยชน์ด้านรายได้: การรวมกิจการจะทาให้ ฐานลูกค้ าเพิ่มขึ ้นกว่าเท่าตัว ช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้ างรายได้ อีกทัง้
การดาเนินงานร่วมกันจะทาให้ มีประสิทธิภาพในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ กบั ลูกค้ าได้ ครอบคลุม
ยิ่งขึ ้น รวมถึงความสามารถในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
7.

8.

ประโยชน์ ท่ผี ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
(ก)

นโยบายเงินปั นผล โดยธนาคารฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 30 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษี และสารองตามกฎหมาย (ถ้ ามี) โดยธนาคารฯ จะพิจารณากระแสเงินสด และ/หรื อ โครงการ
ลงทุน หรื อ การขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดาเนินอยู่ในปั จจุบนั หรื อธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต

(ข)

ผู้จ องซือ้ หุ้น เพิ่ มทุน จะมี สิท ธิ ได้ รับ เงิน ปั นผลจากการด าเนิ น งานของธนาคารฯ เมื่อ ผู้จองซื อ้ หุ้น ได้ รับ การ
จดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน
- ไม่มี –

9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่คี ณะกรรมการธนาคารฯ มีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ

ขันตอนการด
้
าเนินการ

วัน เดือน ปี

9.1

วันประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ครัง้ ที่ พิเศษ 4/2562 เพื่ออนุมตั ิ
ให้ ลดทุนจดทะเบียน เพิม่ ทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7 สิงหาคม 2562

9.2

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

22 สิงหาคม 2562

ครัง้ ที่ 1/2562 (Record Date)
9.3

วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 เพื่ออนุมตั ใิ ห้ ลดทุนจด
ทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

9.4

จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

23 กันยายน 2562
ภายใน 14 วัน นับจากวันที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั กิ ารเพิ่มทุน
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ลาดับ

ขันตอนการด
้
าเนินการ

วัน เดือน ปี

9.5

วันที่ออก TSR

ตุลาคม 2562

9.6

วันที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR

9.7

วันที่จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนสาหรับบุคคลในวงจากัด

ธันวาคม 2562

9.8

เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นธนาคารธนชาต
และขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ

ธันวาคม 2562

9.9

วันที่จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนสาหรับผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต

ธันวาคม 2562

พฤศจิกายน 2562 – ธันวาคม 2562

ธนาคารฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ติ ตัณฑเกษม)
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

280

