สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของธนาคารฯ (บัญชี 2)

เอกสารแนบ 1
สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของธนาคารฯ (บัญชี 2)
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) ครัง้ ที่พิเศษ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2562 ได้ อนุมัติให้ ธนาคารฯ เข้ าซือ้ หุ้น ทัง้ หมดในธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (ธนาคารธนชาต) จานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน
6,064,862,170 หุ้น จากผู้ถือหุ้น ของธนาคารธนชาตทุกราย ซึ่งได้ แก่ บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) (ทุนธนชาต) Scotia
Netherlands Holding B.V. (BNS) และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้ อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต
้
(หุ้นที่จะซือ้ ) โดยราคาซื ้อขายต่อหุ้นจะกาหนดจากสมการดังต่อไปนี ้
ราคาซื ้อขายหุ้นในวันที่ทารายการ (ราคา = มูลค่าทางบัญชีของธนาคารธนชาตตามงบการเงินรวม
ซื ้อขายหุ้นเบื ้องต้ น) ของธนาคารธนชาต
บวก: กาไรจากการปรับ โครงสร้ างของทุนธนชาตและธนาคาร
ธนชาต (การปรับโครงสร้ างฯ)
บวก: ส่วนเพิ่ม 9,245 ล้ านบาท
ลบ: มู ล ค่ า ทางบั ญ ชี ข อง บริ ษั ท ธนชาต โบรกเกอร์ จ ากั ด
(ธนชาต โบรกเกอร์ ) ตามงบการเงิน รวมของธนาคาร
ธนชาต
ลบ: มูลค่าทางบัญชีของ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต
จ ากั ด (บลจ. ธนชาต)ตามงบการเงิ น รวมของธนาคาร
ธนชาต
หารด้ วย: จ านวนหุ้ นสามัญ ที่ อ อกและช าระแล้ ว ทัง้ หมดของ
ธนาคารธนชาต
โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของธนาคารธนชาตที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตของ
ธนาคารธนชาต และข้ อมูลผลประกอบการของธนาคารธนชาตในเดือนถัดไปภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดของงบการเงินฉบับล่าสุด
ดังกล่าว ซึ่ง เป็ น ข้ อมูลที่ จัด ทาโดยฝ่ ายจัด การของธนาคารธนชาต (Management Account) และหักด้ วยส่วนปรั บปรุ งของ
ผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทางการเงิน (TFRS 9) (ถ้ ามี)
โดยภายหลังวันที่ทารายการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารธนชาตจะทาการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินของ
งบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุดดังกล่าวของธนาคารธนชาตภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดงบการเงินฉบับตรวจสอบล่าสุดดังกล่าว
จนถึงวันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันที่ทารายการเพื่อใช้ ในการคานวณราคา และปรับปรุ งด้ วยกาไรสุทธิเฉลี่ยต่อ วันของ
ธนาคารธนชาต บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคมถึงวันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันที่ทารายการ
คูณด้ วยจานวนวันตั ้งแต่วนั แรกของเดือนจนถึงวันที่ทารายการ เพื่อใช้ ในการปรับราคาสุดท้ าย (ราคาสุดท้ าย) ตามเกณฑ์การ
กาหนดราคาต่อไป
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หากวันที่ทารายการเกิดในเดือนธันวาคม 2562 จะใช้ งบการเงินจากงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตสิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชี ที่ได้ รับอนุญ าต และข้ อมูลผลประกอบการรวมของธนาคารธนชาต
ซึง่ จัดทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคาร สาหรับรอบเดือนตุลาคม 2562 เพื่ออ้ างอิงการกาหนดราคาเบื ้องต้ น และจะใช้ งบการเงิน
รวมของธนาคารธนชาตสิ ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บวกด้ วยกาไรสุทธิ
เฉลี่ยต่อวันตั ้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คูณ กับจานวนวันตั ้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่
ทารายการ เพื่ออ้ างอิงการกาหนดราคาสุดท้ าย โดยธนาคารฯ และ ทุนธนชาตจะมีมติคณะกรรมการ เพื่อประกาศราคาซื ้อขาย
เบื ้องต้ นที่ใช้ ในการทารายการ ภายใน 1-7 วัน ล่วงหน้ าก่อนวันที่ทารายการบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันที่ทารายการ
โดยชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสดหรื อตราสารที่เทียบเท่าเงินสด
การปรับราคาและชาระเงินสาหรับราคาขายหุ้นธนาคารธนชาตในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารธนชาต ได้ แก่
ทุนธนชาต และ BNS จะพิจารณาจาก มูลค่าส่วนต่างของราคาเบื ้องต้ นและราคาสุดท้ ายของราคาขายหุ้นธนาคารธนชาต กับ
มูลค่าส่วนต่างของราคาซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ณ วันที่ทารายการ และราคาซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ตาม
เกณฑ์กาหนดราคาซื ้อหุ้นสามัญของธนาคารฯ โดยอ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินของธนาคารฯ ตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบ
ล่าสุดโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารฯ บวกด้ วยกาไรสุทธิเฉลี่ยต่อวันตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2562 คูณ กับ จานวนวัน ตัง้ แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ ทารายการ เพื่ออ้ างอิงการกาหนดราคาสุดท้ าย เพื่อ ชาระ
ส่วนต่างของมูลค่าขายหุ้นธนาคารธนชาตและมูลค่าซื ้อหุ้นธนาคารฯระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และธนาคารฯต่อไป
สาหรับเงื่อนไขการปรับราคาการขายหุ้นธนาคารธนชาต และการชาระเงินสาหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต
ปรากฏดังนี ้
1)

กรณีที่มลู ค่าตามราคาเบื ้องต้ นต่ากว่าราคาสุดท้ ายของราคาขายหุ้นธนาคารธนชาต ธนาคารฯ จะจ่ายเงิน
ส่วนต่างให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่ขายหุ้นธนาคารธนชาต

2)

กรณี ที่ มู ล ค่ า ตามราคาเบื อ้ งต้ น สูง กว่ า ราคาสุ ด ท้ ายของราคาขายหุ้ นธนาคารธนชาต ธนาคารฯ จะ
ยกประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่ขายหุ้นธนาคารธนชาตดังกล่าว

การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวจัดเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2551 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (รวมเรี ยกว่า ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป) ดังนัน้ ธนาคารฯ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผย
สารสนเทศการท ารายการได้ มาซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ป ระเภทที่ 1 ของธนาคารฯ ต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(ตลาดหลักทรั พย์ ฯ) และต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการเข้ าซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาต โดย
ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการจากผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทัง้ นี ้ ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ธนาคารฯ จะต้ องแต่งตั ้งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ (IFA) เพื่อให้ ความเห็นต่อการเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวด้ วย

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ธนาคารฯ จึงขอแจ้ งรายละเอียดของธุรกรรมตามที่กาหนดในประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่มกี ารตกลงเข้ าทารายการ
ธนาคารฯ ทุนธนชาตและ BNS ได้ เข้ าทาสัญ ญาซื ้อขายหุ้น โดยทุนธนชาต และ BNS จะทาการขายหุ้นที่ถืออยู่ใน
ธนาคารธนชาตให้ แก่ธนาคารฯ จานวนรวมทังสิ
้ ้น 6,062,438,397 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.96 ของหุ้น
ที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต
้
และธนาคารฯ จะดาเนินการเพื่อเสนอซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาต
ที่เหลือทัง้ หมดจานวนรวมไม่เกิน 2,423,773 หุ้น จากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นทุกรายด้ วย (ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 0.04 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต)
้
ทังนี
้ ้ การดาเนินการดังกล่าวจะเกิดขึ ้นเมื่อ
เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้นสาเร็ จเสร็จสิ ้น หรื อได้ รับการผ่อนผัน โดยสรุปรายละเอียดของ
สัญญาซื ้อขายหุ้น มีดงั นี ้
ผู้ซอื ้

ธนาคารฯ

ผู้ขาย

ทุนธนชาต และ BNS

หุ้นที่ซอื ้ ขาย

หุ้นสามัญ ในธนาคารธนชาต เป็ นจานวนอย่างน้ อย 6,062,438,397 หุ้น ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 99.96 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต
้

