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เอกสารแนบ 5
สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ของธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) ครัง้ ที่พิเศษ 4/2562 ซึ่งประชุม
เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ได้ มีมติเห็นชอบในหลักการสาหรับการดาเนินการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน) (ธนาคารธนชาต หรื อ TBANK ) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการการรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาต
(การรวมกิจการ) และเห็นชอบการเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดของธนาคารธนชาตและให้
้
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้ นของธนาคารฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยที่ประชุมได้ มีมติเห็นชอบให้ ฝ่ายจัดการของธนาคารฯ ดาเนินการเจรจา ตกลง และเข้ าทาสัญญากับ
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) (ทุนธนชาต) Scotia Netherlands Holding B.V. (BNS) ภายใต้ กรอบเงื่อนไขที่กาหนด ธนาคาร
ฯ ขอแจ้ งให้ ทราบว่า ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ธนาคารฯ ทุนธนชาต และ BNS ได้ บรรลุข้อตกลงกันและได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขาย
หุ้น เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางในการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ ในการซื ้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
จึงได้ เห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารฯ จานวน 59,253,076,299.85 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
62,371,659,263 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.95 บาท จากทุนจดทะเบียน 41,659,298,454.50 บาท เป็ นทุน จดทะเบีย น
100,912,374,754.35 บาท เพื่อ (1) รองรับการใช้ สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) และเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ (2) เสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งมิได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกั นของ
ธนาคารฯ (3) เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทุกราย โดยทุนธนชาต จะเป็ นผู้เข้ าซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ
ในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต เพื่อให้ ทุนธนชาตเสนอขายให้ กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร
ธนชาตทุกรายต่อไปในภายหลัง และ (4) เสนอขายให้ แก่ ผู้บริ หาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาต (ซึ่งจะเป็ น
บริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้ าซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program
ทังนี
้ ้ การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ตามข้ อ (1) (2) และ (3) ข้ างต้ น เป็ นส่วนหนึ่งของในแผน
จัดหาแหล่งเงินทุนตามโครงการการรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาต ดังที่จะได้ กล่าวต่อไป
ดังนัน้ ธนาคารฯ จึงขอเรี ยนชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ซึ่งมิได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคารฯ ตามข้ อ (2) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทุกราย โดยมีทุนธนชาตเป็ นผู้เข้ าซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ในส่วนที่เสนอขายให้ แก่
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต เพื่อให้ ทนุ ธนชาตเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายต่อไปในภายหลัง
ตามข้ อ (3) ข้ างต้ น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.

ความเป็ นมาและลักษณะของรายการ รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกาหนด
ราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการกาหนดราคาตลาด
1.1

ความเป็ นมาและลักษณะของรายการ และรายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ด้ ว ย (ก) ธนาคารฯ และ (ข) ทุ น ธนชาต และ (ค) The Bank of Nova Scotia (ซึ่ ง มี Scotia Netherlands
Holding B.V. (BNS) ผู้ถือหุ้น ใหญ่ ของธนาคารธนชาตเป็ นบริ ษัท ในกลุ่ม ) ได้ มีการดาเนิน การโดยสมัครใจ
ในอันที่จะรวมกิจการของธนาคารฯ และธนาคารธนชาตเข้ าด้ วยกันตามนโยบายที่รัฐให้ การสนับสนุน ซึง่ รวมถึง
การจะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการดังกล่าว โดยการรวมกิจการของ
ธนาคารทังสองแห่
้
งจะทาให้ เกิดธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ขึ ้น เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจทาง

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

287

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ

การเงิน ลดต้ นทุนในการบริ หารจัดการ สร้ างประสิทธิภาพในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ กับลูกค้ าได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดีขึ ้น และสามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพให้ แก่ระบบสถาบันการเงิน รวมทัง้
เป็ นการเพิ่มความเชื่อมัน่ ของภาคประชาชนที่มีต่อระบบสถาบันการเงินไทย โดยธนาคารที่จะเกิดจากการรวม
กิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาต (Merged Bank) จะมีผ้ ูถือหุ้นใหญ่ คือ ING Bank N.V. (ING)
ทุนธนชาต และกระทรวงการคลัง
ก่อนการรวมกิจการ ทุนธนชาตและธนาคารธนชาตจะดาเนินการการปรับโครงสร้ างธุรกิจของทุนธนชาตและ
ธนาคารธนชาต (การปรั บโครงสร้ างฯ) โดยภายหลังจากการปรับโครงสร้ างฯ แล้ ว ธนาคารฯ และธนาคาร
ธนชาตจะเข้ าสู่กระบวนการรวมกิจการ โดยมี ขัน้ ตอนที่สาคัญ ได้ แก่ 1) การเข้ าซือ้ หุ้นสามัญ ของธนาคาร
ธนชาตจากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย และ 2) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต และ 3) การโอนกิจการทัง้ หมดของธนาคารธนชาต (Entire Business Transfer)
ให้ แก่ธนาคารฯ ซึง่ คาดว่าจะแล้ วเสร็จภายในปี 2564
ในการดาเนิ นการเสนอซือ้ หุ้นสามัญ ของธนาคารธนชาตจากผู้ถือ หุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย ซึ่งได้ แก่
ทุนธนชาต BNS และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ตามข้ อ 1) ข้ างต้ น ซึ่งมีจานวนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 6,064,862,170 หุ้น
ซึง่ คิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต
้
ทังนี
้ ้ ราคาซื ้อขาย
ต่อหุ้นจะกาหนดจากสมการดังต่อไปนี ้
ราคาซื ้อขายหุ้นในวันที่ทารายการ (ราคา
ซื ้อขายหุ้นเบื ้องต้ น)ของธนาคารธนชาต

=

มูลค่าทางบัญชีของธนาคารธนชาตตามงบการเงินรวม
บวก: กาไรจากการปรับโครงสร้ างฯ
บวก: ส่วนเพิ่ม 9,245 ล้ านบาท
ลบ: มูลค่าทางบัญชีของบริ ษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จากัด
(ธนชาต โบรกเกอร์ ) ตามงบการเงิ น รวมของ
ธนาคารธนชาต
ลบ: มูลค่าทางบัญ ชีของบริ ษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน
ธนชาต จากัด (บลจ. ธนชาต) ตามงบการเงินรวม
ของธนาคารธนชาต
หารด้ วย: จ านวนหุ้น สามัญ ที่ ออกและชาระแล้ วทัง้ หมด
ของธนาคารธนชาต

โดยอ้ างอิงจากงบการเงิน ฉบับล่าสุดของธนาคารธนชาตที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
ธนาคารธนชาต และข้ อมูลผลประกอบการของธนาคารธนชาตในเดือนถัดไปภายหลังจากวันที่สิน้ สุดของ
งบการเงิน ฉบับ ล่ าสุด ดัง กล่ า ว ซึ่ง เป็ น ข้ อ มูล ที่ จัด ท าโดยฝ่ ายจัด การของธนาคารธนชาต (Management
Account) และหักด้ วยส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทางการเงิน (TFRS 9) (ถ้ ามี)
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โดยภายหลังวันที่ทารายการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารธนชาตจะทาการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงิน
ของงบการเงิน รวมฉบับ ตรวจสอบล่ าสุด ดังกล่า วของธนาคารธนชาตภายหลังจากวัน ที่ สิ น้ สุด งบการเงิน
ฉบับตรวจสอบล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันที่ทารายการเพื่อใช้ ในการคานวณราคา
และปรับปรุ งด้ วยกาไรสุทธิ เฉลี่ยต่อวันของธนาคารธนชาต บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ ตัง้ แต่วันที่
1 มกราคมถึงวันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันที่ทารายการ คูณด้ วยจานวนวันตั ้งแต่วนั แรกของเดือนจนถึง
วันที่ทารายการ เพื่อใช้ ในการปรับราคาสุดท้ าย (ราคาสุดท้ าย) ตามเกณฑ์การกาหนดราคาต่อไป
หากวันที่ทารายการเกิดในเดือนธันวาคม 2562 จะใช้ งบการเงินจากงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตสิ ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ที่ได้ รับอนุญาต และข้ อมูลผลประกอบการรวม
ของธนาคารธนชาต ซึ่งจัดทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคาร สาหรับรอบเดือนตุลาคม 2562 เพื่ ออ้ างอิงการ
กาหนดราคาเบื ้องต้ น และจะใช้ งบการเงินรวมของธนาคารธนชาตสิ ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าต บวกด้ ว ยก าไรสุท ธิ เฉลี่ ย ต่ อ วัน ตัง้ แต่ วัน ที่ 1 มกราคม ถึ งวัน ที่ 30
พฤศจิกายน 2562 คูณกับจานวนวันตั ้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ทารายการ เพื่ออ้ างอิงการกาหนด
ราคาสุดท้ าย โดยธนาคารฯ และทุนธนชาตจะมีมติคณะกรรมการเพื่อประกาศราคาซื ้อขายเบื ้องต้ นที่ใช้ ในการ
ทารายการ ภายใน 1-7 วัน ล่วงหน้ า ก่อนวันที่ทารายการบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ โดยชาระค่าตอบแทนเป็ น
เงินสดหรื อตราสารที่เทียบเท่าเงินสด
การปรับราคาและชาระเงินสาหรับราคาขายหุ้นธนาคารธนชาตในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารธนชาต
ได้ แก่ ทุนธนชาต และ BNS จะพิจารณาจาก มูลค่าส่วนต่างของราคาเบื ้องต้ นและราคาสุดท้ ายของราคาขาย
หุ้นธนาคารธนชาต กับมูลค่าส่วนต่างของราคาซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ณ วันที่ทารายการ และราคา
ซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่ มทุน ของธนาคารฯ ตามเกณฑ์ กาหนดราคาซือ้ หุ้น สามัญ ของธนาคารฯ โดยอ้ างอิ งข้ อมูล
ทางการเงินของธนาคารฯ ตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุดโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารฯ
บวกด้ วยกาไรสุทธิเฉลี่ยต่อวันตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คูณกับจานวนวันตั ้งแต่วนั ที่
1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ ทารายการ เพื่ ออ้ างอิงการก าหนดราคาสุดท้ าย เพื่ อชาระส่วนต่ า งของมูลค่ า
ขายหุ้นธนาคารธนชาตและมูลค่าซื ้อหุ้นธนาคารฯ ระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และธนาคารฯ ต่อไป
สาหรับเงื่อนไขการปรับราคาการขายหุ้นธนาคารธนชาต และการชาระเงินสาหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร
ธนชาต ปรากฏดังนี ้
1)

กรณี ที่มูลค่าตามราคาเบื ้องต้ นต่ากว่าราคาสุดท้ ายของราคาขายหุ้นธนาคารธนชาต ธนาคารฯ จะ
จ่ายเงินส่วนต่างให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่ขายหุ้นธนาคารธนชาต

2)

กรณี ที่มูลค่าตามราคาเบื ้องต้ นสูงกว่าราคาสุดท้ ายของราคาขายหุ้นธนาคารธนชาต ธนาคารฯ จะ
ยกประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่ขายหุ้นธนาคารธนชาตดังกล่าว

ในการนี ้ ธนาคารฯ จึงมีความจาเป็ นต้ องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดของธนาคารธนชาต
้
โดย
ธนาคารฯ มีแผนที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลต่าง ๆ
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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(ก)

