
 

 

 

 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามการใช้สิทธิของ 

ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัท่ีโอนสิทธิได้ และหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุส่วนท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซ้ือ

หุ้นสามญัท่ีโอนสิทธิได้ 

 

ระยะเวลาแจ้งความจ านงระหว่าง 

วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 
ค าเตือน : การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามการใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด้ (ใบแสดงสิทธิ) และ

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนส่วนทีเ่หลอืจากการใชส้ทิธติามการใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธขิองธนาคารฯ ในครัง้นี้ เป็นการเสนอ

ขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่นกัลงทุนในประเทศไทย ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีาร

แก้ไขเพิ่มเติม) และนักลงทุนบางประเภทในต่างประเทศ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามการใช้สิทธิของ 

ใบแสดงสิทธิและหุ้นสามญัเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในครัง้นี้  มไิด้ด าเนินการขออนุญาตหรือ 

จดทะเบยีน และจะไม่มกีารขออนุญาตหรอืจดทะเบยีนภายใต้กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์ของประเทศสหรฐัเมรกิา ค.ศ. 1933 

(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (กฎหมายหลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมริกา) หรอืในประเทศอื่นใด และจะไม่มกีารเสนอ

ขายหรอืขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอืในประเทศอื่นใด เว้นแต่ไดร้บัการยกเว้นการจดทะเบยีน

ภายใตก้ฎหมายหลกัทรพัยข์องประเทศนัน้ ๆ นอกจากนี้ ธนาคารฯ จะไม่ด าเนินการใดๆ กบัหน่วยงานต่างประเทศเพื่อการจด

ทะเบยีนหรอืเพือ่ใหเ้ป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัใินการเสนอขายและขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของธนาคารฯ นอกประเทศไทย 

การเผยแพร่ ตพีมิพ์ แจกจ่ายเอกสารฉบบันี้ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนไปในประเทศอื่นๆ (นอกจากประเทศไทย) อาจเป็น

การฝา่ฝืนกฎหมายหลกัทรพัยข์องประเทศนัน้ๆ ดงันัน้ ธนาคารฯ จงึขอหา้มมใิห้เผยแพร่ ตพีมิพ์ แจกจ่ายเอกสารฉบบันี้ ไม่ว่า

ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน ไปยงันอกประเทศไทย โดยธนาคารฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีบุ่คคลใดๆ ฝา่ฝืนขอ้หา้มดงักล่าว 

 

สิ่งที่แนบมาด้วย 1 
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ส่วนที่ 1 – ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ  
และหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ 

 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ชื่อ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) 
ที่อยู่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 1558 #9 
เลขทะเบียนบริษัท 0107537000017 
เว็บไซต์ http://www.tmbbank.com 

 

2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ และการประชุมผู้ถอืหุ้นที่มีมติอนุมตัิการจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การประชมุคณะกรรมการ:  การประชมุคณะกรรมการธนาคารฯ พิเศษ ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 7 สงิหาคม 2562  
การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น:  การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 2562  

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ประเภทของหุ้น : หุ้นสามญั 
ทนุช าระแล้วเดิม : 41,659,298,454.50 บาท 
ทนุที่จะช าระเพิ่ม : 70,497,486,242.25 บาท 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ธนาคารฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามการใช้สิทธิของใบแสดง
สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้แจ้งความจ านงในการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลอืจากการใช้สทิธิตามใบแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ด้ทัง้หมด จะท าให้ทนุ
ช าระแล้วของธนาคารฯ เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 28,838,187,787.75  บาท และ หุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของธนาคารฯ เพิ่มขึน้จ านวน 30,355,987,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.95 บาท 

จ านวนใบแสดงสทิธิ  30,355,987,145 หนว่ย 
จ านวนหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุที่จดัสรรไว้เพื่อ
รองรับการใช้สทิธิตาม
ใบแสดงสทิธิ 

: ไม่เกิน 31,481,481,482 หุ้ น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท คิดเป็นจ านวนทุนจด
ทะเบียนที่เพิ่มขึน้จ านวน 29,907,407,407.90 บาท 

จ านวนหุ้นที่จดัสรรเพื่อ
เสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้น
เดิม 

: หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลอืจากการใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิ 

ราคาเสนอขายตอ่หุ้น : 1.40 บาท 
อตัราสว่นการจองซือ้ : ใบแสดงสทิธิ 1 หนว่ย สามารถซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารฯ ได้ 1 หุ้น 
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วิธีการจดัสรร : ธนาคารฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารฯ จ านวนไม่เกิน  30,355,987,145 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท 

หุ้นรองรับใบแสดงสทิธิ
ที่ไมไ่ด้ใช้สทิธิแปลง
สภาพ 

: ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิ ธนาคารฯ จะจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุในสว่นที่เหลอืดงักลา่ว ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ที่มีรายช่ืออยู่ในสมดุ
ทะเบียน ผู้ ถือหุ้นของธนาคารฯ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรใบแสดง
สิทธิ (Record date) ในวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 (“ผู้ถือหุ้นเดิม”) ซึ่งแจ้งความจ านงจอง
ซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ (โดยไม่รวมผู้ ถือใบแสดงสิทธิที่ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของ
ธนาคารฯ ในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รับจดัสรรใบแสดงสิทธิดงักลา่ว) โดยผู้ ถือ
หุ้นเดิมสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้สิทธิจองซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุตามใบแสดงสิทธิ ในกรณีที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือมีจ านวนมากกว่า
จ านวนที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นเกินสิทธิรวมกัน ธนาคารฯ จะจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
สว่นท่ีเหลือทัง้หมดให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นเกินสิทธิ
และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนครบทัง้จ านวนภายในระยะเวลาที่ธนาคารฯ ก าหนด 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนที่มีผู้ ถือหุ้น
เดิมจองซือ้หุ้นเกินสทิธิรวมกนั ธนาคารฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นเกินสทิธิและช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุครบ
ทัง้จ านวนภายในระยะเวลาที่ธนาคารฯ ก าหนดตามสดัส่วนการถือหุ้น ณ วันก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรใบแสดงสิทธิ (Pro rata basis) จนกว่าจะครบจ านวน
ของหุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่เหลืออยู่ และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุในสว่นท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ ธนาคารฯ จะด าเนินการขออนมุตัิ
การลดทนุจดทะเบียน โดยตดัหุ้นที่ไมไ่ด้จดัสรรดงักลา่วตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

การยกเลกิการแจ้ง
ความจ านงในการแสดง
สทิธิ 

: เมื่อผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีความประสงค์จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่น
ที่เหลอืจากการใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิ ได้แจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ และ/หรือการจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนแล้ว ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม จะไม่สามารถยกเลิก
การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ และ/หรือ การจองซือ้ดงักลา่วได้อีกตอ่ไป 

 
4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

4.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ 

ธนาคารฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารฯ จ านวนไม่เกิน  30,355,987,145 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท 
ให้แก่ผู้ ถือใบแสดงสิทธิตามจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีผู้ ถือใบแสดงสิทธิแต่ละรายประสงค์จะจองซือ้ ทัง้นี ้ธนาคารฯ จะ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้ผู้ ถือใบแสดงสิทธิแต่ละรายไม่เกินจ านวนใบแสดงสิทธิที่ผู้ ถือใบแสดงสิทธิแต่ละรายถือครอง 
(จ านวนใบแสดงสทิธิที่เสนอขายและจดัสรรทัง้หมดจ านวน 30,355,987,145 หนว่ย โดยใบแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้น
เพิ่มทนุของธนาคารฯ ได้ 1 หุ้น) 
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4.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลอืจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ 

ธนาคารฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในสว่นท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ (“หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ”) 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ที่มีรายช่ืออยู่ในสมดุทะเบียน ผู้ ถือหุ้นของธนาคารฯ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
ได้รับใบแสดงสทิธิ (Record date) ในวนัที ่27 กนัยายน 2562 ซึง่แจ้งความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือ (โดย
ไมร่วมผู้ ถือใบแสดงสิทธิที่ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของธนาคารฯ ในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับใบแสดงสิทธิดงักลา่ว) 
โดยผู้ ถือหุ้นเดิมสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสทิธิได้โดยไมจ่ าเป็นต้องใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบแสดง
สทิธิ ในกรณีที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลอืมีจ านวนมากกวา่จ านวนที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นเกินสทิธิรวมกนั ธนาคารฯ จะ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลอืทัง้หมดให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นเกินสิทธิและช าระ
เงินคา่จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุครบทัง้จ านวนภายในระยะเวลาที่ธนาคารฯ ก าหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่น
ที่เหลอืมีจ านวนน้อยกวา่จ านวนที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นเกินสทิธิรวมกนั ธนาคารฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้ นเกินสิทธิและช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนครบทัง้จ านวนภายใน
ระยะเวลาที่ธนาคารฯ ก าหนดตามสดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบแสดงสิทธิ (Pro rata 
basis) จนกวา่จะครบจ านวนของหุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่เหลอือยู่ และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุในส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ ธนาคารฯ จะด าเนินการขออนุมตัิการลดทนุจดทะเบียน โดยตดัหุ้นที่
ไมไ่ด้จดัสรรดงักลา่วตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

ตัวอย่าง 

ก าหนดให้มีใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ จ านวน 1,000 หน่วย โดยใบแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารฯ ได้ 1 หุ้น 

1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบแสดงสิทธิ 

ผู้ถอืหุ้นเดิม / 
ผู้ถอืใบแสดง

สิทธิ 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้น /1 

จ านวนใบ
แสดงสิทธิ /2 

(หน่วย) 

จ านวนหุ้นที่แจ้ง
ความจ านง
ทัง้หมด (หุ้น) 

โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ได้รับจัดสรรตามใบ

แสดงสิทธิ 
ใช้สิทธิจองซื้อตาม 
ใบแสดงสิทธิ (หุ้น) 

จองซื้อหุ้นสามัญ
ส่วนทีเ่หลือ (หุ้น) 

ก. 6% 60 60 60 -   60 
ข. 10% 100  130 100  30  100  
ค. 10% 100  150 100  50  100  
ง. 15% 150  350 150  200  150  
จ. 14% 140  20 20  -    20  
ฉ. 7% 70  - -    -    -    
ช. 10% -    30 -    30  -    
ซ. 5% -    30 -    30  -    
ณ. 5% -    150 -    150  -    
ญ. 18% -    - -    -    -    
ฎ. -    80 80 80 -    80 
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ผู้ถอืหุ้นเดิม / 
ผู้ถอืใบแสดง

สิทธิ 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้น /1 

จ านวนใบ
แสดงสิทธิ /2 

(หน่วย) 

จ านวนหุ้นที่แจ้ง
ความจ านง
ทัง้หมด (หุ้น) 

โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ได้รับจัดสรรตามใบ

แสดงสิทธิ 
ใช้สิทธิจองซื้อตาม 
ใบแสดงสิทธิ (หุ้น) 

จองซื้อหุ้นสามัญ
ส่วนทีเ่หลือ (หุ้น) 

ฏ. -    60 90 60 30  60 
ฐ. -    50 30 30  -    30  
ฒ. -    190  - -    -    -    
รวม 100%  1,000  1,120  600   520   600  

หมายเหต:ุ /1 สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรใบแสดงสิทธิในวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 

/2 จ านวนใบแสดงสิทธิ ณ วนัก าหนดสิทธิผู้ ถือใบแสดงสิทธิด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 29 ตลุาคม 2562 

2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ 

(ก)  การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิรอบที่ 1 จากหุ้นสามญัเพิ่มทุนคงเหลือ
จากการใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิจ านวน 400 หุ้น 

ผู้ถอืหุ้นเดิม / 
ผู้ถอืใบแสดง

สิทธิ 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้น /1 

จ านวนจองซือ้ 
หุ้นสามัญส่วนที่
เหลือ (หุ้น) 

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่เหลอืตามสัดส่วนการ

ถอืหุ้น (รอบที่ 1) 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลอืที่
ได้รับจัดสรร (รอบที่ 1) 

ก. 6% -   6% x 400 = 24 - 
ข. 10% 30  10% x 400 = 40 30 
ค. 10% 50  10% x 400 = 40 40  
ง. 15% 200  15% x 400 = 60 60  
จ. 14% -    14% x 400 = 56 - 
ฉ. 7% -    7% x 400 = 28 - 
ช. 10% 30  10% x 400 = 40  30 
ซ. 5% 30  5% x 400 = 20 20 
ณ. 5% 150  5% x 400 = 20 20 
ญ. 18% -    18% x 400 = 72 - 
ฎ. -    -    - - 
ฏ. -    30  - - 
ฐ. -    -    - - 
ฒ. -    -    - - 

รวม 100%  520  400 200    
หมายเหต:ุ /1 สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรใบแสดงสิทธิในวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 
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สรุปจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ได้รับจดัสรรตามใบแสดงสทิธิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตาม
ใบแสดงสทิธิรอบที่ 1  

ผู้ถอืหุ้นเดิม / 
ผู้ถอืใบแสดง

สิทธิ 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร (หุ้น) 
รวมหุ้นที่ได้รับการ

จัดสรร 

จ านวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลอื
ที่จองซือ้ (ยงัไม่ได้รับจัดสรร

ในรอบที่ 1) (หุ้น) 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ได้รับจัดสรรตามใบ

แสดงสิทธิ 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่
เหลือที่ได้รับจัดสรร 

(รอบที่ 1) 
ก. 60 - 60 - 
ข. 100  30 130 - 
ค. 100  40  140 10 
ง. 150  60  210 140 
จ. 20  - 20 - 
ฉ. -    - - - 
ช. -    30 30  - 
ซ. -    20 20 10 
ณ. -    20 20 130 
ญ. -    - - - 
ฎ. 80 - 80 - 
ฏ. 60 - 60 30 
ฐ. 30  - 30 - 
ฒ. -    - - - 

รวม  600  200    800 320 

(ข)  ในกรณีที่ยงัมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) ธนาคารฯ จะท าการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมที่จองซือ้หุ้นสามญัส่วนที่เหลือแต่ละรายซึ่งยงัได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนส่วนที่
เหลือที่จองซือ้ โดยน าสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้ นสามญัส่วนที่เหลือแต่ละรายนัน้คูณด้วย
จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) จะได้เป็นจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมที่
จองซือ้หุ้นสามญัสว่นท่ีเหลอืแตล่ะรายมีสทิธิที่จะได้รับจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ โดย
จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจะได้รับการจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะรายจองซือ้และช าระค่าจอง
ซือ้แล้ว ทัง้นี ้ธนาคารจะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้ตามวิธีการใน
ข้อ (ข) นี ้จนกระทัง่ไมม่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรร หรือจนกวา่จะไมม่ีผู้ ถือหุ้นเดิมรายใดประสงค์ที่จะ
จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลอืดงักลา่วอีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้ส าหรับการจดัสรรหุ้นสว่นท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธินัน้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิใช้ดลุพินิจพิจารณาไม่
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใด หากการจดัสรรดงักลา่วท าให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการ
กระท าขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบงัคบัใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบงัคบัของ
ธนาคารฯ ซึ่งรวมถึงการอนญุาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ
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ธนาคารฯ (ข) ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิหรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเง่ือนไข ท่ีก าหนดในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิภายใต้ใบแสดงสทิธิ ทัง้นี ้ธนาคาร
ฯ อาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่
ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถด าเนินการได้ในเวลานัน้ ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารฯ จะ
สามารถจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ให้แก่นกัลงทนุสถาบนัที่มีคณุสมบตัิ (Qualified Institutional Investors) และนกัลงทนุ
อาชีพ (Professional Investors) ในบางประเทศได้ภายใต้กฎหมายและข้อยกเว้นท่ีเก่ียวข้องของประเทศนัน้ ๆ 

5. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืใบแสดงสิทธิ และวันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือใบแสดงสทิธิด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียน คือวนัที่ 29 ตลุาคม 2562 และ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเดิมที่มี
สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลอืจากการใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิ (Record date) คือวนัที่ 27 กนัยายน 2562 

6. ก าหนดวนัรับแจ้งความจ านง วันใช้สทิธิและตัวแทนรับแจ้งความจ านงใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน และ/หรือจอง

ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ  

6.1 วันและเวลาที่รับแจ้งความจ านง  

วนัและเวลาที่รับแจ้งความจ านงระหวา่งวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (รวมทัง้สิน้ 15 วนั) 
ภายในเวลาเปิดรับแจ้งความความจ านงของตวัแทนรับแจ้งความจ านง (“ช่วงเวลารับแจ้งความจ านง”) 

6.2 วันใช้สทิธิ 
วนัใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารฯ ส าหรับผู้ ถือใบแสดงสิทธิ คือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 (“วันใช้
สิทธิ”) ทัง้นี ้ธนาคารฯ ได้ขอให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ขึน้เคร่ืองหมายพกัการซือ้ขายใบแสดงสิทธิ (SP) ลว่งหน้า 2 วนัท า
การ ก่อนวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือใบแสดงสทิธิที่มีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในช่วงเวลารับแจ้งความจ านง  

6.3 ตัวแทนรับแจ้งความจ านง สถานที่รับแจ้งความจ านงและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม สามารถติดต่อเพื่อใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุสว่นที่เหลอื และ/หรือ สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมกบัธนาคารฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงตามที่อยูด่งัตอ่ไปนี ้

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่และทุกสาขาทั่วประเทศ  
เวลา 8.30 น. – 15.30 น. (หรือเวลาท าการของธนาคารฯ แตล่ะสาขา) 
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ 1558 #9 

ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาในกรุงเทพฯ 
เวลา 8.30 น. (หรือเวลาเปิดท าการของแตล่ะสาขา) – 15.30 น. 
เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 1770 

  



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ และหุ้นสามญัเพ่ิมทนุสว่นที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

หน้า 7 

บริษัทหลักทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน)  
เวลา  09.00 น. ถึง 15.30 น. หรือภายในเวลาท าการ 
ฝ่ายปฏิบตัิการ ชัน้ 6 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร 1 
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

สอบถามข้อมูล ติดต่อ TMB Contact Center 1558 # 9 ทุกวันระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 17.30 น.   

ส าหรับผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม ประเภทนกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) 
ที่ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแจ้งความจ านงเพื่อใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
สว่นท่ีเหลอืจากการใช้ใบแสดงสทิธิแทน 
หากประสงค์จะแจ้งความจ านงเพื่อใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลือจาก
การใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิ ให้ยื่นเอกสารประกอบการแจ้งความจ านง ได้ที่บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
เทา่นัน้ 

ส าหรับผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมประเภทบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล 
หากประสงค์จะแจ้งความจ านงเพื่อใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลือ ให้ยื่น
เอกสารประกอบการแจ้งความจ านง และช าระเงินคา่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
สว่นท่ีเหลอืกบัธนาคารฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านง 

7. วิธีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลอื และการช าระเงนิค่าใช้

สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลอื 

ผู้ ถือใบแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่น
ที่เหลือ จะต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้น
เพิ่มทนุที่โอนสทิธิได้ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ชดุที่ 1 (TMB-T1) และการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือ
จากการใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ที่มีรายช่ือในวนัก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรร
ใบแสดงสทิธิ (Record date) ในวนัที่ 27 กนัยายน 2562 (“แบบแจ้งความจ านง”) ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน โดยระบุ
จ านวนหุ้นสามญัที่ต้องการใช้สทิธิตามจ านวนใบแสดงสทิธิที่ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หลกัทรัพย์ (สิ่งที่แนบมาด้วย 3) 
และจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลอืจากการใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิที่ต้องการจองซือ้ ในแบบแจ้งความจ านง 1 ใบ ต่อ 
1 เลขทะเบียนผู้ ถือหลกัทรัพย์ พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในแบบแจ้งความจ านง (กรณีผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือผู้ ถือหุ้นเดิม
เป็นนิติบคุคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตรานิติบคุคล (ถ้ามี)) โดยช าระเงินค่าใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือ และยื่นเอกสารประกอบการแจ้งความจ านงไปยงั
สถานที่รับแจ้งความจ านง ภายในวนัและเวลาที่รับแจ้งความจ านง (ตามที่ระบใุนข้อ 6)  

ส าหรับผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือผู้ ถือหุ้นเดิมประเภทบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล ให้ช าระเงินค่าหุ้นเต็มตามจ านวน ทัง้
ในส่วนที่ใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ  (ถ้ามี) 
ภายในวนัและเวลาที่รับแจ้งความจ านง 



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ และหุ้นสามญัเพ่ิมทนุสว่นที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ 
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ส าหรับผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือผู้ ถือหุ้นเดิมประเภทนกัลงทนุสถาบนั ให้ช าระเงินคา่หุ้นในสว่นที่ใช้สทิธิตามใบแสดงสิทธิ 
ภายในวนัและเวลาที่รับแจ้งความจ านง และในสว่นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือจากการใช้สิทธิ (ถ้ามี) 
ในภายหลงัวนัที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 12.00 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั(มหาชน) จะเห็นสมควร 

ทัง้นี ้หากมลูคา่รวมของจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมระบใุนแบบแจ้งความจ านงมีจ านวนน้อยกว่า
หรือมากกวา่จ านวนเงินที่ธนาคารฯ โดยตวัแทนรับแจ้งความจ านงได้รับช าระ ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิที่จะยึดถือตามจ านวน
เงินที่ธนาคารฯ โดยตวัแทนรับแจ้งความจ านงได้รับช าระ  

ทัง้นีใ้ห้ผู้ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมกรอกรายละเอียดและยื่นแบบแจ้งความจ านงและเอกสาร
ประกอบการแจ้งความจ านง 1 ชุด ต่อ  1 เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์เท่านัน้ (โดยใช้เลขทะเบียนผู้ถือ
หลักทรัพย์ที่ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หลักทรัพย์ (สิ่งที่แนบมาด้วย 3) 

