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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 10 : เรื่องอื่น ๆ
เสนอเพื่อทราบ
สืบเนื่องจาก การที่บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ตกลงเขาทําสัญญาซื้อขายหุนสามัญของธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนอยูในอัตรารอยละ 99.36 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว กับ The Bank of
Nova Scotia Asia Limited “Scotiabank” ซึ่งถือหุนโดย The Bank of Nova Scotia ในอัตรารอยละ 100 ของทุนที่ออกและ
เรียกชําระแลว
โดยไดลงนามในสัญญาที่เกี่ยวของกับขอตกลงดังกลาวแลวในวันที่ 29 มีนาคม 2550 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 ไดมีมติใหแจงขอมูลการดําเนินการของบริษัท และ
ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) “ธนาคาร” ในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการซื้อขายหุน ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งได ดําเนินการแลว นั้น
ในการประชุมครัง้ นี้ คณะกรรมการจึงเห็นควรใหแนบขอมูลและรายละเอียดของสารสนเทศที่ไดแจงตอตลาดหลักทรัพย
ใหผูถือหุนทราบ ดังนี้
1.บริษัทไดลงนามในสัญญาที่เกี่ยวของกับขอตกลงการขายหุนสามัญของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) กับ Scotiabank โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้
Scotiabank ไดแสดงความประสงคที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคาร ในสัดสวนรอยละ 49% ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
ของธนาคารโดยอาจจะแบงการซื้อออกเปน 1 หรือ 2 ขั้นตอน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการอนุญาตของทางการ
1) หากไดรับการอนุญาตใหซื้อหุนสามัญของธนาคารไมเกินรอยละ 24.99 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว จะดําเนินการ
ดังนี้
• ซื้อหุนสามัญของธนาคารบางสวนจากบริษัท จํานวนไมเกิน 157,130,216 หุน ในราคาหุนละ 16.37 บาท
• ซือ้ หุนสามัญเพิ่มทุนจากธนาคาร จํานวนไมเกิน 276,263,200 หุน ในราคาหุนละ 16.37 บาท
2) หากไดรับการอนุญาตจากทางการใหซื้อหุนสามัญของธนาคารในสัดสวนที่เกินรอยละ 24.99 จนถึงรอยละ 49
Scotiabank จะดําเนินการซื้อหุนในสวนเพิ่มดังกลาวทั้งหมดจากบริษัท โดยแบงเงื่อนไขการซื้อออกเปน 2 ชวง
• ชวง Obligation period Scotiabank จะซื้อหุนในราคาหุนละ 1.6 เทาของมูลคาตามบัญชีตอหุนคํานวณโดย
หักจํานวนเงินและจํานวนหุนที่ Scotiabank ไดเพิ่มทุนไปกอนหนาแลว (adjusted net book value per adjusted
shares) โดยจะสิ้นสุดภายในป 2550 เวนแตมีการแจงขอขยายระยะเวลาภายในเดือนกันยายน 2550 กําหนดการ
ดังกลาวจะขยายไปจนถึงสิ้นป 2551
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• ชวง Call period จะมีอายุ 4 ป หลังจากสิ้นสุด Obligation period คือ ภายในสิ้นป 2554 หรือ สิ้นป 2555
แลวแตกรณี ซึ่งในชวงเวลานี้ Scotiabank จะซื้อหุนในราคาหุนละ 1.7 เทาของมูลคาตามบัญชีตอหุนคํานวณโดย
หักจํานวนเงินและจํานวนหุนที่ Scotiabank ไดเพิ่มทุนไปกอนหนาแลว (adjusted net book value per adjusted
shares) เชนเดียวกัน
การรวมลงทุนของ Scotiabank ดังกลาวขางตน Scotiabank จะเขามาเพื่อเปนผูรวมทุนและบริหารกิจการธนาคาร
โดยจะเขามารวมในการบริหารทั้งระดับกรรมการและระดับผูบริหารระดับสูง (Senior Officer)
การซื้อหุนจะอยูภายใตเงื่อนไข 3 ประการ ดังนี้
(1) ตองไดรับอนุญาตการเขาถือหุนของธนาคารจากหนวยงานทางการที่เกี่ยวของ
(2) ผูถือหุนของบริษัท และผูถือหุนของธนาคาร จะตองอนุมัติการทํารายการนี้ ซึ่งรวมถึงการปรับ
โครงสรางกลุมธุรกิจการเงินธนชาตโดยการโอนหุนของบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจการเงินและธุรกิจ
สนับสนุนรวม 8 แหง ใหแกธนาคารในราคามูลคาทางบัญชีลาสุดกอนทําการซื้อขาย
(3) ระหวางรอผลการอนุมัติตามขอ (1) และขอ (2) จะตองไมเกิดเหตุการณใด ๆ ที่มีผลกระทบอยาง
รายแรงตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอยที่ไดโอนไปอยูภายใต
ธนาคารตาม (2)
ทั้งนี้ การขายหุนสามัญของธนาคารที่บริษทั ถืออยูบางสวน ใหแก Scotiabank ถือเปนการจําหนายเงินลงทุนใน
บริษัทยอยทีต่ องรายงานสารสนเทศ ตอ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. คูสัญญาที่เกี่ยวของ
ผูซื้อ :
ผูขาย :