เพื่อรองรับการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR เป็ นจานวนไม่เกิน 31,481,481,482 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ ุนละ 0.95 บาท ทัง้ นี ้ TSR 1 หน่วย สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในการนี ้
ธนาคารฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนผ่าน TSR เป็ นจานวนไม่เกิน 42,500,000,000 บาท โดย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทัง้ ผู้รับมอบอานาจ
จากบุคคลดังกล่าว จะเป็ นผู้กาหนดและประกาศราคาใช้ สิทธิ สดุ ท้ ายตาม TSR และอัตราส่วนการ
จัดสรรสุดท้ าย ภายในสองวันทาการก่อนวันที่จะมีการขึ ้นเครื่ องหมาย XT
ทัง้ นี ้ ธนาคารฯ จะกาหนดราคาใช้ สิทธิของ TSR 1.35 บาท – 1.60 บาทต่อหุ้น โดยหากใช้ ราคาใช้
สิทธิขนต
ั ้ ่าดังกล่าวเพื่อคานวณเปรี ยบเทียบกับราคาตลาด ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ (7
สิงหาคม 2562) จะพบว่าราคาใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ นราคาที่มีส่วนลดร้ อยละ 14.5 – ร้ อยละ 27.9 ของ
ราคาตลาด (ซึง่ เป็ นราคาที่คานวณจากราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของธนาคารฯ ที่ซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ เป็ น ระยะเวลาย้ อ นหลัง 7 วัน ท าการติ ด ต่ อ กัน ก่ อนวัน ประชุม คณะกรรมการ
ธนาคารฯ กล่าวคือ 1.87 บาทต่อหุ้น)
นอกจากนี ้ หากผู้ถือ TSR รายใดไม่ได้ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR เต็มจานวนหรื อไม่ได้
ใช้ สิทธิเลย เป็ นผลให้ มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้ สิทธิตาม TSR เหลือ ธนาคารฯ จะจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับ TSR (Record date) ซึง่ แสดงเจตนา
ใช้ สิท ธิ จ องซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น (โดยไม่ รวมผู้ถื อ TSR ที่ ไม่ ได้ เป็ น ผู้ถื อ หุ้ น ของธนาคารฯ ในวัน
Record date ดั ง กล่ า ว) โดยผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม สามารถจองซื อ้ หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น เกิ น สิ ท ธิ ไ ด้ โดย
ไม่จาเป็ นต้ องใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR โดยในกรณี ที่ห้ ุนสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ
มีจานวนน้ อยกว่าจานวนที่มีผ้ ูถือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นเกินสิทธิรวมกัน ธนาคารฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่แสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้นเกิ นสิทธิและชาระเงินค่าจอง
ซือ้ หุ้น เพิ่ม ทุนครบทัง้ จานวนภายในระยะเวลาที่ ธนาคารฯ ก าหนดตามสัด ส่วนการถื อ หุ้น ณ วัน
ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ได้ รับ TSR จนกว่ า จะครบจ านวนของหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุน ทัง้ หมด
ที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลื อมีจานวนมากกว่าจานวนที่มีผ้ ูถือหุ้น
เดิมจองซื ้อหุ้นเกินสิทธิรวมกัน ธนาคารฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือทังหมดให้
้
แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิ ม ทุก รายที่ แสดงความจานงในการจองซือ้ หุ้น เกิ นสิ ท ธิ แ ละชาระเงิน ค่า จองซือ้ หุ้น เพิ่ ม ทุน ครบ
ทังจ
้ านวนภายในระยะเวลาที่ธนาคารฯ กาหนด
ทัง้ นี ้ หากในอนาคตกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การออกและจัดสรร TSR อนุญ าตให้ สามารถท าได้
ธนาคารฯ ขอสงวนสิท ธิ ใช้ ดุลพิ นิจ พิจ ารณาไม่ จัดสรร TSR ให้ แก่ ผ้ ูถือ หุ้น รายใด หากการจัด สรร
ดังกล่าวทาให้ หรื ออาจเป็ นผลให้ (ก) เป็ นการกระทาขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อระเบียบข้ อบังคับ
ใด ๆ ของประเทศไทย หรื อต่างประเทศ และ/หรื อข้ อบังคับของธนาคารฯ หรื อ (ข) ธนาคารฯ มีหน้ าที่
ต้ องปฏิ บัติ ห รื อ ต้ อ งด าเนิ น การใด ๆ เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากที่ ต้ อ งด าเนิ น การตามกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย หรื อ (ค) ไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไขที่กาหนดในการจัดสรร TSR ทังนี
้ ้ ธนาคารฯ อาจจัดสรร TSR ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้ ข้อยกเว้ นที่มีอยู่ภายใต้ กฎหมายต่างประเทศที่มีผล
ใช้ บงั คับอยู่และสามารถดาเนินการได้ ในเวลานัน้ ยกตัวอย่าง เช่น ธนาคารฯ จะสามารถจัดสรร TSR
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ให้ แก่ นั ก ลงทุ น สถาบั น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ (Qualified Institutional Investors) และนั ก ลงทุ น อาชี พ
(Professional Investors) ในบางประเทศได้ ภายใต้ กฎหมายและข้ อยกเว้ นที่เกี่ยวข้ องของประเทศ
นัน้ ๆ
ทัง้ นี ้ สาหรับ การจัด สรรหุ้น ส่ วนที่ เหลื อ จากการใช้ สิ ท ธิ ภายใต้ TSR นัน้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิท ธิ
ใช้ ดุลพินิจพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นรายใด หากการจัดสรร
ดังกล่าวทาให้ หรื ออาจเป็ นผลให้ (ก) เป็ นการกระทาขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อระเบียบข้ อบังคับ
ใด ๆ ของประเทศไทย หรื อต่างประเทศ และ/หรื อข้ อบังคับของธนาคารฯ หรื อ (ข) ธนาคารฯ มีหน้ าที่
ต้ องปฏิ บัติ ห รื อ ต้ อ งด าเนิ น การใด ๆ เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากที่ ต้ อ งด าเนิ น การตามกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย หรื อ (ค) ไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไข ที่กาหนดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการใช้ สิทธิ
ภายใต้ TSR ทังนี
้ ้ ธนาคารฯ อาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่ง
เป็ น การเฉพาะก็ ได้ ภายใต้ ข้อ ยกเว้ น ที่ มี อ ยู่ภายใต้ ก ฎหมายต่ างประเทศที่ มี ผลใช้ บังคับ อยู่และ
สามารถดาเนินการได้ ในเวลานัน้ ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารฯ จะสามารถจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน
ให้ แก่ นั ก ลงทุ น สถาบั น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ (Qualified Institutional Investors) และนั ก ลงทุ น อาชี พ
(Professional Investors) ในบางประเทศได้ ภายใต้ กฎหมายและข้ อยกเว้ นที่เกี่ยวข้ องของประเทศ
นัน้ ๆ
(ข)

ให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งมิได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคารฯ จานวน
ทังสิ
้ ้นไม่เกิน 3,067,340,365 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.95 บาท ภายหลังจากการจัดหาแหล่งเงินทุน
ตามข้ อ 1.1(ก) เสร็จสิ ้น ในการนี ้ ธนาคารฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด เป็ นจานวนไม่เกิน 6,400,000,000 บาท และธนาคารฯ มอบหมายให้
คณะกรรมการธนาคารฯ หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกาหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด
ภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1)

ราคาเสนอขายจะต้ องไม่ ต่ากว่า 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญ ชีต่ อหุ้น ของธนาคารฯ 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
ภายหลังจากวันที่สิน้ สุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
บวกด้ วยเงินระดมทุนที่ได้ จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม TSR
และที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ตามข้ อ 1.1(ก) และหักด้ วยส่วนปรับปรุงของ
ผลกระทบจากหลัก การกัน เงิน สารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับ ที่ 9 เรื่ อ ง
เครื่ องมือทางการเงิน (TFRS 9) และ

(2)

ราคาเสนอขายจะต้ อ งไม่ ต่ า กว่ า ราคาถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน า้ หนั ก ของหุ้ นของธนาคารฯ ใน
ตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ ย้ อนหลังไม่ น้อยกว่า 7 วันท าการติด ต่อกั น แต่ไม่เกิน 15 วันท าการ
ติดต่อกัน (ราคาตลาด) ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้น ทัง้ นี ้ หากมีเหตุอันสมควรเมื่อ
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พิจารณาถึงประโยชน์ ที่ดีที่สุดของธนาคารฯ ธนาคารฯ อาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมี
ส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้ อยละ 10 ของราคาตลาด
(ค)

ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทุกราย จานวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุ้น มูลค่าตราไว้ ห้ นุ ละ
0.95 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นจะเป็ นราคาเท่ากับ 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของธนาคารฯ
โดยอ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของธนาคารฯ ที่ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารฯ และข้ อมูลทางการเงินของธนาคารฯ ซึง่ เป็ นข้ อมูล
ที่จดั ทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคารฯ สาหรับผลประกอบการภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดของงบการเงิ น
ฉบับล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บวกด้ วยเงินระดมทุนที่ได้ จากการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม TSR และที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ตามข้ อ 1.1(ก)
และหักด้ วยส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมื อทางการเงิน (TFRS 9) โดยทุนธนชาตจะเป็ นผู้เข้ าซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
ธนาคารฯ ในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต เพื่อให้ ทุนธนชาตเสนอขาย
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายต่อไปในภายหลัง
อนึ่ ง ผู้ถื อ หุ้น เดิม ของธนาคารธนชาตแต่ ละกลุ่ม (ทุน ธนชาต , BNS, ทุน ธนชาตเพื่ อ เสนอขายต่ อ
ผู้ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยของธนาคารธนชาตในภายหลัง ) จะสามารถใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของ
ธนาคารฯ ได้ เป็ นจานวนไม่เกินกว่าที่จานวนที่ได้ กาหนดไว้ ในตารางด้ านล่าง ทัง้ นี ้ ในส่วนของการ
จัด สรรหุ้น ให้ กับ ผู้ถื อหุ้ น รายย่ อ ยของธนาคารธนชาตโดยทุ น ธนชาต หากมี ห้ ุ น คงเหลื อ จากการ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น ทุนธนชาตจะจัดสรรหุ้นให้ กับผู้ถือหุ้นรายย่อ ย
ของธนาคารธนชาตที่แสดงความจานงขอใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นเกินสัดส่วนการถือหุ้น (pro rata) อย่างไร
ก็ต าม หากยังคงมี ห้ ุน ของธนาคารฯ คงเหลื อจากการจัด สรร ทุน ธนชาตอาจมี ค วามจาเป็ น ต้ อ ง
ถือครองหุ้นดังกล่าวไว้ เอง
ในการนี ้ ธนาคารฯ จะออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวนไม่ เกิ น 27,622,837,416 หุ้น
ดังกล่าว ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทุกราย ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ
ตามข้ อ 1.1(ก) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจากัด ตามข้ อ 1.1(ข)
เสร็จสิ ้น
ทังนี
้ ้ หากคานวณราคาเสนอขายที่ 1.1 เท่าของมูลค่าทางบัญชีล่าสุดของหุ้นของธนาคารฯ ณ วันที่
มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ (วันที่ 7 สิงหาคม 2562) ราคาเสนอขายดังกล่าวจะไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 90 ของราคาตลาด (ซึ่งเป็ นราคาที่คานวณจากราคาปิ ดถัวเฉลี่ย ถ่วงน า้ หนัก ของหุ้นของ
ธนาคารฯ ที่ ซื อ้ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ เป็ น ระยะเวลาย้ อนหลั ง 7 วัน ท าการติ ด ต่ อ กั น ก่ อ น
วันประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ กล่าวคือ 1.87 บาทต่อหุ้น) อย่างไรก็ดี เนื่องจากราคาเสนอขาย
หุ้น ในส่ วนนี จ้ ะต้ องค านวณที่ 1.1 เท่ าของมูลค่ าทางบัญ ชีล่าสุดของหุ้น ของธนาคารฯ ภายหลัง
ปรับปรุงมูลค่าจากการจัดหาแหล่งเงินทุนตามข้ อ 1.1(ก) ข้ างต้ น ดังนัน้ จึงยังมีความเป็ นไปได้ ที่การ
เสนอขายหุ้ น จ านวนดัง กล่ า วจะถื อ เป็ น การเสนอขายให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไปโดยเฉพาะเจาะจง
(Preferential Public Offering) ที่ราคาซึ่งอาจจะต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด และต้ องได้ รับมติ
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จากผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียง และต้ องไม่มีผ้ ูถือหุ้นจานวนรวมกันตั ้งแต่ร้อยละ 10 ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้ านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว
โดยธนาคารฯ จะจั ด สรรหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แก่ ผ้ ู ถื อหุ้ นเดิ ม ของธนาคารธนชาตแต่ ล ะราย
ในอัตราส่วนดังต่อไปนี ้
ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาต
ทุนธนชาต

