ที่ กกค. 3-652-0005

9 มีนาคม 2565

เรื่อง

การรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสาคัญภายหลังการเสนอขายตามมาตรา 57 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

เรียน

เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ้ างถึง 1. ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษทั ที่ออกตราสารหนี ้
ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี ้ (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
2. ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. ข้ อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี ้
2. รายละเอียดของเหตุการณ์
3. หนังสือแจ้ งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีการเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของธนาคารโดย
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จากัด (มหาชน)
ตามประกาศทีอ่ ้ างถึง กาหนดให้ บริษัทที่ขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง รายงานเหตุการณ์ที่มี
นัยสาคัญ กรณีบริษัทกระทาหรือถูกกระทาอันมีลกั ษณะเป็ นการครอบงาหรือถูกครอบงากิจการตามมาตรา 247 ตามที่
กาหนดในมาตรา 57 (5) ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ.หลักทรัพย์ฯ”) ให้ สานักงาน ก.ล.ต.
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ นัน้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
ขอนาส่งข้อมูลรายงานเหตุการณ์ที่มีนยั สาคัญตามมาตรา 57 (5) ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ พร้ อมเอกสารประกอบมายัง
ท่าน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

(นายจิราวัฒน์ จารัสโรมรัน)
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ ผู้บริหารสายงานกากับและควบคุม
สายงานกากับและควบคุม : โทร. 0-2795-5048 (สราวุธ มาสะพันธ์)
สายงานตลาดการเงิน : โทร. 0-2544-3225 (ศรินยา ตั ้งศรีเสรี )

เอกสารแนบ 1
ข้ อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี ้
ข้ อมูลตราสารหนีท้ ี่เสนอขายภายใต้ โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
1/2564 และโครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2565 มีรายละเอียด ดังนี ้
ชื่อและประเภท
ของตราสาร

หุ้นกู้ทมี่ ีอนุพันธ์แฝงภายใต้
โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝงของ
ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน)

หุ้นกู้ทมี่ ีอนุพันธ์แฝงภายใต้
โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝงของ
ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1/2564

ครัง้ ที่ 1/2565

ระยะเวลาเสนอขาย
(Offering Period)

เสนอขาย 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง

เสนอขาย 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง

17 กุมภาพันธ์ 2565

18 กุมภาพันธ์ 2566

จานวนตราสาร
ที่เสนอขายทัง้ หมด
(รุ่น)

953

47

จานวนตราสาร
ที่เสนอขายทัง้ หมด
คิดเป็ นจานวนเงิน
(บาท)

8,377,316,979.43

445,957,253.50

จานวนตราสารที่
ยังไม่ ได้ไถ่ถอน (รุ่น)

303

47

จานวนตราสารที่
ยังไม่ ได้ไถ่ถอน
คิดเป็ นจานวนเงิน
(บาท)

2,916,674,136.26

445,957,253.50

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดของเหตุการณ์ ท่ตี ้องรายงานต่อสานักงาน
1. เหตุท่ที าให้เกิดเหตุการณ์
ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีแผนการปรับโครงสร้ างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ไทยพาณิชย์ สู่กลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ (“กลุ่มธุรกิจฯ”) โดยการจัดตั ้งบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จากัด (มหาชน)
(“บริษทั ” หรือ “ผู้ทาคาเสนอซื ้อ”) เข้าเป็ นบริษัทใหญ่ของกลุ่มธุรกิจฯ โดยบริษัทจะทาการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ของบริษัทพร้ อมกับการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์เดิมของธนาคาร โดยแลกกับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ
บริษัทในอัตรา 1 หุ้นสามัญของธนาคาร ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท และ 1 หุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ของบริษัท นัน้
ธนาคารได้ แจ้ งกาหนดการเสนอซื ้อหลักทรัพย์ธนาคารโดยบริษัทต่อ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามหนังสือที่ CSO05-650050 เรื่อง แจ้ งกาหนดการเสนอซื ้อหลักทรัพย์ธนาคารโดยบริษัท เอสซีบี
เอกซ์ จากัด (มหาชน) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) พร้ อมจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่พร้ อมการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็ นเหตุการณ์
ที่มีนัยสาคัญภายหลังการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคาร
2. วันที่เกิดเหตุการณ์

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็ นวันที่ แบบ 69/247 -1 ของบริษัทมีผลบังคับใช้

ที่ CSO05-650050

1 มีนาคม 2565

เรื่อง

แจ้งกาหนดการเสนอซือ้ หลักทรัพย์ธนาคารโดยบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จากัด (มหาชน)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่สง่ มาด้วย