เมื่อผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมยื่นแบบแจ้งความจ านงทีก่รอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือเรียบร้อยแล้วให้แก่
ตวัแทนรับแจ้งความจ านง ให้ถือว่าผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมได้ให้ค ารับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทัง้
ลายมือช่ือที่ได้ลงไว้แล้วในแบบแจ้งความจ านงนัน้ (ไม่ว่าผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ กรอกข้อมูล 
รายละเอียด และลงลายมือช่ือในแบบแจ้งความจ านงนัน้เอง หรือผู้ รับมอบอ านาจ หรือตวัแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่า
ข้อมลู รายละเอียด หรือลายมือช่ือดงักลา่วผิดพลาด ไม่ถกูต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง ธนาคารฯ และ/หรือตวัแทนรับ
แจ้งความจ านงขอสงวนสทิธิที่จะใช้ดลุยพินิจในการปฏิเสธการใช้สทิธิ และ/หรือ การจองซือ้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น และ
ธนาคารฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสญูเสียที่เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
หรือหากมีการจัดสรรหุ้นโดยธนาคารฯ หรือด าเนินการใดๆ ของธนาคารฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงภายใต้
ข้อความที่ระบไุว้ในสว่นท่ี 1 ของหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ และหุ้นสามญั
เพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิฉบบันี ้(“หนังสือแจ้งการจัดสรร”) โดยผิดพลาดหรือเกิดจากการใช้
ข้อมูลดงักล่าว ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้ธนาคารฯ และ/หรือ
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงรับผิดชอบในความเสียหายหรือสญูเสียใดๆ ทัง้สิน้ และธนาคารฯและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความ
จ านงจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหาย หรือความสญูเสยีที่เกิดขึน้ ไมว่า่กรณีใดๆ 

7.1 การช าระเงนิค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ 

1) กรณียื่นแบบแจ้งความจ านงและช าระเงินที่ เคาน์เตอร์ของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ทุก
สาขาทั่วประเทศ 

1.1) ส าหรับผู้ถอืใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ถอืหุ้นเดิมประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

(ก) ช าระเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือด้วยเงินสด หรือ
เงินโอนจากบัญชีของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  โดยสามารถช าระเงิน
ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น. (หรือเวลาท าการของธนาคารฯ แต่ละสาขา) ของวนัที่ 8 พฤศจิกายน 
2562 – 22 พฤศจิกายน 2562 โดยในกรณีที่ช าระด้วยเงินโอนให้โอนเข้าบญัชี “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่ มทุน บมจ. ธนาคารทหารไทย” เลขที่ บัญชี 001-1-90338-2 ธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
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(ข) ช าระเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลือโดยวิธีออกเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกวา่ “เช็คธนาคาร”)  หรือดร๊าฟท์ ที่ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา
ทัว่ประเทศโดยขีดคร่อมสัง่จ่ายในนาม “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ธนาคารทหารไทย”  
โดยสามารถช าระเงิน ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น. (หรือเวลาท าการของธนาคารฯ แต่ละสาขา) ของ
วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 – 20 พฤศจิกายน  2562  หรือภายในเวลา  11.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็ค
เคลยีร์ร่ิงของธนาคารฯ แต่ละสาขา ของวนัท่ี 21 พฤศจิกายน  2562   โดยสัง่จ่ายเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค 
หรือ ดร๊าฟท์ 1 ฉบับ ต่อแบบแจ้งความจ านง 1 ใบเท่านัน้ และเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 
จะต้องลงวนัที่ไมเ่กินวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2562  

(ค) ช าระเงินคา่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือโดยช าระด้วยเงิน
โอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) โดยสัง่จ่าย ช่ือบญัชี “TMB Bank Public Company Limited for 

subscribers” เลขที่บัญชี 001-1-90338-2 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) โดยสามารถช าระได้
ตามเวลาเปิดรับการโอนผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) ของแต่ละธนาคาร ระหว่างวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 
2562 - 22 พฤศจิกายน 2562 

หากผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมได้ท าการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เพื่อช าระ
เงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือเรียบร้อยแล้ว ให้แนบ
หลกัฐานการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) พร้อมกับแบบแจ้งความจ านงและเอกสารที่ใช้
ประกอบการแจ้งความจ านง ได้ที่ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี ้ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือผู้
ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความจ านงจะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนบาทเนต (BAHTNET) 
(ถ้ามี)  

(ง) ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน และ/หรือ จองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ ต้องน าแบบแจ้งความจ านงและเอกสารที่ใช้ประกอบในการแจ้งความจ านง
มายงัเคาน์เตอร์ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 15.30 
น. (หรือเวลาท าการของธนาคารฯ แตล่ะสาขา) ของวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2562 – 22 พฤศจิกายน 2562 

(จ) ทัง้นี ้ผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความจ านงจะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร และคา่ธรรมเนียมการโอนบาทเนต (BAHTNET)  (ถ้ามี) ตา่งหากจากจ านวนเงินคา่ใช้สทิธิ และ/
หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (จ านวนเงินท่ีธนาคารฯได้รับต้องเท่ากบัยอดใช้สิทธิ และ/หรือ จองซือ้เต็ม
จ านวน) 

2) กรณียื่นแบบแจ้งความจ านงและช าระเงินที่ เคาน์เตอร์ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่ ว
กรุงเทพฯ 

2.1) ส าหรับผู้ถอืใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ถอืหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

(ก) ช าระเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือด้วยเงินสด หรือ
เงินโอนจากบญัชีของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  โดยสามารถช าระเงินตัง้แตเ่วลา 8.30 น หรือเวลา
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เปิดท าการของสาขา ถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 – 22 พฤศจิกายน 2562 ยกเว้น
เสาร์อาทิตย์ โดยในกรณีที่ช าระด้วยเงินโอนให้โอนเข้าบญัชี “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. 
ธนาคารทหารไทย” ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

(ข) ช าระเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนสว่นที่เหลือ โดยวิธีออกเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกวา่ “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ ที่ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) โดยขีดคร่อม
สัง่จ่ายในนาม “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ธนาคารทหารไทย” โดยสามารถช าระเงิน 
ตัง้แตเ่วลา 8.30 น.หรือเวลาเปิดท าการของสาขา ถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 – 20 
พฤศจิกายน 2562 หรือภายในเวลา 11.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ร่ิงของธนาคารธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) แตล่ะสาขา ของวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ยกเว้นเสาร์อาทิตย์  โดยผู้ ถือใบแสดงสิทธิ สัง่จ่าย
เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 1 ฉบบั ตอ่แบบแจ้งความจ านง 1 ใบเท่านัน้ และเช็ค หรือ แคชเชียร์
เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวนัที่ไมเ่กินวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2562  

(ค) ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน และ/หรือ จองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ ต้องน าแบบแจ้งความจ านงและเอกสารที่ใช้ประกอบในการแจ้งความจ านง
มายงัเคาน์เตอร์ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ตัง้แต่เวลา 8.30 น.หรือเวลาเปิดท าการของสาขา 
ถึงเวลา 15.30 น. ของวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2562 – 22 พฤศจิกายน 2562 ยกเว้นเสาร์อาทิตย์ 

(ง) ทัง้นี  ้ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้ นเดิมที่แจ้งความจ านงจะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายและ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจ านวนเงินค่าใช้สิทธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(จ านวนเงินที่ตวัแทนรับแจ้งความจ านงได้รับต้องเทา่กบัยอดใช้สทิธิ และ/หรือ จองซือ้เต็มจ านวน) 

3) กรณียื่นแบบแจ้งความจ านงที่บริษัทหลักทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน)  

3.1) ส าหรับผู้ถอืใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ถอืหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
ส าหรับผู้แจ้งความจ านงผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน) ท่ีประสงค์จะช าระเงินค่าจองซือ้โดย
การโอนเงินสด หรือโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ช าระผ่านระบบ Bill 
Payment ที่ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ โดยผู้จองซือ้ต้องช าระค่าจองซือ้ 1 Bill Payment 
ตอ่ 1 แบบแจ้งความจ านงเทา่นัน้ โดย 

3.1.1) ช าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ 

(ก) ช าระเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือด้วยการโอนเงิน
สด ผ่านระบบ Bill Payment ที่ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ เข้าบญัชี 
“บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซือ้หลักทรัพย์” เลขที่บัญชี 100-0033-
942 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน Service Code. 104012 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 
โดยสามารถช าระเงินตัง้แต่เวลา 8.30น. ของวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 ถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 22 
พฤศจิกายน 2562 (หรือเวลาท าการของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) แตล่ะสาขา)  
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(ข) ช าระเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลือโดยวิธีออกเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ผา่นระบบ Bill Payment ที่ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่
ประเทศโดยขีดคร่อมสัง่จ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซือ้

หลักทรัพย์” เลขที่บัญชี 100-0033-942 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน Service Code. 104012 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) โดยสามารถช าระเงินได้ตัง้แต่เวลา 8.30 น. – 15.30 น. (หรือ
เวลาปิดรับเช็คเคลียร์ร่ิงของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) แต่ละสาขา) ของวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 
2562 - 20 พฤศจิกายน 2562 หรือภายในเวลา 11.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ร่ิงของธนาคารเกียรติ
นาคิน จ ากดั (มหาชน) แต่ละสาขา ของวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 โดยการน าฝาก เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ 
ดร๊าฟท์ จะต้องลงวนัที่ไมเ่กินวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2562 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชี
ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวนัท าการถดัไปเทา่นัน้ โดยก าหนดให้ผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น
เดิมสัง่จ่ายเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 1 ฉบบั ตอ่แบบแจ้งความจ านง 1 ใบเทา่นัน้ 

(ค) ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ช าระเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน และ/หรือ จองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุนสว่นที่เหลือตามข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้น ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด 
(มหาชน) จะได้รับหลกัฐานแบบฟอร์มการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น (Bill payment Form) เป็นหลกัฐานใน
การช าระเงิน  

(ง) ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน และ/หรือ จองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลอื ต้องน าสง่หลกัฐานแบบฟอร์มการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้น (Bill Payment Form) 
ดงักลา่ว (ฉบบัจริง) พร้อมกบัแบบแจ้งความจ านงและเอกสารที่ใช้ประกอบในการแจ้งความจ านงมายงั
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) ภายในเวลา  09.00 น. ถึง 15.30 น. หรือภายในเวลาท าการ 
ตามที่ระบใุนข้อ 6.3 (ห้ามน าสง่เอกสารการจองซือ้ผา่นสาขาของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)) 

(จ) ทัง้นี  ้ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้ นเดิมที่แจ้งความจ านงจะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจ านวนเงินค่าใช้สิทธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
(จ านวนเงินทีต่วัแทนรับแจ้งความจ านงได้รับต้องเทา่กบัยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 

3.1.2)  ช าระด้วยเงินโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ส าหรับผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม
ประเภทนิติบคุคลเทา่นัน้  

(ก) ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมประเภทนิติบคุคลสามารถช าระเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือ โดยการโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) โดยสัง่
จ่าย ช่ือบญัชี “Phatra for Clients for Securities Subscriptions” เลขที่บัญชี 100-0033-942 

ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) โดยสามารถช าระเงินคา่ใช้สทิธิ
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือข้างต้น ได้ตามเวลาเปิดรับการโอน
ผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ของแต่ละธนาคาร ของวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 
2562 (ภายในวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์)  
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หากผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมได้ท าการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เพื่อช าระ
เงินคา่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือเรียบร้อยแล้ว ให้น าสง่
หลกัฐานการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) พร้อมกบัแบบแจ้งความจ านงและเอกสารท่ีใช้
ประกอบการแจ้งความจ านงมายงับริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) ตามที่ระบใุนข้อ 6.3 ทัง้นี ้ผู้ ถือ
ใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความจ านงจะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการรับ
โอนบาทเนต (BAHTNET) 

3.1.3) ช าระเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือผ่านระบบการโอน
เงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ส าหรับผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่
เป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) เทา่นัน้ 

 ส าหรับผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่เป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน) 
แจ้งความจ านงระหว่างวนัท่ี 8 – 22  พฤศจิกายน 2562 โดยวนัและเวลาการช าระเงินตามข้อก าหนดของ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั(มหาชน) 

(ก) ทัง้นี ้ค าว่า “ลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน)” ภายใต้หนงัสือแจ้งการจัดสรรฉบบันี ้
หมายถึง ลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน) ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์/สญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) หรือบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด 
(มหาชน) จะพิจารณาให้เป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

(ข) การช าระเงินคา่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลือผ่านระบบการ
โอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระท าได้เฉพาะผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/
หรือ ผู้ ถือหุ้ นเดิมที่เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) ที่ได้ด าเนินการแจ้งความ
ประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช าระค่าภาระผกูพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบการโอนเงินอตัโนมตัิดงักลา่วมีผลใช้
บงัคบัแล้วในวนัแจ้งความจ านง 

3.2) ส าหรับผู้ถอืใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ถอืหุ้นเดิม ประเภทสถาบัน 
 
3.2.1)  ส าหรับผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมประเภทสถาบนั สามารถช าระเงินโดยการโอนผ่านระบบ

บาทเนต (BAHTNET) โดยสัง่จ่าย ช่ือบญัชี “Phatra for Clients for Securities Subscriptions” เลขที่
บัญชี 100-0033-942 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)  

(ก) ในสว่นที่ใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิ ช าระภายในเวลาเปิดรับการโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ของ
แตล่ะธนาคาร ของวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562 

(ข) ในสว่นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือจากการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ช าระภายในเวลาเปิดรับ
การโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ของแต่ละธนาคาร ของวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2562 - วนัที่ 26 
พฤศจิกายน เวลา 12.00 น. หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน) จะ
เห็นสมควร 
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ผู้ถอืใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมประเภทสถาบันที่ช าระเงินโดยโอนเงินผ่านระบบบาท
เนต (BAHTNET) ต้องน าส่งหลักฐานการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนตในส่วนที่ช าระเงนิค่าใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบแสดงสิทธิ พร้อมกับแบบแจ้งความจ านงและเอกสารที่ใช้ประกอบ
ในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนมายังบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) ตามที่ระบุในข้อ 
6.3 ภายในช่วงเวลารับแจ้งความจ านง โดยแบบแจ้งความจ านงต้องระบุจ านวนหุ้นสามัญที่
ต้องการใช้สิทธิตามจ านวนใบแสดงสิทธิที่ปรากฏตามใบรับรองการจองซือ้หลักทรัพย์ (สิ่งที่
แนบมาด้วย 3) และจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิที่
ต้องการจองซือ้ (ถ้ามี) และสามารถน าส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 
ในส่วนที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะส่วนที่ เหลือจากการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ใน
ภายหลัง ภายในวันที่  26 พฤศจิกายน เวลา 12.00 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัท ภัทร จ ากัด
(มหาชน) จะเห็นสมควร 

 ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความจ านงจะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม
การรับโอนบาทเนต (BAHTNET) 

3.2.2)   กรณีผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม ประเภทสถาบนั ช าระเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน 
และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลอื ด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) 
หรือ ดร๊าฟท์ สามารถจองซือ้ได้ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. ของวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 ถึงเวลา 12.00 น. หรือ
เวลาปิดรับเช็คเคลียร์ร่ิงของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ของวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 โดย
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) เพื่อ

ลูกค้าจองซือ้หลักทรัพย์” และจะต้องลงวนัท่ีเช็คไม่เกินวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และสามารถ
เรียกเก็บช าระเงินได้จากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครภายในวนัท าการถดัไปเทา่นัน้ 

4) ธนาคารฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงอาจก าหนดรายละเอยีด หรือขัน้ตอน หรือเง่ือนไขเพิ่มเติมส าหรับ
ลกูค้าของตน 

5) ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
สว่นที่เหลอื หรือมิได้น าสง่แบบแจ้งความจ านงที่มีรายละเอียดครบถ้วน และ/หรือมิได้ช าระเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลอืตามวนั เวลา และวิธีที่ก าหนด ธนาคารฯ และ/หรือ
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงจะถือว่าผู้ ถือใบแสดงสิทธิและ/หรือ ผู้ ถือหุ้นรายนัน้สละสิทธิในการใช้สิทธิ และ/หรือ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

6) ธนาคารฯ โดยตวัแทนรับแจ้งความจ านงขอสงวนสทิธิไมรั่บช าระคา่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลอื ผา่นทางตู้  ATM หรือผา่นทางออนไลน์ หรือ Application 

7) ธนาคารฯ โดยตวัแทนรับแจ้งความจ านงจะไม่รับเอกสารที่ใช้ในการแจ้งความจ านงทางไปรษณีย์ 
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หน้า 14 

8) ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมจะต้องช าระเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ 1 ใบแบบแจ้งความจ านง ต่อ 1 ใบรับรองการจองซือ้หลกัทรัพย์เท่านัน้ ยกเว้น 
บริษัท ไทยเอ็น วี ดี อาร์ จ ากัด 

9) หากผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ทางธนาคารฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความ
จ านงก าหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น
เดิมรายดงักลา่ว 

10) ธนาคารฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ ก าหนดวนัรับแจ้งความจ านง วิธีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนส่วนที่เหลือ การช าระเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ 
วิธีการแจ้งความจ านง และเง่ือนไขอื่นใดภายใต้หนงัสอืแจ้งการจดัสรรฉบบันีต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิด
ปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินการ ซึ่งรวมถึงกรณีการขยายวนัรับแจ้งความจ านง และระยะเวลา
การรับช าระเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน และ/หรือ จองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนส่วนที่เหลือของนกัลงทุน
สถาบนั ทัง้นี ้เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ 
 

7.2 เอกสารประกอบการแจ้งความจ านง 

7.2.1 การแจ้งความจ านงโดยวิธีกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งความจ านง (Hard Copy) 

ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมหรือผู้ รับมอบอ านาจจะต้องน าเอกสารประกอบการแจ้งความจ านง
ดงัตอ่ไปนี ้พร้อมช าระเงินตามเง่ือนไขในข้อ 7.1 ข้างต้น และไปติดต่อตวัแทนรับแจ้งความจ านงตามที่อยู่ในข้อ 
6.3 ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดในข้อ 6.1 (แล้วแตก่รณี) 

(1) แบบแจ้งความจ านงที่กรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน (สิง่ที่แนบมาด้วย 2)  

ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมต้องระบจุ านวนหุ้นสามญัที่ต้องการใช้สิทธิตามจ านวนใบแสดง
สทิธิที่ปรากฏตามใบรับรองการจองซือ้หลกัทรัพย์ (สิง่ที่แนบมาด้วย 3) และจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ี
เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิที่ต้องการจองซือ้(ถ้ามี) พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ หากผู้ ถือใบแสดง
สิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้อม
ประทบัตรานิติบคุคล (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ให้ผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมกรอกรายละเอียดและยื่นแบบแจ้งความจ านงและเอกสาร
ประกอบการแจ้งความจ านง 1 ชุด ต่อใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น 1 ฉบบัเท่านัน้ ซึ่งออกโดยศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (สิง่ที่แนบมาด้วย 3)  
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(2) หลกัฐานการช าระเงิน (เฉพาะกรณีช าระเงินคา่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุสว่นท่ีเหลือ ด้วยวิธีเงินโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)  หรือ ช าระท่ีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั 
(มหาชน)) 

หลกัฐานการช าระเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือ เต็ม
จ านวนที่ใช้สิทธิ และ/หรือจองซือ้ (ฉบบัจริง) ซึ่งรวมถึง Bill Payment ตามเง่ือนไขและวิธีการช าระค่าใช้
สทิธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยพิจารณารายละเอียดและด าเนินการตามที่ระบใุนข้อ 7.1 

(3) ใบรับรองการจองซือ้หลกัทรัพย์ซึง่ออกโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (สิง่ทีแ่นบมาด้วย 3) 

ใบรับรองการจองซือ้หลกัทรัพย์ซึ่งออกโดย ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  ในฐานะนายทะเบียนของธนาคารฯ 
และได้จดัสง่ไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือแจ้งการจดัสรรฉบบันี ้ซึ่งจะระบุ
จ านวนใบแสดงสทิธิและจ านวนหุ้นทีผู่้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะรายมี 

(4) เอกสารประกอบการแสดงตน  

บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่ไมม่ีบตัร
ประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัประชาชนหมดอาย ุให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตวั
ประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้ นเดิมเป็นผู้ เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปี
บริบูรณ์) จะต้องแนบหลกัฐานที่แสดงว่าสามารถใช้สิทธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนไ ด้โดย
ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงค าสัง่อนุญาตจากศาล ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ปกครอง 
(บิดา และ/หรือมารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
โดยลายมือช่ือนัน้ต้องตรงกบัลายมือช่ือในแบบแจ้งความจ านง  

ในกรณีที่มีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ซึง่ท าให้ช่ือ-นามสกลุไมต่รงกบัช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏตามข้อมลูในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบแสดงสิทธิ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือใบแสดงสิทธิ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 
ตลุาคม 2562 และสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ (Record date) ในวนัที่ 27 กันยายน 2562 ซึ่งธนาคารฯ 
ได้รับจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และในกรณีที่มีข้อมลูที่แตกต่างกนัให้ใช้ข้อมลู ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
ใบแสดงสิทธิด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 29 ตลุาคม 2562 เป็นหลกั (“ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นและใบ
แสดงสิทธิของธนาคารฯ”) หรือในใบรับรองการจองซือ้หลกัทรัพย์ซึ่งออกโดย ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(สิ่งที่แนบมาด้วย 3) ให้แนบส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการยืนยนัการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล 
เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ เป็นต้น พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว  
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ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดย
ลายมือช่ือนัน้ต้องตรงกับลายมือช่ือในแบบแจ้งความจ านง (กรณีผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น
เดิมเป็นผู้ เยาว์ (อายไุมค่รบ 20 ปีบริบรูณ์) จะต้องแนบหลกัฐานท่ีแสดงวา่สามารถใช้สิทธิ และ/หรือ จอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้โดยถกูต้องตามกฎหมายซึง่รวมถึงค าสัง่อนญุาตจากศาล) 

นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  

ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัแจ้งความจ านงพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล 
(ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่
กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ลายมือช่ือนัน้ต้องตรงกบัลายมือช่ือในแบบแจ้งความจ านง 

นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้นิติบคุคล (Certificate of Incorporation) หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั 
และหนงัสอืรับรองของนิติบคุคล (Affidavit) ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบคุคลหรือหนว่ยงานของประเทศ
ที่นิติบุคคลมีภมูิล าเนาซึ่งรับรองถึงช่ือนิติบคุคล ช่ือผู้มีอ านาจลงนาม ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ และอ านาจ
หรือเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัแจ้งความจ านง พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล 
(ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้ต้องตรงกับ
ลายมือช่ือในแบบแจ้งความจ านง 

ทัง้นี ้ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือของผู้จดัท า
หรือผู้ ให้ค ารับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับของ
เจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่
เอกสารดงักลา่วได้จดัท า หรือรับรองความถกูต้อง และมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนในวนัแจ้งความจ านง 

นิติบคุคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการใช้สิทธิ และ/หรือจอง
ซือ้แทน  

ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมมอบอ านาจให้ผู้ ดูแลรักษา
ผลประโยชน์ด าเนินการใช้สิทธิ และ/หรือจองซือ้แทนพร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้
เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ระบุไว้ข้างต้น 
(แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ ถือใบ
แสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ (แล้วแตก่รณี) และประทบัตราส าคญันิติบคุคล 
(ถ้ามี) และแนบส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ ยังไม่หมดอาย ุ
(แล้วแตก่รณี) ของผู้ลงนามแทนผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ และหุ้นสามญัเพ่ิมทนุสว่นที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

หน้า 17 

(5) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการแจ้งความจ านง ส าหรับผู้ประสงค์จะรับคืนเงินคา่ใช้สิทธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุที่ไมไ่ด้รับจดัสรรตามที่แจ้งความจ านง ผา่นระบบการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร  

ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือส าเนา Bank Statement ส าหรับ
บญัชีกระแสรายวนัหรือบญัชีออมทรัพย์ที่แสดงเลขที่บญัชีธนาคาร พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง ซึ่ง
ได้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องเป็นเอกสารประกอบการคืนค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลือ 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีความประสงค์ให้คืนเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลอืด้วยวิธีการโอนเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือใบแสดงสิทธิ 
และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม ส าหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่แจ้ง
ความจ านง หรือผู้ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมจ่ายเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทนุ และ/
หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมาเกินมูลค่าหุ้นที่ตนได้รับการจัดสรร โดยช่ือเจ้าของบญัชี
ธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือของผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุเทา่นัน้  

(6) เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบอ านาจด าเนินการแทน 

หนงัสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมเอกสารประกอบการแสดง
ตน และ/หรือ ส าเนาบตัรประชาชนที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมและผู้ รับ
มอบอ านาจ ซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (สิง่ที่แนบมาด้วย 4) 

(7) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะน าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชี
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้  

ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้ในบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิก
เลขที่ 600 ในนามผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม โปรดกรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพื่อ
หาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้
ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account)” (สิ่งที่แนบมาด้วย 5) และ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสถานะ 
FATCA เฉพาะนิติบคุคล” (สิง่ที่แนบมาด้วย 6) เพื่อน าสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

ธนาคารฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านง ขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารที่ใช้
ประกอบในการแจ้งความจ านง ในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการด าเนินการ ทัง้นี ้เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมอยา่งเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ 

7.2.2 การใช้สิทธิ และ/หรือจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (เฉพาะผู้ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ถือ
หุ้นเดิมที่เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้)  
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ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมสามารถใช้สิทธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนผ่านเจ้าหน้าที่ผู้
แนะน าการลงทนุ หรือ Investment Consultant (IC) ของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) โดยยืนยนัการ
ใช้สิทธิ และ/หรือจองซือ้ผ่านโทรศพัท์บนัทึกเทปได้ โดยผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมจะต้องเป็น
ลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน) และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จักลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้
ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุหรือท าธุรกรรม (Suitability Test) กบัตวัแทนรับแจ้ง
ความจ านง ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการใช้สิทธิ และ/หรือจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป และได้
จดัท าแบบสอบถามเก่ียวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบคุคลอเมริกนั (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) กบับริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
แล้ว ทัง้นี ้ผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมต้องยืนยนัทางวาจาว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมลูเก่ียวกบัการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในหนงัสือแจ้งการจดัสรร และ ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผกูพนั
ตามหนงัสือแจ้งการจดัสรร ดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมไม่ต้อง
กรอกข้อมลูและลงนามในแบบแจ้งความจ านง (Hard Copy)  รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการแจ้ง
ความจ านง โดยปฏิบตัิดงันี ้

 ผู้แนะน าการลงทนุของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) จะตรวจสอบตวัตนของผู้ ถือใบแสดงสิทธิ 
และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมผา่นทางโทรศพัท์บนัทึกเทป เช่น เลขประจ าตวัประชาชน วนัเดือนปีเกิด ธนาคาร
ที่ใช้ช าระผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) 
กบับริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)  เป็นต้น  

 ผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมต้องยืนยนัทางวาจาวา่ได้ศกึษาและรับทราบข้อมลูเก่ียวกบัการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในหนงัสือแจ้งการจัดสรร และยินยอมผูกพนัตามหนงัสือแจ้งการจัดสรร
ดงักลา่ว  

 ผู้แนะน าการลงทนุของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) เมื่อรับค ายืนยนัพร้อมรายละเอียดการใช้
สทิธิ และ/หรือจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุผา่นทางโทรศพัท์บนัทกึเทป จะบนัทกึค าสัง่การใช้สิทธิ และ/หรือ
จองซือ้ผ่านระบบของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน) ดงักล่าว โดยระบบจะแสดงข้อมลูการใช้
สทิธิ และ/หรือจองซือ้ผา่นทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ช่ือผู้แนะน าการลงทนุ วนัและเวลาบนัทึกการใช้สิทธิ 
และ/หรือจองซือ้ผ่านระบบ โดยผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมสามารถแจ้งความจ านงผ่าน
ทางโทรศัพท์บันทึกเทปได้ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) ก าหนด ตัง้แต่วันที่ 8 
พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 ภายในเวลาที่บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
จะก าหนด  

อย่างไรก็ตาม หากผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมไม่สามารถด าเนินการแจ้งความจ านงผ่านระบบ
โทรศพัท์บนัทกึเทปได้ ผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมสามารถท าการใช้สิทธิ และ/หรือจองซือ้ตามวิธี
กรอกแบบแจ้งความจ านง (Hard Copy) ตามที่ระบใุนข้อ 7.2.1 ได้ 

7.3 การคืนเงนิค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) 
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ธนาคารฯ โดยตวัแทนรับแจ้งความจ านงจะด าเนินการคืนเงินคา่ใช้สทิธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือใบ
แสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ไมไ่ด้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไมค่รบตามจ านวนท่ีแจ้งความจ านง หรือผู้
ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมจ่ายเงินค่าใช้สิทธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนมาเกินมูลค่าหุ้นที่ตน
ได้รับการจดัสรร โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ โดยผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมเลือกวิธีใด
วิธีหนึง่ ดงันี ้ 
(ก) จ่ายโดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม  

ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม ที่แจ้งความจ านงสามารถเลือกให้ธนาคารฯ โดยตวัแทนรับแจ้ง
ความจ านงด าเนินการจ่ายโดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม ท่ีแจ้ง
ความจ านง ภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการนบัแต่วนัใช้สิทธิ โดยผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมต้อง
กรอกข้อมลูบญัชีธนาคารลงในแบบแจ้งความจ านงให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมประกอบการ
แจ้งความจ านง ส าหรับผู้ประสงค์จะรับคืนเงินค่าใช้สิทธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับ
จดัสรรตามที่แจ้งความจ านง ผา่นระบบการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารตามที่ระบใุนข้อ 7.2.1(5)  

ส าหรับผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม ที่แจ้งความจ านงที่บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
สามารถเลือกโอนเงินเข้าบญัชีได้เฉพาะธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร กสกิรไทย 
จ ากดั (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี 
ไทย จ ากัด (มหาชน),ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) หรือ ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 
เทา่นัน้) 

(ข) จ่ายเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม 
(ส ำหรับผู้ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิม ที่แจ้งควำมจ ำนงที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ำกัด 
(มหำชน)) 

ธนาคารฯ โดยตวัแทนรับแจ้งความจ านงจะด าเนินการจ่ายเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ
ในนามของผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม ที่แจ้งความจ านงตามช่ือที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้น
และใบแสดงสทิธิของธนาคารฯ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นและ
ใบแสดงสิทธิของธนาคารฯ ภายใน 10 (สิบ) วนัท าการนบัแต่วนัใช้สิทธิ โดยธนาคารฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมจากการเรียกเก็บเช็คต่างเขต
ส านกัหกับญัชีหรือต่างธนาคาร (ถ้ามี) ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม ที่แจ้งความจ านงต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว  

(ค) ส าหรับผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม ที่แจ้งความจ านงที่เป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร 
จ ากดั (มหาชน): ธนาคารฯ โดยตวัแทนรับแจ้งความจ านงจะด าเนินการโอนเงินเข้าบญัชีผ่านระบบการโอน
เงินอตัโนมตัิ (Automated Transfer System (ATS)) ของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) ภายใน 5 
(ห้า) วนัท าการนบัแตว่นัใช้สทิธิ  
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ในกรณีที่ไมส่ามารถคืนเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือ ให้แก่ผู้ ถือ
ใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมได้ภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมจะได้รับ
ดอกเบีย้จากธนาคารฯ ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน และ/
หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลอื ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรร นบัแตว่นัที่พ้นก าหนดเวลาดงักลา่วจนถึง วนัท่ีผู้ ถือใบ
แสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับการช าระคืนตามวิธีการดงักลา่วข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มี
การโอนเงินคา่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือ เข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือ
ใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโอน
เงินผา่นบญัชีธนาคารตามที่ระบไุว้ในแบบแจ้งความจ านง หรือสง่เช็คหรือแคชเชียร์เช็คคืนเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือ
หุ้นและใบแสดงสิทธิของธนาคารฯ หรือวิธีอื่นตามที่ธนาคารฯ โดยตวัแทนรับแจ้งความจ านวนเห็นว่าเหมาะสมโดย
ถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับคืนเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน และ/หรือ 
จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือแล้วโดยชอบและผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบีย้และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

นอกจากนี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม ที่แจ้ง
ความจ านง หรือการสญูหายในการจดัสง่เช็ค หรือความผิดพลาดในการสง่ตามวิธีอื่นตามที่ธนาคารฯ โดยตวัแทนรับ
แจ้งความจ านงเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของธนาคารฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านง เช่น ข้อมลูช่ือ ที่อยู ่
ของธนาคารฯ โดยตวัแทนรับแจ้งความจ านงไมช่ดัเจน หรือไมค่รบถ้วนตามที่ได้ระบไุว้ในแบบแจ้งความจ านง ธนาคาร
ฯ และตวัแทนรับแจ้งความจ านงจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความผิดพลาดหรือความเสยีหายดงักลา่ว 

ธนาคารฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านง ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเก่ียวกบัการคืนเงินค่าใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลอื ในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากดั
ในการด าเนินการ ทัง้นี ้เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมอย่างเป็นธรรม และ
เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ 

7.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลือของธนาคารฯ ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ 
และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความจ านง สามารถเลอืกให้ธนาคารฯ โดยตวัแทนรับแจ้งความจ านง ด าเนินการในกรณี
ใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้ ถือใบแสดงสิทธิสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่
แจ้งความจ านงมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ธนาคารฯ โดยตวัแทนรับแจ้งความจ านงจะด าเนินการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้
ถือหุ้นเดิมได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” โดยศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู่และออกหลกัฐานการฝาก
ให้แก่ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้ นเดิมที่แจ้งความจ านงภายใน 7 วันท าการนับแต่วันใช้สิทธิ ใน
ขณะเดียวกนั บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ 
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ผู้ ถือหุ้นเดิมฝากไว้ ซึ่งในกรณีนีผู้้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความจ านงจะสามารถขายหุ้นที่
ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่หุ้นเพิ่มทนุของธนาคารฯ ได้รับอนมุตัิให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความจ านงเลือกให้ธนาคารฯ โดยตวัแทนรับแจง
ความจ านงด าเนินการตามข้อ 4(1) นี ้ช่ือของผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นที่แจ้งความจ านงจะต้องตรง
กบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นที่แจ้งความจ านงประสงค์จะฝากหุ้น
ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้ ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการสง่มอบหุ้นดงักลา่ว โดย
ออกใบหุ้นในนามของผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือผู้ ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความจ านงตามข้อ 4(3) แทน 

ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความจ านงจะต้องระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ (ตามที่ระบไุว้
ด้านหลงัแบบแจ้งความจ านง) ท่ีผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ และเลขที่
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรเข้าบญัชีดงักลา่วให้ถกูต้อง หากระบรุหสับริษัท
หลกัทรัพย์ หรือเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้องจะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ 
ซึง่ธนาคารฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายของหุ้น หรือความลา่ช้าในการติดตามหุ้นคืน  

(2) ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600  
กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) 

เฉพาะผู้ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account)” (สิ่งที่แนบมาด้วย 5) และ 
“แบบสอบถามส าหรับตรวจสถานะ FATCA เฉพาะนิติบคุคล” (สิ่งที่แนบมาด้วย 6)  พร้อมลงนามรับรองความ
ถกูต้องของข้อมลู เพื่อน าสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ด้วย 

ธนาคารฯ โดยตวัแทนรับแจ้งความจ านงจะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นตาม
จ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความจ านงได้รับการจดัสรรเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แจ้ง
ความจ านงภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัใช้สิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความ
จ านงจะสามารถขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาต
ให้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารฯ ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ และหากผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้
ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความจ านงต้องการถอนหุ้นสามญัเพิ่มทุนออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ดงักล่าว ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความจ านงสามารถติดต่อได้ที่ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ ซึง่อาจจะมีคา่ธรรมเนียมในการด าเนินการถอนหุ้นตามอตัราที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด  

ทัง้นี ้การถอนหุ้นสามญัที่ฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาใน
การด าเนินการ ดงันัน้ ผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความจ านงที่น าฝากในบญัชีดงักลา่วอาจจะ
ไม่สามารถถอนหุ้นสามญัได้ทนัภายในวนัที่หุ้นเพิ่มทนุของธนาคารฯ ได้รับอนุมตัิให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ 

(3) ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความจ านง 
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของธนาคารฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ได้รับการ

จัดสรรให้แก่ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือผู้ ถือหุ้ นเดิมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏใน
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ฐานข้อมูลผู้ ถือหุ้นและใบแสดงสิทธิของธนาคารฯ ภายใน 15 วันท าการนบัแต่วนัใช้สิทธิ ซึ่งในกรณีนี ้ผู้ ถือใบ
แสดงสทิธิที่แจ้งความจ านงจะไมส่ามารถขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่ง
ผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความจ านงอาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากที่หุ้นเพิ่มทนุของธนาคารฯ 
ได้รับอนมุตัิให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือผู้ ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความจ านงเพิ่มทุนกรอกรายละเอียดดงักล่าวไม่
ครบถ้วน หรือไมร่ะบเุลอืกกรณีใดกรณีหนึง่ในแบบแจ้งความจ านง ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นให้แก่
ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือผู้ ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความจ านงแทน ซึ่งอาจท าให้ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น
เดิมที่แจ้งความจ านงไม่สามารถขายหุ้นท่ีใช้สิทธิ และ/หรือจองซือ้ได้ทนัทีที่หุ้นเพิ่มทนุของธนาคารฯ ได้รับอนมุตัิ
ให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

7.5 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่เหลือ 

(1) ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม ที่แจ้งความจ านงจะได้รับหลกัฐานการแจ้งความจ านงที่ลงช่ือรับจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ รับแจ้งความจ านง เพื่อเป็นหลกัฐานในการแจ้งความจ านง โดยการแจ้งความจ านงจะสมบูรณ์ก็
ตอ่เมื่อธนาคารฯ โดยตวัแทนรับแจ้งความจ านงสามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้สิทธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุได้เป็นที่เรียบร้อย และผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม ที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนได้ส่งแบบแจ้ง
ความจ านง และเอกสารประกอบการแจ้งความจ านงตามที่ระบุในหนงัสือแจ้งการจัดสรรฉบบันีค้รบถ้วนและ
ถกูต้องแล้ว 

(2) ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม ท่ีแจ้งความจ านง และช าระเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน และ/
หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลอื จะไมม่ีสทิธิยกเลกิการใช้สทิธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ เว้น
แตไ่ด้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารฯ 

(3) ธนาคารฯ โดยตวัแทนรับแจ้งความจ านงจะไม่รับเอกสารที่ใช้ในการแจ้งความจ านงทางไปรษณีย์ 

(4) ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมจะเป็นผู้ รับภาระค่าอากรแสตมป์ และ/หรือ ภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตาม
บทบญัญตัิแหง่ประมวลรัษฎากร หรือ ข้อบงัคบั หรือ กฎหมายตา่งๆ ที่ใช้บงัคบักบัการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ 
และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลอืจากการใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิ และผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ 
ผู้ ถือหุ้นเดิมจะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี) 

(5) หากผู้ ถือใบแสดงสิทธิและ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม ไม่สามารถช าระเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลอื หรือธนาคารฯ โดยตวัแทนรับแจ้งความจ านงไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลอืได้ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น และไมว่่ากรณี
ใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่ความผิดของธนาคารฯ ภายในก าหนดระยะเวลาการแจ้งความจ านงและการช าระเงินค่าใช้
สทิธิ และ/หรือจองซือ้ตามที่ก าหนด หรือผู้ ถือใบแสดงสิทธิและ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกรอกข้อมลูในแบบแจ้งความจ านง
ไมค่รบถ้วนหรือไม่ชดัเจน หรือใช้สิทธิ และ/หรือจองซือ้ด้วยวิธีการอื่นท่ีมิได้ก าหนดไว้ในหนงัสือแจ้งการจดัสรร
ฉบบันี ้ธนาคารฯ จะถือวา่ผู้ ถือใบแสดงสทิธิและ/หรือ ผู้ ถือหุ้นรายนัน้สละสทิธิในการใช้สทิธิ และ/หรือจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว และธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือใบแสดง
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สิทธิและ/หรือ ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว ดงันัน้ ในการช าระเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลอื ผู้ ถือใบแสดงสทิธิและ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าใช้สิทธิ และ/
หรือจองซือ้ และด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 

(6) กรณีที่ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม ไม่น าสง่เอกสารตามที่ก าหนดภายในระยะเวลารับแจ้งความ
จ านง อนัเป็นเหตใุห้ธนาคารฯ ไม่สามารถระบตุวัตนของผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม ได้ ธนาคารฯ 
จะถือวา่ผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม รายดงักลา่วสละสิทธิในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/
หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลอืและธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นรายดงักลา่ว 

(7) ส าหรับการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ  นัน้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิใช้ดุลพินิจ
พิจารณาไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใด หากการจดัสรรดงักลา่วท าให้ หรืออาจ
เป็นผลให้ (ก) เป็นการกระท าขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือ
ต่างประเทศ และ/หรือข้อบงัคบัของธนาคารฯ ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 
ของจ านวนหุ้ นที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของธนาคารฯ หรือ (ข) ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้อง
ด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการออกและ
เสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไข ที่ก าหนดใน
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือจากการใช้สิทธิภายใต้ TSR ทัง้นี ้ธนาคารฯ อาจจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนของธนาคารฯ ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมาย
ต่างประเทศที่มีผลใช้บงัคบัอยู่และสามารถด าเนินการได้ในเวลานัน้ ยกตวัอย่างเช่น ธนาคารฯ จะสามารถ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ให้แก่นกัลงทนุสถาบนัที่มีคณุสมบตัิ (Qualified Institutional Investors) และนกัลงทนุ
อาชีพ (Professional Investors) ในบางประเทศได้ภายใต้กฎหมายและข้อยกเว้นที่เก่ียวข้องของประเทศนัน้ ๆ 

(8) ในกรณีที่ผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองการจองซือ้หลกัทรัพย์มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้
ถือหลกัทรัพย์ ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการแจ้งความจ านง ตาม
จ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้ นเดิมได้รับใบรับรองการจองซือ้
หลกัทรัพย์ กลา่วคือ เอกสารประกอบการแจ้งความจ านง 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหลกัทรัพย์เท่านัน้ หากผู้
ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้ด้วยเลขทะเบียนผู้ ถือหลกัทรัพย์หมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่
สามารถใช้สทิธิ และ/หรือ ท าการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของทกุหมายเลขทะเบียนผู้ ถือหลกัทรัพย์เข้าด้วยกนั
เป็นรายการเดียวกนั หรือระบขุ้อมูลดงักล่าวในเอกสารประกอบการแจ้งความจ านงชุดเดียวกัน ผู้ ถือใบแสดง
สิทธิอาจไม่สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุหรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ไม่ครบตามสิทธิทัง้หมดที่มี
ตามเลขทะเบียนผู้ ถือหลกัทรัพย์ทกุหมายเลขรวมกนั และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมอาจไม่ได้รับจดัสรรหรือได้รับจดัสรร
ไมค่รบตามสดัสว่นการถือหุ้น และธนาคารฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงขอสงวนสิทธิในการรับใช้สิทธิ 
และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามที่เห็นสมควร หรือไม่รับใช้สิทธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจากผู้
ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมรายดงักลา่ว 

(9) ธนาคารฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงขอสงวนสทิธิในการปรับเปลีย่นรายละเอียดวิธีการจดัสรรหุ้นเพิม่
ทนุ วนัรับแจ้งความจ านง การช าระเงินคา่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ี
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เหลอื สทิธิเง่ือนไขในการแจ้งความจ านง หรือข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัวิธีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/
หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลือตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากดัใน
การด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุสว่นท่ีเหลอืดงักลา่วของธนาคารฯ 

8. การชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ธนาคารฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบ

แสดงสิทธิ 

(1) การชดใช้คา่เสยีหาย  
ในกรณีที่ธนาคารฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิได้อย่าง

เพียงพอ ธนาคารฯ จะชดใช้คา่เสยีหายให้เฉพาะผู้ ถือใบแสดงสทิธิที่มาแจ้งความจ านงเพื่อใช้สิทธิและได้ปฏิบตัิ

ตามวิธีการใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิตามที่ระบไุว้ในข้อ [7]  ครบถ้วนภายในระยะเวลารับแจ้งความจ านงในการ

ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ [6.1]  ยกเว้นกรณีที่ผู้ ถือใบแสดงสิทธิซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา

สญัชาติต่างด้าวหรือนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องมาจากข้อจ ากดัในเร่ือง

อตัราสว่นการถือหุ้นของบคุคลตา่งด้าวตามที่กฎหมายก าหนด  

(2) การช าระคา่เสยีหาย  
การชดใช้คา่เสยีหายตามข้อ (1) นัน้ ธนาคารฯ จะช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้ ถือใบแสดง

สิทธิ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นและใบแสดงสิทธิของธนาคารฯ

ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัใช้สทิธิ โดยผู้ ถือใบแสดงสิทธิจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านกั

หกับญัชีหรือเช็คธนาคาร  

ทัง้นี ้ไมว่า่กรณีใดๆ หากได้มีการสง่เช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้ ถือใบแสดงสิทธิตามช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏ

ในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นและใบแสดงสทิธิของธนาคารฯ ให้ถือวา่ผู้ ถือใบแสดงสทิธิได้รับคา่เสยีหายตามข้อ (1) โดย

ชอบ และผู้ ถือใบแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารฯ หรือ ตวัแทนรับ

แจ้งความจ านงอีกตอ่ไป 

(3) การค านวณคา่เสยีหาย  
การค านวณคา่เสยีหายที่ธนาคารฯ จะชดใช้ให้ผู้ ถือใบแสดงสทิธิตามข้อ (1) มีสตูรการค านวณดงันี ้

คา่เสยีหายตอ่ใบแสดงสทิธิ 1 หนว่ย = C x [ MP – EP ] 

โดยที ่  C คือ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ไมส่ามารถจดัให้มีเพียงพอเพื่อรองรับการใช้สทิธิ

ของใบแสดงสทิธิ 

 MP  คือ  ราคาปิดของหุ้นของธนาคารฯ ในวนัใช้สทิธิซึง่ตรงกบัวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

 EP  คือ  ราคาการใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิ 

ทัง้นี ้การชดใช้คา่เสยีหายตามข้อนีใ้ห้ถือเป็นสิน้สดุ 

9. ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิ และ/หรือจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
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9.1  ผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความจ านงจะได้รับหลกัฐานการรับแจ้งความจ านงที่ลงช่ือรับจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ รับแจ้งความจ านง เพื่อเป็นหลกัฐานในการรับแจ้งความจ านง  

9.2  ผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มิได้ใช้สิทธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ หรือมิได้ช าระเงินตาม
วนัและเวลาที่ก าหนด หรือเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ที่สัง่จ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันท่ีที่สัง่
จ่าย ธนาคารฯ จะถือว่าผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมดงักลา่วสละสิทธิในการใช้สิทธิ และ/หรือ จอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ 

9.3  หากมลูคา่รวมของจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมระบใุนแบบแจ้งความจ านงมีจ านวนน้อย
กว่าหรือมากกว่าจ านวนเงินท่ีธนาคารฯ โดยตวัแทนรับแจ้งความจ านงได้รับช าระ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิที่จะ
ยึดถือตามจ านวนเงินที่ธนาคารฯ โดยตวัแทนรับแจ้งความจ านงได้รับช าระ และจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตาม
จ านวนเงินดงักลา่วให้กบัผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมรายนัน้ ๆ  

10.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน  

ธนาคารฯ จะน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ปใช้เป็นเงินทนุเพื่อการเข้าซือ้หุ้นของธนาคาร

ธนชาต และเพื่อด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ตอ่สนิทรัพย์เสีย่งของธนาคารฯ ที่อตัราสว่นไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 12.00 

11. ประโยชน์ที่ธนาคารฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ธนาคารฯ จะน าเงินที่ได้จากการขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ปใช้เพื่อการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของธนาคารธนชาต และ
ด าเนินการรับโอนกิจการทัง้หมดของธนาคารธนชาต (Entire Business Transfer) มาเป็นของธนาคารฯ ตอ่ไป  

การรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาตในครัง้นี ้จะท าให้ขนาดและศกัยภาพทางธุรกิจเพิ่มขึน้อย่างมี
นยัส าคญั มุง่สูก่ารเป็นธนาคารชัน้น าขนาดใหญ่ของไทย โดยภายหลงัการรวมกิจการธนาคารฯ จะมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่
ประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท ฐานลกูค้าราว 100 ล้านคน และมีขนาดใหญ่เป็นล าดบัท่ีหกในอตุสาหกรรมของธนาคาร
พาณิชย์ไทย  

ธนาคารฯ และธนาคารธนชาตทัง้สองแหง่มีจดุแข็งซึง่สง่เสริมกนั กลา่วคือ ธนาคารฯ มีจุดเด่นในการระดมเงินฝากด้วย
การน าเสนอผลิตภณัฑ์เงินฝากที่แตกต่างจากการธนาคารแบบดัง้เดิม ขณะท่ีธนาคารธนชาตเป็นผู้น าด้านสินเช่ือราย
ยอ่ย โดยเฉพาะสนิเช่ือเพื่อการเช่าซือ้รถยนต์ การรวมกิจการจึงช่วยเพิ่มศกัยภาพในการระดมเงินฝากจากฐานลกูค้าที่
เพิ่มขึน้ และสร้างสมดลุให้กบัโครงสร้างสนิเช่ือได้เป็นอยา่งดี ก่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจใน 3 ด้านหลกัดงันี ้ 

ประโยชน์ด้ำนงบดุล: การรวมกิจการจะท าให้มลูค่าของกิจการเพิ่มขึน้จากการมีงบดุลที่เหมาะสม (Balance Sheet 
Optimization) ผ่านการใช้สินทรัพย์และการจัดหาเงินทนุอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้มีโอกาสได้รับอตัราผลตอบแทน
จากสนิทรัพย์ที่สงูขึน้และต้นทนุในการจดัหาเงินทนุที่ลดลง  

ประโยชน์ด้ำนต้นทุน: การรวมกิจการจะท าให้ได้ประโยชน์จากขนาดกิจการที่ใหญ่ขึน้ (Scale) การรวมกันของ
หนว่ยงานสนบัสนนุที่ส าคญั เช่น การลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีมากขึน้ ในการพฒันาธุรกิจและสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าที่มากขึน้ 

ประโยชน์ดำ้นรำยได:้ การรวมกิจการจะท าให้ฐานลกูค้าเพิ่มขึน้กวา่เท่าตวั ช่วยเพิ่มศกัยภาพในการสร้างรายได้ อีกทัง้
การด าเนินงานร่วมกันจะท าให้มีประสิทธิภาพในการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้กับลูกค้าได้
ครอบคลมุยิ่งขึน้ รวมถึงความสามารถในการน าเสนอผลติภณัฑ์และบริการใหม ่ๆ 
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12. สิทธิของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

 ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม ที่ได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุจากการใช้สิทธิ และ/หรือจากการจองซือ้หุ้น

สามญัเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ  จะมีสิทธิและสถานภาพเหมือนผู้ ถือหุ้นเดิมของ

ธนาคารฯ ที่ออกไปก่อนหน้านีแ้ล้ว รวมทัง้สทิธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่ธนาคารฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้นบัแตว่นัที่นายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของธนาคารฯ ได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม ที่ได้รับ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของธนาคารฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้ว (เพิ่มทุน) หากธนาคารฯ ได้ประกาศวนัก าหนดให้สิทธิในเงินปันผล และ/หรือ 

ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัที่นายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของธนาคารฯ ได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบแสดงสิทธิ 

และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม เป็นผู้ ถือหุ้นของธนาคารฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้ว 

(เพิ่มทนุ) ผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิม ดงักลา่วจะไมม่ีสทิธิได้รับเงินปันผล และ/หรือ ผลประโยชน์อื่น

นัน้  

13. รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของธนาคารฯ 

หากมีการใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิ ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาโดยแบง่เป็น 2 กรณีดงันี ้

กรณีที่ 1 : ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สทิธิตาม TSR ของธนาคารฯ ทัง้จ านวน 

กรณีที่ 2 : บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นใช้สิทธิตาม TSR ในการซือ้หุ้ นสามญัของธนาคารฯ ทัง้จ านวน 

(TSR ทัง้หมดถกูเปลีย่นมือในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

13.1 ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้นเดิม (Control Dilution) 

กรณีที่ 1 : ไมม่ีผลกระทบ 

กรณีที่ 2 : มีผลกระทบไมเ่กินร้อยละ  40.9 

สตูรการค านวณ Control Dilution = 1–(Qo/(Qo +QTSR)) 

โดยที ่

Qo = จ านวนหุ้นท่ีเรียกช าระแล้ว (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท) 

QTSR = จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ ให้ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ 
ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pro-rata) ทัง้นี ้จ านวน 30,355,987,145 หุ้น (มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.95 บาท) 

ดงันัน้ Control Dilution = 1-(43,851,893,110 / (43,851,893,110+30,355,987,145)) 

  = ร้อยละ 40.9 

13.2 ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไรของผู้ถอืหุ้นเดิม (EPS Dilution) 

กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 มีผลกระทบไมเ่กินร้อยละ 40.9 
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สตูรการค านวณ EPS Dilution = (EPSo– EPSNew)/EPSo  

โดยที ่ 

EPSo  = ก าไรสทุธิ   / Qo 

EPSNew = ก าไรสทุธิ / (Qo + QTSR) 

หมายเหต ุ ก าไรสทุธิที่ใช้ในการค านวณ คือ ก าไรสทุธิย้อนหลงั 12 เดือน (งวด 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 
มิถนุายน 2562) ซึง่เทา่กบัประมาณ 10,791.40 บาท  

EPSo  = 10,791.40 ล้านบาท / 43,851,893,110 

 = 0.2461 บาทตอ่หุ้น 
   

EPSNew = 10,791.40 ล้านบาท /(43,851,893,110 + 30,355,987,145) 

 = 0.1454 บาทตอ่หุ้น 
   
EPS 
Dilution 

= (0.1454-0.2461)/0.2461 

 = ร้อยละ 40.9 

13.3 ผลกระทบด้านการลดลงของราคาตลาดหุ้น (Price Dilution) 

กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 มีผลกระทบไมเ่กินร้อยละ10.3 

สตูรการค านวณ Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนการใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิ – ราคาตลาดหลงัการใช้สทิธิตามใบ
แสดงสทิธิ) / ราคาตลาดก่อนการใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิ  

โดยที ่ 

ราคาตลาด
หลงัออก 
TSR  

= ((ราคาตลาดก่อนการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคา
เสนอขายต่อหุ้น x จ านวนหุ้นรองรับ  TSR ที่เสนอขายครัง้นี)้) / (จ านวนหุ้นที่เรียก
ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับ TSR ที่เสนอขายครัง้นี)้  

 = ((1.87 x 43,851,893,110 + (1.40 x 30,355,987,145)) / (43,851,893,110 + 
30,355,987,145) 

 = 1.68 

Price 
dilution 

= (1.87-1.68) / 1.87 

 = ร้อยละ 10.3 
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ส่วนที่ 2 – ข้อมูลเบือ้งต้นของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ชื่อ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2299-1111 
โทรสาร 02-273-7806 
เลขทะเบียนบริษัท 0107537000017 
เว็บไซต์ http://www.tmbbank.com 
ทุนจดทะเบียนเดิม/1 41,903,301,555.05 บาท 

หุ้นสามญัจ านวน 44,108,738,479 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท 
ทุนช าระแล้วเดิม 41,659,298,454.50 บาท 

หุ้นสามญัจ านวน 43,851,893,110 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท 

หมายเหต:ุ  /1  ทนุจดทะเบียนเดมิ ก่อนมีมตท่ีิประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562  ณ วนัท่ี 23 กนัยายน 2562 พิจารณาอนมุตั ิ(1) การลดทนุจดทะเบียน
ของธนาคารฯ จาก 41,903,301,555.05 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 41,659,298,454.50 บาท โดยตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 
256,845,369 หุ้น ณ มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.95  (2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารฯ จาก 41,659,298,454.50 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 100,912,374,754.35 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 62,371,659,263 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.95 บาทและ 
ธนาคารฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ (เร่ืองทนุจดทะเบียน) เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนเสร็จสิน้
แล้ว ทนุจดทะเบียนของธนาคารฯ จะเป็นจ านวน 100,912,374,754.35 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 106,223,552,373 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดอื่นๆ ที่ส าคัญ 

 ธนาคารฯ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ทกุประเภทตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน  ประกอบกิจการ
ประเภทอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการให้บริการทางการเงินตามที่ได้รับอนญุาตจากกระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ประกอบกิจการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยธนาคารน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์และบริการ
ด้านเงินฝาก สนิเช่ือ การลงทนุ และประกนัชีวิตและทรัพย์สนิ ผา่นทางช่องทางการให้บริการตา่ง ๆ  

 โดย ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 ธนาคารฯ มีสาขาทัง้สิน้ 408 สาขาทัว่ประเทศ และ 2 สาขาในต่างประเทศ และมี
การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking) และทางแพลตฟอร์มดิจิทลั (Integrated Digital Transactional 
Banking) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งแท้จริง  

 โครงสร้างรายได้ 

(ยว่นห  :ทา้วา้ล)  

โครงสรา้งร้หไดา 
ส ้ ยรัาปีสิว้สุดนัวลี่ 13 มัวน้คธ  

ส ้ ยรัางนด 6 นดืดว  
สิว้สุดนัวลี่ 13 ธิาุว้หว  

9552 ราดหทะ 9563 ราดหทะ 9563 ราดหทะ 9569 ราดหทะ 
ร้หไดาดดกนาีห้ 15,613 8137 13,831 6732 15,397 5636 37, 977  74.4  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,647 6.7 1,424 6.7 1,671 2.4 019  3.7 
เงินลงทนุและธุรกรรมเพ่ือค้า 276 9.7 71 9.1 67 9.1 37  3.4 
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(ยว่นห  :ทา้วา้ล)  

โครงสรา้งร้หไดา 
ส ้ ยรัาปีสิว้สุดนัวลี่ 13 มัวน้คธ  

ส ้ ยรัางนด 6 นดืดว  
สิว้สุดนัวลี่ 13 ธิาุว้หว  

9552 ราดหทะ 9563 ราดหทะ 9563 ราดหทะ 9569 ราดหทะ 
เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 1,670 2.4 1,216 2.4 1,210 2.9 831  0.2 
เงินให้สินเช่ือ 62,947 77.6 61,649 72.6 62,942 61.6 17,406 76.1 
อ่ืน ๆ 176 9.6 66 9.1 19 9.9 13  0.1 
ร้หไดาค่้มรรธนวีหธแทะาริก้ร 33,367 9333 31,511 9632 39,863 9336 5,333 9337 
ก าไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและ
ปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 

19702 6.6 19146 2.6 19620 2.6 769 2.6 

ขาดทนุสทุธิจากหนีส้ินทางการเงินที่
ก าหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 

(16)  9.9 (24)  9.9 (11)  9.9  (12) 0.0 

ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 291 9.4 74 9.1 119076 10.6 199 9.4 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวิธี 
สว่นได้เสยี 

- - - - 74 9.1 166 9.6 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 646 1.2 062 1.0 776 1.1 694 1.2 
ร้หไดารนธ 37,963 33333 53,165 33333 69,333 33333 935523 33333 

2.1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ลกูค้าในแต่ละกลุ่มมีความต้องการทางการเงินที่แตกต่างกัน ธนาคารฯ จึงได้แบ่งกลุ่มผลิตภณัฑ์และบริการตาม
ประเภทของลกูค้าออกเป็น 4 กลุม่ เพื่อท่ีจะได้น าเสนอผลติภณัฑ์และบริการให้ตรงตามความต้องการมากที่สดุ ดงันี  ้

1. กลุม่ลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่  
2. กลุม่ลกูค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม )SME(  
3. กลุม่ลกูค้าบคุคล 
4. การให้บริการอื่น ๆ  

2.1.1 ผทิตภณัฑ์แทะาริก้รส ้ ยรัากทุ่ธมุรกิจขว้ดใยญ่ 

กลุม่ลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่ของธนาคารฯประกอบด้วย  

 กลุม่ลกูค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ (Multi Corporate Banking) ที่มียอดขายมากกวา่ 59000 ล้านบาทตอ่ปี 

 กลุม่ลกูค้าบรรษัทธุรกิจ (Corporate Banking) ทีม่ียอดขายตัง้แต ่19000 ล้านบาท ถึง 59000 ล้านบาทตอ่ปี  

 กลุม่ผู้ประกอบการขนาดกลาง (Business Banking) ทีม่ียอดขายตัง้แต ่100 ล้านบาท ถงึ 19000 ล้านบาท
ตอ่ปี  

ผลติภณัฑ์และบริการส าหรับกลุม่ลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถสรุปได้ตามตารางด้านลา่งนี ้ 

ประนภล ผทิตภณัฑ์แทะาริก้ร 

ผลติภณัฑ์เงินฝาก บญัชีเงินฝากเพื่อธุรกิจ เช่น TMB One Bank  
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ประนภล ผทิตภณัฑ์แทะาริก้ร 

ผลติภณัฑ์สนิเช่ือเพื่อธุรกิจ สนิเช่ือหมนุเวียน 

สนิเช่ือเครือขา่ยธุรกิจการค้า  

หนงัสอืค า้ประกนั  

บริการธุรกรรมทางการเงิน บริการด้านช าระเงิน  

บริการด้านเรียกเก็บเงิน  

บริการจดัการสภาพคลอ่งทางการเงิน 

บริการด้านการค้าระหวา่ง
ประเทศ  

บริการด้านธุรกรรมการค้าระหวา่งประเทศ 

บริการด้านความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ  

ผลติภณัฑ์ประกนั ผลติภณัฑ์ประกนัและคุ้มครองธรุกิจ 

บริการเพิ่มเตมิ  บริการบตัรธุรกิจ 

บริการตวัแทนและธุรกิจหลกัทรัพย์ 

บริการวาณิชธนกิจและที่ปรึกษาการลงทนุ 

2.1.2 ผทิตภณัฑ์แทะาริก้รส ้ ยรัากทุ่ธทูกคา้มุรกิจขว้ดกท้งแทะขว้ดห่ดธ )SME( :  

กลุม่ลกูค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม )SME( ประกอบด้วย 

 ผู้ประกอบการขนาดยอ่ม (Small Enterprise) ทีม่ียอดขายน้อยกวา่ 100 ล้านบาทตอ่ปี 

ผลติภณัฑ์และบริการส าหรับกลุม่ลกูค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสามารถสรุปได้ตามตารางด้านลา่งนี ้ 
 

ประนภล ผทิตภณัฑ์แทะาริก้ร 

ผลติภณัฑ์เงินฝาก บญัชีเงินฝากเพื่อธุรกิจ เช่น บญัชีธุรกิจ TMB One Bank  

ผลติภณัฑ์สนิเช่ือเพื่อธุรกิจ สนิเช่ือหมนุเวียน  

สนิเช่ือเครือขา่ยธุรกิจการค้า 

สนิเช่ือเพื่อ SME )ทีเอ็มบี เอสเอม็อี สมาร์ท บิส( 

หนงัสอืค า้ประกนั 

บริการธุรกรรมทางการเงิน บริการด้านช าระเงิน 

บริการด้านเรียกเก็บเงิน 

บริการจดัการสภาพคลอ่งทางการเงิน 
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ประนภล ผทิตภณัฑ์แทะาริก้ร 

บริการด้านการค้าระหวา่ง
ประเทศ 

บริการด้านธุรกรรมการค้าระหวา่งประเทศ  

บริการด้านความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

ผลติภณัฑ์ประกนั ผลติภณัฑ์ประกนัและคุ้มครองธรุกิจ 

บริการเพิ่มเตมิ  บริการบตัรธุรกิจ 

2.1.3 ผทิตภณัฑ์แทะาริก้รส ้ ยรัากทุ่ธทูกคา้าุคคท 

กลุม่ลกูค้าบคุคล สามารถแบง่ได้เป็น  

 ลกูค้าธนบดีและธนบดีธนกิจ ส าหรับลกูค้าที่มีรายได้ตัง้แต ่1009000 บาทตอ่เดือน 

 ลกูค้าบคุคลระดบักลาง ส าหรับลกูค้าทีม่ีรายได้ตัง้แต ่159000 บาท – 1009000 บาทตอ่เดือน 

 ลกูค้าบคุคลทัว่ไป ส าหรับลกูค้าที่มีรายได้น้อยกวา่ 159000 บาทตอ่เดือน  

ผลติภณัฑ์และบริการส าหรับกลุม่ลกูค้าบคุคล สามารถสรุปได้ตามตารางด้านลา่งนี ้ 
 

ประนภล ผทิตภณัฑ์แทะาริก้ร 

ผลติภณัฑ์เงินฝาก บญัชีเงินฝากเพื่อใช้ (All Free) 

บญัชีเงินฝากเพื่อออม (No Fixed) 

ผลติภณัฑ์สนิเช่ือ สนิเช่ือสว่นบคุคล 

สนิเช่ือบ้าน 

ผลติภณัฑ์บตัรเครดิต บตัรเครดติ 

ผลติภณัฑ์การลงทนุ  TMB Open Architecture ศนูย์รวมกองทนุดี ยี่ห้อดงั ท่ีเดยีวครบ 

ผลติภณัฑ์ประกนั ประกนัชีวติเพื่อการออม  

ประกนัชีวติเพื่อความคุ้มครองชีวติและสขุภาพ 

ประกนัชีวติเพื่อคุ้มครองทรัพย์สนิ 

บริการธนบดีธนกิจ บริการธนบดีธนกิจ 

บริการธนบด ี
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2.1.4 ก้รใยาาริก้รดื่ว ๆ  

 ก้รใยาาริก้รดา้วผทิตภณัฑ์ก้รทงลุว TMB Open Architecture 

ธนาคารฯถือเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่เปิดเสรีภาพการลงทุนกองทุนรวมให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ธนาคารฯได้เปิด
ให้บริการ TMB Open Architecture ศนูย์รวมกองทนุดี ยี่ห้อดงั ที่เดียวครบ โดยคดัเลือกกองทนุรวมคณุภาพจากหลากหลาย 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนชัน้น าที่เหมาะกบัความเสี่ยงของลกูค้าหลายระดบัมาให้ลกูค้าเลือกลงทนุได้อย่างมัน่ใจและ
สะดวกในท่ีเดียว ปัจจบุนัลกูค้ามีโอกาสลงทนุในสนิทรัพย์หลากหลายประเภท จากบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุชัน้น าตา่ง ๆ 
ซึง่ท าให้ลกูค้ามีตวัเลอืกที่มากขึน้อีกด้วย 

 ก้รใยาาริก้รดา้วผทิตภณัฑ์ประกัวชีนติ ประกวัสุขภ้พ แทะประกัวภหั  

ส าหรับธุรกิจด้านประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพ ธนาคารฯและเอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต ร่วมมือเป็นพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ เพื่อร่วมกนัสร้างสรรค์นวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตและการประกนัสขุภาพที่ดี และตอบสนองการวางแผนทาง
การเงินของลกูค้าในทกุช่วงชีวิตได้อยา่งลงตวั  

ส าหรับธุรกิจประกันวินาศภัย ธนาคารฯ ร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยหลายแห่ง โดยให้บริการรับประกันภัย
หลกัประกนัสนิเช่ือ นอกจากนัน้ ยงัมีการให้บริการรับประกนัวินาศภยัอื่น ๆ เช่น ประกนัภยัอบุตัิเหตสุว่นบคุคล ประกนัสขุภาพ 
ประกนัเดินทาง และประกนัภยัรถยนต์ เป็นต้น 