จานวนหุ้นที่จดั สรร
ไม่ เกิ น 21,663,091,024 หุ้ น หรื อ คิ ด เป็ น สัด ส่ ว นประมาณ
ร้ อยละ 20.1 – ร้ อยละ 23.3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของธนาคารฯ
้
(ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุคคลในวงจากัด และ (3) ผู้ถือหุ้นของ
ธนาคารธนชาตทุ ก ราย โดยไม่ ร วมโครงการ TMB Stock
Retention Program ในครัง้ นี ้)
ทั ง้ นี จ้ านวนเงิ น เพิ่ ม ทุ น ของทุ น ธนชาตจะไม่ เ กิ น 45 ,200
ล้ านบาท ซึ่ ง จ านวนเงิ น ดั ง กล่ า วอาจเพิ่ ม ขึ น้ ได้ หากทุ น
ธนชาตมีสดั ส่วนการถือหุ้นในธนาคารฯ น้ อยกว่าร้ อยละ 20.1

BNS

ไม่ เ กิ น 5,926,197,357 หุ้ น หรื อ คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นประมาณ
ร้ อยละ 5.6 - ร้ อยละ 6.4 ของจ านวนหุ้ นที่ จ าหน่ า ยได้ แ ล้ ว
ทังหมดของธนาคารฯ
้
(ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุคคลในวงจากัด และ (3) ผู้ถือหุ้นของ
ธนาคารธนชาตทุ ก ราย โดยไม่ ร วมโครงการ TMB Stock
Retention Program ในครัง้ นี ้)
ทังนี
้ ้จานวนเงินเพิ่มทุนของ BNS จะไม่เกิน 12,365 ล้ านบาท

ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 33,549,035 หุ้น หรื อคิด เป็ น สัดส่ วนประมาณร้ อยละ
รายย่อยของธนาคารธนชาตใน
0.03 – ร้ อยละ 0.04ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
ธนาคารฯ(ภายหลั ง การเสนอขายหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แก่
ภายหลัง
(1) ผู้ ถื อ TSR (2) บุ ค คลในวงจ า กั ด และ (3) ผู้ ถื อหุ้ น
ของธนาคารธนชาตทุกราย โดยไม่รวม โครงการ TMB Stock
Retention Program ในครั ง้ นี )้ โดยจั ด สรรตามสั ด ส่ ว นการ
ถื อ หุ้ นในธนาคารธนชาตของผู้ ถื อ หุ้ นรายย่ อ ยของธนาคาร
ธนชาต
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ทัง้ นี ้ การจัดสรรหุ้นตาม (ค) ถือเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง
(Preferential Public Offering) ที่ราคาซึง่ อาจจะต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามข้ อ 27(5) ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นออกใหม่
(รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) (ประกาศการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ )
1.2

การกาหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาเสนอขาย
(ก)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัดตามข้ อ 1.1(ข)
ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด ดังที่กล่าวมาในข้ อ 1.1(ข) เป็ นราคาที่มีความ
เหมาะสม เนื่องจาก เป็ นราคาที่อ้างอิงราคาตลาดของหุ้นของธนาคารฯ ก่อนวันกาหนดราคาเสนอ
ขายและจะไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นธนาคารฯ ประกอบกับธนาคารฯ จะได้ รับ
เงินทุนมาช่วยสนับสนุนการเข้ าซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตและสามารถดารงอัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่
1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารฯ ที่อตั ราส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 12.00

(ข)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปโดยเฉพาะเจาะจง (Preferential Public
Offering) ตามข้ อ 1.1(ค)
ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่ ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต เป็ นความตกลงร่ วมกันระหว่าง
ธนาคารฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองรายแรกของธนาคารธนชาต โดยธนาคารฯ เห็นว่าราคาเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทุกรายดังที่กล่าวมาในข้ อ 1.1(ค) เป็ นราคาที่มี
ความเหมาะสม เนื่องจาก หากคานวณราคาเสนอขายที่ 1.1 เท่าของมูลค่าทางบัญชีล่าสุดของหุ้น
ของธนาคารฯ ณ วันที่มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 90 ของราคาตลาด ประกอบกับธนาคารฯ จะได้ รับเงินทุนมาช่วยสนับสนุนการเข้ าซื ้อหุ้น ของ
ธนาคารธนชาตและสามารถดารงอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์ เสี่ยงของธนาคารฯ ที่
อัตราส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 12.00

1.3

การกาหนดราคาตลาด
(ก)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัดตามข้ อ 1.1(ข)
ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของธนาคารฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง
ไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนกาหนดเสนอขายหุ้น

(ข)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปโดยเฉพาะเจาะจง (Preferential Public
Offering) ตามข้ อ 1.1(ค)
ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของธนาคารฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง
7 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ กล่าวคือ 1.87 บาทต่อหุ้น

2.
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2.1

วัตถุประสงค์ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้ เงิน
ธนาคารฯ จะนาเงินที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุน ในครัง้ นีไ้ ปใช้ เป็ น เงินทุนเพื่อการเข้ าซือ้ หุ้น
ของธนาคารธนชาต และเพื่อดารงอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารฯ ที่อัตราส่วน
ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 12.00

2.2

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
ลักษณะของโครงการ
ธนาคารฯ จะเข้ าซือ้ หุ้นทัง้ หมดในธนาคารธนชาต (ภายหลังการปรับโครงสร้ างฯ) จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน
6,064,862,170 หุ้น จากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย (ได้ แก่ ทุนธนชาต BNS และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น)
ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้ อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจาหน่า ยได้ แล้ วทัง้ หมดของธนาคารธนชาตโดยราคา
ซื ้อขายต่อหุ้นจะกาหนดจากสมการดังต่อไปนี ้
ราคาซือ้ ขายหุ้น ในวันที่ทารายการ (ราคา
ซื ้อขายหุ้นเบื ้องต้ น) ของธนาคารธนชาต

=

มูลค่าทางบัญชีของธนาคารธนชาตตามงบการเงินรวม
บวก: กาไรจากการปรับโครงสร้ างฯ
บวก: ส่วนเพิ่ม 9,245 ล้ านบาท
ลบ: มู ล ค่ า ทางบั ญ ชี ข องธนชาต โบรกเกอร์ ตาม
งบการเงินรวมของธนาคารธนชาต
ลบ: มูลค่าทางบัญ ชีของ บลจ. ธนชาตตามงบการเงิน
รวมของธนาคารธนชาต
หารด้ วย: จานวนหุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ วทัง้ หมด
ของธนาคารธนชาต

โดยอ้ างอิงจากงบการเงินฉบับล่าสุดของธนาคารธนชาตที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
ธนาคารธนชาต และข้ อมูลผลประกอบการของธนาคารธนชาตในเดือนถัดไปภายหลังจากวันที่สิน้ สุดของ
งบการเงิน ฉบับ ล่ า สุด ดังกล่ า ว ซึ่ง เป็ น ข้ อ มูล ที่ จัด ท าโดยฝ่ ายจัด การของธนาคารธนชาต (Management
Account) และหักด้ วยส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทางการเงิน (TFRS 9) (ถ้ ามี)
โดยภายหลังวันที่ทารายการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารธนชาตจะทาการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงิน
ของงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุดดังกล่าวของธนาคารธนชาตภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดงบการเงินฉบับ
ตรวจสอบล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันที่ทารายการเพื่อใช้ ในการคานวณราคา และ
ปรั บ ปรุ งด้ ว ยก าไรสุท ธิ เฉลี่ ย ต่ อ วัน ของธนาคารธนชาต บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ ตัง้ แต่ วัน ที่
1 มกราคมถึงวันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันที่ทารายการ คูณด้ วยจานวนวันตั ้งแต่วนั แรกของเดือนจนถึง
วันที่ทารายการ เพื่อใช้ ในการปรับราคาสุดท้ าย ตามเกณฑ์การกาหนดราคาต่อไป

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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หากวันที่ทารายการเกิดในเดือนธันวาคม 2562 จะใช้ งบการเงินจากงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตสิ ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ที่ได้ รับอนุญาต และข้ อมูลผลประกอบการรวม
ของธนาคารธนชาต ซึ่งจัดทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคาร สาหรับรอบเดือนตุลาคม 2562 เพื่ ออ้ างอิงการ
กาหนดราคาเบื ้องต้ น และจะใช้ งบการเงินรวมของธนาคารธนชาตสิ ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าต บวกด้ ว ยก าไรสุท ธิ เฉลี่ ย ต่ อ วัน ตัง้ แต่ วัน ที่ 1 มกราคม ถึ งวัน ที่ 30
พฤศจิกายน 2562 คูณกับจานวนวันตั ้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ทารายการเพื่ออ้ างอิงการกาหนด
ราคาสุดท้ าย
การปรับราคาและชาระเงินสาหรับราคาขายหุ้นธนาคารธนชาตในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารธนชาต
ได้ แก่ ทุนธนชาต และ BNS จะพิจารณาจาก มูลค่าส่วนต่างของราคาเบื อ้ งต้ นและราคาสุดท้ า ยของราคา
ขายหุ้นธนาคารธนชาต กับมูลค่าส่วนต่างของราคาซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ณ วันที่ทารายการ และ
ราคาซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ตามเกณฑ์กาหนดราคาซื ้อหุ้นสามัญของธนาคารฯ โดยอ้ างอิงข้ อมูล
ทางการเงินของธนาคารฯ ตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุดโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารฯ
บวกด้ วยกาไรสุทธิเฉลี่ยต่อวันตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คูณกับจานวนวันตั ้งแต่วนั ที่
1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ ทารายการ เพื่ ออ้ างอิงการก าหนดราคาสุดท้ าย เพื่ อชาระส่วนต่ า งของมูลค่ า
ขายหุ้นธนาคารธนชาตและมูลค่าซื ้อหุ้นธนาคารฯ ระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และธนาคารฯ ต่อไป
สาหรับเงื่อนไขการปรับราคาการขายหุ้นธนาคารธนชาต และการชาระเงินสาหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร
ธนชาต ปรากฏดังนี ้
1)

