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เรื่ อง

การเข้ าลงทุนในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จากัด ของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอแจ้ งให้ ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด (“SCBS”) ครัง้ ที่ 13/2564 ซึง่ จัดประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ได้ มีมติอนุมตั ิให้
SCBS ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของธนาคารเข้ าทาสัญญาซื ้อหุ้นในบริ ษัท บิทคับ ออนไลน์ จากัด (“Bitkub”) จาก บริ ษัท บิท
คับ แคปปิ ตอล กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (“ผู้ขาย”) ในสัดส่วนร้ อยละ 51 ของจานวนหุ้นทังหมดของ
้
Bitkub คิดเป็ นมูลค่า
รวมประมาณ 17,850 ล้ านบาท รวมเรี ยกว่า “ธุรกรรมการซื ้อขายหุ้น”
ทังนี
้ ้ การเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อขายหุ้นจะอยู่ภายใต้ การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแล
ที่เกี่ ยวข้ อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ โดยมี
เงื่อ นไขว่า ผลการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) ของ Bitkub ในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญต้ อ งเป็ นที่น่าพอใจ และ
คู่สัญ ญาได้ ป ฏิบ ัติต ามเงื่อ นไขที่ร ะบุในสัญ ญาซื ้อขายหุ้น ครบถ้ วน โดยคาดว่าธุรกรรมการซื ้อขายหุ้นจะเสร็ จสิ ้น
ภายในไตรมาสแรกของปี 2565
Bitkub เป็ นผู้ประกอบธุรกิจให้ บริ การเป็ นศูนย์ซื ้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) โดย
ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และเป็ นผู้นาในด้ านศูนย์
ซื ้อขายสินทรัพย์ดิจิทลั ของประเทศไทย ทังนี
้ ้ ในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน 2564 ที่ผ่านมา Bitkub มีมลู ค่าการซื ้อ
ขายสิ น ทรั พ ย์ ด ิจ ิท ัล ที ่ร ายงานต่อ สานัก งาน ก.ล.ต. รวมประมาณ 1.03 ล้ า นล้ า นบาท คิด เป็ นส่ว นแบ่ง ทาง
การตลาดประมาณร้ อยละ 92 โดยในช่วง 9 เดือนดังกล่าว Bitkub มีรายได้ รวม 3,279 ล้ านบาท และกาไรสุทธิ 1,533
ล้ านบาท1 การเข้ าลงทุนใน Bitkub เนื่องจากการเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตอย่างมีนยั สาคัญของธุรกิจสินทรั พย์
ดิจิทลั และยังช่วยให้ SCBS ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Bitkub มีส่วนร่ วมในการพัฒนาระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทลั
ในประเทศไทย
อนึ่ง ธุรกรรมการซื ้อขายหุ้นดังกล่าวไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้
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อ้ างอิงจากงบการเงิน (ยังไม่สอบทาน) ของบริ ษัท บิทคับ ออนไลน์ จากัด

ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากผู้ขาย
ไม่ได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคาร แต่การเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อขายหุ้นดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ของธนาคารตามนัยของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่มีนยั สาคัญเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ”) อย่างไรก็ดี
เมื่อคานวณขนาดของรายการสูงสุดได้ เท่ากับร้ อยละ 0.55 ซึ่งมีขนาดรายการน้ อยกว่าร้ อยละ 15 ดังนัน้ ธนาคารจึง
ไม่เข้ าข่ายต้ องจัดทาและเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์แต่อย่างใด
อนึ่ง ธนาคารคาดการณ์ว่าการเข้ าทาการซื ้อหุ้นใน Bitkub โดย SCBS จะแล้ ว เสร็จ ภายในไตรมาส
แรกของปี 2565 ซึง่ ธนาคารจะได้ เรี ยนความคืบหน้ ามายังท่านเพื่อทราบต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
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ผู้จดั การใหญ่

