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                 ฉบบัที� 73/2542                                                                                               วนัที� 1 มถินุายน 2542

เรื�อง พธิลีงนามสญัญาการเพิ�มทนุของบรษัิทเงนิทนุทสิโก ้จํากดั (มหาชน) 

                 นายสถติย ์ลิ�มพงศพั์นธุ ์โฆษกกระทรวงการคลงั แถลงวา่ วนันี�นายศภุชยั พศิษิฐวานชิ ปลดักระทรวง
การคลงั ไดล้งนามในสญัญาการเพิ�มทนุของ บรษัิทเงนิทนุ ทสิโก ้จํากดั (มหาชน) 

                 การเพิ�มทนุของบรษัิทเงนิทนุ ทสิโก ้จํากดั (มหาชน) ครั�งนี� เป็นสว่นหนึ�งของแผนฟื�นฟรูะบบสถาบนั
การเงนิตามมาตรการ 14 สงิหาคม 2541 ในการแกไ้ขปัญหาสถาบนัการเงนิและฟื�นฟคูวามมั�นคงของระบบสถาบนั
การเงนิ โดยบรษัิทฯ ไดส้มคัรใจที�ระดมเงนิทนุภายใตโ้ครงการชว่ยเพิ�ม เงนิกองทนุชั �นที� 1 โดยบรษัิทฯ ไดส้มคัร
ใจที�จะระดมเงนิทนุภายใตโ้ครงการชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุชั �นที� 1 เพื�อสามารถคดัเลอืกผูร้ว่มทนุไดส้ะดวกขึ�น ในการ
ที�เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของบรษัิทฯ เอง และสนับสนุนการดําเนนิงานในอนาคต ทั �งนี�ในสว่นของภาครัฐ โดย
กระทรวงการคลงัสนับสนุน ใหค้วามชว่ยเหลอืในการรว่มซื�นหุน้บรุมิสทิธิ�ก ึ�งหนึ�งของการเพิ�มทนุครั �งนี� รว่มกบันัก
ลงทนุสมทบทั �งจากในประเทศและตา่งประเทศ เพื�อการระดมเงนิ ทนุของบรษัิทฯ ในครั �งนี� 

                 รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัไดใ้หค้วามเห็นชอบการเพิ�มเงนิลงทนุชั �นที� 1 ของบรษัิทฯ เมื�อวนัที� 26
พฤษภาคม 2542 หลงัจากผา่นการพจิารณา แผนปรับผรงุการดําเนนิงานของบรษัิท จากคณะกรรมการที�ปรกึษา
เพื�อการปฏริปูสถาบนัการเงนิ (FRAC) เป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ การเพิ�มทนุนี�เป็นการ เสนอขายหุน้บรุมิสทิธิ� จํานวน
600 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ (Par Value) 10 บาท คดิเป็นจํานวน 6,000 ลา้นบาท ซึ�งกระทรวงการคลงัไดใ้หค้วามชว่ย
เหลอืซื�อหุน้บรุมิสทิธิ�ครึ�งหนึ�งของการเสนอขายครั�งนี� จํานวน 300 ลา้นหุน้ มลูคา่ 3,000 ลา้นบาท โดยการชาํระ
มลูคา่หุน้บรุมิสทิธิ� บรษัิทนําไปซื�อเป็น พันธบตัรรัฐบาลในมลูคา่ที�เทา่กนัทนัท ีนอกจากนี� เพื�อใหก้ารสนับสนุน
ของกระทรวงการคลงัเป็นไปอยา่งสมบรูณ ์ตอ่บรษัิทฯ และเกดิประโยชนม์ากที�สดุ ตอ่การฟื�นฟรูะลบสถาบนัการ
เงนิ กระทรวงการคลงัไดอ้อกใบสําคญัแสดงสทิธชินดิเปลี�ยนมอืได ้(Warrant) มอีายกุารใชส้ทิธใินการซื�อหุน้บรุมิ
สทิธิ�ที� กระทรวงการคลงัถอืครอง 3 ปี (ครบกําหนด 31 พฤษภาคม 2545) เพื�อใหส้ทิธแิกนั่กลงทนุสมทบซื�อหุน้บุ
รมิสทิธิ�พรอ้มกบักระทรวงการคลงัในสดัสว่น 1 ตอ่ 1 เพื�อจงูใจใหนั้กลงทนุสมทบซื�อหุน้บรุมิสทิธิ�ที�กระทรวงการ
คลงัถอืครอง อกีทั �งเป็นการสรา้งความมั�นใจวา่ภาครัฐ จะไมม่เีจตนารมณท์ี�จะถอืหุน้ใน ระยะยาว โดยการเขา้ไป
ซื�อหุน้บรุมิสทิธิ�ครั �งนี� เป็นเพยีงการใหค้วามชว่ยเหลอืตามมาตรการ 14 สงิหาคม 2541 เพื�อใหบ้รษัิทฯ มศีกัยภาพ
และความมั�นคง ในการดําเนนิการตอ่ไป 