ราคาซือ้ ขายหุ้น

ราคาซื ้อขายต่อหุ้นจะกาหนดจากสมการดังต่อไปนี ้
ราคาซื อ้ ขายหุ้ นในวั น ที่ =
ทารายการ (ราคาซื ้อขาย
หุ้นเบื ้องต้ น) ของธนาคาร
ธนชาต

มูลค่าทางบัญชีของธนาคารธนชาตตามงบการเงินรวม

บวก: กาไรจากการปรับโครงสร้ างฯ
บวก: ส่วนเพิ่ม 9,245 ล้ านบาท
ลบ: มูลค่ าทางบัญ ชีข อง ธนชาต โบรกเกอร์ ตามงบ
การเงินรวมของธนาคารธนชาต
ลบ: มูลค่าทางบัญชีของ บลจ. ธนชาต ตามงบการเงิน
รวมของธนาคารธนชาต
หารด้ วย: จานวนหุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ วทังหมด
้
ของธนาคารธนชาต
โดยอ้ า งอิ งจากงบการเงิ น รวมฉบับ ล่ า สุด ของธนาคารธนชาตที่ ผ่ า นการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตของธนาคารธนชาต และข้ อมูลผลประกอบการของธนาคารธนชาต
ในเดือนถัดไปภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าว ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่จดั ทา
โดยฝ่ ายจัดการของธนาคารธนชาต(Management Account (และหักด้ วยส่วนปรับปรุ งของ
ผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือ
ทางการเงิน (TFRS 9) (ถ้ ามี)
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โดยภายหลังวันที่ทารายการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารธนชาตจะทาการตรวจสอบ
ข้ อ มูล ทางการเงิ น ของงบการเงิน รวมฉบั บ ตรวจสอบล่ า สุด ดัง กล่ า วของธนาคารธนชาต
ภายหลังจากวัน ที่สิน้ สุดงบการเงินฉบับตรวจสอบล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันสิน้ สุดรอบเดือน
สุดท้ ายก่อนวันที่ทารายการเพื่อใช้ ในการคานวณราคา และปรับปรุงด้ วยกาไรสุทธิเฉลี่ยต่อวัน
ของธนาคารธนชาต บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ บลจ.ธนชาติ และธนชาตโบรกเกอร์
ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคมถึงวันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันที่ทารายการ คูณด้ วยจานวนวัน
ตั ้งแต่วันแรกของเดือนจนถึงวันที่ทารายการ เพื่อใช้ ในการปรับราคาสุดท้ าย (ราคาสุดท้ าย)
ตามเกณฑ์การกาหนดราคาต่อไป
หากวัน ที่ ท ารายการเกิ ด ในเดื อ นธั น วาคม 2562 จะใช้ งบการเงิน จากงบการเงิน รวมของ
ธนาคารธนชาตสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชี ที่ได้ รับ
อนุญ าต และข้ อ มูลผลประกอบการรวมของธนาคารธนชาต ซึ่งจัดท าโดยฝ่ ายจัด การของ
ธนาคาร สาหรั บ รอบเดื อ นตุลาคม 2562 เพื่ อ อ้ างอิ งการก าหนดราคาเบื อ้ งต้ น และจะใช้
งบการเงินรวมของธนาคารธนชาตสิ ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าต บวกด้ ว ยก าไรสุท ธิ เฉลี่ ย ต่ อ วัน ตัง้ แต่ วัน ที่ 1 มกราคมถึ งวัน ที่ 30
พฤศจิกายน 2562 คูณกับจานวนวันตั ้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ทารายการ เพื่อ
อ้ างอิงการกาหนดราคาสุดท้ าย
การปรับราคาและชาระเงินสาหรับราคาขายหุ้นธนาคารธนชาตในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของธนาคารธนชาต ได้ แก่ ทุนธนชาต และ BNS จะพิจารณาจาก มูลค่าส่วนต่างของราคา
เบื ้องต้ นและราคาสุดท้ ายของราคาขายหุ้นธนาคารธนชาต กับมูลค่าส่วนต่างของราคาซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ณ วันที่ทารายการ และราคาซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ
ตามเกณฑ์กาหนดราคาซื ้อหุ้นสามัญของธนาคารฯ โดยอ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินของธนาคารฯ
ตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุดโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารฯ บวกด้ วย
กาไรสุทธิเฉลี่ยต่อวันตั ้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คูณกับจานวนวัน
ตั ้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ทารายการ เพื่ออ้ างอิงการกาหนดราคาสุดท้ าย เพื่อ
ชาระส่วนต่างของมูลค่าขายหุ้นธนาคารธนชาตและมูลค่าซื อ้ หุ้นธนาคารฯ ระหว่างผู้ถือหุ้น
รายใหญ่และธนาคารฯ ต่อไป
สาหรับ เงื่อนไขการปรับราคาการขายหุ้นธนาคารธนชาต และการชาระเงิน สาหรับ ผู้ถือหุ้น
รายย่อยของธนาคารธนชาต ปรากฏดังนี ้

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

1)

กรณี ที่มูลค่าตามราคาเบือ้ งต้ นต่ากว่าราคาสุดท้ ายของราคาขายหุ้นธนาคารธนชาต
ธนาคารฯ จะจ่ า ยเงิน ส่ วนต่ า งให้ กับ ผู้ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยของธนาคารธนชาตที่ ข ายหุ้ น
ธนาคารธนชาต

2)

กรณี ที่มูลค่าตามราคาเบื ้องต้ นสูงกว่าราคาสุดท้ ายของราคาขายหุ้นธนาคารธนชาต
ธนาคารฯ จะยกประโยชน์ให้ กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่ขายหุ้น ธนาคาร
ธนชาตดังกล่าว
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การเลิกสัญญา

คู่สญ
ั ญาจะต้ องเจรจาเพื่อตกลงกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการซื ้อขายหุ้น หาก (1) ราคาซื ้อขาย
เบือ้ งต้ น เพิ่มขึน้ หรื อลดลงจากราคาซือ้ ขายหุ้นของธนาคารธนชาตซึ่งคานวณโดยอ้ างอิงตาม
งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ วสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นสัดส่วนตั ้งแต่ร้อยละ
15 ขึ ้นไป หรื อ (2) ในกรณีที่มลู ค่าทางบัญชีของธนาคารฯ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้น
เพื่ อรองรั บ TSR และการออกและเสนอขายหุ้นให้ แก่ บุ คคลในวงจากัด ซึ่งอ้ างอิ งตามข้ อมูล
ทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของธนาคารฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารฯ และข้ อมูลทางการเงินของธนาคารฯ ที่จดั ทาโดยฝ่ ายจัดการ
ของธนาคารฯ สาหรับผลประกอบการภายหลังจากวันที่สิน้ สุดของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว
ฉบับล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากมูลค่าทางบัญชีของหุ้นของ
ธนาคารที่รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับ TSR และการออกและเสนอขายหุ้นให้ แก่
บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งอ้ างอิ งตามงบการเงินรวมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ น
สัดส่วนตั ้งแต่ร้อยละ 15 ขึน้ ไป ทัง้ นี ้ หากคู่สญ
ั ญาตามสัญญาซื ้อขายหุ้นไม่สามารถตกลงกันได้
ภายในระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ ในสัญญา สัญญาซื ้อขายหุ้นดังกล่าวจะเป็ นอันเลิกกัน

เงื่อนไขบังคับก่ อน

การซือ้ หุ้นในธนาคารธนชาตจะเกิดขึน้ ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กาหนดไว้ ในสัญญา
ซื ้อขายหุ้นสาเร็จเสร็ จสิ ้น หรื อได้ รับการผ่อนผัน (แล้ วแต่กรณี) โดยเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าว
รวมถึงกรณีต่อไปนี ้
•

คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องและธนาคารธนชาตได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้ องให้
ดาเนินการรวมกิจการและดาเนินการอื่นใดที่เกี่ ยวเนื่องกัน ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพี ยง การอนุญ าตจากธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้ น

•

คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องและธนาคารธนชาตได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของตนในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องตามที่กฎหมายกาหนด

•

ใบอนุญาตที่สาคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคารฯ และธนาคารธนชาตยังมีผลบังคับ
ใช้ ตามกฎหมาย ณ วันที่เข้ าทาธุรกรรม