กรณี ที่มูลค่าตามราคาเบื อ้ งต้ น ต่ากว่าราคาสุด ท้ ายของราคาขายหุ้นธนาคารธนชาต ธนาคารฯ
จะจ่ายเงินส่วนต่างให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่ขายหุ้นธนาคารธนชาต

2)

กรณีที่มลู ค่าตามราคาเบื ้องต้ นสูงกว่าราคาสุดท้ ายของราคาขายหุ้นธนาคารธนชาต ธนาคารฯ จะยก
ประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่ขายหุ้นธนาคารธนชาตดังกล่าว

โดยธนาคารฯ และทุนธนชาตจะมีมติคณะกรรมการ เพื่อประกาศราคาซื ้อขายเบื ้องต้ นที่ใช้ ในการทารายการ
บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันที่ทารายการ โดยชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสดหรื อตราสารที่เทียบเท่า
เงิน สด โดยที่ ป ระชุม คณะกรรมการธนาคารฯ มี ค วามเห็ น ว่า ราคาซือ้ หุ้น ของธนาคารธนชาตเป็ น ราคาที่
เหมาะสมเนื่องจาก การรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาตในครัง้ นี ้ จะทาให้ ขนาดและศักยภาพ
ทางธุรกิจเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ มุ่งสู่การเป็ นธนาคารชันน
้ าขนาดใหญ่ของไทย โดยภายหลังการรวมกิจการ
ธนาคารฯ จะมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้ านล้ านบาท ฐานลูกค้ าราว 10 ล้ านคน และมีขนาดใหญ่เป็ น
ลาดับที่หกในอุตสาหกรรมของธนาคารพาณิชย์ไทย
อย่างไรก็ดี คู่สัญญาจะต้ องเจรจาเพื่อตกลงกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการซื ้อขายหุ้น หาก (1) ราคาเสนอขาย
เบื ้องต้ น เพิ่มขึน้ หรื อลดลงจากราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต ซึ่งคานวณโดยอ้ างอิงตามงบการเงินรวมที่
ตรวจสอบแล้ วสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นสัดส่วนตั ้งแต่ร้อยละ 15 ขึ ้นไป หรื อ (2) ในกรณีที่มลู ค่า
ทางบัญชีของธนาคารฯ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพื่ อรองรับ TSR และการออกและเสนอขายหุ้น
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ให้ แก่บุคคลในวงจากัด ซึ่งอ้ างอิงตามข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของ
ธนาคารฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารฯ และข้ อมูลทางการเงินของธนาคารฯ
ที่ จัด ท าโดยฝ่ ายจัด การของธนาคารฯ ส าหรั บ ผลประกอบการภายหลังจากวัน ที่ สิ น้ สุด ของงบการเงิ น ที่
ตรวจสอบแล้ วฉบับล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากมูลค่าทางบัญชีของหุ้นของ
ธนาคารที่รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับ TSR และการออกและเสนอขายหุ้นให้ แก่บุคคลในวงจากัด
ซึ่งอ้ างอิงตามงบการเงินรวมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นสัดส่วนตัง้ แต่ร้อยละ 15 ขึน้ ไป ทัง้ นี ้
หากคู่สัญญาตามสัญญาซื ้อขายหุ้นไม่สามารถตกลงกันได้ ภายในระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ ในสัญญา สัญญา
ซื ้อขายหุ้นดังกล่าวจะเป็ นอันเลิกกัน
อนึ่ง ราคาซื ้อขายหุ้นในธนาคารธนชาตสุดท้ าย อาจปรับเพิ่มขึน้ หรื อลดลงได้ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาซื ้อขายหุ้น
อนึ่ง บริษัทย่อยของธนาคารธนชาต 2 แห่ง (ภายหลังการปรับโครงสร้ างฯ) ที่ธนาคารฯ จะได้ มาจากธุรกรรมการ
ซื ้อหุ้นในธนาคารธนชาตในครัง้ นี ้ ได้ แก่

บริษัทย่ อยของธนาคารธนชาต

สัดส่ วนการถือหุ้นของธนาคาร
ธนชาตในบริษัทย่ อยดังกล่ าว
(ร้ อยละ)

ธนชาต โบรกเกอร์

100.00

บลจ. ธนชาต

75.00

ทัง้ นี ้ ในส่ ว นของ บลจ. ธนชาต นัน้ คู่สัญ ญาได้ ต กลงกัน ไว้ ภ ายใต้ สัญ ญาซื อ้ ขายหุ้ น ให้ ธ นาคารธนชาต
ดาเนิ นการขายหุ้นที่ ธนาคารธนชาตถื ออยู่ใน บลจ. ธนชาต ทัง้ หมดคิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 75.00 ของหุ้น
ทังหมดของ
้
บลจ. ธนชาต ให้ แก่บุคคลภายนอก โดยคู่สัญญาคาดว่าธนาคารธนชาตจะสามารถดาเนินการ
ขายหุ้นดังกล่าวได้ สาเร็ จก่อนหรื อพร้ อมกับการเข้ าทาธุรกรรมซื ้อขายหุ้นธนาคารธนชาตภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขาย
หุ้นแล้ วเสร็ จ อย่างไรก็ดี หากธนาคารธนชาตไม่สามารถขายหุ้นดังกล่าวได้ แล้ วเสร็ จก่อนหรื อพร้ อมกับการที่
ธนาคารฯ จะเข้ าซือ้ หุ้นธนาคารธนชาตภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้น ธนาคารฯ ก็จะดาเนินการให้ ธนาคารธนชาต
ขายหุ้นใน บลจ. ธนชาต จานวนดังกล่าวให้ แก่บุคคลภายนอกต่อไปภายหลังจากที่ธนาคารฯ เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้น
ของธนาคารธนชาตแล้ ว
สาหรับหุ้นในธนชาต โบรกเกอร์ นัน้ ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ คู่สัญญายั งไม่มีเจตนาที่จะขายหุ้นดังกล่าว
ให้ แก่บคุ คลภายนอก
โอกาสทีโ่ ครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้แก่ธนาคารฯ
เงินทุนจากการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ ธนาคารจะนาไปเป็ นส่วนหนึ่งในเงินทุนซื ้อธนาคารธนชาต ซึ่งจะทาให้ จะขนาด
และศักยภาพทางธุรกิจเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ มุ่งสู่การเป็ นธนาคารชันน
้ าขนาดใหญ่ของไทย โดยภายหลัง

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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การรวมกิจการธนาคารฯ จะมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้ านล้ านบาท ฐานลูกค้ าราว 10 ล้ านคน และมี
ขนาดใหญ่เป็ นลาดับที่หกในอุตสาหกรรมของธนาคารพาณิชย์ไทย
ผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิ ดขึ้นกับธนาคารฯ หากไม่สามารถดาเนิ นโครงการได้สาเร็ จ
ธนาคารฯ มีค วามจาเป็ น ต้ องจัดหาแหล่ งเงิน ทุน อื่นๆ เพิ่ม เติม เพื่ อการเข้ าซือ้ หุ้น ของธนาคารธนชาต หรื อ
อาจไม่สามารถดารงอัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารฯ ที่อตั ราส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ
12.00 รวมทังด
้ ารงเงินกองทุนอื่น ๆ ให้ เพียงพอตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ความเสีย่ งจากการดาเนิ นโครงการ

3.

(ก)

ความเสี่ยงจากความล่ าช้ าในการรวมกิจการ : ในการดาเนินการตามโครงการอาจทาให้ การรวม
ระบบต่าง ๆ ของทัง้ 2 ธนาคารมีความล่าช้ า

(ข)

ความเสี่ยงจากผลการดาเนินงานของธนาคารธนชาตไม่ เป็ นไปตามที่คาดไว้ ซึ่งอาจส่ งผลให้
เกิดการด้ อยค่ าของค่ าความนิยมจากการรวมกิจการ : ภายหลังการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
ธนาคารธนชาต ธนาคารฯ อาจมีความเสี่ยงจากผลการดาเนินงานของธนาคารธนชาตไม่เป็ นไปตามที่
คาดไว้ ซึ่งอาจเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อ งซึ่งส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ซึ่งเป็ นพอร์ ตสินเชื่อหลักของธนาคารธนชาต หรื ออาจ
เป็ นผลจากการที่ตลาดรถยนต์ในประเทศเผชิญกับภาวะซบเซา ซึ่งเป็ นผลต่อเนื่องจากปั ญหาภาวะ
เศรษฐกิจและการเพิ่มขึ ้นของหนี ้ครัวเรื อนในประเทศ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ จากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การลดลงของ
ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) และการลดลงของ
ส่วนแบ่งกาไร (Earnings per Share (EPS) Dilution) มีรายละเอียดที่สามารถแบ่งได้ เป็ น 3 กรณีดงั นี ้
กรณี ท่ี 1 ในกรณี ที่ (ก) ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่ มทุนตาม TSR ครบทัง้ จานวน (ข) บุคคล
ในวงจากัดจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้ แก่บุคคลในวงจากัดครบทัง้ จานวน และ (ค) ผู้ถือหุ้นเดิมของ
ธนาคารธนชาตจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของการจัดสรรแบบ Preferential Public Offering โดย (1) ทุนธนชาต
จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 20.1 - ร้ อยละ 23.3 (2) BNS จะจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 5.6 – ร้ อยละ 6.4 และ (3) ทุนธนชาตจะจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตต่อไป คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.03 – ร้ อยละ
0.04 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคารฯ
้
(ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ (1) ผู้ถือ TSR
(2) บุคคลในวงจากัด และ (3) ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย โดยไม่รวมโครงการ TMB Stock Retention Program
ในครัง้ นี ้) กล่าวคือ
(1)
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(2)

บุคคลในวงจากัดจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จดั สรรให้ แก่บคุ คลในวงจากัด จานวน 3,067,340,365 หุ้น

(3)

ผู้ถื อ หุ้นเดิ ม ของธนาคารธนชาตจองซือ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ในส่ วนของการจัด สรรแบบ Preferential Public
Offering จานวน 27,622,837,416 หุ้น

กรณี ท่ี 2 ในกรณี ที่ (ก) ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR ครบทัง้ จานวน (ข) ไม่มีการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัด และ (ค) ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วน
ของการจัดสรรแบบ Preferential Public Offering โดย (1) ทุนธนชาตจะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ คิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 20.1 - ร้ อยละ 23.3 (2) BNS จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 5.6 – ร้ อยละ 6.4 และ (3) ทุนธนชาตจะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยของ
ธนาคารธนชาตต่อไป คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.03 – ร้ อยละ 0.04 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
ธนาคารฯ (ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ (1) ผู้ถือ TSR และ (2) ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย โดย
ไม่รวมโครงการ TMB Stock Retention Program ในครัง้ นี ้) กล่าวคือ
(1)

ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR จานวน 31,481,481,482 หุ้น

(2)

ผู้ถือหุ้นเดิ มของธนาคารธนชาต จองซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่ม ทุนในส่วนของการจัด สรรแบบ Preferential Public
Offering จานวน 27,622,837,416 หุ้น