                 ในวนันี� กระทรวงการคลงัโดยนายศภุชยั พศิษิฐวานชิ ปลดักระทรวงการคลงั ไดอ้อกหนังสอืรับรอง วา่
ดว้ยการใหส้ทิธเิพื�อยนืยนักบันักลงทนุที�ซื�อหุน้บรุมิสทิธิ� และออกใบสําคญัแสดงสทิธดิงักลา่ว และเพื�อใหก้าร
จัดการใบสําคญัแสดงสทิธเิป็นไปอยา่งน่าเชื�อถอืกบันักลงทนุ ปลดักระทรวงการคลงัจงึไดล้งนาม ในสญัญาแตง่
ตั �ง บรษัิทศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั เป็นนายทะเบยีน (Registrar) ผูทํ้าหนา้ที�รักษาสทิธแิละ
ประโยชนข์องใบสําคญัแสดงสทิธ ิและเป็นผูด้แูลรักษาใบสําคญัแสดงสทิธ ิ(Custodian) อกีทั �งเป็นตวัแทนรับแจง้
การใชส้ทิธใิบสําคญัแสดงสทิธแิทนกระทรวงการคลงั (Warrant Agent) ขณะเดยีวกนั กระทรวงการคลงัจะดําเนนิ
การยื�นขอจดทะเบยีนใหใ้บสําคญัแสดงสทิธเิป็นหลกัทรัพย ์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย
ภายใน 7 วนั นับตั �งแตว่นัที�ออกใบ สําคญัแสดงสทิธ ิสําหรับหุน้บรุมิสทิธิ�ที�กระทรวงการคลงัถอืครอง ซึ�งเป็นหุน้
แบบ "ไรใ้บหุน้" (Scripless) จะเกบ็รัษาทะเบยีนโดยศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์เพื�อรอสง่มอบ หุน้บรุมิสทิธิ�ในสว่นที�
กระทรวงการคลงัถอืครอง เมื�อมผีูป้ระสงคจ์ะใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธใินการซื�อหุน้บรุมิสทิธิ�ดงักลา่ว ใน
ราคา 11.20 บาท ตอ่หุน้ โดยผูถ้อืหุน้ บรุมิสทิธิ�ของบรษิรษัิทฯ ที�เพิ�มทนุในครั �งนี� มขีอ้กําหนดในการรับเงนิปันผล
กอ่นผูถ้อืหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 1 บาท และยงัมสีทิธใินการรับเงนิปันผลรว่มกบัผูถ้อืหุน้สามญัดว้ย 

                 อนึ�ง หุน้บรุมิสทิธิ�ของบรษัิทฯ สามารถซื�อ-ขาย ในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศเชน่เดยีวกบัหุน้สามญั
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ทั�วไป ดั�งเชน่หุน้บรุมิสทิธิ�ของธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) ที�ออกภายใตโ้ครงการชว่ยเพิ�มเงนิลงทนุชั �น
ที� 1 เชน่กนั (29 เมษายน 2542) 

                 การเพิ�มทนุของบรษัิทฯ ตามโครงการชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุชั �นที� 1 ในแผนฟื�นฟรูะบบสถาบนัการเงนิ สง่
ผลใหฐ้านะเงนิกองทนุชั �นที� 1 ตอ่สนิทรัพยเ์สี�ยงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ปี 2543 ตามที�ธนาคารแหง่
ประเทศไทยกําหนดไว ้อนัจะนํามาซึ�งความเชื�อมั�นในความมั�นคงตอ่บรษัิทฯ และจะเป็นการเอื�ออํานวยตอ่การ
ดําเนนิงานในปัจจบุนัและอนาคตของบรษัิทฯ ดงันั�นการเพิ�มทนุครั �งนี� จงึไดรั้บความสนใจจากนักลงทนุอยา่งมาก
จากการเล็งเห็นถงึความพรอ้มดา้นการบรหิารดา้นการเงนิ และศกัยภาพในอนาคตของบรษัิทฯ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
นักลงทนุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้อาท ิChaina Development Industrial Bank , Dai lchi Kangro Bank
, Olympus Capital Holding Asia และะธนาคารกสกิารไทย จํากดั (มหาชน) เป็นตน้ 

                 จงึแถลงมาเพื�อทราบโดยทั�วกนั
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
สํานักงานเศรษฐกจิการคลงั
กองนโยบายการเงนิและสถาบนัการเงนิ

Posted 1 Jun 1999