•

ธนาคารธนชาตได้ รับการยกเว้ นหรื อระงับสิทธิในการเลิกสัญญา ค่าเสียหายจากการผิด
สัญญา ค่าเลิกสัญญา หรื อค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ในการยกเลิกสัญญา ค่าความเสียหายต่าง ๆ
ที่ มี จ านวนเกิ น กว่ า ร้ อยละ 5 ของราคาซื อ้ ขายหุ้ นเบื อ้ งต้ น จากคู่ สั ญ ญาซึ่ ง เป็ น
บุคคลภายนอกเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่เข้ าทาธุรกรรม

•

หนังสือชีช้ วนของธนาคารฯ ที่จัดทาเพื่อการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนของธนาคารฯ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตมีผลใช้ บงั คับแล้ ว

•

ธนาคารฯ สามารถจัดหาเงินทุนที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการรวมกิจการได้ ครบถ้ วนและประสบ
ความสาเร็จ
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•

ทุนธนชาต และ BNS ได้ ลงนามในสัญ ญาซือ้ ขายหุ้นในบางบริ ษั ทซึ่ง BNS จะเข้ า เป็ น
ผู้ถือหุ้น หลังจากการปรับโครงสร้ างฯ เสร็จสิ ้น

•

ธนาคารธนชาตได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างฯ เสร็จสิ ้น

•

The European Central Bank และ The Dutch Central Bank ได้ ออกหนังสือไม่คดั ค้ าน
การเข้ าทาธุรกรรมหรื อการใด ๆ ที่เกิดขึน้ จากการทาธุรกรรมตามที่กาหนด ในรู ปแบบ
ที่เหมาะสม

ทังนี
้ ้ ธนาคารฯ คาดว่าเงื่อนไขบังคับก่อนข้ างต้ นจะแล้ วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2562 (หรื อ
วันอื่นตามที่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกัน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาซื ้อขายหุ้น
2.

คู่กรณีท่เี กี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ ระหว่ างคู่สัญญา
ผู้ซื ้อ:

ธนาคารฯ

ผู้ขาย:

ทุนธนชาต BNS และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น

ความสัมพันธ์: ผู้ขายและบุคคลที่เกี่ยวโยงของผู้ขาย มิได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับธนาคารฯ ดังนัน้ การซื ้อขายหุ้น
สามัญของธนาคารธนชาตจึงไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
3.

ลักษณะทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ
3.1

ลักษณะทั่วไปของรายการ
ธนาคารฯ จะเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดในธนาคารธนชาต
้
(ภายหลังการปรับโครงสร้ างฯ) จานวนรวมทัง้ สิ ้นไม่เกิน
6,064,862,170 หุ้น จากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย (ได้ แก่ ทุนธนชาต BNS และผู้ถือหุ้นรายย่อย
อื่น) ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้ อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต
้
โดย
ราคาซื ้อขายจะกาหนดจากสมการดังต่อไปนี ้
สมการราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต

= มูลค่าทางบัญชีของธนาคารธนชาตตามงบการเงินรวม
บวก: กาไรจากการปรับโครงสร้ างฯ
บวก: ส่วนเพิ่ม 9,245 ล้ านบาท
ลบ: มู ล ค่ า ทางบั ญ ชี ข องธนชาต โบรกเกอร์ ตาม
งบการเงินรวมของธนาคารธนชาต
ลบ: มู ล ค่ า ทางบั ญ ชี ของ บลจ. ธนชาต ตาม
งบการเงินรวมของธนาคารธนชาต
หารด้ วย: จ านวนหุ้ นสามั ญ ที่ อ อกและช าระแล้ ว
ทังหมดของธนาคารธนชาต
้

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของธนาคารธนชาตที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ของธนาคารธนชาต และผลประกอบการธนาคารธนชาตในเดื อ นถั ด ไปภายหลังจากวัน ที่ สิ น้ สุด ของ
งบการเงินฉบับล่าสุด ดังกล่า ว ซึ่งเป็ น ข้ อมูลที่ จัดทาโดยฝ่ ายจัด การของธนาคารธนชาต (Management
Account) และหักด้ วยส่วนปรับปรุ งของผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทางการเงิน (TFRS 9) (ถ้ ามี)
โดยภายหลังวันที่ ทารายการ ผู้สอบบัญ ชีรับ อนุญ าตของธนาคารธนชาตจะทาการตรวจสอบข้ อมูลทาง
การเงิ น ของงบการเงิน รวมฉบับ ตรวจสอบล่ าสุด ดังกล่ าวของธนาคารธนชาตภายหลังจากวัน ที่ สิ น้ สุด
งบการเงินฉบับตรวจสอบล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันที่ทารายการเพื่อใช้ ในการ
คานวณราคา และปรับปรุงด้ วยกาไรสุทธิเฉลี่ยต่อวันของธนาคารธนชาต บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์
บลจ.ธนชาติ และธนชาตโบรกเกอร์ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคมถึงวันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันที่ทารายการ
คูณ ด้ วยจ านวนวัน ตัง้ แต่ วัน แรกของเดื อนจนถึ งวัน ที่ ท ารายการ เพื่ อ ใช้ ในการปรับ ราคาสุด ท้ า ย (ราคา
สุดท้ าย) ตามเกณฑ์การกาหนดราคาต่อไป
หากวันที่ทารายการเกิดในเดือนธันวาคม 2562 จะใช้ งบการเงินจากงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตสิ ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาต และข้ อมูลผลประกอบการรวม
ของธนาคารธนชาต ซึ่งจัดทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคาร สาหรับรอบเดือนตุลาคม 2562 เพื่ออ้ างอิงการ
กาหนดราคาเบื ้องต้ น และจะใช้ งบการเงินรวมของธนาคารธนชาตสิ ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บวกด้ วยกาไรสุทธิเฉลี่ยต่อวันตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2562 คูณ กับจานวนวันตั ้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ทารายการ เพื่ออ้ างอิงการ
กาหนดราคาสุดท้ าย
การปรับราคาและชาระเงินสาหรับราคาขายหุ้นธนาคารธนชาตในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของธนาคาร
ธนชาต ได้ แก่ ทุนธนชาต และ BNS จะพิจารณาจาก มูลค่าส่วนต่างของราคาเบื ้องต้ นและราคาสุดท้ ายของ
ราคาขายหุ้ น ธนาคารธนชาต กับ มูลค่ า ส่ วนต่ างของราคาซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของธนาคารฯ ณ วัน ที่
ทารายการ และราคาซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ตามเกณฑ์กาหนดราคาซื ้อหุ้นสามัญของธนาคารฯ
โดยอ้ า งอิ งข้ อ มูลทางการเงิ น ของธนาคารฯ ตามงบการเงิ น รวมฉบับ ตรวจสอบล่ าสุด โดยผู้ ส อบบัญ ชี
รับอนุญาตของธนาคารฯ บวกด้ วยกาไรสุทธิเฉลี่ยต่อวันตั ้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2562 คูณกับจานวนวันตัง้ แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ทารายการ เพื่ออ้ างอิงการกาหนดราคา
สุดท้ าย เพื่อชาระส่วนต่างของมูลค่าขายหุ้นธนาคารธนชาตและมูลค่าซื ้อหุ้นธนาคารฯ ระหว่างผู้ถือหุ้น
รายใหญ่และธนาคารฯ ต่อไป
สาหรับ เงื่อนไขการปรับราคาการขายหุ้นธนาคารธนชาต และการชาระเงิน สาหรับ ผู้ถือ หุ้นรายย่อยของ
ธนาคารธนชาต ปรากฏดังนี ้
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1)

กรณี ที่มูลค่าตามราคาเบื ้องต้ นต่ากว่าราคาสุดท้ ายของราคาขายหุ้นธนาคารธนชาต ธนาคารฯ
จะจ่ายเงินส่วนต่างให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่ขายหุ้น ธนาคารธนชาต

2)