1. สรุ ปข้อมูลสาคัญในการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่พร้อมกับการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์เดิมของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โดยบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จากัด (มหาชน)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ท่พี ร้อมการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินไทยพาณิชย์ สูก่ ลุม่ ธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ (“กลุม่ ธุรกิจฯ”) โดยการจัดตัง้ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”
หรือ “ผูท้ าคาเสนอซือ้ ”) เข้าเป็ นบริษัทใหญ่ของกลุ่มธุรกิจ ฯ โดยบริษัทจะทาการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ของ
บริษัทพร้อมกับการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์เดิมของธนาคาร โดยแลกกับหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ของบริษัทในอัตรา 1 หุน้ สามัญ
ของธนาคาร ต่อ 1 หุน้ สามัญของบริษัท และ 1 หุน้ บุรมิ สิทธิของธนาคาร ต่อ 1 หุน้ สามัญของบริษัท นัน้
เนื่องด้วยแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ของ
บริษัทมีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ดังนัน้ ธนาคารจึงขอแจ้งว่า บริษัทจะเสนอซือ้ หลักทรัพย์เดิมของธนาคารตัง้ แต่
วันที่ 2 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (เฉพาะวันทาการ) รวมทัง้ สิน้ 30 วัน
ทาการ ซึ่งบริษัทอาจพิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวได้อีก โดยบริษัทจะชาระราคาหลักทรัพย์ดว้ ยการแลกกับหลักทรัพย์ท่ีออก
ใหม่ของบริษัทในอัตรา 1 หุน้ สามัญของธนาคาร ต่อ 1 หุน้ สามัญของบริษัท และ 1 หุน้ บุรมิ สิทธิของธนาคาร ต่อ 1 หุน้ สามัญของ
บริษัท
ทัง้ นี ้ ธนาคารขอแจ้งว่าผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้นาส่งสรุ ปข้อมูลสาคัญในการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่พร้อมกับการทา
คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์เดิมและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกับการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ
69/247-1) เพื่อเป็ นข้อมูลให้แก่ผถู้ ือหุน้ และนักลงทุน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 1 และ 2
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
(นางศิรบิ รรจง อุทโยภาศ)
เลขานุการบริษัท

Corporate Office
โทร. 02-544-4210 และ 02-544-4217

สิ่งที่สง่ มาด้วย 1

การเสนอขายหลักทรัพย์ทอี่ อกใหม่พร้อมกับการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์เดิม
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โดย บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จากัด (มหาชน)
ชื่อและทีอ่ ยู่ของผู้ทาคาเสนอซือ้

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผูท้ าคาเสนอซือ้ ”)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจกั ร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

ชื่อของกิจการทีถ่ ูกเสนอซือ้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (“ SCB” หรือ “ธนาคารฯ”)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจกั ร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

ชื่อและทีอ่ ยู่ของผู้จัดเตรียมคาเสนอซือ้

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
252/6 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ชัน้ 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

ชื่อและทีอ่ ยู่ของตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์1

1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
252/6 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ชัน้ 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: (02) 165-5555 กด 2 แล้วตามด้วยกด 4
สอบถามข้อมูลได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น.
2. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
ฝ่ ายชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ชัน้ 21 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 19 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: (02) 949-1999
สอบถามข้อมูลได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น.
3. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบัติการ
ชัน้ 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: (02) 618-1122, 1133 หรือ 1141-1143 หรือ 1146-1147
สอบถามข้อมูลได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น.
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด
ชัน้ 3/1 อาคารสาธรซิตีท้ าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: (02) 680-1111, (02) 680-1000 (ลูกค้าสัมพันธ์)
สอบถามข้อมูลได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 17.00 น.

1

ผูถ้ ือหุน้ ชนิดใบหุน้ สามารถส่งเอกสารเพื่อตอบรับคาเสนอซือ้ ได้ที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทั่วประเทศ

ทั้ง นี้ ส าหรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น แบบใบหุ้ น ประเภทบุ ค คล สามารถน าใบหุ้ น และแบบตอบรั บ ค าเสนอซื้อ หลั ก ทรั พ ย์ข องธนาคาร
ไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) และจองซื้อ หุ้ น เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท เอสซี บี เอกซ์ จ ากั ด (มหาชน) ส่ ง มอบได้ ที่ส าขาของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทั่วประเทศ
ประเภทหลักทรัพย์และหุ้นทีเ่ สนอซือ้