กรณีท่ี 3 ในกรณีที่ (ก) ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารฯ ไม่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนสิทธิ TSR ที่ได้ รับ
(ข) ไม่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด และ (ค) ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาต จองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในส่วนของการจัดสรรแบบ Preferential Public Offering โดย (1) ทุนธนชาตจะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของธนาคารฯ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 20.1 - ร้ อยละ 23.3 (2) BNS จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 5.6 – ร้ อยละ 6.4 และ (3) ทุนธนชาตจะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เสนอขายให้ แก่
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตต่อไป คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.03 – ร้ อยละ 0.04 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของธนาคารฯ
้
(ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ (1) ผู้ถือ TSR และ (2) ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ธนชาตทุกราย โดยไม่รวม TMB Stock Retention Program ในครัง้ นี ้) กล่าวคือ
(1)

ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR จานวน 17,572,084,834 หุ้น

(2)

ผู้ถื อ หุ้นเดิ ม ของธนาคารธนชาตจองซือ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ในส่ วนของการจัด สรรแบบ Preferential Public
Offering จานวน 25,930,095,397 หุ้น

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการเสนอขายหุ้นและจัดสรรสามัญเพิ่มทุน สาหรับกรณีท่ี 1
ผลกระทบต่อราคาหุ้นของธนาคารฯ (Price Dilution)
สูตรการคานวณ Price Dilution
โดยที่
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

= (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)/ราคาตลาด
ก่อนการเสนอขาย
= มูลค่าตลาดหลังการเสนอขาย / จานวนหุ้นสามัญทังหมดภายหลั
้
งการออก
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ดังนัน้
Price Dilution

และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อใช้ สิทธิตาม TSR Private Placement และ
Preferential Public Offering เต็มจานวน
= (82,003,040,116+42,500,000,000+6,400,000,000+
57,635,000,000) / (43,851,893,110+31,481,481,482+
3,067,340,365+27,622,837,416)
= 1.78
= (1.87 -1.78)/1.87
= ร้ อยละ 4.8

หมายเหตุ: ในส่วนของการคานวณราคาใช้สิทธิ TSR ธนาคารฯ คานวณบนสมมติ ฐานว่าราคาใช้สิทธิ เท่ากับ 1.35 บาท
ต่อหุ้น ทัง้ นี้ ราคาใช้สิทธิ ดงั กล่าวไม่ใช่ราคาใช้สิทธิ สดุ ท้ายโดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หาร หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันธนาคารฯ รวมทัง้ ผู้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว จะเป็ นผู้กาหนดและประกาศอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย
และราคาใช้สิทธิ ของ TSR ภายในสองวันทาการก่อนวันทีจ่ ะมีการขึ้นเครื ่องหมาย XT
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
สูตรการคานวณ Control Dilution

Control Dilution

= 1-((จานวนหุ้นสามัญทังหมดภายหลั
้
งการออกและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนเพื่อใช้
สิทธิตาม TSR) / (จานวนหุ้นสามัญทังหมดภายหลั
้
งการออกและจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนเพื่อใช้ สิทธิตาม TSR Private Placement และ Preferential Public
Offering เต็มจานวน))
= 1-((43,851,893,110+31,481,481,482) /
(43,851,893,110+31,481,481,482+3,067,340,365+27,622,837,416))
= ร้ อยละ 28.9

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของผู้ถือหุ้น (Earning per Share Dilution)
สูตรการคานวณ EPS Dilution
โดยที่
EPS หลังเสนอขาย

ดังนัน้
EPS Dilution
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= (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย
= กาไรสุทธิของธนาคารฯ สาหรับรอบ 12 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 /
จานวนหุ้นสามัญทังหมดภายหลั
้
งการออกและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนเพื่อใช้ สิทธิ
ตาม TSR Private Placement และ Preferential Public Offering เต็ม
จานวน
= 10,900 ล้ านบาท / (43,851,893,110+31,481,481,482+
3,067,340,365+27,622,837,416)
= 0.1028
= (0.2486 -0.1028)/ 0.2486
= ร้ อยละ 58.6
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ความคุ้มค่าที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับเปรี ยบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น
แม้ ว่าในการเพิ่มทุนข้ างต้ นจะทาให้ เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) การลดลงของราคาหุ้น (Price
Dilution) รวมทัง้ การลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution) ตามรายละเอียดที่กล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี การเพิ่มทุน
ข้ างต้ นจะช่วยให้ ธนาคารฯ มีโครงสร้ างเงินทุนที่เพียงพอต่อการเข้ าซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตและมีความพร้ อมสาหรับ
การขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคตภายหลังการควบรวมกิจการ ส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับประโยชน์จากมูลค่าของกิจการที่
เพิ่มขึ ้น รวมถึงผลประกอบการและเงินปั นผลของบริษัทในระยะยาว
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการเสนอขายหุ้นและจัดสรรสามัญเพิ่มทุน สาหรับกรณีท่ี 2
ผลกระทบต่อราคาหุ้นของธนาคารฯ (Price Dilution)
สูตรการคานวณ Price Dilution
โดยที่
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

ดังนัน้
Price Dilution

= (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)/ราคาตลาด
ก่อนการเสนอขาย
= มูลค่าตลาดหลังการเสนอขาย / จานวนหุ้นสามัญทังหมดภายหลั
้
งการออก
และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อใช้ สิทธิตาม TSR และ Preferential Public
Offering เต็มจานวน
= (82,003,040,116+42,500,000,000+57,635,000,000) /
(43,851,893,110+31,481,481,482+27,622,837,416)
= 1.77
= (1.87 -1.77)/1.87
= ร้ อยละ 5.3

หมายเหตุ: ในส่วนของการคานวณราคาใช้สิทธิ TSR ธนาคารฯ คานวณบนสมมติ ฐานว่าราคาใช้สิทธิ เท่ากับ 1.35 บาท
ต่อหุ้น ทัง้ นี้ ราคาใช้สิทธิ ดงั กล่าวไม่ใช่ราคาใช้สิทธิ สดุ ท้ายโดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หาร หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันธนาคารฯ รวมทัง้ ผู้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว จะเป็ นผู้กาหนดและประกาศอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย
และราคาใช้สิทธิ ของ TSR ภายในสองวันทาการก่อนวันทีจ่ ะมีการขึ้นเครื ่องหมาย XT
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
สูตรการคานวณ Control Dilution

Control Dilution

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

= 1-((จานวนหุ้นสามัญทังหมดภายหลั
้
งการออกและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนเพื่อใช้
สิทธิตาม TSR) / (จานวนหุ้นสามัญทังหมดภายหลั
้
งการออกและจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนเพื่อใช้ สิทธิตาม TSR และ Preferential Public Offering เต็ม
จานวน))
= 1-((43,851,893,110+31,481,481,482)
/(43,851,893,110+31,481,481,482 +27,622,837,416))
= ร้ อยละ 26.8
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ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของผู้ถือหุ้น (Earning per Share Dilution)
สูตรการคานวณ EPS Dilution
โดยที่
EPS หลังเสนอขาย

ดังนัน้
EPS Dilution

= (EPS ก่อนเสนอขาย –EPS หลังเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย
= กาไรสุทธิของธนาคารฯ สาหรับรอบ 12 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562/
จานวนหุ้นสามัญทังหมดภายหลั
้
งการออกและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนเพื่อใช้ สิทธิ
ตาม TSR และ Preferential Public Offering เต็มจานวน
= 10,900 ล้ านบาท / (43,851,893,110+31,481,481,482
+27,622,837,416)
= 0.1059
= (0.2489-0.1059)/ 0.2486
= ร้ อยละ 57.4

ความคุ้มค่าที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับเปรี ยบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น
แม้ ว่าในการเพิ่มทุนข้ างต้ นจะทาให้ เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) การลดลงของราคาหุ้น (Price
Dilution) รวมทัง้ การลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution) ตามรายละเอียดที่กล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี การเพิ่มทุน
ข้ างต้ นจะช่วยให้ ธนาคารฯ มีโครงสร้ างเงินทุนที่เพียงพอต่อการเข้ าซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตและมีความพร้ อมสาหรับ
การขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคตภายหลังการควบรวมกิจการ ส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับประโยชน์จากมูลค่าของกิจการที่
เพิ่มขึ ้น รวมถึงผลประกอบการและเงินปั นผลของบริษัทในระยะยาว
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการเสนอขายหุ้นและจัดสรรสามัญเพิ่มทุน สาหรับกรณีท่ี 3
ผลกระทบต่อราคาหุ้นของธนาคารฯ (Price Dilution)
สูตรการคานวณ Price Dilution
โดยที่
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

ดังนัน้
Price Dilution

= (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)/ราคาตลาด
ก่อนการเสนอขาย
= มูลค่าตลาดหลังการเสนอขาย / จานวนหุ้นสามัญทังหมดภายหลั
้
งการออก
และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อใช้ สิทธิตาม Preferential Public Offering
เต็มจานวน แต่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยไม่ใช้ สิทธิตาม TSR
(82,003,040,116+23,722,314,525+57,635,000,000) /
(43,851,893,110+17,572,084,834+25,930,095,397)
= 1.87
= (1.87-1.87)/1.87
= ไม่มี Price Dilution

หมายเหตุ: ในส่วนของการคานวณราคาใช้สิทธิ TSR ธนาคารฯ คานวณบนสมมติ ฐานว่า ราคาใช้สิทธิ เท่ากับ 1.35
บาทต่อหุ้น ทัง้ นี้ ราคาใช้สิทธิ ดงั กล่าวไม่ใช่ราคาใช้สิทธิ สดุ ท้ายโดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หาร/กรรมการผูม้ ี อานาจลงนาม
ผูกพันธนาคารฯ รวมทัง้ ผู้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว จะเป็ นผู้กาหนดและประกาศอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย
และราคาใช้สิทธิ ของ TSR ภายในสองวันทาการก่อนวันทีจ่ ะมีการขึ้นเครื ่องหมาย XT
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ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
(สาหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารฯ ที่ไม่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนสิทธิ TSR ที่ได้ รับ)
สูตรการคานวณ Control Dilution

Control Dilution

= 1-((จานวนหุ้นสามัญทังหมดที
้
เ่ รี ยกชาระแล้ วของธนาคารฯ/ (จานวนหุ้น
สามัญทังหมดภายหลั
้
งการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อใช้ สิทธิตาม
Preferential Public Offering เต็มจานวน แต่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยไม่ใช้ สิทธิตาม
TSR))
= 1-(43,851,893,110
/(43,851,893,110+17,572,084,834+25,930,095,397))
= ร้ อยละ 49.8

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของผู้ถือหุ้น (Earning per Share Dilution)
สูตรการคานวณ EPS Dilution
โดยที่
EPS หลังเสนอขาย

ดังนัน้
EPS Dilution

= (EPS ก่อนเสนอขาย–EPS หลังเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย
= กาไรสุทธิของธนาคารฯ สาหรับรอบ 12 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 /
จานวนหุ้นสามัญทังหมดภายหลั
้
งการออกและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนเพื่อใช้ สิทธิ
ตาม Preferential Public Offering เต็มจานวน แต่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยไม่ใช้
สิทธิตาม TSR
= 10,900 ล้ านบาท / (43,851,893,110+17,572,084,834+
25,930,095,397)
= 0.1248
= (0.2486 - 0.1248)/ 0.2486
= ร้ อยละ 49.8

ความคุ้มค่าที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับเปรี ยบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น
แม้ ว่าในการเพิ่มทุนข้ างต้ นจะทาให้ เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) การลดลงของราคาหุ้น (Price
Dilution) รวมทัง้ การลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution) ตามรายละเอียดที่กล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี การเพิ่มทุน
ข้ างต้ นจะช่วยให้ ธนาคารฯ มีโครงสร้ างเงินทุนที่เพียงพอต่อการเข้ าซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตและมีความพร้ อมสาหรับ
การขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคตภายหลังการควบรวมกิจการ ส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับประโยชน์จากมูลค่าของกิจการที่
เพิ่มขึ ้น รวมถึงผลประกอบการและเงินปั นผลของบริษัทในระยะยาว
4.