กรณี ที่มูลค่าตามราคาเบือ้ งต้ นสูงกว่าราคาสุดท้ ายของราคาขายหุ้นธนาคารธนชาต ธนาคารฯ
จะยกประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่ขายหุ้นธนาคารธนชาตดังกล่าว
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อย่างไรก็ดี คู่สญ
ั ญาจะต้ องเจรจาเพื่อตกลงกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการซื ้อขายหุ้น หาก (1) ราคาซื ้อขาย
เบื ้องต้ น เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตซึ่งคานวณโดยอ้ างอิงตามงบการเงินรวม
ที่ตรวจสอบแล้ วสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นสัดส่วนตั ้งแต่ร้อยละ 15 ขึ ้นไป หรื อ (2) ในกรณี
ที่มูลค่าทางบัญชีของธนาคารฯ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับ TSR และการออกและ
เสนอขายหุ้ นให้ แก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด ซึ่ ง อ้ างอิ ง ตามข้ อมู ล ทางการเงิ น ตามงบการเงิ น รวม ณ วัน ที่
30 กันยายน 2562 ของธนาคารฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารฯ และข้ อมูล
ทางการเงินของธนาคารฯ ที่จัดทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคารฯ สาหรับผลประกอบการภายหลังจากวันที่
สิ ้นสุดของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วฉบับล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจาก
มูลค่าทางบัญชีของหุ้นของธนาคารที่รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับ TSR และการออกและ
เสนอขายหุ้นให้ แก่บุคคลในวงจากัด ซึ่งอ้ างอิงตามงบการเงินรวมสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เป็ นสัดส่วนตั ้งแต่ร้อยละ 15 ขึ ้นไป ทังนี
้ ้ หากคู่สัญญาตามสัญญาซื ้อขายหุ้นไม่สามารถตกลงกันได้ ภายใน
ระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ ในสัญญา สัญญาซื ้อขายหุ้นดังกล่าวจะเป็ นอันเลิกกัน
เนื่องจากการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ใช้ ในการทารายการ จะคานวณจากเกณฑ์การกาหนดราคาที่ได้ รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และใช้ ข้อมูลทางการเงินจนถึงวันที่ทารายการ ซึ่งอ้ างอิงตามงบการเงิน
ฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบหรื อสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ/หรื อข้ อมูลทางการเงินซึ่งเป็ น
ข้ อมูลที่ จัดท าโดยฝ่ ายจัดการในกรณี ที่ ไม่ มี ตัว เลขทางการเงิน ที่ ผ่า นการตรวจสอบหรื อ สอบทานจาก
ผู้สอบบัญชีจนถึงวันที่ทารายการ และ/หรื อข้ อมูลราคาตลาดที่เกี่ยวข้ องจนถึงวันที่ทารายการแล้ วแต่กรณี
โดยที่ธนาคารฯ และทุนธนชาตจะมีมติคณะกรรมการ เพื่อประกาศราคาซื ้อขายเบื ้องต้ นที่ใช้ ในการทารายการ
ภายใน 1-7 วัน ล่วงหน้ าก่อนวันที่ทารายการบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันที่ทารายการ โดยชาระ
ค่าตอบแทนเป็ นเงินสดหรื อตราสารที่เทียบเท่าเงินสด ดังนัน้ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นของธนาคารฯ มีข้อมูลประกอบ
การพิจารณา โดยสมมติให้ มีการคานวณราคาซื ้อขายที่จะใช้ ในการทารายการ ตามเกณฑ์การกาหนดราคาที่จะ
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ฉบับที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอ้ างอิงข้ อมูลตามราคาตลาดภายใต้ สมมติฐาน
ว่าวันที่ทารายการเกิดขึน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 การคานวณราคาซื ้อขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต
จะเทียบเท่ากับ 158,411 ล้ านบาท (มูลค่ าดังกล่าวรวมเงินสดส่วนเกินจากการปรั บโครงสร้ างของธนาคาร
ธนชาตประมาณ 25,912 ล้ านบาท ซึ่งเงินสดส่วนเกินนีจ้ ะยังคงอยู่ในธนาคารธนชาตที่ธนาคารฯ จะซื ้อหุ้นมา
ด้ วย และรวมส่วนเพิ่มจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ในปี 2562 ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินของธนาคารธนชาต ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้ วประมาณ 2,570 ล้ านบาท) หรื อเทียบเท่ากับ 26.12 บาทต่อหุ้น โดยที่ธนาคารฯ
จะซื ้อหุ้นในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.96 ของหุ้นที่จาหน่ายทังหมดของธนาคารธนชาต
้
และธนาคารฯ จะเสนอ
ซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกราย ซึ่งธนาคารฯ อาจซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตได้ มากสุด
ร้ อยละ 100.0 ของหุ้นที่จาหน่ายทัง้ หมดของธนาคารธนชาต ดังนัน้ มูลค่า รวมของสิ่งตอบแทนในการซื ้อหุ้น
สามัญของธนาคารธนชาตของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2561 จะอยู่ที่ ระหว่าง 158,348 ล้ านบาท 158,411 ล้ านบาท
อนึ่ง ราคาซื ้อขายหุ้นในธนาคารธนชาตสุดท้ าย อาจปรับเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้
ในสัญญาซื ้อขายหุ้น
อนึ่ง บริษัทย่อยของธนาคารธนชาต 2 แห่ง (ภายหลังการปรับโครงสร้ างฯ) ที่ธนาคารฯ จะได้ มาจากธุรกรรม
การซื ้อหุ้นในธนาคารธนชาตในครัง้ นี ้ ได้ แก่

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัทย่ อยของธนาคารธนชาต
ธนชาต โบรกเกอร์
บลจ. ธนชาต

สัดส่ วนการถือหุ้นของธนาคารธนชาต
ในบริษัทย่ อยดังกล่ าว (ร้ อยละ)
100.00
75.00

ทัง้ นี ้ ในส่วนของ บลจ. ธนชาต นัน้ คู่สัญ ญาได้ ตกลงกันไว้ ภายใต้ สัญ ญาซือ้ ขายหุ้นให้ ธนาคารธนชาต
ดาเนิ น การขายหุ้น ที่ ธนาคารธนชาตถื อ อยู่ใน บลจ. ธนชาต ทัง้ หมดคิด เป็ น สัดส่ วนร้ อยละ 75.00 ของ
หุ้น ทัง้ หมดของ บลจ. ธนชาต ให้ แ ก่ บุ ค คลภายนอก โดยคู่ สัญ ญาคาดว่ า ธนาคารธนชาตจะสามารถ
ดาเนินการขายหุ้นดังกล่าวได้ สาเร็ จก่อนหรื อพร้ อมกับการเข้ าทาธุรกรรมซื ้อขายหุ้นธนาคารธนชาตภายใต้
สัญญาซื ้อขายหุ้นแล้ วเสร็จ อย่างไรก็ดี หากธนาคารธนชาตไม่สามารถขายหุ้นดังกล่าวได้ แล้ วเสร็ จก่อนหรื อ
พร้ อมกับการที่ธนาคารฯ จะเข้ าซื ้อหุ้นธนาคารธนชาตภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้น ธนาคารฯ ก็จะดาเนินการให้
ธนาคารธนชาตขายหุ้นใน บลจ. ธนชาต จานวนดังกล่าวให้ แก่บคุ คลภายนอกต่อไปภายหลังจากที่ธนาคารฯ
เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตแล้ ว
สาหรับหุ้นในธนชาต โบรกเกอร์ นัน้ ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ คู่สญ
ั ญายังไม่มีเจตนาที่จะขายหุ้นดังกล่าว
ให้ แก่บคุ คลภายนอก
3.2

ขนาดของรายการ
เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นของธนาคารฯ มีข้อมูลประกอบการพิจารณา ธนาคารฯ ได้ คานวณขนาดของรายการตาม
ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ตามเกณฑ์การคานวณทังสี
้ ่เกณฑ์ที่กาหนดโดยประกาศรายการได้ มา
หรื อจาหน่ายไป โดยสมมติให้ มีการคานวณราคาโดยอ้ างอิงจากงบของธนาคารฯ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุด ณ
วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 และงบการเงิ น เสมื อ นของธนาคารธนชาต ส าหรั บ ปี บัญ ชี สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึง่ จัดทาขึ ้นเพื่อสะท้ อนภาพภายหลังการปรับโครงสร้ างฯ ดังนี ้
หน่ วย : ล้ านบาท

สินทรัพย์รวม

งบการเงินเสมือนของธนาคาร
ธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561(1)(2)

891,713

928,191

2,993

1,365

792,934

851,416

-

-

สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)

95,786

129,410

จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ ว

43,851,893,110

6,064,862,170

11,601

11,222

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน(3)
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย

กาไรสุทธิ
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หมายเหตุ : (1) งบการเงินรวมเสมือนจัดทาโดยธนาคารฯ และได้ รับความเชื่อมัน่ ในมาตรฐานการจัดทา
โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
(2) รายละเอี ย ดสมมติ ฐ านสาคัญ ในการจัด ท างบการเงิน รวมเสมื อ นจะอยู่ด้ านท้ า ยของ
เอกสารฉบับนี ้
(3) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน รวมถึงสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(ก)

เปรี ยบเทียบตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
ขนาดของรายการ

= มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของธนาคารธนชาต x สัดส่วนทีได้ มา x 100
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของธนาคารฯ
=

129,410 ล้ านบาท x 100% x 100
95,786 ล้ านบาท

= ร้ อยละ 135.1
(ข)

เปรี ยบเทียบตามเกณฑ์กาไรสุทธิ
ขนาดของรายการ

=

กาไรสุทธิของธนาคารธนชาต x สัดส่วนทีได้ มา x 100
กาไรสุทธิของธนาคารฯ

=

11,222 ล้ านบาท x 100% x 100
11,601 ล้ านบาท

= ร้ อยละ 96.7
(ค)

เปรี ยบเทียบตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
ขนาดของรายการ

=

มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนที่จา่ ย x 100
มูลค่าสินทรัพย์รวมของธนาคารฯ

=

158,411 ล้ านบาท x 100
891,713 ล้ านบาท

= ร้ อยละ 17.8
(ง)

เกณฑ์มลู ค่าหลักทรัพย์ที่ธนาคารฯ ออกเป็ นสิ่งตอบแทน
ไม่นามาใช้ เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อชาระค่าหุ้นของธนาคารธนชาต

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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สรุ ปการคานวณขนาดรายการ
เกณฑ์ การคานวณ

ขนาดรายการ

เปรี ยบเที ยบตามเกณฑ์ มูลค่ าสิน ทรัพ ย์ ที่มี ตัวตนสุท ธิ ร้ อยละ 135.1
(NTA)
เปรี ยบเทียบตามเกณฑ์กาไรสุทธิ

ร้ อยละ 96.7

เปรี ยบเทียบตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ร้ อยละ 17.8

เกณฑ์มลู ค่าหลักทรัพย์ที่ธนาคารฯ ออกเป็ นสิ่งตอบแทน ไม่ น ามาใช้ เนื่ อ งจากไม่ มี ก ารออกหลัก ทรัพ ย์
เพื่อชาระค่าหุ้นของธนาคารธนชาต
ธุรกรรมการซื ้อหุ้นในธนาคารธนชาต เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ซึง่ ธนาคารฯ มีหน้ าที่จดั ทารายงานและเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยมี สารสนเทศตามที่ ก าหนดในประกาศรายการได้ ม าหรื อ จ าหน่ ายไปซึ่ง สิ น ทรั พ ย์ และต้ อ งจัด ให้ มี
การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมการเข้ าซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาต โดยต้ องได้ รับมติอนุมตั ิการ
เข้ าทารายการจากผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทังนี
้ ้ ในการขออนุมตั ิจากผู้ถื อหุ้น ธนาคารฯ จะต้ องแต่งตั ้งที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ ความเห็นต่อการเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวด้ วย
นอกจากนี ้ ธนาคารฯ จะต้ องยื่นโครงการแสดงรายละเอียดการดาเนินงานเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่ อ ให้ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยให้ ความเห็ น ชอบ โดยภายหลั ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยแล้ วนัน้ ธนาคารฯ จะต้ องดาเนินการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
รั บ โอนหุ้ นหรื อ กิ จ การ โดยต้ อ งได้ รั บ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อยกว่ า สามในสี่ ข องจ านวนเสี ย งของผู้ ถื อ หุ้ น
ที่มาประชุมทัง้ นี ้ ตามมาตรา 73 และมาตรา 74 พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (พ.ร.บ. ธุรกิจ
สถาบันการเงิน)
ดังนัน้ ภายหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ประกาศให้ ความเห็นชอบกับโครงการซื ้อหุ้นเพื่อการโอนและ
รับโอนกิจการทัง้ หมดของธนาคารธนชาตมายังธนาคารฯ แล้ ว ธนาคารฯ จะดาเนินการจัดให้ มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นอีกครัง้ หนึ่งเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการรับโอนหุ้นและการรับโอนกิจการของธนาคารธนชาตทังหมดต่
้
อไป
ทัง้ นี ้ ตามที่ก าหนดไว้ ในมาตรา 74 แห่ ง พ.ร.บ. ธุรกิ จสถาบัน การเงิน การเข้ าซือ้ หุ้น ในธนาคารธนชาต
ดังกล่าวไม่ถือเป็ นการซือ้ หรื อรับ โอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของธนาคารฯ ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา
107(2)(ข) พระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) (พ.ร.บ. บริ ษั ท
มหาชน) เนื่องจากธุรกรรมการเข้ าซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาต เข้ าข่ายเป็ นการซื ้อหุ้นในสถาบันการเงินโดย
สถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่ง ซึง่ ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิตาม มาตรา 107 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
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4.

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ไี ด้ มา
หุ้นทังหมดในธนาคารธนชาต
้
(ภายหลังการปรับโครงสร้ างฯ) จานวนไม่เกิน 6,064,862,170 หุ้น ที่ถือโดยทุนธนชาต
BNS และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้ อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
ธนาคารธนชาต
4.1

ลักษณะการประกอบธุรกิจของธนาคารธนชาต
ตามข้ อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของทุนธนชาตนัน้
ธนาคารธนชาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตได้ แก่ การ
เป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย นายหน้ าประกันชีวิต และธุรกิจหลักทรัพย์ ได้ แก่การเป็ นนายหน้ าซือ้ ขาย
หลักทรัพย์การค้ า หลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน การเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมและผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล การค้ าและการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์อนั เป็ น
ตราสารหนี ้ การให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และการเป็ นผู้ค้าสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าในธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับทองคา
อย่างไรก็ดี ก่อนที่ธนาคารฯ จะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตในครัง้ นี ้ ทุนธนชาตและธนาคารธนชาต
จะจะดาเนินการปรับโครงสร้ างฯ โดยธนาคารธนชาตจะขายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่น
(ตามที่ได้ นิยามไว้ ข้างต้ น) ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะทาการ
เสนอขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นให้ แก่ (ก) ทุนธนชาตซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตในสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 50.96 (ข) BNS ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 49.00 และ
(ค) ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ซึ่งถือหุ้นรวมกันคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.04 ของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของธนาคารธนชาต ทัง้ นี ้ เพื่อให้ การปรับโครงสร้ างฯ แล้ วเสร็ จได้ ก่อนหรื อภายใน
วันที่ทารายการ ธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นบริษัทย่อยและบริ ษัทอื่นในส่วนที่จะเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ หุ้น
รายย่อยทุกรายให้ แก่ทนุ ธนชาตผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต”
เพื่อให้ ทนุ ธนชาตทาการเสนอขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น จานวนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของ
ธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นในภายหลัง
ในการนี ้ ภายหลังการปรับโครงสร้ างฯ เสร็ จสิ ้น (ซึ่งเป็ นหนึ่งในเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื ้อขายหุ้น)
ธนาคารธนชาตจะมีผงั โครงสร้ างการถือหุ้น และรายละเอียดการลงทุน ดังนี ้

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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TCAP

ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ
TBANK

BNS

49.00%

50.96%

0.04%

TBANK

75.00%

100.00%

TFUND

บริษัทย่ อย

4.2

TBROKE
สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. ธนชาต โบรกเกอร์

100.00

นายหน้ าประกัน วินาศภัยและนายหน้ าประกันชีวิต
ให้ บริ ก ารงานทะเบี ย นและต่ อ ภาษี รถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ แนะนา ผลิตภัณฑ์ ทางการเงินของ
ธนาคารธนชาต รวมทังประกอบธุ
้
รกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย

2. บลจ. ธนชาต

75.00

จัดการกองทุนรวม จัดการกองทุนส่วนบุคคล กองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ และให้ คาปรึกษาการลงทุน