 ก้รใยาาริก้ร Merchant Acquiring Business 

ธนาคารฯ มีการให้บริการธุรกิจร้านค้าบตัร (Merchant Acquiring Business) แก่ลกูค้าผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อให้
บริการรับช าระค่าสินค้า และบริการผ่านบตัรเครดิต/เดบิต )บตัรเครดิต VISA, บตัรเครดิต MasterCard และบตัรเดบิต VISA 
Electron ของธนาคารฯ และบตัรของธนาคารอื่น( โดยประเภทบริการท่ีธนาคารฯ ให้บริการในปัจจบุนัประกอบด้วย 

1. าริก้รรา้วคา้รัาาัตร โดยธนาคารฯ ท าการติดตัง้เคร่ือง EDC ณ ร้านค้าเพื่อให้บริการช าระค่าสินค้า และ
บริการผา่นบตัรเครดิต/เดบิต โดยผู้ ถือบตัรเครดิตสามารถน าบตัรเครดิตมาช าระค่าสินค้าด้วยวิธีการสง่มอบบตัรเครดิตให้กบั
ร้านค้าเพื่อท ารายการขออนมุตัิวงเงินผา่นเคร่ือง EDC พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในเซลล์สลิปเพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการเรียกเก็บ
เงิน 

2. Mail Order/Telephone Order บริการรับช าระคา่สนิค้าและบริการผา่นบตัรเครดิต เมื่อร้านค้าได้รับค าสัง่ซือ้
ด้วยวิธีแจ้งหมายเลขบตัรเครดิต หรือกรอกแบบฟอร์มสัง่ซือ้สนิค้าโดยระบใุห้หกับญัชีบตัรเครดิตผา่นทางโทรสาร โทรศพัท์ หรือ
สือ่อื่น ๆ โดยลกูค้าไมไ่ด้มาที่ร้านค้าด้วยตนเอง 

3. Recurring บริการรับช าระคา่สนิค้า และบริการผา่นบตัรเครดิต เมื่อร้านค้าได้รับค าสัง่ซือ้หรือค าขอใช้บริการ
จากลกูค้าด้วยวิธีแจ้งขอให้ตดับญัชีบตัรเครดิตเป็นการช าระคา่สนิค้า และบริการโดยการตดับญัชีบตัรเครดิตอตัโนมตัิเป็นราย
เดือน 
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4. E-Payment บริการรับช าระคา่สนิค้า และบริการผา่น Website ของร้านค้าด้วยบตัรเครดิต โดยการเช่ือมโยง
ระบบของร้านค้ามายงั Gateway ของธนาคารฯ  ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ระบบ VbV ของ VISA และ MasterCard Secure 
Code จาก MasterCard  

5. DCC (Dynamic Currency Conversion) บริการแปลงสกลุเงินจากเงินบาทไปเป็นสกลุเงินของบตัรเครดิตที่
ออกโดยประเทศตา่ง ๆ เมื่อผู้ ถือบตัรช าระเงินผา่นเคร่ืองรูดบตัรเครดิต EDC 

 มุรกิจาริย้รสวิลรัพห์ 

บบส. พหลโยธิน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ  ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการรับโอนสินเช่ือ และสินทรัพย์ด้อย
คณุภาพของธนาคารฯ  รวมถึงหลกัประกนัของสนิทรัพย์นัน้ และน าไปบริหารให้ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึน้ 

 มุรกิจก้รจัดก้รกดงลุว 

บลจ. ทหารไทย ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของธนาคารฯ ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการจัดการกองทุนตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และธุรกิจจดัการลงทนุ ตามที่ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ปัจจุบนัให้บริการทางด้าน
กองทนุรวมและกองทนุส ารองเลีย้งชีพแก่ลกูค้า 

 

2.2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

2.2.1 ธุรกิจมว้ค้รพ้ณิชห์ใวคร่ึงแรกขดงปี 9569 

ผลการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในคร่ึงแรกของปี 2562 ขยายตวัดีจากการขยายตวัของสนิเช่ือ โดยความต้องการ
สนิเช่ือเพิ่มขึน้ในอตัราที่สงูกวา่อตัราการเพิ่มของเงินฝาก ท าให้อตัราสว่นสนิเช่ือตอ่เงินฝากในไตรมาส 2 ปี 2562 เพิ่มขึน้เป็นร้อย
ละ 98.0 จากร้อยละ 97.0 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องเพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 4.0 ล้านล้านบาท ไปอยู่ที่
ระดบั 4.1 ล้านล้านบาท ในขณะที่สนิทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ทัง้ระบบเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.3 เป็น 19.4 ล้านล้านบาท 

ณ เดือนมิถุนายน ปี 2562 ธนาคารพาณิชย์ทัง้ระบบมีปริมาณสินเช่ือทัง้สิน้ 13.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดือน
มิถุนายน ปี 2561 ร้อยละ 4.2 ปัจจัยหลกัมาจากการขยายตวัของสินเช่ืออุปโภคบริโภคทัง้สินเช่ือที่อยู่อาศัย สินเช่ือรถยนต์ 
สินเช่ือบัตรเครดิต และสินเช่ือส่วนบุคคล สอดคล้องกับการขยายตัวดีของการบริโภคภาคเอกชน ในขณะที่สินเช่ือธุรกิจ 
ขนาดใหญ่ขยายตัวชะลอลงจากอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการเป็นส าคัญ โดยขยายตัวเพียงร้อยละ 2.3  จาก 
ช่วงเดียวกนัของปี 2561 โดยได้รับผลกระทบจากการสง่ออกที่หดตวัจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวัลง ประกอบกบัสงครามการค้าที่
รุนแรงและยืดเยือ้ นอกจากนี ้สนิเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม )SME) ก็ชะลอตวัจากปีก่อนเช่นกนั โดยขยายตวัเพียงร้อย
ละ 1.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 

ส าหรับอตัราดอกเบีย้เงินให้สนิเช่ือ )MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งแรกคงที่จากปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 6.28 
ณ เดือนมิถนุายน 2562 ถึงแม้วา่จะมีการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 1.75 ในเดือนธนัวาคม 2561 
ทัง้นี ้เพื่อแบ่งเบาภาระดอกเบีย้ให้กับลกูค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SMEs อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์มีการขึน้
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อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า จึงสง่ผลให้ส่วนต่างระหว่าง MLR กบัดอกเบีย้ฝากประจ า 12 เดือน )Spread) ลดลงไปอยู่ที่ 481 
basis points 

เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทัง้ระบบมีปริมาณทัง้สิน้ 13.6 ล้านล้านบาท ณ เดือนมิถนุายน ปี 2562 เพิ่มขึน้จากช่วง
เดียวกันปีก่อน ร้อยละ 3.1 ซึ่งเป็นการขยายตวัจากเงินฝากออมทรัพย์เป็นหลกั ท าให้สดัสว่นบญัชีเงินฝากประจ าลดลงเหลือ
เพียงร้อยละ 38 จากเดิมที่ในปีที่แล้วอยูท่ี่ร้อยละ 39 อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าของของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทัง้ 5 แห่ง
ปรับขึน้ไปอยูท่ี่ร้อยละ 1.48 ตามการปรับขึน้ของอตัราดอกเบีย้นโยบาย 

NPL ของธนาคารพาณิชย์ ณ เดือนมิถนุายน ปี 2562 อยู่ที่ 4.5 แสนล้านบาท )Gross NPL) เพิ่มขึน้ 8.7 พนัล้านบาท
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยสดัสว่น NPL ต่อสินเช่ือรวม )NPL Ratio) ยงัคงอยู่ในระดบัสงูที่ร้อยละ 2.95 เพิ่มขึน้ 2 basis 
points ซึง่เป็นผลจากสนิเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ที่คณุภาพสนิเช่ือด้อยลง โดยเฉพาะในกลุม่ภาคบริการ และภาคการผลิต ในขณะท่ี
คณุภาพสินเช่ือ SME ยงัคงทรงตวัในระดบัสงู โดยเฉพาะในธุรกิจการผลิตและการค้าจากการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้ของธุรกิจ E-
Commerce และการเจาะตลาดภมูิภาคของการค้าปลีกสมยัใหม่ )Modern Trade) ในขณะท่ีสินเช่ืออปุโภคบริโภคมี NPL Ratio 
ทรงตวัอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 2.74 โดยคณุภาพสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ปรับด้อยลงจากร้อยละ 1.52 ในเดือนมิถนุายน ปี 2561 มาอยู่ที่
ร้อยละ 1.82 ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 ธนาคารพาณิชย์ทัง้ระบบแม้ว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมจะลดลง แต่มีก าไรสทุธิรวม 118 
พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ 11 พนัล้านบาทหรือร้อยละ 10.6 จากช่วงเดียวกนัปีก่อน โดยมีรายได้จากดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 7.6 
จากการขยายตวัของสนิเช่ือ อยา่งไรก็ตาม รายได้จากคา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิลดลงร้อยละ 2.6 จากการยกเลกิคา่ธรรมเนียม
โอนเงินและรายได้จากค่านายหน้าการท าประกนัภยัผ่านธนาคาร )Bancassurance) และกองทนุรวมที่ลดลงตามแนวโน้มการ
ชะลอตวัของอตุสาหกรรม 
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สิวลรัพห์ นงวิฝ้ก แทะ นงวิใยาสิวนชื่ดยทังยกัค่้นผ่ืดยวีส้งสัหจะสูญขดงมว้ค้รพ้ณิชห์ไลห 

 
ที่มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย )ข้อมลู ณ สิน้มิถนุายน 2562( 

ส าหรับการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้

 ดา้วสิวนชื่ด 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 ธนาคารพาณิชย์ทัง้ระบบมีปริมาณสินเช่ือทัง้สิน้ 13.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดือน
มิถุนายน 2561 ร้อยละ 4.2 ปัจจัยหลกัมาจากการขยายตัวของสินเช่ืออุปโภคบริโภคทัง้สินเช่ือที่อยู่อาศยั สินเช่ือรถยนต์ 
สนิเช่ือบตัรเครดิต และสนิเช่ือสว่นบคุคล สอดคล้องกบัการขยายตวัดีของการบริโภคภาคเอกชน ในขณะที่สินเช่ือธุรกิจขนาด
ใหญ่ขยายตวัชะลอลงจากอตุสาหกรรมการผลิตและการบริการเป็นส าคญั โดยขยายตวัเพียงร้อยละ 2.3 โดยได้รับผลกระทบ
จากการสง่ออกที่หดตวัจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวัลง ประกอบกบัสงครามการค้าที่รุนแรงและยืดเยือ้ นอกจากนี ้สนิเช่ือธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม )SME) ก็ชะลอตวัจากปีก่อนเช่นกนั โดยขยายตวัร้อยละ 1.2 

สินทรัพย์ เงินฝาก เงินให้สินเช่ือสุทธิ

ธนาคาร
จ านวน 

(พนัลา้นบาท)

สดัส่วน 

(ร้อยละ)

จ านวน 

(พนัลา้นบาท)

สดัส่วน 

(ร้อยละ)

จ านวน 

(พนัลา้นบาท)

สดัส่วน 

(ร้อยละ)

กรุงเทพ 3,054 17% 2,298 18% 1,812 15%

ไทยพาณิชย์ 2,915 16% 2,188 17% 2,049 17%

กรุงไทย 2,639 15% 1,989 16% 1,855 16%

กสิกรไทย 2,703 15% 2,002 16% 1,768 15%

กรุงศรีอยธุยา 2,161 12% 1,489 12% 1,566 13%

รวม ธนาคารขนาดใหญ่ 5 แห่ง 13,472 76% 9,966 78% 9,050 76%

ธนชาต 1,001 6% 727 6% 696 6%

ทหารไทย 896 5% 649 5% 650 5%

ยโูอบี 557 3% 450 4% 383 3%

รวม ธนาคารขนาดกลาง 3 แห่ง 2,454 14% 1,826 14% 1,729 15%

ซีไอเอม็บี 375 2% 187 1% 217 2%

เกียรตินาคิน 298 2% 178 1.4% 225 2%

ทิสโก้ 280 2% 201 2% 226 2%

แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 238 1% 165 1.3% 156 1%

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 150 1% 63 0.5% 34 0.3%

ไอซีบีซี (ไทย) 208 1% 111 0.9% 109 0.9%

รวม ธนาคารขนาดเล็ก 6 แห่ง 1,550 9% 905 7% 967 8%

ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต ์(ไทย) 83 0.5% 19 0.1% 53 0.4%

ธนาคารแห่งประเทศจีน 57 0.3% 37 0.3% 38 0.3%

ไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย 52 0.3% 43 0.3% 44 0.4%

เอเอน็แซด (ไทย) 37 0.2% 13 0.1% 17 0.1%

เมกะสากลพาณิชย์ 24 0.1% 12 0.1% 18 0.2%

รวม 17,728 100% 12,821 100.0% 11,918 100%
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ก้รขห้หตันขดงสิวนชื่ดจ ้ แวกต้ธประนภลสิวนชื่ด 

 
*( ) แสดงสดัสว่นตอ่สนิเช่ือรวม 
ท่ีมา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ก้รขห้หตันขดงสิวนชื่ดมุรกิจจ ้ แวกต้ธกทุ่ธดุตส้ยกรรธ 

 
*( ) แสดงสดัสว่นตอ่สนิเช่ือธุรกิจ 
ท่ีมา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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ก้รขห้หตันขดงสิวนชื่ดดุปโภคาริโภคจ ้ แวกต้ธกทุ่ธผทติภณัฑ์ 

 
*( ) แสดงสดัสว่นตอ่สนิเช่ืออปุโภคบริโภค 
ท่ีมา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ส าหรับอตัราดอกเบีย้เงินให้สนิเช่ือ )MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งแรกคงที่จากปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 6.28 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ถึงแม้ว่าจะมีการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 1.75 ในเดือนธันวาคม 
2561 ทัง้นี ้เพื่อแบง่เบาภาระดอกเบีย้ให้กบัลกูค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SMEs อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์มีการ
ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า ท าให้สว่นตา่งระหวา่ง MLR กบัดอกเบีย้ฝากประจ า 12 เดือน )Spread) ลดลงไปอยู่ที่ 481 
basis points 

แวนโวาธดตัร้ดดกนาีห้แทะส่นวต่้ง (Spread) 

 
*อตัราดอกเบีย้เฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แหง่แรก 
ที่มา: CEIC 
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 ดา้วนงวิฝ้ก 

เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทัง้ระบบมีปริมาณทัง้สิน้ 13.6 ล้านล้านบาท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน ปี 2562 เพิ่มขึน้จาก
ช่วงเดียวกนัปีก่อน ร้อยละ 3.1 ซึง่เป็นการขยายตวัจากเงินฝากออมทรัพย์เป็นหลกั ท าให้สดัสว่นบญัชีเงินฝากประจ าลดลงเหลือ
เพียงร้อยละ 38 จากเดิมที่ในปีที่แล้วอยูท่ี่ร้อยละ 39 อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าของของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทัง้ 5 แห่ง
ปรับขึน้ไปอยูท่ี่ร้อยละ 1.48 ตามการปรับขึน้ของอตัราดอกเบีย้นโยบาย 

โครงสรา้งนงวิฝ้กแหกต้ธด้หุนงวิฝ้ก 

 
ที่มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

ดัตร้ดดกนาีห้นฉที่หแหกต้ธด้หุนงวิฝ้ก 

 
*อตัราดอกเบีย้เฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แหง่แรก 
ที่มา: CEIC 
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 ดา้วสิวนชื่ดลี่ไธ่ก่ดใยานกิดร้หไดา (NPL) 

NPL ของธนาคารพาณิชย์ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 อยู่ที่ 4.5 แสนล้านบาท )Gross NPL) เพิ่มขึน้ 8.7 พนัล้านบาท
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยสดัสว่น NPL ต่อสินเช่ือรวม )NPL Ratio) ยงัคงอยู่ในระดบัสงูที่ร้อยละ 2.95 เพิ่มขึน้ 2 basis 
points ซึง่เป็นผลจากสนิเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ที่คณุภาพสนิเช่ือด้อยลง โดยเฉพาะในกลุม่ภาคบริการ และภาคการผลิต ในขณะท่ี
คณุภาพสินเช่ือ SME ยงัคงทรงตวัในระดบัสงู โดยเฉพาะในธุรกิจการผลิตและการค้าจากการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้ของธุรกิจ E-
Commerce และการเจาะตลาดภมูิภาคของการค้าปลีกสมยัใหม่ )Modern Trade) ในขณะท่ีสินเช่ืออปุโภคบริโภคมี NPL Ratio 
ทรงตวัอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 2.74 โดยคณุภาพสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ปรับด้อยลงจากร้อยละ 1.52 ในเดือนมิถนุายน ปี 2561 มาอยู่ที่
ร้อยละ 1.82 ในปี 2562 

NPL Ratio จ ้ แวกต้ธต้ธประนภลสิวนชื่ด 

 
ที่มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

NPL Ratio ขดงสิวนชื่ดมุรกิจจ ้ แวกต้ธกทุ่ธดุตส้ยกรรธ 

 
ที่มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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NPL Ratio ขดงสิวนชื่ดดุปโภคาริโภคจ ้ แวกต้ธกทุ่ธผทิตภณัฑ์ 

 
ที่มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 ดา้วผทก้รด ้ นวิวง้ว 

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 ธนาคารพาณิชย์ทัง้ระบบแม้วา่รายได้จากคา่ธรรมเนียมจะลดลง แต่มีก าไรสทุธิรวม 118 
พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ 11 พนัล้านบาทหรือร้อยละ 10.6 จากช่วงเดียวกนัปีก่อน โดยมีรายได้จากดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 
7.6 จากการขยายตวัของสินเช่ือ อย่างไรก็ตาม รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิลดลงร้อยละ 2.6 จากการยกเลิก
ค่าธรรมเนียมโอนเงินและรายได้จากค่านายหน้าการท าประกนัภยัผ่านธนาคาร )Bancassurance) และกองทนุรวมที่ลดลง
ตามแนวโน้มการชะลอตวัของอตุสาหกรรม 

ต้ร้งแสดงผทก้รด ้ นวิวง้วขดงมว้ค้รพ้ณิชห์ลัง้ระาา 

 
ที่มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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รายได้-ค่าใช้จ่าย (พนัล้านบาท) 1H62 1H61 เปลี่ยนแปลง (%)

รายไดด้อกเบ้ีย 378 352 +27 +7.6%

หัก คา่ใช้จ่ายดอกเบ้ีย 124 115 +10 +8%

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 254 237 +17 +7%

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 97 100 -3 -3%

หัก คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 26 24 +2 +10%

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 71 76 -5 -7%

 ก  าไรจากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 29 25 +5 +19%

 ก  าไรจากเงินลงทนุ 11 6 +5 +90%

 ก  าไรจากมลูคา่ยติุธรรม -3 2 -5 +327%

 รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 29 24 +5 +21%

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้สุทธิ 137 132 +5 +4%

 หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 182 169 +13 +8%

ก าไรจากการด าเนินงาน 210 200 +10 +5%

หัก หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และการดอ้ยคา่ 67 72 -5 -6%

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงินได้ 142 128 +14 +11%

หัก ภาษีเงินได้ 24 21 +3 +14%

ก าไรสุทธิ 118 107 +11 +11%
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ร้หไดาค่้มรรธนวีหธแทะาริก้ร 

  
ที่มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2.2.2 แวนโวาธภาวะมุรกิจมว้ค้รพ้ณิชห์ใวคร่ึงปียทังขดงปี 9569 

 ดา้วแวนโวาธสิวนชื่ดแทะนงวิฝ้ก 

ในช่วงคร่ึงหลงัปี 2562 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์คาดวา่จะมีทิศทางการด าเนินงานท่ีทรงตวัจากคร่ึงปีแรก โดยได้รับแรง
กดดันจากการหดตัวของการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงและสงครามการค้า ท าให้การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตวัต ่ากวา่คาด รวมถึงการลงทนุภาครัฐที่มีการเบิกจ่ายลา่ช้า อีกทัง้ ปัญหาหนีค้รัวเรือนที่อยู่ในระดบัสงูอาจ
กดดนัการขยายตวัของการบริโภคภาคเอกชนในอนาคต อยา่งไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ที่เร่ิมในช่วง
ปลายไตรมาสสามจะช่วงพยงุเศรษฐกิจไม่ให้ชะลอลงไปมาก ทัง้นี ้คาดว่าคณุภาพสินเช่ือปีนีอ้าจมีการปรับด้อยลงบ้างตาม
สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลง 

ในสว่นของสินเช่ืออปุโภคบริโภค สินเช่ือบตัรเครดิตและสินเช่ือสว่นบคุคล ในช่วงคร่ึงปีหลงัคาดว่าอาจจะขยายตวั
ชะลอลงจากช่วงคร่ึงปีแรกแตก็่ยงัสามารถเติบโตได้ตอ่เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ในสว่นของสินเช่ือที่อยู่
อาศยัคาดว่าจะชะลอลงจากมาตรการ LTV ที่มีผลบงัคบัใช้ในเดือนเมษายน 2562 แม้จะมีแรงหนุนจากการขยายตวัของ
เส้นทางคมนาคมที่เช่ือมโยงภูมิภาคเข้าด้วยกัน และการก่อสร้างรถไฟฟ้าภายในกรุงเทพและปริมณฑลที่อาจช่วยดึงความ
ต้องการอสงัหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้าให้กลบัมาได้บ้าง อย่างไรก็ตาม คณุภาพสินเช่ือที่อยู่อาศยัอาจต้องเฝ้าระวงัอย่าง
ตอ่เนื่อง จากพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สงูขึน้ในภาวะดอกเบีย้ต ่าเป็นเวลานาน ท าให้ในช่วงที่ผา่นมามีการซือ้ที่อยูอ่าศยั
โดยหวงัผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าหรือขายต่อในราคาที่สงูขึน้แต่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศยัจริง ประกอบกบัการแข่งขนัของ
สถาบนัการเงินในการปลอ่ยสินเช่ือที่รุนแรง อาจกระตุ้นให้เกิดการก่อหนีเ้กินตวัของภาคครัวเรือนและน าไปสูอ่ตัราการผิดนดั
ช าระท่ีมากขึน้กวา่เดิมได้ 

ส าหรับเงินฝากคาดวา่จะขยายตวัสอดคล้องกบัความต้องการสนิเช่ือที่ทรงตวัจากช่วงคร่ึงปี เนื่องจากสภาพคลอ่งใน
ระบบธนาคารยงัอยู่ในระดบัสงูจากการด าเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมถึง
ธนาคารแหง่ประเทศไทยด้วย 
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 ดา้วแวนโวาธก้รแข่งขัวล้งมุรกิจ 