รายละเอียดที่จาเป็ นต่ อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
4.1

โครงสร้ างการถือหุ้น และคณะกรรมการธนาคารฯ ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อ (1) รองรั บการใช้ สิทธิ
ของ TSR และเสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น เดิ ม ของธนาคารฯ (2) เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด
(Private Placement) และ (3) เสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาต

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้ างการถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ้นเดิ มของ TBANK

ผูถ้ ือหุ้นเดิ มของ TMB

ING

กระทรวง
การคลัง

21.26%

18.41%

ประชาชน
ทัว่ ไป

TCAP

31.39%

20.43%

BNS
5.59%

TCAP เพื่อผู้ถือ
หุ้นรายย่อยของ
TBANK

0.03%

บุคคล
ในวงจากัด

2.89%

TMB
100.00%
TBANK(1)

หมายเหตุ

:

:

4.2

ภายใต้ สมมติฐานว่า (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ทุกรายใช้ สิทธิจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR เต็มจานวน
ตามสิท ธิ ของตน (2) บุค คลในวงจากัด (Private Placement) ได้ จองซือ้ หุ้น สามัญ เพิ่มทุน เต็ มตามจานวน และ
(3) ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทุกรายใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ โดยไม่รวมโครงการ TMB
Stock Retention Program ในครัง้ นี)้ ทัง้ นี ้ สัดส่ วนการถือหุ้นดังกล่าวอ้ างอิงจากมูลค่าทางบัญ ชีของธนาคารฯ ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2562
ทังนี
้ ้ รวมใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) จานวนร้ อยละ 3.47 ซึง่ ถือโดย ING
Support Holding B.V. ซึ่ งหาก ING Support Holding B.V. ไม่ ส ามารถแปลงใบแสดงสิ ท ธิ ใ นผลประโยชน์ ที่
เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) เป็ นหุ้นสามัญของธนาคารฯ แล้ ว กลุ่ม ING จะถือหุ้นของธนาคารฯ รวมกัน
ประมาณร้ อยละ 17.79 ของจานวนหุ้น ที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของธนาคารฯ (ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้ แก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุคคลในวงจากัด และ (3) ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย โดยไม่รวมโครงการ
TMB Stock Retention Program ในครัง้ นี ้)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกของธนาคารฯ ภายหลังจากการเข้ าทารายการ
กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR ครบทังจ
้ านวน (ข) บุคคลในวงจากัด
จองซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่ มทุนในส่ วนที่ จัดสรรให้ แ ก่บุคคลในวงจ ากัด ครบทัง้ จานวน และ (ค) ผู้ถือหุ้นเดิม ของ
ธนาคารธนชาตจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของการจัดสรรแบบ Preferential Public Offering ตามสัดส่วน
ที่กล่าวมาข้ างต้ น

ที่
1
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รายชื่อผู้ถือหุ้นธนาคารฯ
รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังการทารายการ
(ณ วันที่ 24 เมษายน 2562)
สิทธิออกเสียง
สิทธิออกเสียง
รายชื่อ
รายชื่อ
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
กระทรวงการคลัง
25.92
ING Bank N.V.(1)
21.26
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2

รายชื่อผู้ถือหุ้นธนาคารฯ
รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังการทารายการ
(ณ วันที่ 24 เมษายน 2562)
สิทธิออกเสียง
สิทธิออกเสียง
รายชื่อ
รายชื่อ
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
ING Bank N.V.
25.02
ทุนธนชาต
20.43

3

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด(2)

10.13

กระทรวงการคลัง

18.41

4

South East Asia UK (Type C)
Nominees Limited
นางสมพร จึงรุ่งเรื องกิจ

1.71

BNS

5.59

1.41

บุคคลในวงจากัด

2.89

ที่

5

หมายเหตุ

นับรวมใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) จานวนร้ อยละ 3.47 ที่ ING Support
Holding B.V. อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ ในอนาคต
(2)
ING Support Holding B.V. ถือใบแสดงสิท ธิ ในผลประโยชน์ ที่ เกิ ด จากหลักทรัพ ย์ อ้ างอิงไทย (NVDR) จานวน
ร้ อยละ 4.88
(1)

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR ครบทังจ
้ านวน และผู้ถือหุ้นเดิมของ
ธนาคารธนชาตจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของการจัดสรรแบบ Preferential Public Offering ตามสัดส่วน
ที่กล่าวมาข้ างต้ น แต่ไม่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้ แก่บคุ คลในวงจากัด

1

รายชื่อผู้ถือหุ้นธนาคารฯ
รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังการทารายการ
(ณ วันที่ 24 เมษายน 2562)
สิทธิออกเสียง
สิทธิออกเสียง
รายชื่อ
รายชื่อ
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
กระทรวงการคลัง
25.92
ING Bank N.V.(1)
21.88

2

ING Bank N.V.

25.02

ทุนธนชาต

21.04

3

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด(2)

10.13

กระทรวงการคลัง

18.96

4

South East Asia UK (Type C)
Nominees Limited
นางสมพร จึงรุ่งเรื องกิจ

1.71

BNS

5.76

1.41

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด(3)

2.23

ที่

5

หมายเหตุ (1) นับรวมใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) จานวนร้ อยละ 3.57 ที่ ING Support
Holding B.V. อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ ในอนาคต
(2)
ING Support Holding B.V. ถือใบแสดงสิท ธิ ในผลประโยชน์ ที่ เกิ ด จากหลักทรัพ ย์ อ้ างอิงไทย (NVDR) จานวน
ร้ อยละ 4.88
(3)

ไม่รวมใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) จานวนร้ อยละ 3.57 ที่ ING Support
Holding B.V. อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ ในอนาคต
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305

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ

กรณี ที่ 3 ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนในส่วนของการจัดสรรแบบ Preferential
Public Offering ตามสัด ส่ วนที่ก ล่ าวมาข้ า งต้ น แต่ ผ้ ูถือ หุ้นรายย่อ ยของธนาคารฯ ไม่ ใช้ สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ
เพิ่มทุนตาม TSR และไม่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้ แก่บุคคลในวงจากัด

1

รายชื่อผู้ถือหุ้นธนาคารฯ
รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังการทารายการ
(ณ วันที่ 24 เมษายน 2562)
สิทธิออกเสียง
สิทธิออกเสียง
รายชื่อ
รายชื่อ
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
กระทรวงการคลัง
25.92
ING Bank N.V.(1)
25.79

2

ING Bank N.V.

25.02

ทุนธนชาต

23.28

3

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด(2)

10.13

กระทรวงการคลัง

22.35

4

South East Asia UK (Type C)
Nominees Limited
นางสมพร จึงรุ่งเรื องกิจ

1.71

BNS

6.37

1.41

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด(3)

2.63

ที่

5

หมายเหตุ

นับรวมใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) จานวนร้ อยละ 4.21 ที่ ING Support
Holding B.V. อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ ในอนาคต
(2)
ING Support Holding B.V. ถือใบแสดงสิท ธิ ในผลประโยชน์ ที่ เกิ ด จากหลักทรัพ ย์ อ้ างอิงไทย (NVDR) จานวน
ร้ อยละ 4.88

(1)

(3)

4.3

ไม่รวมใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) จานวนร้ อยละ 4.21 ที่ ING Support
Holding B.V. อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ ในอนาคต

ลาดับขัน้ ตอนในการเพิ่มทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของธนาคารฯ
ขันตอนที
้
่ 1 : ประกาศราคาและจานวน TSR สุด ท้ ายภายในวัน ทาการอย่างน้ อ ย 2 วัน ท าการก่ อนวัน ขึ น้
เครื่ องหมาย XT
ขันตอนที
้
่ 2 : ออก TSR จานวนไม่เกิน 31,481,481,482 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น
ขันตอนที
้
่ 3 : ระยะเวลาให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารฯ สามารถซื ้อขาย TSR ในตลาดหลักทรัพย์
ขันตอนที
้
่ 4 : ระยะเวลาให้ ผ้ ถู ือ TSR ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR โดย TSR 1 หน่วย สามารถใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น และหากผู้ถือ TSR รายใดไม่ได้ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
TSR เต็มจานวนหรื อไม่ได้ ใช้ สิทธิเลย เป็ นผลให้ มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้ สิทธิตาม TSR
เหลื อ ธนาคารฯ จะจัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ในส่ ว นที่ เหลื อ ดัง กล่ า วให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้น เดิ ม ของ
ธนาคารฯ ที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ณ วัน Record date ซึ่งแสดง
เจตนาใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
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ขันตอนที
้
่ 5 : เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ต่อบุคคลในวงจากัด จานวนไม่เกิน 3,067,340,365
หุ้น
ขันตอนที
้
่ 6 : เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ จานวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของธนาคารธนชาต ทุกราย โดยทุน ธนชาต จะเป็ นผู้เข้ าซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ใน
ส่ วนที่ เสนอขายแก่ ผ้ ูถื อ หุ้น รายย่ อ ยของธนาคารธนชาต เพื่ อ ให้ ทุน ธนชาตเสนอขายให้ กั บ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายต่อไปในภายหลัง
5.

ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารฯ ในเรื่องต่ าง ๆ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 73/2558 เรื่ อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์
5.1

เหตุผลและความจาเป็ นในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ธนาคารฯ จะนาเงินที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ไปใช้ เป็ นเงินทุนเพื่อการเข้ าซื ้อหุ้นของ
ธนาคารธนชาต และเพื่ อ ด ารงอัต ราส่ วนเงิน กองทุน ชัน้ ที่ 1 ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เสี่ ย งของธนาคารฯ ที่ อัต ราส่ ว น
ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 12.00 ซึ่งจะช่วยให้ ธนาคารฯ มีโครงสร้ างเงินทุนที่เพียงพอต่อการเข้ าซื ้อหุ้นของธนาคาร
ธนชาตและมีความพร้ อมสาหรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคตภายหลังการรวมกิจการ ส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นจะ
ได้ รับประโยชน์จากมูลค่าของกิจการที่เพิ่มขึ ้น รวมถึงผลประกอบการและเงินปั นผลของบริษัทในระยะยาว
นอกจากนี ้ เพื่ อให้ เป็ นไปตามสัญ ญาซือ้ ขายหุ้น ธนาคารฯ จึงมี ความจาเป็ น ออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่ม ทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาต ซึ่งจะทาให้ ผ้ ูถือหุ้นในธนาคารธนชาต สามารถกลับ เข้ าเป็ น
ผู้ถื อ หุ้ น ในธนาคารฯ ภายหลัง การรวมกิ จ การ โดยสัญ ญาซื อ้ ขายหุ้น เพิ่ ม ทุ น (Subscription Agreement)
มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี ้
ผู้ซอื ้

ทุนธนชาต และ BNS

ผู้ขาย

ธนาคารฯ

หุ้นที่ซอื ้ ขาย

หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของธนาคารฯ จ านวนไม่ เกิ น 27,622,837,416 หุ้ น ซึ่ ง
คิด เป็ น ประมาณร้ อยละ 35.2 ของหุ้น ที่ อ อกและจ าหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมดของ
ธนาคารฯ ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของธนาคารฯ ตามข้ อ 1.1(ก) และ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ตามข้ อ 1.1(ข)

ราคาซือ้ ขายหุ้น

โดยราคาเสนอขายหุ้นจะเป็ นราคาเท่ากับ 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของ
ธนาคารฯ โดยอ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน
2562 ของธนาคารฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคาร
ฯ และข้ อมูลทางการเงินของธนาคารฯ ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่จั ดทาโดยฝ่ ายจัดการของ
ธนาคารฯ สาหรับผลประกอบการภายหลังจากวันที่สิน้ สุดของงบการเงินฉบับ
ล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บวกด้ วยเงินระดมทุนที่ได้ จากการ
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ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม TSR และที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของธนาคารฯ และหักด้ วยส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงิน
สารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทางการเงิน
(TFRS 9) โดยทุนธนชาตจะเป็ นผู้เข้ าซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ในส่วนที่
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต เพื่อให้ ทุนธนชาตเสนอขาย
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายต่อไปในภายหลัง
เงื่อนไขบังคับก่ อน

1. การซื อ้ ขายหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของธนาคารฯ จะเกิ ด ขึ น้ โดยส าเร็ จ ได้
ก็ต่ อเมื่ อ การซื อ้ ขายหุ้น ในธนาคารธนชาตระหว่ าง ทุน ธนชาต BNS และ
ธนาคารฯ ได้ สาเร็จเสร็จสิ ้นลง
2. หากการซื ้อขายหุ้นในธนาคารธนชาตระหว่างทุนธนชาต BNS และธนาคารฯ
ไม่สาเร็ จเสร็จสิ ้นภายในวันที่กาหนดในสัญญาซื ้อขายหุ้น ข้ อสัญญาบางข้ อ
ในสัญญาซื ้อขายหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารฯ ย่อมเป็ นอันระงับและสิ ้นผลไป
แต่ทงนี
ั ้ ้ ความระงับและสิ ้นผลไปซึง่ ข้ อสัญญาดังกล่าวย่อมไม่กระทบถึงสิทธิ
หน้ าที่และความรับผิดของคู่สญ
ั ญาอันเกี่ยวกับการชาระค่าเสียหายสาหรับ
การไม่ปฏิบัติตามหน้ าที่ที่กาหนดไว้ ในสัญ ญาภายในระยะเวลาที่กาหนด
และไม่กระทบถึงการใด ๆ ที่ได้ กระทาไปก่อนที่สัญญาขายหุ้นเพิ่มทุนของ
ธนาคารฯ จะได้ ระงับและสิ ้นผลลง

5.2

ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
คณะกรรมการธนาคารฯ มีความเห็นว่าเงินที่ได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนทัง้ หมดจะ
ถูกนาไปใช้ ในการเข้ าซื ้อหุ้นในธนาคารธนชาต ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการการรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ
และธนาคารธนชาต
ทังนี
้ ้ ธนาคารฯ ทุนธนชาต และ BNS ได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายหุ้นในธนาคารธนชาต ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
โดย ทุนธนชาต และ BNS จะทาการโอนขายหุ้นในธนาคารธนชาตให้ แก่ธนาคารฯ จานวนรวมทัง้ สิ ้นไม่น้อย
กว่า 6,062,438,397 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.96 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
ธนาคารธนชาต และธนาคารฯ จะดาเนินการเพื่อเสนอซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตที่เหลือทังหมดจ
้
านวนรวมไม่
เกิน 2,423,773 หุ้น จากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นทุกรายด้ วย (ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.04 ของหุ้นที่ออก
และจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต)
้
ทังนี
้ ้ การดาเนินการดังกล่าวจะเกิดขึ ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน
ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้นสาเร็จเสร็จสิ ้นหรื อได้ รับการผ่อนผัน โดยเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมถึง
•
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ั ญาที่เกี่ยวข้ องและธนาคารธนชาตได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องให้ ดาเนินการ
รวมกิจการและดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกัน ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
การอนุ ญ าตจากธนาคารแห่ ง ประเทศไทย กระทรวงการคลัง ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
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•

คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องและธนาคารธนชาตได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของตนในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
ตามที่กฎหมายกาหนด

•

ใบอนุญ าตที่สาคัญ ในการประกอบธุรกิจของธนาคารฯ และธนาคารธนชาตยังมีผลบังคับใช้ ตาม
กฎหมาย ณ วันที่เข้ าทาธุรกรรม

•

ธนาคารธนชาตได้ รับการยกเว้ นหรื อระงับ สิทธิในการเลิกสัญ ญา ค่าเสียหายจากการผิดสัญ ญา
ค่าเลิกสัญญา หรื อค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ในการยกเลิกสัญญา ค่าความเสียหายต่าง ๆ ที่มีจานวนเกินกว่า
ร้ อยละ 5 ของราคาซื ้อขายหุ้นเบื ้องต้ น จากคู่สญ
ั ญาซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
12 เดือนนับจากวันที่เข้ าทาธุรกรรม

•

หนังสือชี ้ชวนของธนาคารฯ ที่จดั ทาเพื่อการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ของธนาคารธนชาตมีผลใช้ บงั คับแล้ ว

•

ธนาคารฯ สามารถจัดหาเงินทุนที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการรวมกิจการได้ ครบถ้ วนและประสบความสาเร็จ

•

ทุนธนชาต และ BNS ได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้นในบางบริ ษัทซึ่ง BNS เป็ นผู้ถือหุ้น หลังจากการ
ปรับโครงสร้ างฯ เสร็จสิ ้น

•

ธนาคารธนชาตได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างฯ เสร็จสิ ้น

•

The European Central Bank และ The Dutch Central Bank ได้ ออกหนังสือไม่คัดค้ านการเข้ าทา
ธุรกรรมหรื อการใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการทาธุรกรรมตามที่กาหนดในรูปแบบที่เหมาะสม

ทัง้ นี ้ ธนาคารฯ คาดว่า เงื่อนไขบังคับก่อนข้ างต้ นจะแล้ วเสร็ จภายใน 31 ธันวาคม 2562 (หรื อวันอื่นตามที่
คู่สญ
ั ญาจะได้ ตกลงกัน) ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาซื ้อขายหุ้น
5.3

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้ จากการเสนอขายหุ้น
ไม่ครอบคลุมงบประมาณทัง้ หมดที่ใช้ ในการดาเนินการตามโครงการการรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ และ
ธนาคารธนชาต
ภายหลังจากที่ธนาคารฯ ได้ พิจารณาแนวทางและความสมเหตุสมผลของ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัด ซึ่งเป็ นนักลงทุนซึ่งมิได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคารฯ และ (2) การออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทุกราย ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้ างต้ น
แล้ ว คณะกรรมการธนาคารฯ มี ค วามเห็ น ว่ า การออกและเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ดังกล่ า วมี ค วาม
สมเหตุสมผลและจะก่อให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุดต่อธนาคารฯ สาหรับการเข้ าทาธุรกรรมตามโครงการการรวม
กิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาตในครัง้ นี ้
อย่างไรก็ดี เนื่องจากเงินทุนที่ธนาคารฯ จะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ในครัง้ นี ้
ไม่เพียงพอต่อการเข้ าซื ้อหุ้นในธนาคารธนชาตทัง้ หมด และการดารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงแรก
ซึ่งธนาคารฯ ได้ ประมาณไว้ ที่ร้อยละ 16.1- ร้ อยละ 18.0 ประกอบด้ วยเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่
ร้ อยละ 12.3 - ร้ อยละ 14.1 และเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 3.9 ดังนัน้ ธนาคารฯ จึงมีความ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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จาเป็ น ที่ จะต้ องจัด หาแหล่ งเงิน ทุน อื่น เพิ่ ม เติ ม ซึ่ง รวมถึ ง (1) การเสนอขายตราสารทางการเงิน ที่ นับ เป็ น
เงินกองทุนชันที
้ ่1 (Additional Tier 1 Instrument) ให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบันต่างประเทศ (2) การเสนอขายตราสาร
ด้ อยสิทธิที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 (Tier 2 Subordinated Debt) ให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบันและผู้ลงทุน
รายใหญ่ (High Net Worth) และ (3) ตราสารหนี ้และสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารฯ
5.4

ผลกระทบที่ คาดว่าจะเกิด ขึ น้ ต่ อ การประกอบธุรกิจ ของธนาคารฯ ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของธนาคาร อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามโครงการการรวมกิจการระหว่าง
ธนาคารฯ และธนาคารธนชาต
ธนาคารฯ จะนาเงินที่ได้ จากการขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนในครัง้ นีไ้ ปใช้ เพื่อการเข้ าซื ้อหุ้นทัง้ หมดของธนาคาร
ธนชาต และดาเนินการรั บโอนกิจการทัง้ หมดของธนาคารธนชาต (Entire Business Transfer) มาเป็ นของ
ธนาคารฯ ต่อไป
การรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาตในครัง้ นี ้ จะทาให้ ขนาดและศักยภาพทางธุรกิจเพิ่มขึน้
อย่างมีนยั สาคัญ มุ่งสู่การเป็ นธนาคารชัน้ นาขนาดใหญ่ของไทย โดยภายหลังการรวมกิจการธนาคารฯ จะมี
สินทรัพย์ รวมอยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้ านล้ านบาท ฐานลูกค้ า ราว 10 ล้ านคน และมีขนาดใหญ่ เป็ นลาดับที่หก
ในอุตสาหกรรมของธนาคารพาณิชย์ไทย
ธนาคารฯ และธนาคารธนชาตทัง้ สองแห่งมีจุดแข็งซึ่งส่งเสริ มกัน กล่าวคือ ธนาคารฯ มีจุดเด่นในการระดม
เงินฝากด้ วยการนาเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่แตกต่างจากการธนาคารแบบดั ้งเดิม ขณะที่ธนาคารธนชาตเป็ น
ผู้นาด้ านสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อการเช่าซื ้อรถยนต์ การรวมกิจการจึงช่วยเพิ่มศักยภาพในการ
ระดมเงินฝากจากฐานลูกค้ าที่เพิ่มขึ ้น และสร้ างสมดุลให้ กบั โครงสร้ างสินเชื่อได้ เป็ นอย่างดี ก่อให้ เกิดประโยชน์
ในการดาเนินธุรกิจใน 3 ด้ านหลักดังนี ้
ประโยชน์ด้านงบดุล: การรวมกิจการจะทาให้ มลู ค่าของกิจการเพิ่มขึน้ จากการมีงบดุลที่เหมาะสม (Balance
Sheet Optimization) ผ่านการใช้ สินทรัพย์และการจัดหาเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ มีโอกาสได้ รับอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่สงู ขึ ้นและต้ นทุนในการจัดหาเงินทุนที่ลดลง
ประโยชน์ดา้ นต้นทุน: : การรวมกิจการจะทาให้ ได้ ประโยชน์จากขนาดกิจการที่ใหญ่ขึ ้น (Scale) การรวมกันของ
หน่วยงานสนับ สนุนที่สาคัญ เช่น การลงทุนในโครงสร้ างพืน้ ฐานทางเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีมากขึ ้น ในการพัฒนาธุรกิจและสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าที่มากขึ ้น
ประโยชน์ดา้ นรายได้: การรวมกิจการจะทาให้ ฐานลูกค้ าเพิ่มขึ ้นกว่าเท่าตัว ช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้ างรายได้
อีกทัง้ การดาเนินงานร่ วมกันจะทาให้ มีประสิทธิภาพในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ และบริ การทางการเงินให้ กับ
ลูกค้ าได้ ครอบคลุมยิ่งขึ ้น รวมถึงความสามารถในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
ธนาคารฯ จัดทางบการเงินรวมเสมือนของธนาคารฯ และธนาคารธนชาตภายหลังการรวมกิจการ โดยอ้ างอิง
จากงบของธนาคารฯ สาหรับปี บัญ ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบการเงินเสมือนของธนาคาร
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ธนชาต สาหรับปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อสะท้ อนภาพภายหลังการปรับโครงสร้ างฯ ซึง่ เป็ น
งบการเงินรวมเสมือนที่จดั ทาโดยธนาคารฯ และได้ รับความเชื่อมัน่ ในมาตรฐานการจัดทาโดย บริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิ ไชย สอบบัญ ชี จากัด ทัง้ นี ้ งบการเงินรวมเสมื อนไม่ได้ เป็ น เครื่ องชีว้ ัดผลการดาเนิน งานซึ่งเกิ ดขึน้ จริ ง
เนื่องจากข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือนได้ จดั ทาขึ ้นโดยใช้ ข้อสมมติฐานที่เป็ นเหตุการณ์ซงึ่ ไม่ได้ เกิดขึ ้น ณ เวลา
นัน้ ๆ โดยรายละเอียดที่สาคัญในงบการเงินของธนาคารฯ เปรี ยบเทียบกับงบการเงินรวมเสมือนสามารถสรุปได้
ดังนี ้
ธนาคารฯ