ข้ อมูลทัว่ ไปของธนาคารธนชาต และบริษัทย่อยของธนาคารธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้ างฯ เสร็จสิ ้น
(ก)
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บริษัทย่อยและบริษัทอื่นของธนาคารธนชาตที่จะเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
ธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยทุนธนชาตดาเนินการซื ้อหุ้น
ในบริษัทย่อยและบริษัทอืน่ และจะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK
ต่อไป
- TNI, TNS, TSAMC, MBK, PRG
- THANI (TCAP และ BNS ถือผ่าน SPV1 โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยถือโดยตรง)
- SPV2 (ซึง่ ถือหุ้นใน SEACON, AJNMT, TGL, TTD, SSV และ TMS)

ธนาคารธนชาต

ชื่อบริษทั

บริษัท ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

ที่ตงั ้ สานักงานบริษัท

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุม
วัน กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนนิติบคุ คล

0107536001401

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของธนาคารฯ (บัญชี 2)

เบอร์ โทรศัพท์

02-217-8000

เบอร์ โทรสาร

02-217-8333

ทุนจดทะเบียน

99,136,649,030.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

60,648,621,700.00 บาท

คณะกรรมการบริษัท
(ข้ อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม
2562)

1. นายบันเทิง ตันติวิท
2. นายณรงค์ จิวงั กูร
3. นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์
4. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
5. นายสมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์
6. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด์
7. นายวอลเตอร์ ทัส
8. นายธนชาติ นุ่มนนท์
9. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์
10. นายวิลเลียม จอร์ จ ซาอิด
11. นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย
12. นายประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ

(ข)

ธนชาต โบรกเกอร์

ชื่อบริษทั

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จากัด

ที่ตงั ้ สานักงานบริษัท

999/3, 999/4 อาคารเดอะไนน์ ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนนิติบคุ คล

0105540075314

เบอร์ โทรศัพท์

02-783-0200 และ 02-783-0300

เบอร์ โทรสาร

02-056-7901 และ 02-056-7902

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ทุนจดทะเบียน

100,000,000.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

100,000,000.00 บาท

คณะกรรมการบริษัท
(ข้ อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม
2562)

1. นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร
2. นายบัญชา ชีระสาร
3. นางสาวเต็มเดือน เกสะวัฒนะ
4. นางสาวสุใจ ศุภปี ติพร
5. นางวรรณฤดี พิตรปรี ชา

(ค)
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บลจ. ธนชาต

ชื่อบริษทั

บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด

ที่ตงั ้ สานักงานบริษัท

231 อาคารเอ็ม บี เค ไลฟ์ ชัน้ 5-7 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนนิติบคุ คล

0105535049696

เบอร์ โทรศัพท์

02-126-8300

เบอร์ โทรสาร

02-217-5281

ทุนจดทะเบียน

100,000,000.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

100,000,000.00 บาท

คณะกรรมการบริษัท
(ข้ อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม
2562)

1.

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

2.

นายอมรฤทธิ์ จันทร์ ประสิทธิ์

3.

นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ

4.

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์

5.

นายปิ ยะพงศ์ อาจมังกร

6.

นายเกรี ยงไกร ภูริวิทย์วฒ
ั นา
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4.3

7.

นายพอล อลัน ดิวลู ์ฟ

8.

นายทรงวุฒิ เชาวลิต

สรุปข้ อมูลทางการเงินของธนาคารธนชาต ปี 2559 – 2561 และงวดไตรมาสล่าสุด (ก่อนการปรับโครงสร้ างฯ)
หน่ วย : ล้ านบาท
2559

2560

2561

950,512

1,009,557

1,046,612

1,060,346

21,440

20,915

20,559

20,315

824,391

873,349

902,406

908,736

1,918

1,918

2,507

2,570

102,763

113,375

121,140

128,725

6,064,862,170 6,064,862,170 6,064,862,170

6,064,862,170

สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน(1)
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
(NTA)
จานวนหุ้นที่ออกและ
ชาระแล้ ว (หุ้น)

งวดหกเดือนสิน้ สุด
วันที่
30 มิถุนายน 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

งวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

กาไรสุทธิ

12,839

14,369

15,458

7,674

หมายเหตุ : (1) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน รวมถึงสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
4.4

สรุปข้ อมูลการเงินเสมือนของธนาคารธนชาต ปี 2561 (ภายหลังการปรับโครงสร้ างฯ)
หน่ วย : ล้ านบาท
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน(3)
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ ว (หุ้น)
กาไรสุทธิ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินเสมือนของธนาคาร
ธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561(1)(2)
982,191
1,365
851,416
129,410
6,064,862,170
11,222

37

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของธนาคารฯ (บัญชี 2)

หมายเหตุ :

5.

(1)

งบการเงินรวมเสมือนจัดทาโดยธนาคารฯ และได้ รับความเชื่อมัน่ ในมาตรฐานการจัดทาโดย
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
(2)
รายละเอียดสมมติฐานสาคัญในการจัดทางบการเงินรวมเสมือนจะอยู่ด้านท้ ายของเอกสาร
ฉบับนี ้
(3)
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน รวมถึงสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
เนื่องจากการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ใช้ ในการทารายการ จะคานวณจากเกณฑ์การกาหนดราคาที่ได้ รับการอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และใช้ ข้อมูลทางการเงินจนถึงวันที่ทารายการ ซึ่งอ้ างอิงตามงบการเงินฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบ
หรื อสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ/หรื อข้ อมูลทางการเงินซึ่งเป็ นข้ อมูลที่จัดทาโดยฝ่ ายจัดการในกรณี ที่ไม่มี
ตัวเลขทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรื อสอบทานจากผู้สอบบัญชีจนถึงวันที่ทารายการ และ/หรื อข้ อมูลราคาตลาด
ที่เกี่ยวข้ องจนถึงวันที่ทารายการแล้ วแต่กรณี โดยที่ธนาคารฯ และทุนธนชาตจะมีมติคณะกรรมการ เพื่ อประกาศราคา
ซื ้อขายเบือ้ งต้ นที่ใช้ ในการทารายการ ภายใน 1-7 วัน ล่วงหน้ าก่อนวันที่ทารายการบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ
ก่อนวันที่ทารายการ โดยชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสดหรื อตราสารที่เทียบเท่าเงินสด ดังนัน้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารฯ
มีข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยสมมติให้ มีการคานวณราคาซื ้อขายที่จะใช้ ในการทารายการ ตามเกณฑ์การกาหนด
ราคาที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ฉบับที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอ้ างอิงข้ อมูลตามราคาตลาดภายใต้ สมมติฐานว่าวันที่
ทารายการเกิดขึน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 การคานวณราคาซือ้ ขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต จะเทียบเท่ากับ
158,411 ล้ านบาท (มูลค่ าดังกล่ าวรวมเงินสดส่ วนเกินจากการปรั บโครงสร้ างของธนาคารธนชาตประมาณ 25,912
ล้ านบาท ซึ่งเงินสดส่วนเกินนี ้จะยังคงอยู่ในธนาคารธนชาตที่ธนาคารฯ จะซื ้อหุ้นมาด้ วย และรวมส่วนเพิ่มจากการตีราคา
สินทรัพย์ใหม่ในปี 2562 ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้ วประมาณ 2,570
ล้ านบาท) หรื อเทียบเท่ ากับ 26.12 บาทต่อหุ้น โดยที่ ธนาคารฯ จะซือ้ หุ้นในสัดส่ วนประมาณร้ อยละ 99.96 ของหุ้นที่
จาหน่ายทัง้ หมดของธนาคารธนชาต และธนาคารฯ จะเสนอซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกราย ซึ่ง
ธนาคารฯ อาจซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตได้ มากสุดร้ อยละ 100.0 ของหุ้นที่จาหน่ายทัง้ หมดของธนาคารธนชาต ดังนัน้
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการซือ้ หุ้นสามัญของธนาคารธนชาตของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะอยู่ที่
ระหว่าง 158,348 ล้ านบาท - 158,411 ล้ านบาท
อนึ่ง ราคาซื ้อขายหุ้นในธนาคารธนชาตสุดท้ าย อาจปรับเพิ่มขึน้ หรื อลดลงได้ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในสัญญา
ซื ้อขายหุ้น
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการธนาคารฯ มีความเห็นว่า ราคาซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตเป็ นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากการรวมกิจการ
ระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาตในครัง้ นี ้ จะทาให้ ขนาดและศักยภาพทางธุรกิจเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ มุ่งสู่การ
เป็ นธนาคารชันน
้ าขนาดใหญ่ของไทย โดยภายหลังการรวมกิจการ ธนาคารฯ จะมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้ าน
ล้ านบาท ฐานลูกค้ าราว 10 ล้ านคน และมีขนาดใหญ่เป็ นลาดับที่หกในอุตสาหกรรมของธนาคารพาณิชย์ไทย
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6.