1. ดิจิลัทแางค์กิง้ 

ธนาคารจะมีการลงทนุในระบบดิจิตอลมากขึน้ทัง้ในสว่นของระบบเทคโนโลยีและบคุลากร เนื่องจากเป็นช่องทางที่
สามารถเข้าถึงลกูค้าได้ง่าย รวดเร็วและต้นทนุในการด าเนินงานต ่ากว่าเมื่อเทียบกบัช่องทางอื่น ซึ่งการควบคมุต้นทนุจะเป็น
เร่ืองที่ธนาคารให้ความส าคญัมากขึน้ หลงัจากที่การยกเลิกค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทลัท าให้รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมลดลง นอกจากนี ้การปรับเปลี่ยนไปเป็นช่องทางดิจิทัลจะช่วยให้ธนาคารพลิกโฉมรูปแบบการท าธุรกิจโดยเน้น
ประสบการณ์ของลกูค้า )Customer Experience) มากขึน้ ตลอดจนสามารถใช้ข้อมลูพฤติกรรมการตดัสินใจท าธุรกรรมของ
ลกูค้า )Customer Journey) ซึ่งจะมีขนาดใหญ่มหาศาล )Big Data) ขึน้มาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ )Analytics) ในการวาง
กลยทุธ์และสร้างผลติภณัฑ์ใหมเ่พื่อให้ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้ตรงจดุ และสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่าง
มีประสทิธิภาพมากขึน้เพื่อที่จะรองรับความผนัผวนทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึน้ได้ทกุเมื่อ นอกจากนัน้แล้ว โดยในปีนีจ้ะเห็น
การปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างองค์กรของธนาคารให้สอดรับกับการแข่งขนัด้านดิจิทลั โดยเน้นความคล่องตวัและฉับไว 
)Agile) ในการสง่มอบความต้องการให้กบัลกูค้าได้รวดเร็วขึน้ 

2. National e-Payment 

เป็นแผนยทุธศาสตร์ระดบัประเทศในเร่ืองการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แหง่ชาติ
ที่มีความทนัสมยัและได้มาตรฐานสากล เพื่อลดต้นทนุการท าธุรกรรมส าหรับประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ อีกทัง้ยงัสร้าง
รากฐานของระบบธนาคารพาณิชย์เพื่อให้สามารถแข่งขนัได้ หลงัจากเร่ิมโครงการไปในปี 2558 National e-Payment ได้ 
เปลี่ยนโฉมภาคการเงินไทยไปทัง้การมีระบบ PromptPay และการขยายการใช้อปุกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
เค ร่ือง  EDC และการขยายการใ ช้ระบบ  QR Payment โดยในปีนี ภ้าครัฐจะมีการใ ช้ระบบ  
e-Payment อย่างเต็มรูปแบบทัง้การคืนภาษีและจ่ายสวัสดิการแก่ประชาชนผ่านระบบพร้อมเพย์ )PromptPay) แต ่ 
e-Commerce ซึง่เป็นปัจจยัหลกัที่ผลกัดนัให้ e-Payment เติบโตอาจถกูกระทบจากการแก้ไขกฎหมายให้รองรับการท าธุรกรรม
และเอกสารที่เก่ียวข้องกบัภาษีทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. Fintech 

Fintech ได้เกิดขึน้อย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมา เช่น การโอนเงินและช าระเงิน การลงทนุ และประกันภยั เป็นต้น ซึ่ง
ปัจจยัที่ผลกัดนัให้ Fintech เติบโตได้เร็วนัน้มาจากตอบสนองความต้องการทางการเงินทัง้ภาคธุรกิจและบคุคล ด้วยการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัต้นทนุด้านการด าเนินกิจการที่ถกูลงมากกว่าสถาบนัการเงินดัง้เดิม
โดยอาศยัการระดมทนุผา่น Venture Capital ท าให้ Fintech สามารถเติบโตได้อยา่งรวดเร็ว  

ด้วยเหตนุี ้ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต. ได้จดัตัง้ศนูย์ทดสอบเพื่อสร้างนวตักรรม Fintech หรือ
เรียกวา่ Regulatory Sandbox ขึน้มา เพื่อสง่เสริมให้เกิดการพฒันานวตักรรมเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และการให้บริการทางการเงิน 
โดยให้ทดลองบริการกับผู้บริโภคจริง และจ ากัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการน าเสนอนวตักรรมใหม่  ๆ ต่อผู้บริโภค และ
น าไปสูก่ารพิจารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลที่เหมาะสมอีกด้วย ซึ่งในปีนีน้่าจะมี Fintech รูปแบบอื่น ๆ เข้ามามากขึน้ 
เช่น การให้สินเช่ือระหว่างกนั )Peer-to-Peer Lending) และการให้บริการการลงทนุ Robo-Advisor หรือการระดมทนุผ่าน 
ICO (Initial Coin Offering) 
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4. ก้รนชื่ดธโหงระดัาภธิูภ้ค 

การร่วมมือในลกัษณะพนัธมิตรทางธุรกิจของธนาคารภายในอาเซียน รวมทัง้ ธนาคารของจีนและญ่ีปุ่ น จะมีมากขึน้
เป็นล าดบั เนื่องจากแตล่ะประเทศยงัระมดัระวงัการเปิดเสรีทางการเงิน ดงันัน้การท่ีธนาคารจากตา่งประเทศจะเข้าไปตัง้สาขา
ใหม่หรือรวมกิจการเป็นสิ่งที่ท าได้ไม่ง่าย การตัง้ Qualified ASEAN Banks (QABs) กบัประเทศเป้าหมายจะเพิ่มจ านวน
ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ออกไปท าธุรกิจในภมูิภาคและจ านวนธนาคารพาณิชย์จากภมูิภาคที่จะเข้ามาท าธุรกิจในประเทศ ซึ่งจะ
ท าให้เกิดบริการทางการเงินท่ีอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมการค้าและการลงทนุเพื่อตอบสนองความต้องการของภาค
ธุรกิจมากขึน้ตามไปด้วย 

5. e-Marketplace Platform 

ในปี 2562 จะได้เห็นการเปลี่ยนรูปแบบการท าธุรกิจของธนาคารและสถาบนัการเงินหลาย ๆ แห่ง จากเดิมที่เป็น
ตวักลางทางการเงิน )Financial Intermediary) เป็นตวักลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของ )Marketplace) ตามพฤติกรรมการซือ้
สินค้าของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดแนวทางอนญุาตให้ธนาคารพาณิชย์ด าเนินธุรกิจ
ลกัษณะนีไ้ด้เพื่อเป็นช่องทางการซือ้สนิค้าและบริการ รวมถึงช าระเงินออนไลน์ และสร้างเครือขา่ยระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย 

 

2.3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

2.3.1 แยท่งลี่ธ้ขดงนงวิลุว 

สว่นประกอบของแหลง่เงินทนุที่ส าคญั  ได้แก่ เงินฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และเงินกู้ยืม ณ วนัที่ 
30 มิถนุายน 2562 ธนาคารฯ มียอดเงินฝากรวม )ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ( ทัง้สิน้ประมาณ 6489856 ล้านบาท  ซึ่งเป็น
บญัชีเงินฝากประจ าร้อยละ 10.5 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ร้อยละ 81.2 และบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัร้อยละ 8.3 ของเงินฝาก
รวม  

 

โดยเงินฝากรวมคิดเป็นร้อยละ 86.1 ของแหล่งเงินทุน นอกจากนี ้แหล่งเงินทุนธนาคารยงัประกอบด้วย รายการ
ระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน จ านวน 499403 ล้านบาท และเงินกู้ยืม จ านวน 559381 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 6.6 และ
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ร้อยละ 7.3 ของแหลง่เงินทุนตามล าดบั โดยแบ่งเป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 69032 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว 499349 ล้าน
บาท 

ต้ร้งต่ดไปวีแ้สดงแยท่งนงวิลุวขดงมว้ค้ร ณ นัวลี่ระาุไนา  
 

 ณ นัวลี่ 31 มัวน้คธ 
ณ นัวลี่ 30 
ธิาุว้หว 

(งบ ก า ร เ งิ น เ ฉพ า ะ
กิจการ( 9552 9550 9551 

9559 

 
จ ้ วนว 

(ทา้วา้ล( ราดหทะ 
จ ้ วนว 

(ทา้วา้ล( ราดหทะ 
จ ้ วนว 

(ทา้วา้ล( ราดหทะ 
จ ้ วนว 

(ทา้วา้ล( ราดหทะ 
     
เงินฝากประจ า 1159131 16.8 829890 11.8 759178 10.0 679984 9.0 
บัญ ชี เ งิ น ฝ า ก อ อ ม
ทรัพย์ 4339084 63.3 4759573 67.4 5159914 68.9 

5269961 69.9 

บัญชีเ งินฝากกระแส
รายวนั 509806 7.4 53,045 7.5 58,482 7.8 

53,911 7.2 

รวมเงินรบัฝาก 5999021 87.5 6119508 86.7 6499575 86.7 6489856 86.1 
ร า ย ก า ร ร ะ ห ว่ า ง
ธนาคารและตลาดเงิน 459417 6.6 609349 8.6 649267 8.6 499403 6.6 
เงินกู้ยืม 399874 5.8 339352 4.7 359124 4.7 559381 7.3 

รวมเงินกู้ยืม 859292 12.5 939701 13.3 999391 13.3 1049784 13.9 
รนธแยท่งลี่ธ้
นงวิลุวลัง้ยธด 5845313 10030 7055902 10030 7485255 10030 753,540 10030 

2.3.2 วโหา้หใวก้รจัดย้แยท่งนงวิลุวแทะก้รก ้ ยวดดัตร้ดดกนาีห้ 

ธนาคารฯ ด าเนินนโยบายจดัหาเงินทนุโดยการระดมเงินจากแหลง่ตา่ง ๆ  ที่กลา่วข้างต้น ให้มีจ านวนและอายเุงินทนุท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับความต้องการใช้เงินของธนาคารฯ   นอกจากนี ้ยงัพิจารณาปัจจัยการด ารงสภาพ
คลอ่งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของธนาคารฯ   พร้อมทัง้ค านึงถึงปัจจยัด้านต้นทนุเปรียบเทียบระหว่างแหลง่
เงินตา่ง ๆ สว่นนโยบายด้านอตัราดอกเบีย้รับฝากเงินนัน้จะพิจารณาให้เหมาะสมกบัสภาพคลอ่งของตลาดเงินและของธนาคาร
ฯ เอง  ประกอบกับปัจจัยจากภายนอก  อาทิ  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้  นโยบายการเงินของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ภาวะการแขง่ขนัในตลาดเงินและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น 
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2.3.3 วโหา้หก้รจดัย้ภ้ระยวีส้วิ 

ธนาคารฯ มีนโยบายการบริหารภาระด้านหนีส้นิให้สอดคล้องกบัด้านทรัพย์สนิ หรือความต้องการใช้สนิเช่ือของลกูค้า 
เพื่อป้องกนัความเสีย่งทัง้ทางด้านอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่น โดยธนาคารฯ ได้ใช้เคร่ืองมือทางการเงินต่าง ๆ เช่น FX 
Swap, Interest Rate Swap และ Cross Currency Swap เพื่อด าเนินนโยบายดงักลา่วอยา่งมีประสทิธิภาพ  

2.3.4 คน้ธนพีหงพดขดงนงวิลุวส ้ รดง  

ธนาคารฯ มีอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่งดงันี ้

)หนว่ย : ร้อยละ(  

เงินกองทนุ )ตามหลกัเกณฑ์ Basel III(  

ขัน้ต ่าตามที่
ธปท.  

ก าหนด(1) * 

ณ วนัท่ี 30 
มิถนุายน
2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 
2561 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 
2560 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 
2559 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของ
เจ้าของตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 7.0 13.90 13.61 13.18 12.80 
อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 8.5 13.90 13.61 13.18 12.80 
อตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 11.0 21.14 17.46 17.34 18.14 

หมายเหตุ)1( รวมเงินกองทนุสว่นเพิ่มเพ่ือรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤตตามข้อก าหนดของ ธปท. โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 

 

2.4. ทรัพย์สินของธนาคารฯ และบริษัทย่อยที่ส าคัญ 

2.4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของธนาคารฯ   

(ก) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 2561 และวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 สินทรัพย์ถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ของธนาคารฯ และบริษัทยอ่ยมีมลูคา่สทุธิตามบญัชีหลงัหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและส ารองการด้อยคา่ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในงบ
การเงินรวมของธนาคารฯ  ตามรายละเอียดดงันี ้ 

(หนว่ย: ล้านบาท) 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2559 2560 2561 2562 
1. ที่ดิน 6,465 6,293 6,137 6,838 
2. อาคาร 8,967 8,915 8,880 11,003 
3. สว่นปรับปรุงสทิธิการเช่า 1,308 1,309 1,362 1,381 
4. อปุกรณ์ 6,403 6,441 6,585 6,603 
รวม 23,143 22,958 22,964 25,825 
หกัคา่เสือ่มราคาสะสม 10,453 10,602 10,823 12,699 
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(หนว่ย: ล้านบาท) 
หกัคา่เผ่ือการด้อยคา่ 307 285 265 164 
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 12,383 12,071 11,876 12,962 

(ข) สิทธิการเช่า  

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าระยะยาวส าหรับพืน้ที่ อาคาร 
ตกึแถวจากหนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อใช้เป็นที่ท าการของส านกังาน สาขา ที่จอดรถ และติดตัง้ตู้ เอทีเอ็ม 
รวม 1,926 แหง่ โดยมีอายตุามสญัญาเช่า 1-30 ปี มีภาระคา่เช่าและคา่บริการท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่า ปีละประมาณ 1,061 
ล้านบาท 

 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ธนาคารฯ ได้ท าการเช่าที่ดินและอาคารรวมทัง้สิน้ 1,926 แห่ง เพื่อเป็นสถานที่
ท าการของส านกังาน สาขา ที่จอดรถ และเพื่อติดตัง้ตู้ เอทีเอ็ม โดยแบ่งเป็นสถานที่เช่าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
785 แหง่ ตา่งจงัหวดั 1,141 แหง่ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คู่สัญญา 
สถานที่ตัง้ 

อายุสัญญา กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

ต่างจังหวดั 

1. ที่ดนิ (ATM)    
1.1 บคุคลภายนอก 585 933 1-3 ปี 
1.2 บคุคลที่มีผลประโยชน์ร่วม    

- สนง.ทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ - - 1-3 ปี 
- กรมธนารักษ์ 41 69 1-3 ปี 
- หนว่ยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20 32 1-3 ปี 

รวม (1) 646 1,034 1,680 
2. อาคาร (สาขา/สลป.)    
2.1 บคุคลภายนอก 118 87 1-30 ปี 
2.2 บคุคลที่มีผลประโยชน์ร่วม    

- สนง.ทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 2 2 1-3 ปี 
- มหาวิทยาลยั 3 1 1-5 ปี 
- กรมธนารักษ์ 13 13 1-24 ปี 
- หนว่ยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 4 1-30 ปี 

รวม (2) 139 107 246 
รวมทัง้สิน้ (1)+(2) 785 1,141 1,926 

 สทิธิตามสญัญาเช่าเป็นกรรมสทิธ์ิของธนาคารฯ ตามอายสุญัญาเช่า รวม 3 แหง่เพื่อเป็นท่ีท าการของสาขา 
เป็นจ านวนเงินปีละประมาณ 104 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการเช่า 10-30 ปี  
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2.4.2 เงนิลงทุน 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ธนาคารฯ มีนโยบายในการเข้าร่วมลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่ด าเนินธุรกิจด้านการเงินและธุรกิจที่สนบัสนนุ
ธุรกิจของธนาคารฯ  เพื่อให้การบริการทางการเงินของธนาคารฯ  เป็นไปอย่างครบวงจร และสามารถเอือ้ประโยชน์สนบัสนนุ
การด าเนินธุรกิจซึ่งกนัและกนัได้อย่างเหมาะสม โดยธุรกิจที่ธนาคารฯ ลงทนุจะต้องเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดี มีความเสี่ยงใน
ระดบัที่ยอมรับได้ ทัง้นี ้ ในการร่วมลงทนุ ธนาคารฯ มุ่งหวงัที่จะเข้าไปมีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการ
ด าเนินงานของบริษัทท่ีธนาคารฯ จะเข้าลงทนุ เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนธุรกิจของธนาคารฯ โดยขนาดของเงินลงทนุจะมีจ านวน
ไมเ่กินวงเงินหรือสดัสว่นตามกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยอนญุาต 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ธนาคารฯ มีสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทัง้หมดตอ่สินทรัพย์รวม ตามที่
ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
รายการ 

(งบเฉพาะธนาคารฯ ) 
มูลค่าเงนิลงทุนสุทธิ 

(ล้านบาท) 
สัดส่วนเงนิลงทุน 

ต่อสนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย คือ บบส. พหลโยธิน 25 0.00 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม คือ บลจ. ทหารไทย 197 0.02 
รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 222 0.02 

2.4.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ธนาคารฯ ได้มีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายบริการ และเคร่ืองหมายการค้า กับกรม
ทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยการจดทะเบียนเคร่ืองหมายบริการ และเคร่ืองหมายการค้าดงักลา่วนี ้มีอาย ุ10 ปี 
นบัแตว่นัท่ีจดทะเบียน และอาจตอ่อายไุด้ทกุ ๆ 10 ปี โดยรายละเอียดของเคร่ืองหมายบริการ และเคร่ืองหมายการค้าที่ส าคญั 
มีดงันี ้
 

รูปแบบ
เคร่ืองหมาย 

ประเภท
เคร่ืองหมาย 

รายการสินค้า/
บริการ 

วันที่จด
ทะเบียน 

ต่ออายุเมื่อ วันสิน้อาย ุ

  เคร่ืองหมาย
บริการ 

ธนาคารพาณิชย์ 4 พฤศจิกายน 
2548 

21 กรกฎาคม 
2558 

3 พฤศจิกายน 
2568 

 เคร่ืองหมาย
การค้า 

บตัรที่มีแถบแมเ่หลก็ 4 พฤศจิกายน 
2548 

26 สงิหาคม 
2558 

3 พฤศจิกายน 
2568 

 เคร่ืองหมาย
บริการ 

ธนาคารพาณิชย์ 19 ตลุาคม 2548 26 สงิหาคม 
2558 

18 ตลุาคม 2568 



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ และหุ้นสามญัเพ่ิมทนุสว่นที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

หน้า 48 

รูปแบบ
เคร่ืองหมาย 

ประเภท
เคร่ืองหมาย 

รายการสินค้า/
บริการ 

วันที่จด
ทะเบียน 

ต่ออายุเมื่อ วันสิน้อาย ุ

 เคร่ืองหมาย
การค้า 

เคร่ืองหมาย
บริการ 

บตัรที่มีแถบแมเ่หลก็ 15 มกราคม 
2550 

8 ธนัวาคม 2559 14 มกราคม 
2570 

รูปรอย
ประดิษฐ์ 

เคร่ืองหมาย
บริการ 

การให้บริการท า
ธุรกรรมทางการเงิน
ผา่นเว็บไซต์, 
อินเตอร์เน็ต,
โทรศพัท์เคลือ่นท่ี, 

ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ 

2 กนัยายน 2553  1 กนัยายน 2563 

 เคร่ืองหมาย
บริการ 

การให้บริการท า
ธุรกรรมทางการเงิน
ผา่นเว็บไซต์, 
อินเตอร์เน็ต,
โทรศพัท์เคลือ่นท่ี, 

ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ 

2 กนัยายน 2553  1 กนัยายน 2563 

IT’S NOT A 
BANK.IT’S 

 

เคร่ืองหมาย
บริการ 

การให้บริการท า
ธุรกรรมทางการเงิน
ผา่นเว็บไซต์, 
อินเตอร์เน็ต,
โทรศพัท์เคลือ่นท่ี, 

ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ 

2 กนัยายน 2553  1 กนัยายน 2563 

 
BY  

เคร่ืองหมาย
บริการ 

การให้บริการท า
ธุรกรรมทางการเงิน
ผา่นเว็บไซต์, 
อินเตอร์เน็ต,
โทรศพัท์เคลือ่นท่ี, 

ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ 

13 กนัยายน 
2553 

 12 กนัยายน 
2563 



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ และหุ้นสามญัเพ่ิมทนุสว่นที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

หน้า 49 

รูปแบบ
เคร่ืองหมาย 

ประเภท
เคร่ืองหมาย 

รายการสินค้า/
บริการ 

วันที่จด
ทะเบียน 

ต่ออายุเมื่อ วันสิน้อาย ุ

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

ร่ม, กระเป๋าใสข่อท า
ด้วยผ้า, กระเป๋า
เดินทาง, กระเป๋าเก็บ
เอกสาร, กระเป๋า
ส าหรับใส่
เคร่ืองส าอางค์และ
เคร่ืองใช้เบ็ดเตลด็,  

เป้ท าด้วยผ้าร่ม, กลอ่ง 

ใสน่ามบตัรท าด้วย
หนงั,  

ถงุใสข่องท าด้วยผ้า 

5 มิถนุายน 2557  4 มิถนุายน 2567 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

เต้นท์ 5 มิถนุายน 2557  4 มิถนุายน 2567 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

เสือ้ยืด, เสือ้ (ยกเว้น
เสือ้ชัน้ในและเสือ้
กีฬา), หมวก, เสือ้เชิต้ 

5 มิถนุายน 2557  4 มิถนุายน 2567 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

กลอ่งเสยีงดนตรี,  

หีบเพลง 

5 มิถนุายน 2557  4 มิถนุายน 2567 

 เคร่ืองหมาย
การค้า 

น า้ดื่ม 5 กนัยายน 2557  4 กนัยายน 2567 

 เคร่ืองหมาย
การค้า 

ร่ม, กระเป๋าใสข่องท า
ด้วยผ้า, กระเป๋า
เดินทาง, กระเป๋าเก็บ
เอกสาร,กระเป๋าเปลา่
ส าหรับใส่
เคร่ืองส าอางค์ และ
เคร่ืองใช้เบ็ดเตลด็,  

เป้ท าด้วยผ้าร่ม, กลอ่ง 

ใสน่ามบตัรด้วยหนงั,  

ถงุใสข่องท าด้วยผ้า 

5 กนัยายน 2557  4 กนัยายน 2567 



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ และหุ้นสามญัเพ่ิมทนุสว่นที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