หุน้ สามัญของธนาคารฯ จานวน 3,395,667,075 หุน้ และหุน้ บุริมสิทธิของธนาคารฯ จานวน
3,525,123 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนหุน้ สามัญที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของธนาคารฯ
และร้อยละ 100 ของสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของธนาคารฯ ทั้งนีผ้ ู้ทาคาเสนอซือ้ ที่ปรึกษา
การเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตรวจสอบแล้วว่า หลักทรัพย์ที่จะออกให้แก่ผขู้ าย มีลกั ษณะ
สอดคล้องกับหลักทรัพย์ที่ ออกโดยธนาคารไทยพาณิ ชย์ และสิ ทธิ ที่ ผู้ถื อหลักทรัพย์ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์จะได้รบั ไม่ดอ้ ยไปกว่าสิทธิที่ผถู้ ือหลักทรัพย์นนั้ เคยได้รบั อยู่เดิม

ราคาเสนอซือ้

ผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารฯ ที่ตอบรับคาเสนอซือ้ จะได้รบั ชาระเป็ นหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของ บริษัทฯ
อัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุน้ สามัญของธนาคารฯ ต่อ 1 หุน้ สามัญที่ออกใหม่ของ
บริษัทฯ และ 1 หุน้ บุริมสิทธิของธนาคารฯ ต่อ 1 หุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ

เงื่อนไขในการยกเลิกคาเสนอซือ้

บริษัทฯ (ผูท้ าคาเสนอซือ้ ) สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคาเสนอซือ้ หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่งดังต่อไปนี ้
1. มี เ หตุก ารณ์ห รื อ การกระท าใด ๆ เกิ ด ขึ น้ ภายหลัง จากส านั ก งาน ก.ล.ต. รับ แบบ
69/247-1 และยังไม่สิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ อันเป็ นเหตุหรืออาจเป็ นเหตุให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการที่ถกู เสนอซือ้ โดยเหตุการณ์หรือ
การกระทาดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทาของบริษัทฯ หรือการกระทาที่บริษัทฯ ต้อง
รับผิดชอบ หรือ
2. ธนาคารกระทาการใด ๆ ภายหลังจากสานักงาน ก.ล.ต. รับแบบ 69/247-1 และยังไม่
สิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ อันเป็ นผลให้มลู ค่าของหุน้ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
3. เมื่อครบระยะเวลารับซือ้ ที่กาหนดไว้ในแบบ 69/247-1 แล้ว ปรากฏว่าจานวนหุ้น ที่มี
ผูแ้ สดงเจตนาขายมีจานวนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
กิจการ

ระยะเวลารับซือ้

ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทาการ ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่
18 เมษายน 2565 รวมระยะเวลา 30 วันทาการ ซึ่งผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจจะขยายเวลารับซือ้
ได้ ทัง้ นี ้ เมื่อรวมกับระยะเวลารับซือ้ เดิมแล้วจะไม่เกิน 45 วันทาการ ทัง้ นีว้ นั ที่ขา้ งต้นอาจมี
การเปลี่ยนแปลงหากมีการประกาศเพิ่มหรือลดวันหยุดที่มีผลกระทบต่อวันทาการดังกล่าว

ระยะเวลารับซือ้ ทีผ่ ู้ถือหลักทรัพย์อาจยกเลิก

ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทาการ ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่
การตอบรับคาเสนอซือ้ 29 มีนาคม 2565 (ภายใน 20 วันทาการแรกของระยะเวลารับซือ้
รวมกับจานวนวันที่ขยายเวลารับซือ้ )

สถานทีใ่ นการรับและยื่นแบบตอบรับคาเสนอซือ้

ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์ และสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ท่ วั ประเทศ (สาหรับผูถ้ ือ
หุน้ แบบใบหุน้ )

วันชาระราคา

ภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่สิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ (กรณีไร้ใบหุน้ ) และภายใน 15 วัน
ทาการนับจากวันที่สิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ (กรณีใบหุน้ ) โดยผูแ้ สดงเจตนาขายสามารถ
เลือกวิธีการชาระได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์พร้อมการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ทัง้ นีผ้ ทู้ ี่เลือกรับเป็ นใบหุน้
อาจจะไม่ได้รบั หุน้ ในวันที่หนุ้ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ เริ่มซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์

**ข้อเสนอซือ้ ราคาเสนอซือ้ (ยกเว้นระยะเวลารับซือ้ ที่ได้ระบุในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์) นี้ เป็ นข้อเสนอซือ้ ราคาเสนอซือ้ สุดท้าย**
รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1)
ซึ่งจัดส่งให้แก่ผถู้ ือหลักทรัพย์แล้วหรือขอรับได้ที่ตวั แทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์