หน่ วย : ล้ านบาท

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

ธนาคารฯ และ
ธนาคารธนชาต
ภายหลังการรวม อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
กิจการ
(ร้ อยละ)
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
เงินสด

15,234

26,246

72.3

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

113,522

193,744

70.7

เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้

685,793

1,446,080

110.9

รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ

687,102

1,448,034

110.7

รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
สุทธิ

654,040

1,334,627

104.1

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

2,614

4,247

62.5

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นสุทธิ

2,592

25,285

875.5

891,713

1,860,556

108.6

เงินรับฝาก

649,568

1,403,301

116.0

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

64,267

106,185

65.2

ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมสุทธิ

35,124

78,490

123.5

รวมหนีส้ ิน

792,934

1,655,242

108.7

รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ธนาคารฯ

หน่ วย : ล้ านบาท

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

ธนาคารฯ และ
ธนาคารธนชาต
ภายหลังการรวม อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
กิจการ
(ร้ อยละ)
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนที่ออกและชาระแล้ วและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

42,063

148,598

253.3

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ

4,811

4,811

-

กาไรสะสม

51,905

51,905

-

รวมส่ วนของธนาคาร

98,779

205,314

107.9

รวมส่ วนของเจ้ าของ

98,779

205,314

107.9

รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

891,713

1,860,556

108.6

รายได้ ดอกเบี ้ย

35,128

77,754

121.3

รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ

24,497

51,737

111.2

รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ

9,338

14,212

52.2

รวมรายได้ จากการดาเนินงาน

48,042

82,029

70.7

รวมค่าใช้ จา่ ยจากการดาเนินงานอื่น ๆ

17,475

35,399

102.6

หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการ
ด้ อยค่า

16,100

20,565

27.7

กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้

14,467

26,064

80.2

กาไรสาหรับปี

11,601

21,924

89.0

(48)

(1,031)

2,047.9

11,554

20,893

80.8

งบแสดงกาไรขาดทุน

รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี – สุทธิ
จากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
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ธนาคารฯ

หน่ วย : ล้ านบาท

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

ธนาคารฯ และ
ธนาคารธนชาต
ภายหลังการรวม อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
กิจการ
(ร้ อยละ)
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

สัดส่ วนทางการเงินที่สาคัญ

5.5

อัตราผลตอบแทนจากสินเชื่อ

4.9%

5.1%

อัตราดอกเบี ้ยจ่าย

1.4%

1.5%

ส่วนต่างรายได้ ดอกเบี ้ย

2.9%

2.9%

อัตราส่วนต้ นทุนต่อรายได้

36.0%

43.2%

กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน

0.26

0.21

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

1.4%

1.2%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

12.4%

10.7%

อัตราส่วนเงินให้ สินเชื่อต่อเงินรับฝาก

105.6%

98.7%

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อเงินให้
สินเชื่อ

4.7%

3.8%

อัตราส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพ

2.8%

2.4%

อัตราส่วนสารองฯ ต่อสินเชื่อด้ อยคุณภาพ

152.0%

139.9%

อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่หนึ่ง

13.6%

13.7%

อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง

17.5%

17.7%

ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(ก)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัดตามข้ อ 1.1(ข)
สาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ต่อบุคคลในวงจากัด ธนาคารฯ มอบหมายให้
คณะกรรมการธนาคารฯ หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กาหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด
ภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ราคาเสนอขายจะต้ องไม่ ต่ากว่า 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญ ชีต่ อหุ้น ของธนาคารฯ โดย
อ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของธนาคารฯ ที่
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตของธนาคารฯ และข้ อมูลทางการเงินของ
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ธนาคารฯ ซึ่งเป็ น ข้ อ มูลที่ จัด ท าโดยฝ่ ายจัด การของธนาคารฯ สาหรั บ ผลประกอบการ
ภายหลังจากวันที่สิน้ สุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
บวกด้ วยเงินระดมทุนที่ได้ จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม TSR
และที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ตามข้ อ 1.1(ก) และหักด้ วยส่วนปรับปรุงของ
ผลกระทบจากหลัก การกัน เงิน สารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับ ที่ 9 เรื่ อ ง
เครื่ องมือทางการเงิน (TFRS 9) และ
(2)

ราคาเสนอขายจะต้ อ งไม่ ต่ า กว่ า ราคาถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน า้ หนั ก ของหุ้ นของธนาคารฯ ใน
ตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ ย้ อนหลังไม่ น้อยกว่า 7 วันท าการติด ต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันท าการ
ติดต่อกัน (ราคาตลาด) ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้น ทัง้ นี ้ หากมีเหตุอนั สมควรเมื่อ
พิจารณาถึงประโยชน์ ที่ดีที่สุดของธนาคารฯ ธนาคารฯ อาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมี
ส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้ อยละ 10 ของราคาตลาด

คณะกรรมการธนาคารฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่เหมาะสม เนื่องจาก ราคา
เสนอขายหุ้น ดัง กล่ าวเป็ น ราคาที่ อ้ า งอิ งราคาตลาดของหุ้น ของธนาคารฯ ก่ อ นวัน ก าหนดราคา
เสนอขายและจะไม่ ต่ า กว่ า ร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น ธนาคารฯ ประกอบกับ ธนาคารฯ
จะได้ รับ เงิน ทุน มาช่ว ยสนับ สนุน การเข้ าซื อ้ หุ้น ของธนาคารธนชาตและสามารถด ารงอัต ราส่ ว น
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารฯ ที่อตั ราส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 12.00
(ข)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปโดยเฉพาะเจาะจง (Preferential Public
Offering) ตามข้ อ 1.1(ค)
สาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทุกราย ตามข้ อ 1.1(ค)
ข้ างต้ น ที่ราคาเสนอขายราคาเท่ากับ 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของธนาคารฯ โดยอ้ างอิง
ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของธนาคารฯ ที่ผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารฯ และข้ อมูลทางการเงินของธนาคารฯ ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่จดั ทา
โดยฝ่ ายจัด การของธนาคารฯ สาหรั บ ผลประกอบการภายหลัง จากวัน ที่ สิ น้ สุด ของงบการเงิ น
ฉบับล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บวกด้ วยเงินระดมทุนที่ได้ จากการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม TSR และที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ตามข้ อ 1.1(ก)
และหักด้ วยส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทางการเงิน (TFRS 9) โดยทุนธนชาตจะเป็ นผู้เข้ าซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
ธนาคารฯ ในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต เพื่อให้ ทุนธนชาตเสนอขาย
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายต่อไปในภายหลัง
คณะกรรมการธนาคารฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่เหมาะสม เนื่องจาก หาก
คานวณราคาเสนอขายที่ 1.1 เท่ าของมูลค่ าทางบัญ ชีล่า สุด ของหุ้น ของธนาคารฯ ณ วันที่ มี การ
ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด
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ประกอบกับธนาคารฯ จะได้ รับเงินทุนมาช่วยสนับสนุนการเข้ าซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตและสามารถ
ดารงอัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารฯ ที่อตั ราส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 12.00
5.6

ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ที่จะเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด ซึ่งเป็ นบุคคลที่มิได้ เป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคารฯ และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาต
ทุกรายเป็ นราคาเสนอขายที่ กาหนดจาก การเจรจาตกลงกับคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องโดยพิจารณาจากมูลค่าตาม
บัญชีต่อหุ้นของธนาคารฯ โดยอ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของ
ธนาคารฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารฯ และข้ อมูลทางการเงินของธนาคารฯ
ซึ่งเป็ น ข้ อ มูลที่ จัด ท าโดยฝ่ ายจัด การของธนาคารฯ สาหรั บ ผลประกอบการภายหลัง จากวัน ที่ สิ น้ สุด ของ
งบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บวกด้ วยเงินระดมทุนที่ได้ จากการออกหุ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุน เพื่ อรองรับ การใช้ สิท ธิ ตาม TSR และที่จัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม ของธนาคารฯ ตามข้ อ 1.1(ก) และ
หักด้ วยส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง
เครื่ องมือทางการเงิน (TFRS 9)

6.

คารับรองของกรรมการธนาคารฯ
คณะกรรมการธนาคารฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการธนาคารฯ ได้ ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวั ง
รักษาผลประโยชน์ของธนาคารฯ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้แล้ ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว
เกิด ความเสี ยหายแก่ธนาคารฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้อ งร้ องเรี ยกค่ าเสีย หายจากกรรมการธนาคารฯ คนดังกล่าวแทน
ธนาคารฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
หากการปฏิบตั ิหน้ าที่นนเป็
ั ้ นเหตุให้ กรรมการธนาคารฯ หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้ สิทธิ ฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์ จากกรรมการธนาคารฯ นัน้ แทนธนาคารฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ นอกจากนี ้ คณะกรรมการธนาคารฯ
ขอรับรองว่า คณะกรรมการธนาคารฯ จะใช้ ความระมัดระวังในการดาเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้ อมูลของบุคคล
ในวงจากัดว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มีศกั ยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในธนาคารฯ ได้ จริง

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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