หน้า 50 

รูปแบบ
เคร่ืองหมาย 

ประเภท
เคร่ืองหมาย 

รายการสินค้า/
บริการ 

วันที่จด
ทะเบียน 

ต่ออายุเมื่อ วันสิน้อาย ุ

 เคร่ืองหมาย
การค้า 

เต้นท์ 5 กนัยายน 2557  4 กนัยายน 2567 

 เคร่ืองหมาย
การค้า 

กาต้มน า้ไฟฟ้า, ไฟ
ฉาย 

5 กนัยายน 2557  4 กนัยายน 2567 

 เคร่ืองหมาย
การค้า 

กลอ่งเสยีงดนตรี,  

หีบเพลง 

5 กนัยายน 2557  4 กนัยายน 2567 

 เคร่ืองหมาย
การค้า 

ถงุกอล์ฟ, ลกูกอล์ฟ, 
ตุ๊กตา 

5 กนัยายน 2557  4 กนัยายน 2567 

 เคร่ืองหมาย
การค้า 

เคร่ืองหมาย
บริการ 

เคร่ืองคิดเลข, เคร่ือง
เก็บบนัทกึข้อมลู
ภายในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์
(ฮาร์ดดิสก์), เคร่ือง
คอมพิวเตอร์เก็บ
ข้อมลูแบบเช่ือมตอ่ยู
เอสบี, กระเป๋าใส่
เคร่ืองคอมพวิเตอร์, 
เคร่ืองวิทย,ุแทน่ชาร์จ
โทรศพัท์ 

มือถือ, ที่ใสโ่ทรศพัท์ 

เคลือ่นท่ี, แผน่รอง
เมาส์คอมพิวเตอร์, 
ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ประยกุต์,
ภาพวีดีโอและข้อมลูที่
ดาวน์โหลดได้, 
แผน่ดิสก์บนัทกึวีดีโอ 

5 กนัยายน 2557  4 กนัยายน 2567 

 เคร่ืองหมาย
การค้า 

เคร่ืองหมาย
บริการ 

เสือ้ (ยกเว้นเสือ้ชัน้ใน
และเสือ้กีฬา), หมวก 

5 กนัยายน 2557  4 กนัยายน 2567 



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ และหุ้นสามญัเพ่ิมทนุสว่นที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

หน้า 51 

รูปแบบ
เคร่ืองหมาย 

ประเภท
เคร่ืองหมาย 

รายการสินค้า/
บริการ 

วันที่จด
ทะเบียน 

ต่ออายุเมื่อ วันสิน้อาย ุ

 เคร่ืองหมาย
การค้า

เคร่ืองหมาย
บริการ 

บริการโฆษณาทาง
โทรทศัน์, บริการ
โฆษณาทางวิทย,ุ 
บริการโฆษณาทาง
หนงัสอืพิมพ์, บริการ
โฆษณาทางออนไลน์, 
บริการโฆษณาผา่นสือ่
นอกบ้าน 

5 กนัยายน 2557  4 กนัยายน 2567 

 เคร่ืองหมาย
การค้า

เคร่ืองหมาย
บริการ 

การให้บริการด้าน
การเงิน, การ
รับประกนัวินาศภยั, 
การให้บริการด้าน
สนิเช่ือ, การให้ บริการ
กู้ยืมเงิน, การให้ 
บริการบตัรเครดิต, 
การให้บริการบตัรเด
บิต, บริการค า้ประกนั, 
บริการโอนเงินทาง
เคร่ืองอเิลก็ทรอนิกส,์ 
การรับฝากของโดยตู้
นิรภยั, บริการ
แลกเปลีย่นเงินตรา, 
บริการออกเช็ค
เดินทาง, การ
ให้บริการธนาคารผา่น
ทางอินเตอร์เน็ต, การ
ให้บริการธนาคารผา่น
ทางโทรศพัท์และ
โทรศพัท์เคลือ่นท่ี, 
บริการนายหน้า
ประกนัชีวติ, บริการ
นายหน้าประภยั, 
บริการรับประกนัชีวิต, 

5 กนัยายน 2557  4 กนัยายน 2567 



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ และหุ้นสามญัเพ่ิมทนุสว่นที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

หน้า 52 

รูปแบบ
เคร่ืองหมาย 

ประเภท
เคร่ืองหมาย 

รายการสินค้า/
บริการ 

วันที่จด
ทะเบียน 

ต่ออายุเมื่อ วันสิน้อาย ุ

บริการรับประกนัภยั
ทางทะเล, บริการ
รับประกนัอคัคีภยั, 
บริการรับประกนั
อบุตัิเหต,ุ จดัหาเงินกู้
เป็นงวด, บริการด้าน
กองทนุรวม, บริการ
สนิเช่ือเพื่อการเช่าซือ้, 
บริการสนิเช่ือเพื่อการ
ลสีซิ่ง, บริการรับฝาก
ออมทรัพย์, วิเคราะห์
ด้านการเงินการคลงั, 
หกับญัชี, ให้กู้ เงินโดย
มีหลกัประกนั, ให้
ค าปรึกษาด้านการเงิน
การคลงั 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

น า้ดื่ม 5 มิถนุายน 2557  4 มิถนุายน 2567 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 
เคร่ืองหมาย
บริการ 

กาต้มน า้ไฟฟ้า,ไฟฉาย 5 มิถนุายน 2557  4 มิถนุายน 2567 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 
เคร่ืองหมาย
บริการ 

ถงุกอล์ฟ ลกูกอล์ฟ 
ตุ๊กตา 

5 มิถนุายน 2557  4 มิถนุายน 2567 



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ และหุ้นสามญัเพ่ิมทนุสว่นที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

หน้า 53 

รูปแบบ
เคร่ืองหมาย 

ประเภท
เคร่ืองหมาย 

รายการสินค้า/
บริการ 

วันที่จด
ทะเบียน 

ต่ออายุเมื่อ วันสิน้อาย ุ

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 
เคร่ืองหมาย
บริการ 

บตัรเครดติ, บตัรเดบิต
ชนิดเข้ารหสัแมเ่หลก็, 
เคร่ืองคิดเลข,เคร่ือง
เก็บบนัทกึข้อมลู
ภายในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์
(ฮาร์ดดิสก์),อปุกรณ์
เก็บข้อมลูขนาดพกพา
แบบเช่ือมตอ่ยเูอสบ,ี 
กระเป๋าใสเ่คร่ือง
คอมพิวเตอร์, เคร่ือง
วิทย,ุแทน่วางโทรศพัท์
, ที่ใส่
โทรศพัท์เคลือ่นท่ี,แผน่
รองเม้าคอมพวิเตอร์,
ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ประยกุต์,
ภาพวีดีโอ,แผน่ดิสก์
บนัทกึวีดีโอ 

5 มิถนุายน 2557  4 มิถนุายน 2567 

 

เคร่ืองหมาย
บริการ 

บริการโฆษณาทาง
โทรทศัน์, บริการ
โฆษณาทางวิทย,ุ 
บริการโฆษณาทาง
หนงัสอืพิมพ์, บริการ
โฆษณาทางออนไลน์, 
บริการโฆษณาผา่นสือ่
นอกบ้าน 

5 มิถนุายน 2557  4 มิถนุายน 2567 
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รูปแบบ
เคร่ืองหมาย 

ประเภท
เคร่ืองหมาย 

รายการสินค้า/
บริการ 

วันที่จด
ทะเบียน 

ต่ออายุเมื่อ วันสิน้อาย ุ

 

เคร่ืองหมาย
บริการ 

การให้บริการด้าน
การเงิน, การให้บริการ
ด้านการธนาคาร, การ
รับประกนัวินาศภยั, 
การให้บริการด้าน
สนิเช่ือ, การให้ บริการ
กู้ยืมเงิน, การให้ 
บริการบตัรเครดิต, 
การให้บริการบตัรเด
บิต, บริการค า้ประกนั, 
บริการโอนเงินทาง
เคร่ืองอเิลก็ทรอนิกส,์ 
การรับฝากของโดยตู้
นิรภยั, บริการ
แลกเปลีย่นเงินตรา, 
บริการออกเช็ค
เดินทาง, การ
ให้บริการธนาคารผา่น
ทางอินเตอร์เน็ต, การ
ให้บริการธนาคารผา่น
ทางโทรศพัท์และ
โทรศพัท์เคลือ่นท่ี, 
บริการนายหน้า
ประกนัชีวติ, บริการ
นายหน้าประภยั, 
บริการรับประกนัชีวิต, 
บริการรับประกนัภยั
ทางทะเล, บริการ
รับประกนัอคัคีภยั, 
บริการรับประกนั
อบุตัิเหต,ุ จดัหาเงินกู้
เป็นงวด, บริการด้าน
กองทนุรวม, บริการ
สนิเช่ือเพื่อการเช่าซือ้, 
บริการสนิเช่ือเพื่อการ
ลสีซิ่ง, บริการรับฝาก
ออมทรัพย์, วิเคราะห์

5 มิถนุายน 2557  4 มิถนุายน 2567 
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ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

หน้า 55 

รูปแบบ
เคร่ืองหมาย 

ประเภท
เคร่ืองหมาย 

รายการสินค้า/
บริการ 

วันที่จด
ทะเบียน 

ต่ออายุเมื่อ วันสิน้อาย ุ

 
Make THE 
Difference 

เคร่ืองหมาย
การค้า 
เคร่ืองหมาย
บริการ 

ธนาคารพาณิชย์ 2 กนัยายน 2553  1 กนัยายน 2563 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 
เคร่ืองหมาย
บริการ 

นาฬิกา, กลอ่งใส่
เคร่ืองประดบั, พวง
กญุแจที่ระลกึ 

5 มิถนุายน 2557  4 มิถนุายน 2567 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 
เคร่ืองหมาย
บริการ 

สมดุโน๊ต, ไดอาร่ี,
ดินสอ, 

ปากกา,กระดาษฉีก, 
แฟ้มเก็บเอกสาร, 

กระดาษจดหมาย, 

กระดาษหวัจดหมาย, 

กระดาษวาดเขียน, 

กระดาษเขยีนหนงัสอื, 

ซองจดหมาย, 
กระดาษจดบนัทกึ, 
แฟ้มใช้ในส านกังาน, 
กระดาษใช้บนัทกึ
ข้อความชนดิที่มีกาว
ในตวั, บทความ, 

สิง่ตีพิมพ์เพื่อโฆษณา, 

โปสเตอร์โฆษณา, 

แผน่ข้อความโฆษณา, 

ป้ายโฆษณาท าด้วย
กระดาษ 

5 มิถนุายน 2557  4 มิถนุายน 2567 
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รูปแบบ
เคร่ืองหมาย 

ประเภท
เคร่ืองหมาย 

รายการสินค้า/
บริการ 

วันที่จด
ทะเบียน 

ต่ออายุเมื่อ วันสิน้อาย ุ

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 
เคร่ืองหมาย
บริการ 

กรอบรูป, ที่แขวนร่ม, 

หมอน,เบาะนัง่มี
ลกัษณะคล้ายถงุที่
ภายในบรรจดุ้วยเมด็
โฟม,แผน่ป้ายโฆษณา
ท าด้วยพลาสติก, 

แผน่ป้ายโฆษณาท า
ด้วยไม้, วสัดพุองลมที่
ใช้ในการโฆษณา 

5 มิถนุายน 2557  4 มิถนุายน 2567 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 
เคร่ืองหมาย
บริการ 

แก้วน า้, ชดุถ้วยกาแฟ, 
ที่รองแก้ว, ภาชนะใส่
เคร่ืองดื่มใช้ใน
ครัวเรือน, ภาชนะใส่
อาหารใช้ในครัวเรือน
ที่ไมไ่ด้ท าจากโลหะมี
คา่, ที่รองแก้วท าด้วย
พลาสติก 

5 มิถนุายน 2557  4 มิถนุายน 2567 

2.4.4 ประกันภยั 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ธนาคารฯ และบริษัทยอ่ยได้ท าประกนัภยัความเสี่ยงภยัทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดของ
ความคุ้มครองและทนุประกนัรวม ดงันี ้

ความคุ้มครอง 
ทุนประกนัรวม 

(บาท) 

คุ้มครองความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิ 
ทรัพย์สนิส านกังานใหญ่ 

ไมเ่กิน 500,000,000 บาท / ครัง้ 
8,870,025,927.11 
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ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
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3. โครงสร้างผู้ถอืหุ้นของธนาคารฯ 

ตามสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ณ วนัท่ี 27 กนัยายน 2562 ผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกของธนาคารฯ มีดงันี ้

 ชื่อ จ านวน (หุ้น) 

ร้อยละเมื่อเทียบกับ 
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
และสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

(%) 
1. กระทรวงการคลงั 11,364,282,005  25.92 
2. ING BANK N.V. 10,970,893,359  25.02 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 4,802,062,226  10.95 
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 757,735,144  1.73 
5. นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 633,000,000  1.44 
6. กองทพับก 546,487,860  1.25 
7. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 406,144,764  0.93 
8. STATE STREET EUROPE LIMITED 364,694,576  0.83 
9. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 277,659,000  0.63 
10 GIC PRIVATE LIMITED 229,810,639  0.52 
11.  ผู้ ถือหุ้นอื่น ๆ 13,499,123,537 30.78 

รวม 43,851,893,110 100 
ทีม่ำ:  ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 

คุ้มครองความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิ 
- ส านกังานสาขา ส านกัปริวรรต และ
ส านกังานแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ
ที่อยูใ่นความดแูล 
- เคร่ือง ATM, ADM, Router Cassio 
3811, COPUT เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
อปุกรณ์สว่นควบตา่ง ๆ 
- เคร่ือง IPAD 

วงเงินไมเ่กิน 60,000,000 บาท / ครัง้ 
และ 300,000,000 บาท ตลอด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

คุ้มครองและชดใช้คา่สนิไหมทดแทนตอ่
บคุคลภายนอก และพนกังาน ส าหรับการ
บาดเจ็บ เสยีชีวิต สญูเสยีทรัพย์สนิ และ
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดีอนัเนือ่งมาจาก
การด าเนินธุรกิจของผู้เอาประกนัภยั 

วงเงินไมเ่กิน 80,000,000 ตอ่อบุตัิเหคุ
แตล่ะครัง้ 

http://www.set.or.th/
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4. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร 

คณะกรรมการธนาคารฯ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 คณะกรรมการธนาคารฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 12 คน โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหารจ านวน 7 คนกรรมการอิสระจ านวน 4 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 1 คน ดงันี ้

 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายประสงค์ พนูธเนศ  ประธานกรรมการ 
2. พลเอก ณฐัพล นาคพาณิชย์ (1)  กรรมการ 
3. นายฟิลลปิ จี. เจ. อี. โอ. ดามสั  กรรมการ 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 กรรมการในคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล 

4. นายสงิหะ นิกรพนัธุ์  กรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ  กรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล  

 กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
6. นางแคทเธอรีน โล เป็ก เช็ง   กรรมการ 

 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 กรรมการในคณะกรรมการสนิเช่ือ 
7. นายจมุพล ริมสาคร  กรรมการ 

 ประธานคณะกรรมการสนิเช่ือ 

 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 

 กรรมการในคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน
และบรรษัทภิบาล 

8. นายวอน นิเจล ริกเตอร์  กรรมการ 

 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
9. นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์  กรรมการ 

 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 

 กรรมการในคณะกรรมการสิน เ ช่ือ กรรมการใน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
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ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

10. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง  กรรมการอิสระ 

 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการในคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล 

11. นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ   กรรมการอิสระ 

 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 
12. นายปิติ ตณัฑเกษม  กรรมการ 

 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 

 กรรมการในคณะกรรมการสนิเช่ือ 

 กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

ทีม่ำ: ข้อมูลจำกธนำคำรฯ 
 
คณะผู้บริหารของธนาคารฯ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ผู้บริหารของธนาคารฯ  (ตามค านิยามของธนาคารฯ ซึง่สอดคล้องกบัส านกังาน 
ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึง ผู้ จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนบัต่อจากผู้ จัดการลงมา ผู้ ซึ่งด ารงต าแหน่ง
เทียบเทา่ผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารรายที่สีท่กุราย) ประกอบด้วยผู้บริหาร จ านวน 24 คน ดงันี  ้

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายปิติ ตณัฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2 นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลกูค้าธุรกิจ 
3 นายโรนลัด์ บาร์ท ฮชูแมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลกูค้ารายยอ่ย 
4 นายโยฮนัเนส ฟรานซิสคสั คริเซล (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสีย่ง 
5 นางประภาศิริ โฆษิตธนากร (2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 
6 นายมาร์คสั โดแลงกา (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบตัิการ 
7 นางสาวอาวีวรรณ ตัง้ตรงจิตร หวัหน้าควบคมุทางการเงิน 
8 นางสาวสมคิด ปรีชาสมัมกลุ (4) หวัหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน 
9 นางสาวพิมลวรรณ พวัรัตนอรุณกร หวัหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-ลกูค้าธุรกิจ 
10 นายธวชัชยั ตรงนามสขุกิจ หวัหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-บริหารความ

เสีย่ง 
11 นางสาวจิตราวดี ศรีวิจิตร หวัหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-ลกูค้ารายยอ่ย 
12 นางสาว ปรีดิอร คลงันาค(5) หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน -บริหารและ

การเงิน 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
13 นางสาว ขนิษฐา ธีระบตุรวงศ์กลุ(6) หวัหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-ปฏิบตัิการ 
14 นายเมธ กนกพิบลู หวัหน้าควบคมุทางการเงินและบริหารการเบิกจ่าย 
15 นายแอนดรูว์ เคนท์ แจน หวัหน้าบริหารเงิน 
16 นางขวญัหทยั สขุมุธรรมรัตน์ หวัหน้าบริหารจดัการข้อมลูทางการเงิน 
17 นายเฉลมิชยั ไพสฐิมงคล หวัหน้าบริหารเงินกลางและต้นทนุทางการเงิน 
18 นางวรลกัษณ์ โชคชยัธรรม  หวัหน้าบริหารสนิทรัพย์หนีส้นิและเงินกองทนุ 
19 นางสาววารี ธญัมงคลสวสัดิ์ หวัหน้าบริหารข้อมลูทางการเงินตอ่ทางการ 
20 นางสภุาวดี วฒุิเทียร หวัหน้าวิเคราะห์และรายงาน ธปท. 
21 นางกมลมาลย์ สถาวร หวัหน้าวิเคราะห์และรายงานงบการเงิน 
22 นางสาววีรญา มหาขนัธ์ หวัหน้าบริการรายงานทางการเงิน 
23 นางพชัรี ลลีารัศมี(7) หัวหน้าวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาแบบจ าลองเพื่อการ

บริหารเงิน 
24 นางสาวมาลนิี เหลา่อิทธิ(8) หวัหน้าศนูย์ข้อมลูทางการเงิน 

หมายเหต ุ  (1) ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง ตัง้แตว่นัที่ 9 กรกฎาคม 2561  
 (2) ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตัง้แตว่นัที่ 1 เมษายน 2561 
(3) ด ารงต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารด้านปฏิบตัิการ ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม 2562 
(4) ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง หวัหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ตัง้แตว่นัที่ 15 มกราคม 2561  
(5)  ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง หวัหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-บริหารและการเงิน ตัง้แตว่นัที ่1 มิถนุายน 2562 
 (6) ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง หวัหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-ปฏิบตัิการ ตัง้แตว่นัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2561  
(7) ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง หวัหน้าวิเคราะห์ข้อมลูและพฒันาแบบจ าลองเพื่อการบริหารเงิน ตัง้แตว่นัที่ 5 กมุภาพนัธ์ 2561 
(8) ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง หวัหน้าศนูย์ข้อมลูทางการเงิน ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม 2561 

5. ประวัติการเพิ่มทุน และประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 

5.1. ประวัติการเพิ่มทุน 

- ไมม่ี -  

5.2. ประวัติการจ่ายเงนิปันผล 

ธนาคารฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย (ถ้า
มี) โดยธนาคารฯ จะพิจารณากระแสเงินสด และ/หรือ โครงการลงทุน หรือ การขยายการลงทุนต่างๆ จากธุรกิจที่
ด าเนินอยูใ่นปัจจบุนัหรือธุรกิจใหม่ๆ  ในอนาคตโดยในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมาธนาคารฯ มีประวตัิการจ่ายเงินปัน
ผลดงันี ้

 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทตอ่หุ้น)  0.19 0.20 0.26 

เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.06 0.06 0.07 
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อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) 32 30 26 

 

6. การรวมกิจการ (Part Business Overview ใน filing) 

ธนาคารฯ  ทนุธนชาต และ The Bank of Nova Scotia (ซึ่งมี BNS ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารธนชาตเป็นบริษัทใน
กลุม่) ตกลงที่จะรวมกิจการของธนาคารฯ และธนาคารธนชาตเข้าด้วยกนัตามนโยบายที่รัฐให้การสนบัสนนุ ซึ่งรวมถึงการที่จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการดังกล่าว โดยการรวมกิจการของธนาคารฯ และ
ธนาคารธนชาตจะท าให้เกิดธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ขึน้ เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในภาคธุรกิจทางการเงิน ลดต้นทนุใน
การบริหารจดัการ สร้างประสทิธิภาพในการน าเสนอผลติภณัฑ์และบริการให้กบัลกูค้าได้ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ ตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าได้ดีขึน้ และสามารถสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเพิ่มความ
มัน่คงและเสถียรภาพให้แก่ระบบสถาบนัการเงิน รวมทัง้เป็นการเพิ่มความเช่ือมัน่ของภาคประชาชนที่มีตอ่ระบบสถาบนัการเงิน
ไทย โดยธนาคารฯ ที่จะเกิดจากการรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาต (Merged Bank) จะมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ 
ING Bank N.V. (ING) ทนุธนชาต และกระทรวงการคลงั  

ก่อนการรวมกิจการ ทนุธนชาตและธนาคารธนชาตจะด าเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ (การปรับโครงสร้างฯ) เพื่อ
เสริมบทบาทการด าเนินธุรกิจ Financial Holding Company ของทนุธนชาตให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ โดยการลดขนาดกิจการของ
ธนาคารธนชาตลงให้มีขนาดกิจการใกล้เคียงกบัธนาคารฯ  (ภายหลงัจากธนาคารฯ  ด าเนินการเพิ่มทนุเพื่อจดัหาเงินทนุในการ
ด าเนินการตามแผนงานในครัง้นี)้ เพื่อความเหมาะสมในการรวมกิจการ  

ภายหลงัจากที่ทนุธนชาตและธนาคารธนชาตด าเนินการปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ จะเข้าสูก่ระบวนการรวมกิจการ  
โดยมีขัน้ตอนท่ีส าคญั ดงันี ้

1. ธนาคารฯ เสนอซือ้หุ้นสามัญของธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย 