ชื่อ
ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน
The Bank of Nova Scotia Asia Limited (Scotiabank)
-ไมมีบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (บริษัท)
บริษัทจดทะเบียน

2. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริษัท จะจําหนายหุนสามัญของธนาคารบางสวน จํานวน 157,130,216 หุน คิดเปนรอยละ 10.77 จากจํานวนหุน
ทั้งหมดที่บริษัทถืออยู ณ ปจจุบันซึ่งเทากับรอยละ 99.36 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของธนาคาร ใหกับ
Scotiabank ซึ่งไมมีความสัมพันธกับบริษัท ทั้งนี้ Scotiabank ไดตกลงที่จะเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจากธนาคาร ตามมติ
ที่ไดรับการจัดสรรใหโดยเฉพาะเจาะจง และธนาคารไดแจงตอตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 ในจํานวน
276,263,200 หุน หรือคิดเปนรอยละ 15.93 ของจํานวนทุนที่ออกและเรียกชําระแลวภายหลังการเพิ่มทุนในสวน
ที่กลาวขางตน ซึ่งในขณะนั้นธนาคารจะมีหุนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 1,734,619,292 หุน ทั้งนี้ รายการดังกลาว
ไมเขาขายรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผย
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
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3. วัน เดือน ป ที่คาดวาจะเกิดรายการ
รายการนี้จะเกิดขึ้นประมาณกลางป 2550 ภายหลังจากบริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหสามารถ
จําหนายหุนสามัญของธนาคารในสวนนี้ได
โดยจะดําเนินการพรอมกับรายการที่ธนาคารจะจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 276,263,200 หุน ใหกับผูซื้อรายเดียวกันนี้
4. รายละเอียดของสินทรัพยที่จําหนาย
- ชื่อบริษัท

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

- ลักษณะการดําเนินธุรกิจ

สถาบันการเงิน ประเภทธนาคารพาณิชย

- ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว

14,583,560,920 บาท จํานวน 1,458,356,092 หุน

- มูลคาที่ตราไว

หุนละ 10 บาท

- จํานวนหุนที่จําหนาย

157,130,216 หุน คิดเปนรอยละ 10.77 ของหุนที่ออกและ
ชําระแลวกอนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดยจํานวนหุน
ที่ออกและเรียกชําระแลวในปจจุบันมีจํานวน 1,458,356,092 หุน
16.37 บาท

- ราคาขายตอหุน
- เกณฑที่ใชในการกําหนดราคาขาย
- จํานวนเงินที่ไดรับจากการจําหนาย
- สัดสวนการถือหุนกอนการจําหนาย

ใชราคา 1.57 เทาของมูลคาทางบัญชีสุทธิของธนาคาร ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549 เปนเกณฑ
2,572,221,635.92 บาท
ณ ปจจุบันคิดเปนรอยละ 99.36 ซึ่งเปนสัดสวนกอนการรวม
จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ธนาคารจะนําออกจําหนายใหแก
Scotiabank จํานวน 276,263,200 หุน ทั้งนี้ หากรวม
รายการซึ่งจะเกิดขึ้นในวันเดียวกันแลว สัดสวนการถือหุนของ
บริษัทกอนการจําหนาย จะเทากับรอยละ 83.54

- สัดสวนการถือหุนหลังการจําหนาย

หากคํานวณจากจํานวนหุนที่ออกแลวของธนาคาร ณ ปจจุบัน
สัดสวนหลังการจําหนายจะคิดเปนรอยละ 88.59 แตเมื่อรวม
รายการที่ธนาคารจะจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวขางตนให
Scotiabank แลว สัดสวนการถือหุนของบริษัทในธนาคารภายหลัง
การจําหนายหุนจะเทากับรอยละ 74.48

- วัตถุประสงคของการจําหนาย

เพื่อหาผูรวมทุน (Strategic Partner) ที่มีศักยภาพเขามารวมใน
การบริหารกิจการของธนาคาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันทางธุรกิจการเงินของกลุมธนชาต
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5. ขนาดรายการ

การจําหนายหุนสามัญของธนาคารในครั้งนี้ มีขนาดของรายการ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 ต่ํากวา
รอยละ 15

