Sales Kit 1770/TNS Contact Center
การปรับโครงสรางฯ และการรวมกิจการ
ในสวนของ “ผูถ
 ือหุน
 รายยอย” ของธนาคารธนชาต

3 ธ ันวาคม 2562

The Progressive Force in Financial Services

กําหนดเวลาทีเ% กีย
% วข้องในสว่ นของ “ผูถ
้ อ
ื หุน
้ รายย่อย” ของธนาคารธนชาต

รายการ

กําหนดเวลา

วันทีทํารายการปรับโครงสร ้าง และรวมกิจการ*

วันที 3 ธันวาคม 2562

ิ ธิ
วันปิ ดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้นโดยไม่พักการโอนหุ ้น เพือสท
ื. หุ ้นเพิมทุน TMB และหุ ้นปรับโครงสร ้าง*
ในการจองซอ

วันที 3 ธันวาคม 2562

ื. หุ ้น TBANK จากผู ้ถือหุ ้นรายย่อย
TMB รับซอ

ระหว่างวันที 9- 13 ธันวาคม 2562
(วันทําการ)
เวลา 9.00 – 16.00

ื. หุ ้นทีเสนอขาย
วันที TSD สง่ ข ้อมูลและเอกสารการจองซอ
ิ ธิจองซอ
ื. หุ ้น
ให ้แก่ ผู ้ถือหุ ้นรายย่อยทีมีสท

ื. หุ ้นเพิมทุน TMB และหุ ้นปรับโครงสร ้าง
ระยะเวลาจองซอ

ประมาณ
วันที 11 ธันวาคม 2562
ระหว่างวันที 2- 15 มกราคม 2563
(วันทําการ)
เวลา 9.00 – 16.00

ื% ผูถ
ิ ธิจองซอ
ื= ตามทะเบียนรายชอ
ื% ผูถ
* ธนาคารธนชาตจะมีการกําหนดรายชอ
้ อ
ื หุน
้ รายย่อยทีม
% ส
ี ท
้ อ
ื หุน
้ ของธนาคารธนชาต ณ
ิ ธิในการจองซอ
ื= หุน
ว ันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หุน
้ โดยไม่พ ักการโอนหุน
้ เพือ
% สท
้ ปร ับโครงสร้างและหุน
้ สาม ัญเพิม
% ทุนของธนาคาร
ทหารไทยในว ันทีท
% ํารายการ

รายละเอียดการดําเนินการทีเ% กีย
% วข้องก ับผูถ
้ อ
ื หุน
้ รายย่อยของธนาคารธนชาต
ื= หุน
1. การเสนอซอ
้ สาม ัญของธนาคารธนชาตจากผูถ
้ อ
ื หุน
้ รายย่อยของธนาคารธนชาตโดยธนาคารทหารไทย
ื. ขายหุ ้นสามัญธนาคารธนชาตเบือ
ราคาซอ
. งต ้น: หุ ้นละ 27.55 บาท
ื. :
วันและระยะเวลารับซอ
ตัง. แต่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที 13 ธันวาคม 2562 (ยกเว ้นวันหยุด)
(รวมทัง. หมด 4 วันทําการ) ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ื. :
ึ ษารายละเอียดการรับซอ
ื. หุ ้น ตามประกาศของธนาคาร
รูปแบบการรับซอ
สามารถศก
ทหารไทยผ่านเว็บไซต์ของ SET ภายในวันที 6 ธันวาคม 2562
.
ื
สถานทีรับซอ:
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
สอบถามเพิมเติม:
TMB Contact Center โทร. 1558 #9

2. การเสนอขายหุน
้ สาม ัญเพิม
% ทุนของธนาคารทหารไทย และหุน
้ สาม ัญของบริษ ัทย่อยและบริษ ัทอืน
% บางบริษ ัท
ภายใต้การปร ับโครงสร้างฯ (“หุน
้ ปร ับโครงสร้าง”) ให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ รายย่อยของธนาคารธนชาต
ื. ขายหุ ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย:
ราคาซอ
ื. ขายหุ ้นปรับโครงสร ้างเบือ
ราคาซอ
. งต ้น

หุ ้นละ 2.16 บาท
ึ นราคาสุดท ้าย
ดังตาราง เว ้นแต่หุ ้นของบริษัทในข ้อ 4 ข ้อ 5 ข ้อ 6 และข ้อ 7 ซงเป็
บริษ ัท

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
ิ ทรัพย์ ที เอส จํากัด
บริษัทบริหารสน
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลส
ิ ซงิ จํากัด (มหาชน)
ึ
ี อน ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
บริษัทธนชาต เอส พี วี สอง จํากัด ซงจะเข
้าถือหุ ้นในบริษัท ซค

(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ธนชาตกรุป
๊ ลีสซงิ จํากัด บริษัท ธนชาต เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย สคิบ เซอร์วส
ิ จํากัด และบริษัท ธนชาต แมเนจเม ้นท์ แอนด์ เซอร์วส
ิ จํากัด

วันและระยะเวลาการเสนอขาย:
ข ้อมูล/รายละเอียดเพิมเติม:
สอบถามเพิมเติม:

ราคา/หุน
้ (บาท)
10.47
1.13
13.76
20.62
11.36
5.57
9.99

ตัง. แต่วน
ั ที 2 มกราคม 2563 ถึงวันที 15 มกราคม 2563 (ในวันทําการ)
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ธนาคารธนชาตจะสง่ เอกสารเกียวกับการเสนอขายหุ ้นดังกล่าวให ้กับผู ้ถือหุ ้นรายย่อยของธนาคาร
ึ ษาข ้อมูลเพิมเติมได ้จากเว็บไซต์ ธนาคารธนชาต
ธนชาตทางไปรษณีย ์ และสามารถศก
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) (ผู ้จัดจําหน่าย) หรือ
TNS Contact Center โทร. 0-2056-8888

หน่วยงานทีเ% กีย
% วข้อง :
ธนาคารทหารไทย สํานักงานใหญ
โทร. 1588 กด #9

สงเอกสารการขายหุน
 TBANK

ทุกวันทําการธนาคาร เวลา 9.00 น.-17.00 น.
สอบถามขอมูลขายหุน
 TBANK

TMB Contact Center โทร. 1558 กด #9
ทุกวันทําการธนาคาร เวลา 9.00 น.-17.00 น.

สงเอกสารการจองซื้อหุน
 ปรับโครงสราง

บริษท
ั หลักทรัพยธนชาต ฝ ายปฏิบตั ก
ิ ารหลักทรัพย
MBK Tower ชัน
้ 20
โทร. 02-217- 6922-3, 8608
ทุกวันทําการธนาคาร เวลา 9.00 น.-16.00 น.

สอบถามขอมูลจองซื้อหุน
 TMB
และหุน
 ปรับโครงสราง

TNS Contact Center โทร. 02-056-8888
ทุกวันทําการธนาคาร เวลา 9.00 น.-17.00 น.

นายทะเบียน

ศูนยรบ
ั ฝากหลักทรัพยแหงประเทศไทย โทร. 02-009-9999
ทุกวันทําการธนาคาร เวลา 9.00น.-17.00 น.

สงเอกสารการจองซื้อหุน
 TMB

ของหุน
 TBANK
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