ภายหลังจากที่เง่ือนไขบังคับก่อนตามสัญญาซือ้ขายหุ้ นระหว่างธนาคารฯ  ทุนธนชาต และ BNS  
ส าเร็จลง (ซึ่งรวมถึงการปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ) และการรวมกิจการได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธนาคารฯ จะเสนอซือ้หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารธนชาตสองราย คือ ทนุธนชาต และ BNS 
โดยทนุธนชาต จะขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตที่ถืออยู่ทัง้หมดจ านวน 3,090,699,234 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อย
ละ 50.96 และ BNS จะขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตที่ถืออยูท่ัง้หมดจ านวน 2,971,739,163 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นประมาณ
ร้อยละ 49.00 ให้แก่ธนาคารฯ   

นอกจากการซือ้หุ้ นจากผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ทัง้สองรายตามสัญญาซือ้ขายหุ้ นข้างต้นแล้ว ธนาคารฯ จะ
ด าเนินการเพื่อเสนอซือ้หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตที่เหลอืทัง้หมดจ านวนรวมไมเ่กิน 2,423,773 หุ้น จากผู้ ถือหุ้นรายย่อยอื่น
ทกุรายด้วย (ซึง่คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 0.04 ของหุ้นที่ออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของธนาคารธนชาต)  
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โครงสร้างการถือหุ้นของธนาคารฯ  และธนาคารธนชาตก่อนและหลงัการซือ้หุ้นสามญัของธนาคารธนชาต (ภายใต้
สมมติฐานวา่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตทกุรายตกลงขายหุ้นท่ีถืออยูท่ัง้หมดให้แก่ธนาคารฯ ) จะเป็นดงันี ้

 

2. ธนาคารฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย 

ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิน้ ธนาคารฯ ได้ตกลงที่จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของธนาคารฯ 
จ านวนไมเ่กิน 27,622,837,416 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุรายในการเสนอขาย

(1)  ทัง้นี ้รวมใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย 
)NVDR) จ านวนร้อยละ 4.88 ซึ่งถือโดย ING Support Holding B.V. ซึ่งหาก 
ING Support Holding B.V. ไมส่ามารถแปลงใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ี
เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย )NVDR) เป็นหุ้นสามญัของธนาคารฯ แล้ว 
กลุ่ม ING จะถือหุ้ นของธนาคารฯ รวมกันประมาณร้อยละ 25.02 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารฯ 

100.00% 75.00% 
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ประชาชน
ทัว่ไป 

กระทรวง 
การคลงั 

โครงสร้างการถือหุน้ของธนาคาร  
ก่อนการซ้ือหุน้สามญัของธนาคารธนชาต 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของธนาคารธนชาต 
ก่อนการซือ้หุ้นสามญัของธนาคารธนชาต 

โครงสร้างการถือหุ้นของธนาคารฯ และธนาคารธนชาต 
ภายหลงัการซือ้หุ้นสามญัของธนาคารธนชาต 
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ครัง้นี ้โดยทนุธนชาตจะเป็นผู้ เข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารฯ ในสว่นที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธน
ชาต เพื่อให้ทนุธนชาตเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตทกุรายตอ่ไปในภายหลงั 

ทัง้นี ้ถึงแม้วา่ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตรายใดไมไ่ด้ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นที่ผู้ ถือหุ้น
รายนัน้ได้รับจดัสรรเต็มจ านวน หรือไมไ่ด้ใช้สทิธิเลย เป็นผลให้มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารธน
ชาตเหลอื ธนาคารฯ ก็จะไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัสว่นท่ีเหลอืดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตรายอื่นแตอ่ยา่งใด 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้ธนาคารฯ คาดวา่โครงสร้างการถือหุ้นของธนาคารฯ  จะเป็นดงันี ้ 
 

 

หมาย
เหต ุ

: ภายใต้สมมติฐานวา่ (1) ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ทกุรายใช้สทิธิจองซือ้ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้น
เพิ่มทนุที่โอนสิทธิได้ (TSR) ตามสิทธิของตน (2) บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ได้จอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเต็มจ านวน และ (3) ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทกุรายใช้สิทธิจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของธนาคารฯ  โดย (ก) ทนุธนชาตได้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารฯ  คิดเป็น
สดัสว่นประมาณร้อยละ 20.1 - ร้อยละ 23.3 (ข) BNS ได้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารฯ 
คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 5.6 - ร้อยละ 6.4 และ (ค) ทนุธนชาตได้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
เพื่อประโยชน์ของการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตต่อไป คิดเป็นสดัส่วน
ประมาณร้อยละ 0.03 - ร้อยละ 0.04 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารฯ  
(ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ (1) ผู้ ถือ TSR (2) บคุคลในวงจ ากดั (3) ผู้ ถือหุ้น
เดิมของธนาคารธนชาตทกุรายใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารฯ  โดยไม่รวมโครงการ 
TMB Stock Retention Program ในครัง้นี)้ และ (4) ING Support Holding B.V. ได้แปลงใบ
แสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ทัง้หมดซึ่งคิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 3.47 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของธนาคารฯ  (ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้แก่ (1) ผู้ ถือ TSR (2) บคุคลในวงจ ากดั และ (3) ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย โดย
ไม่รวมโครงการ TMB Stock Retention Program ในครัง้นี)้ เป็นหุ้นสามญัของธนาคารฯ  ทัง้นี ้
สดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่วอ้างอิงจากมลูคา่ทางบญัชีของธนาคารฯ  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
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3. การโอนกิจการของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารฯ  

ภายหลงัจากที่ธนาคารฯ เสนอซือ้หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตจากผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทกุราย 
และธนาคารฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย เสร็จสิน้ ธนาคารฯ และธนาคารธนชาตจะ
ด าเนินการตามโครงการการรวมกิจการท่ีได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย และจะด าเนินการตามขัน้ตอนตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อด าเนินการโอนและรับโอนกิจการทัง้หมดของธนาคารธนชาต (Entire Business Transfer) มายงั
ธนาคารฯ  ซึง่คาดวา่การโอนกิจการทัง้หมดดงักลา่วจะแล้วเสร็จภายในปี 2564  

ในการนี ้ธนาคารธนชาตจะโอนกิจการทัง้หมดของธนาคารธนชาต (Entire Business Transfer) มายงั
ธนาคารฯ  และธนาคารธนชาตจะหยุดประกอบกิจการ คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และท าการเลิกบริษัท 
เพื่อเข้าสูก่ระบวนการช าระบญัชีตอ่ไป  

 

โดยภายหลงัการโอนกิจการทัง้หมดของธนาคารธนชาต (Entire Business Transfer) ให้แก่ธนาคารฯ  
โครงสร้างการถือหุ้นของ Merged Bank จะเป็นดงันี ้ 

 

Merged Bank 

TMB 

 

TBANK 

 

โอนกิจการ 
ทัง้หมด 

2.89% 

บคุคล 
ในวงจ ากดั 

 

18.41% 

ING  

21.26% 5.59% 

TCAP 

 

20.43%  

กระทรวง 
การคลงั 

 

Merged Bank 

)TMB ซึง่ได้รับโอน
สินทรัพย์และหนีส้ิน
ทัง้หมดของ TBANK( 

BNS 

 

31.42% 

ผู้ ถือหุ้น 
รายยอ่ย 

 



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ และหุ้นสามญัเพ่ิมทนุสว่นที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

หน้า 65 

หมาย
เหต ุ

: ภายใต้สมมติฐานวา่ (1) ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ทกุรายใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตาม 
TSR เต็มจ านวนตามสิทธิของตน (2) บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ได้จองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุเต็มตามจ านวน และ (3) ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทกุรายใช้สิทธิจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารฯ  โดย (ก) ทนุธนชาตได้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารฯ 
คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 20.1 - ร้อยละ 23.3 (ข) BNS ได้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
ธนาคารฯ คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 5.6 - ร้อยละ 6.4 และ (ค) ทนุธนชาตได้จองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุเพื่อประโยชน์ของการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตต่อไป คิด
เป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 0.03 - ร้อยละ 0.04 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
ธนาคารฯ  (ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ (1) ผู้ ถือ TSR (2) บคุคลในวงจ ากดั 
(3) ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย โดยไม่รวมโครงการ TMB Stock Retention Program 
ในครัง้นี)้ และ (4) ING Support Holding B.V. ได้แปลงใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ทัง้หมดซึง่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.47 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ย
ได้แล้วทัง้หมดของธนาคารฯ  (ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ (1) ผู้ ถือ TSR (2) 
บคุคลในวงจ ากดั และ (3) ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย โดยไมร่วมโครงการ TMB Stock 
Retention Program ในครัง้นี)้ เป็นหุ้นสามญัของธนาคารฯ  ทัง้นี ้สดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว
อ้างอิงจากมลูคา่ทางบญัชีของธนาคารฯ  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

ทัง้นี ้การด าเนินการตามแผนการรวมกิจการตามข้อ 1. และข้อ 2. ข้างต้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องและอยูภ่ายใต้ความส าเร็จของเง่ือนไขตา่ง ๆ ภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้น 
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ส่วนที่ 3 – สรุปข้อมูลทางการเงนิของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

1. งบการเงนิรวม 

งบการเงินรวม ปี 2559 - 2561 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม และงบการเงินระหวา่งกาล ปี 2561 - 2562 ส าหรับ
งวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน ดงันี ้

1.1 งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
 

 
31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 

หน่วย : ล้านบาท 2559 2560 2561 2562 
สิวลรัพห์     
เงินสด 16,531 17,872 15,234 10,840 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  113,858 112,534 113,522 114,359 
สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 10,460 8,674 7,916 10,181 
เงินลงทนุสทุธิ 62,985 61,305 73,477 84,264 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ - - 4,577 4,712 
เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ     
    เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 593,441 643,373 685,707 679,775 
    ดอกเบีย้ค้างรับ 915 969 1,308 1,293 

    รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 594,425 644,394 687,101 681,143 

    หกั รายได้รอตดับญัชี (69) (52) (86) (65) 
    หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (24,911) (24,639) (31,976) (29,026) 

    หกั คา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้ (177) (330) (999) (1,044)  

รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 569,268 619,373 654,040 650,998 
ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ 1,506 2,214 2,614 2,779 

ทีดิ่น อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ 12,383 12,071 11,876 12,962 
คา่ความนิยมและสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนอื่นสทุธิ 1,704 2,132 2,592 2,646 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 775 683 401 706 
ลกูหนีอ้ื่นสทุธิ 2,262 1,609 1,251 1,489 
สนิทรัพย์อื่นสทุธิ 5,584 5,325 4,212 3,863 
รนธสิวลรัพห์ 797,316 843,872 891,713 899,800 
     
ยวีส้วิ     
เงินรับฝาก 598,948 611,430 649,568 648,824 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  45,417 60,349 64,267 49,403 
หนีส้นิจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 4,032 3,665 3,505 4,509 
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31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 

หน่วย : ล้านบาท 2559 2560 2561 2562 
หนีส้นิทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 362 386 396 407 
หนีส้นิตราสารอนพุนัธ์ 10,728 8,559 7,328 9,981 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืมสทุธิ 39,874 33,352 35,124 55,381 
ประมาณการหนีส้นิจากการโอนสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ 1,657 - - - 
ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์ของพนกังาน 1,453 1,301 1,221 1,512 
ประมาณการหนีส้นิอื่น 701 544 630 609 
รายได้รอตดับญัชี 218 18,908 17,594 17,039 
หนีส้นิอื่น 10,078 15,523 13,301 11,696 
รนธยวีส้ิว 713,468 754,016 792,934 799,362 
     
ส่นวขดงนจา้ขดง 

ทนุเรือนหุ้น 
    

ทนุจดทะเบียน     
หุ้นสามญั 44,108,738,479 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.95 บาท 41,903 41,903 41,903 41,903 
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว     
หุ้นสามญั 43,851,893,110 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.95 บาท 
(31 ธนัวาคม 2560 : 43,839,858,871 หุ้น และ 31 
ธนัวาคม 2559 :43,807,370,307 หุ้น( 

41,617 41,648 41,659 41,659 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 325 379 404 404 
องค์ประกอบอื่นของสว่นเจ้าของ 5,278 5,097 4,811 5,938 

ก าไร )ขาดทนุ( สะสม     
จดัสรรแล้ว - ทนุส ารองคามกฎหมาย 2,120 2,550 3,000 3,000 
ยงัไมไ่ด้จดัสรร 34,383 40,182 48,905 49,436 
รนธส่นวขดงผูาาดืยุาวขดงาริษัลใยญ่ 83,723 89,856 98,779 100,438 
สว่นได้สว่นเสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 125 - - - 
รนธส่นวขดงผูาาดืยุาว 83,848 89,856 98,779 100,438 
รนธยวีส้ิวแทะส่นวขดงผูาาดืยุาว 797,316 843,872 891,713 899,800 
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1.2 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

 
งวดปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 

งวดหกเดอืนสิน้สุด  
30 มิถุนายน 

หน่วย : ล้านบาท 2559 2560 2561 2561 2562 
ร้หไดาดดกนาีห้แทะนงวิปัวผท      
เงินให้สนิเช่ือ 32,086 31,580 32,082 15,795 16,498 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,746 1,824 1,761 883 910 
เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 1,369 1,214 1,220 546 831 
เงินลงทนุและธุรกรรมเพื่อค้า 267 61 56 16 37 
อื่น ๆ 163 35 10 5 13 
รนธร้หไดาดดกนาีห้ 35,631 34,713 35,128 17,245 18,288 
ค่้ใชาจ่้หดดกนาีห้      
เงินฝาก (6,134) (4,990) (5,627) (2,689) (3,003) 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (336) (744) (686) (320) (433) 
เงินน าสง่สถาบนัคุ้มครองเงินฝากและ ธปท. (2,954) (2,842) (2,965) (1,463) (1,527) 
ตราสารหนีท้ี่ออก - - - - - 
   หุ้นกู้และตราสารหนีด้้อยสทิธิ (1,091) (970) (914) (436) (496) 
   อื่น ๆ (318) (399) (363) (168) (240) 
เงินกู้ยืม (35) (29) (16) (9) (8) 
อื่น ๆ (3) (6) (61) (30) (1) 
รนธค่้ใชาจ่้หดดกนาีห้ (10,870) (9,979) (10,632) (5,115) (5,708) 
ร้หไดาดดกนาีห้สุลมิ 24,761 24,734 24,497 12,130 12,580 
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 10,168 13,533 12,764 6,956 5,104 
คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ (2,171) (2,947) (3,426) (1,755) (1,473) 
ร้หไดาค่้มรรธนวีหธแทะาริก้รสุลมิ 7,997 10,586 9,338 5,201 3,631 
ก าไรสทุธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา
ตา่งประเทศ 

1,691 1,147 1,529 807 670 

ขาดทนุสทุธิจากหนีส้นิทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงด้วย
มลูคา่ยตุิธรรม 

(13) (24) (11) (3) (12) 

ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 201 64 11,963 106 100 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี - - 64 - 135 

รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 585 932 663 336 304 
รนธร้หไดาจ้กก้รด ้ นวิวง้ว 35,223 37,439 48,042 18,576 17,409 
ค่้ใชาจ่้หจ้กก้รด ้ นวิวง้วดื่ว ๆ      
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน (8,118) (8,511) (8,198) (4,134) (4,457) 
คา่ตอบแทนกรรมการ (41) (45) (44) (29) (31) 
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งวดปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 

งวดหกเดอืนสิน้สุด  
30 มิถุนายน 

หน่วย : ล้านบาท 2559 2560 2561 2561 2562 
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (3,150) (3,384) (3,431) (1,699) (1,609) 
คา่ภาษีอากร (1,273) (1,250) (1,264) (619) (646) 
อื่น ๆ (4,007) (4,602) (4,538) (2,078) (2,205) 
รนธค่้ใชาจ่้หจ้กก้รด ้ นวิวง้วดื่ว ๆ (16,589) (17,792) (17,475) (8,559) (8,948) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู
และขาดทนุจากการด้อยคา่ และภาษีเงินได้ 

18,634 19,647 30,567 10,018 8,461 

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ (8,649) (8,915) (16,100) (4,685) (4,329) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 9,984 10,732 14,467 5,333 4,132 

ภาษีเงินได้ (1,740) (2,004) (2,866) (1,027) (635) 
ก ้ ไรส ้ ยรัาปี 8,244 8,728 11,601 4,306 3,496 
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1.3 งบกระแสเงนิสดรวม 

 
งวดปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 

งวดหกเดอืนสิน้สุด  
30 มิถุนายน 

หน่วย : ล้านบาท 2559 2560 2561 2561 2562 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน( กิจกรรม
ด าเนินงาน 

(36,203) 18,559 165 (2,373) (19,908) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน( กิจกรรม
ลงทนุ  

29,650 (8,398) (688) 1,375 (1,644) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน( กิจกรรม
จดัหาเงิน 

5,794 (8,769) (2,105) (4,378) 17,188 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
เพิ่มขึน้สุทธิก่อนผลกระทบของอัตรา
แลกเปลี่ยน 

759 1,392 (2,628) (5,376) (4,363) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินจากการ
ด าเนินงานในตา่งประเทศ 

- (51) (10) 0 (31) 

นงวิสดแทะร้หก้รนลีหานล่้นงวิสด
นพิ่ธขึว้ (ทดทง( สุลมิ 

(759) 1,341 (2,638) (5,376) (4,394) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้น
ปี  

17,290 16,531 17,872 17,872 15,234 

นงวิสดแทะร้หก้รนลีหานล่้นงวิสด ณ 
นัวสิว้ปี 

16,531 17,872 15,234 12,496 10,840 

2. งาก้รนงวิรนธนสธืดว 

งบการเงินรวมเสมือนของธนาคารฯและธนาคารธนชาตภายหลงัการรวมกิจการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินของ
ธนาคารฯส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 และงบการเงิน
เสมือนของธนาคารธนชาต ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 
เพื่อสะท้อนภาพภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งเป็นงบการเงินรวมเสมือนที่จัดท าโดยธนาคารฯและได้รับความเช่ือมัน่ใน
มาตรฐานการจัดท าโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ทัง้นี ้งบการเงินรวมเสมือนไม่ได้เป็นเคร่ืองชีว้ดัผลการ
ด าเนินงานซึง่เกิดขึน้จริง เนื่องจากข้อมลูทางการเงินรวมเสมือนได้จดัท าขึน้โดยใช้ข้อสมมติฐานท่ีเป็นเหตกุารณ์ซึง่ไมไ่ด้เกิดขึน้ 
ณ เวลานัน้ ๆ โดยรายละเอียดที่ส าคญัในงบการเงินของธนาคารฯ เปรียบเทียบกบังบการเงินรวมเสมือนสามารถสรุปได้ดงันี ้
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2.1 สรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

 
31 มัวน้คธ 2561 30 ธิาุว้หว 2562 

หนว่ย : ล้านบาท ธนาคารฯ 

ธนาคารฯ และ
ธนาคารธนชาต
ภายหลังการรวม

กิจการ 

ธนาคารฯ 

ธนาคารฯ และ
ธนาคารธนชาต
ภายหลังการรวม

กิจการ 
สิวลรัพห์     
เงินสด 15,234 26,246 10,840 19,597 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 113,522 193,744 114,359 178,609 
เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 685,793 1,446,080 679,850 1,460,294 
รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 687,102 1,448,034 681,143 1,462,211 
รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 654,040 1,334,627 650,998 1,347,961 
ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ  2,614 4,247 4,712 4,734 
คา่ความนิยมและสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนอื่นสทุธิ 2,592 25,285 2,646 25,469 
รนธสิวลรัพห์ 891,713 1,860,556 899,800 1,868,878 

      

ยวีส้วิ     
เงินรับฝาก  649,568 1,403,301 648,824 1,375,984 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 64,267 106,185 49,403 97,807 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืมสทุธิ 35,124 78,490 55,381 118,477 
รนธยวีส้ิว 792,934 1,655,242 799,362 1,661,906 
      
ส่นวขดงนจา้ขดง     
ทนุท่ีออกและช าระแล้วและสว่นเกินมลูคา่หุ้น 42,063 148,598 41,659 148,598 
องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ 4,811 4,811 41,659 148,598 
ก าไรสะสม 51,905 51,905 5,938 5,938 
รนธส่นวขดงมว้ค้ร 98,779 205,314 52,436 52,436 
รนธส่นวขดงนจา้ขดง 98,779 205,314 100,438 206,973 
รนธยวีส้ิวแทะส่นวขดงนจา้ขดง 891,713 1,860,556 100,438 206,973 
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2.2 สรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

 
งนดปีสิว้สุด 31 มัวน้คธ 2561 

งนดยกนดดืวสิว้สุด  
30 ธิาุว้หว 2562 

หนว่ย : ล้านบาท ธนาคารฯ 

ธนาคารฯ และ
ธนาคารธนชาต
ภายหลังการรวม

กิจการ 

ธนาคารฯ 

ธนาคารฯ และ
ธนาคารธนชาต
ภายหลังการรวม

กิจการ 
รายได้ดอกเบีย้ 35,128 77,754 18,288 40,559 

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 24,497 51,737 12,580 26,719 

รายได้คา่ธรรมเนยีมและบริการสทุธิ 9,338 14,212 3,631 5,897 
รนธร้หไดาจ้กก้รด ้ นวิวง้ว 48,042 82,029 17,408 35,342 
รวมคา่ใช้จา่ยจากการด าเนินงานอื่น ๆ 17,475 35,399 8,948 18,110 
หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ 16,100 20,565 4,329 6,446 
ก ้ ไรจ้กก้รด ้ นวิวง้วก่ดวภ้ษีนงวิไดา 14,467 26,064 4,131 10,786 
ก ้ ไรส ้ ยรัาปี 11,601 21,924 3,496 8,876 
รายได้ดอกเบีย้ 35,128 77,754 18,288 40,559 

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 24,497 51,737 12,580 26,719 

รายได้คา่ธรรมเนยีมและบริการสทุธิ 9,338 14,212 3,631 5,897 
รนธร้หไดาจ้กก้รด ้ นวิวง้ว 48,042 82,029 17,408 35,342 

รวมคา่ใช้จา่ยจากการด าเนินงานอื่น ๆ 17,475 35,399 8,948 18,110 

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ 16,100 20,565 4,329 6,446 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 14,467 26,064 4,131 10,786 
ก ้ ไรส ้ ยรัาปี 11,601 21,924 3,496 8,876 
รวมก าไร )ขาดทนุ( เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สทุธิจาก
ภาษีเงินได้ 

(48) (1,031) 1,232 4,487 

ก ้ ไร )ข้ดลุว( นา็ดนสร็จรนธส ้ ยรัาปี 11,554 20,893 4,728 13,364 
 

 