6. ประโยชนที่บริษัทจะไดรับ
ในการประกอบธุรกิจทางการเงินของกลุมธนชาต มีธนาคารธนชาตเปนสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย
และธุรกิจการเงินอื่นที่ไดรับอนุญาตทั้งการแนะนําเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจ
ประกันชีวิต และธุรกิจลีสซิ่ง โดยมีชองทางจําหนายและบริการผานธนาคารธนชาต ดังนั้น การที่ธนาคารธนชาตมี
พันธมิตรทางธุรกิจที่เปนสถาบันการเงินตางประเทศ มีประสบการณในการบริหารสถาบันการเงินจะชวยพัฒนา
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจการเงินของกลุมธนชาต
7. แผนการใชเงินที่ไดจากการจําหนายเงินลงทุน
เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
8. เงื่อนไขในการจําหนายเงินลงทุน
จะตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย
9. ความเห็นของคณะกรรมการ
การจําหนายเงินลงทุนนี้ เปนไปตามขอตกลงการซื้อขายหุนเพื่อให Scotiabank เขาเปนผูรวมทุนและบริหารกิจการ ซึ่งจะทํา
ใหธนาคารธนชาตมีพันธมิตรทางธุรกิจการที่ใหบริการทางการเงินที่สงเสริมประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ
การ
บริการ
ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
ในสวนของราคาขาย สําหรับสวนแรกที่ไมเกินรอยละ 24.99 ของทุนที่ออกและชําระแลวของธนาคาร ในราคาหุนละ 16.37
บาท ซึ่งเทากับ 1.57 เทาของมูลคาทางบัญชี ณ สิ้นป 2549 และในสวนที่ 2 ที่ถือตั้งแตรอยละ 24.99 จนถึงรอยละ 49
จะแบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวง Obligation period จะซื้อในราคาหุนละ 1.6 เทาของมูลคาตามบัญชีตอหุนคํานวณโดยหัก
จํานวนเงินและจํานวนหุนที่ Scotiabank ไดเพิ่มทุนไปกอนหนาแลว และชวง Call period จะซื้อในราคาหุนละ 1.7 เทาของ
มูลคาเดียวกับชวง Obligation Period ถือเปนราคาที่เหมาะสม
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รายชื่อคณะกรรมการของธนาคาร ณ ปจจุบัน
1. นายบันเทิง
ตันติวิท
2. นายศุภเดช
พูนพิพัฒน
3. นายเกียรติศักดิ์
มี้เจริญ
4. นายณรงค
จิวังกูร
5. นายสุวิทย
อรุณานนทชัย
6. นายชัยภัทร
ศรีวิสารวาจา
7. นายวิชิต
ญาณอมร
8. นางสาวสุวรรณภา
สุวรรณประทีป
9. นายบัณฑิต
ชีวะธนรักษ
รายชื่อผูถือหุนกอนการจําหนาย ณ ปจจุบัน (กอนการเพิ่มทุนของธนาคาร)
1. บมจ.ทุนธนชาต
จํานวนหุนที่ถือ 1,449,042,809 หุน
2. ผูถือหุนรายยอย
จํานวนหุนที่ถือ
9,313,283 หุน
รวมจํานวนหุนทั้งหมด
1,458,356,092 หุน

คิดเปนรอยละ 99.36
คิดเปนรอยละ 00.64
คิดเปนรอยละ 100.00

รายชื่อผูถือหุนหลังการจําหนาย ณ ปจจุบัน (กอนการเพิ่มทุนของธนาคาร)
1. บมจ.ทุนธนชาต
จํานวนหุนที่ถือ 1,291,912,593 หุน
2. The Bank of Nova Scotia Asia Limited จํานวนหุนที่ถือ
157,130,216 หุน
3. ผูถือหุนรายยอย
จํานวนหุนที่ถือ
9,313,283 หุน
รวมจํานวนหุนทั้งหมด
1,458,356,092 หุน

คิดเปนรอยละ 88.59
คิดเปนรอยละ 10.77
คิดเปนรอยละ 00.64
คิดเปนรอยละ 100.00

รายชื่อผูถือหุนภายหลัง Scotiabank ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร (ประมาณกลางป 2550)
1. บมจ.ทุนธนชาต
จํานวนหุนที่ถือ 1,291,912,593 หุน คิดเปนรอยละ 74.48
2. The Bank of Nova Scotia Asia Limited จํานวนหุนที่ถือ
433,393,416 หุน คิดเปนรอยละ 24.98
3. ผูถือหุนรายยอย
จํานวนหุนที่ถือ
9,313,283 หุน คิดเปนรอยละ
00.54
รวมจํานวนหุนทั้งหมด
1,734,619,292 หุน คิดเปนรอยละ 100.00

หนาที่