เกณฑ์ ท่ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
ราคาซื ้อขายจะกาหนดจากสมการดังต่อไปนี ้
ราคาซือ้ ขายหุ้น ในวันที่ทารายการ (ราคา = มูลค่าทางบัญชีของธนาคารธนชาตตามงบการเงินรวม
ซื ้อขายหุ้นเบื ้องต้ น) ของธนาคารธนชาต
บวก: กาไรจากการปรับโครงสร้ างฯ
บวก: ส่วนเพิ่ม 9,245 ล้ านบาท
ลบ: มูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตของ
ธนชาต โบรกเกอร์
ลบ: มูลค่าทางบัญชี ตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตของ
บลจ. ธนชาต
หารด้ ว ย: จ านวนหุ้ น สามัญ ที่ อ อกและช าระแล้ ว ทัง้ หมดของ
ธนาคารธนชาต
โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุด ของธนาคารธนชาตที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตของ
ธนาคารธนชาต และข้ อมูลผลประกอบการของธนาคารธนชาตในเดือนถัดไปภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดของงบการเงิน
ฉบับล่าสุดดังกล่าว ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่จดั ทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคารธนชาต (Management Account) และหักด้ วย
ส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทาง
การเงิน (TFRS 9) (ถ้ ามี)
โดยภายหลังวันที่ทารายการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารธนชาตจะทาการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินของ
งบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุดดังกล่าวของธนาคารธนชาตภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดงบการเงินฉบับตรวจสอบ
ล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันที่ทารายการเพื่อใช้ ในการคานวณราคา และปรับปรุ งด้ วยกาไร
สุทธิเฉลี่ยต่อวันของธนาคารธนชาต บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ บลจ.ธนชาติ และธนชาตโบรกเกอร์ ตั ้งแต่
วันที่ 1 มกราคมถึงวันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันที่ทารายการ คูณด้ วยจานวนวันตั ้งแต่วนั แรกของเดือนจนถึงวันที่
ทารายการ เพื่อใช้ ในการปรับราคาสุดท้ าย (ราคาสุดท้ าย) ตามเกณฑ์การกาหนดราคาต่อไป
หากวันที่ทารายการเกิดในเดือนธันวาคม 2562 จะใช้ งบการเงินจากงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตสิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีได้ รับอนุญาต และข้ อมูลผลประกอบการรวมของธนาคารธนชาต
ซึ่งจัดทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคาร สาหรับรอบเดือนตุลาคม 2562 เพื่ออ้ างอิงการกาหนดราคาเบื ้องต้ น และจะใช้
งบการเงินรวมของธนาคารธนชาตสิ ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรั บอนุญาต
บวกด้ วยกาไรสุทธิเฉลี่ยต่อวันตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คูณกับจานวนวันตัง้ แต่วันที่ 1
ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ทารายการ เพื่ออ้ างอิงการกาหนดราคาสุดท้ าย
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การปรับราคาและชาระเงินสาหรับราคาขายหุ้นธนาคารธนชาตในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารธนชาต ได้ แก่
ทุนธนชาต และ BNS จะพิจารณาจาก มูลค่าส่วนต่างของราคาเบื ้องต้ นและราคาสุดท้ ายของราคาขายหุ้นธนาคาร
ธนชาต กับมูลค่าส่วนต่างของราคาซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ณ วันที่ทารายการ และราคาซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของธนาคารฯ ตามเกณฑ์กาหนดราคาซื ้อหุ้นสามัญของธนาคารฯ โดยอ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินของธนาคารฯ
ตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุดโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารฯ บวกด้ วยกาไรสุทธิเฉลี่ยต่อวันตั ้งแต่
วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คูณกับจานวนวันตั ้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ทารายการ
เพื่ออ้ างอิงการกาหนดราคาสุดท้ าย เพื่อชาระส่วนต่างของมูลค่าขายหุ้นธนาคารธนชาตและมูลค่าซื ้อหุ้นธนาคารฯ
ระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และธนาคารฯ ต่อไป
สาหรับเงื่อนไขการปรับราคาการขายหุ้นธนาคารธนชาต และการชาระเงินสาหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต
ปรากฏดังนี ้
1)

กรณี ที่ มู ล ค่ า ตามราคาเบื อ้ งต้ นต่ า กว่ า ราคาสุ ด ท้ ายของราคาขายหุ้ นธนาคารธนชาต ธนาคาร ฯ
จะจ่ายเงินส่วนต่างให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่ขายหุ้นธนาคารธนชาต

2)

กรณี ที่ มู ล ค่ า ตามราคาเบื อ้ งต้ นสู ง กว่ า ราคาสุ ด ท้ ายของราคาขายหุ้ นธนาคารธนชาต ธนาคาร ฯ
จะยกประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่ขายหุ้นธนาคารธนชาตดังกล่าว

นอกจากนี ้ ธนาคารฯ ยัง ได้ พิ จ ารณาเกณฑ์ อื่ น ที่ ใ ช้ ในการก าหนดราคาซื อ้ ขายส าหรั บ หุ้ น ของธนาคารธนชาต
ประกอบด้ วย อาทิ เกณฑ์การเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนมูลค่าของบริ ษัทที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน (Trading multiple)
และเกณฑ์ วิธีการคิดลดเงินปั นผล (Dividend Discount Model) ซึ่งเป็ นมาตรฐานที่ใช้ ทั่วไปในการตัดสินใจเข้ าทา
รายการกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มสถาบันการเงิน
เงื่อนไขการปรับราคาและชาระเงินสาหรับการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต
ภายหลังวันที่ทารายการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารธนชาตจะทาการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินของธนาคาร
ธนชาตซึ่งเป็ นข้ อมูลที่จดั ทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคารธนชาตสาหรับผลประกอบการตั ้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
จนถึงวันที่ทารายการ ซึ่งหากมีผลที่แตกต่างจากข้ อมูลทางการเงินที่จดั ทาโดยฝ่ ายจัดการที่ใช้ กาหนดราคาซื ้อขายใน
วันที่ทารายการ จะมีหลักเกณฑ์การปรับราคาซื ้อขายสุดท้ ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตที่เสนอขายหุ้นดังนี ้
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1)

กรณี ที่ราคาซือ้ ขายเบือ้ งต้ นที่ใช้ ในการซือ้ หุ้นของธนาคารธนชาตในวันที่ทารายการมีมูลค่าต่ากว่าราคา
ซื ้อขายที่อ้างอิงตามผลการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินของผู้สอบบัญชีของธนาคารธนชาต ธนาคารฯ จะ
ชาระเงินส่วนต่ างให้ กับ ทุนธนชาต BNS และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ของธนาคารธนชาตที่ขายหุ้นธนาคาร
ธนชาตทุกรายเป็ นเงินสด

2)

กรณีที่ราคาซื ้อขายเบื ้องต้ นที่ใช้ ในการทารายการซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตในวันที่ทารายการมีมลู ค่าสูงกว่า
ราคาซื ้อขายที่อ้างอิงตามผลการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินของผู้สอบบัญชีของธนาคารธนชาต ทุนธนชาต
และ BNS จะจ่ายคืนเงินส่วนต่างให้ กับธนาคารฯ ในส่วนของทุนธนชาต และ BNS ตามลาดับ โดยจ่ายเป็ น
เงินสด
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7.

ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับ
การรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาตในครัง้ นี ้ จะทาให้ ขนาดและศักยภาพทางธุรกิจเพิ่มขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญ มุ่งสู่การเป็ นธนาคารชันน
้ าขนาดใหญ่ของไทย โดยภายหลังการรวมกิจการธนาคารฯ จะมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่
ประมาณ 1.9 ล้ านล้ านบาท ฐานลูกค้ าราว 10 ล้ านคน และมีขนาดใหญ่เป็ นลาดับที่หกในอุตสาหกรรมของธนาคาร
พาณิชย์ไทย
ธนาคารฯ และธนาคารธนชาตทัง้ สองแห่งมีจุดแข็งซึ่งส่งเสริ มกัน กล่าวคือ ธนาคารฯ มีจุดเด่นในการระดมเงินฝาก
ด้ วยการนาเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่แตกต่างจากการธนาคารแบบดั ้งเดิม ขณะที่ธนาคารธนชาตเป็ นผู้นาด้ านสินเชื่อ
รายย่ อย โดยเฉพาะสิน เชื่อ เพื่ อ การเช่าซื อ้ รถยนต์ การรวมกิจ การจึ งช่ วยเพิ่ ม ศัก ยภาพในการระดมเงิน ฝากจาก
ฐานลูกค้ าที่เพิ่มขึน้ และสร้ างสมดุลให้ กับโครงสร้ างสินเชื่อได้ เป็ นอย่างดี ก่อให้ เกิดประโยชน์ ในการดาเนินธุรกิจ
ใน 3 ด้ านหลักๆ ดังนี ้
ประโยชน์ ด้านงบดุล: การรวมกิจการจะทาให้ มลู ค่าของกิจการเพิ่มขึ ้นจากการมีงบดุลที่เหมาะสม (Balance Sheet
Optimization) ผ่านการใช้ สินทรัพย์และการจัดหาเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ มีโอกาสได้ รับอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ที่สงู ขึ ้นและต้ นทุนในการจัดหาเงินทุนที่ลดลง
ประโยชน์ ด้านต้น ทุ น : การรวมกิ จ การจะท าให้ ได้ ป ระโยชน์ จ ากขนาดกิ จ การที่ ใหญ่ ขึ น้ (Scale) การรวมกัน ของ
หน่วยงานสนับสนุนที่สาคัญ เช่น การลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการใช้ ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีมากขึ ้น ในการพัฒนาธุรกิจและสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่มากขึ ้น
ประโยชน์ดา้ นรายได้: การรวมกิจการจะทาให้ ฐานลูกค้ าเพิ่มขึ ้นกว่าเท่าตัว ช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้ างรายได้ อีกทัง้
การด าเนิ น งานร่ ว มกั น จะท าให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการน าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารทางการเงิ น ให้ กั บ ลู ก ค้ า
ได้ ครอบคลุมยิ่งขึ ้น รวมถึงความสามารถในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ

8.

กลยุทธ์ ของธนาคารฯ ภายหลังการรวมกิจการ
การรวมกิจการจะทาให้ ธนาคารฯ มีสถานะที่แข็งแกร่งขึ ้นจากการมีขนาดและฐานลูกค้ าที่ใหญ่ขึ ้น ซึ่งทาให้ ธนาคารฯ
สามารถสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์และส่งมอบประสบการณ์ให้ แก่ลกู ค้ ากลุ่มเป้าหมายได้ ดียิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ ธนาคารฯ ได้ กาหนด
กลยุทธ์ ภาพรวมในการดาเนินธุรกิจด้ วยการต่อยอดจากจุดแข็งของธนาคารฯ และธนาคารธนชาต รวมถึงการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีมากขึ ้นจากการรวมกิจการในการพัฒนาธุรกิจและสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าที่มากขึน้ โดยในขณะเดี ยวกัน ธนาคารฯ จะยังคงรั กษาไว้ ซึ่งวัฒ นธรรมองค์กรที่ยึดลูก ค้ าเป็ น
ศูนย์กลาง และจะนาเสนอ คุณค่าที่ส่งมอบให้ ลกู ค้ า (Customer proposition) ที่ดีขึ ้น โดยสรุป ดังนี ้
1.

ผลิตภัณ ฑ์ และบริ การที่ตอบสนองความต้ องการที่ดีและครอบคลุ มมากยิ่งขึน้ (Better and more
comprehensive offerings) ธนาคารฯ จะคัดเลือกผลิตภัณ ฑ์ ปัจจุบันของทัง้ สองธนาคารที่สามารถสร้ าง
คุณค่ากับลูกค้ าของทังสองธนาคาร
้
และนาเสนอให้ ดียิ่งขึน้ เช่น การนาเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ของ
ธนาคารธนชาตให้ แก่ลกู ค้ าของธนาคารฯ หรื อ การนาเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนของธนาคารฯ ให้ แก่ลกู ค้ า
ของธนาคารธนชาต เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ประสิทธิภาพในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินที่ครอบคลุม
มากขึน้ จะช่วยให้ ลูกค้ าสามารถเข้ าถึงทางเลือ กผลิตภัณฑ์ ทางการเงินที่หลากหลายและตอบสนองความ
ต้ องการได้ ดียิ่งขึ ้น

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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2.

การได้ รั บ บริ ก ารที่ ส ะดวกผ่ านเครื อ ข่ ายที่ ค รอบคลุ ม มากขึ น้ (More convenience from better
network coverage) การรวมกิจการจะช่วยให้ ธนาคารฯ มีช่องทางบริ การที่ครอบคลุมพืน้ ที่ต่าง ๆ มากขึน้
ไม่ว่าจะเป็ นช่องทางสาขาหรื อช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีความครอบคลุมมากขึ ้นขึ ้นเทียบเท่ากับธนาคาร
ขนาดใหญ่ ซึง่ จะทาให้ ลกู ค้ าสามารถเข้ าถึงบริการได้ สะดวกมากขึ ้น

3.

การเสริมสร้ างประสบการณ์ ของที่ดีขนึ ้ ให้ กับลูกค้ า (Customer experience enhancement) ธนาคารฯ
จะประยุกต์ใช้ แนวทางการบริ หารประสบการณ์ ของลูกค้ าที่ทงั ้ สองธนาคารทาได้ ดี และการรวบรวมความ
เข้ าใจในพฤติกรรมลูกค้ าที่ทงสองธนาคารมี
ั้
มาใช้ ในการบริหารประสบการณ์ของลูกค้ าให้ ดียิ่งขึ ้น นอกจากนี ้
ธนาคารฯ จะด าเนิ น การวั ด ความพึ ง พอใจในประสบการณ์ ที่ ลู ก ค้ าได้ รั บ (Customer experience
measurement) อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาผลที่ได้ มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ ดียิ่งขึ ้นต่อไป

4.

การสร้ างนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ ๆ อย่ างต่ อเนื่ อง (Innovation and continuous
improvement) ธนาคารฯ จะสามารถใช้ ประโยชน์จากขนาดเงินลงทุนและทรัพยากรที่มากขึ ้น เพื่อพัฒ นา
นวัตกรรมและนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ ลกู ค้ าอย่างต่อเนื่อง

การดาเนินกลยุทธ์ภาพรวมของธนาคารฯ จะนาจุดแข็งของทังสองธนาคารมาประยุ
้
กต์ใช้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
ธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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1.

การสร้ างความโดนเด่ นในด้ านผลิตภัณฑ์ เงินฝากและผลิตภัณฑ์ การลงทุน (Top-notch deposit and
investment products) ที่ผ่านมา ธนาคารฯ ได้ ใช้ กลยุทธ์การใช้ เงินฝากเป็ นตัวนา (Deposit-led strategy)
เพื่อการสร้ างความแตกต่างทางการแข่งขันในการส่งมอบผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ตอบสนองความต้ องการของ
ลูก ค้ า ทัง้ ด้ านการออมและการท าธุ รกรรมที่ ง่า ยและสะดวกได้ เป็ น อย่ า งดี นอกจากนี ้ ในการน าเสนอ
ผลิต ภัณ ฑ์ การลงทุน ธนาคารฯ จะยังคงมุ่งเน้ นความเป็ นผู้นาในการคัดเลือ กผลิ ตภั ณ ฑ์ ก ารลงทุนจาก
พันธมิตรทางธุรกิจชันน
้ าที่หลากหลาย เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับผลิตภัณฑ์ที่ ดีที่สดุ และตอบสนองความต้ องการที่
แตกต่างกันของลูกค้ าแต่ละกลุ่ม จากการรวมกิจการในครัง้ นี ้จะทาให้ ธนาคารฯ มีฐานลูกค้ าและทรัพยากรที่
มากขึ ้นอันจะทาให้ สามารถต่อยอดการนาเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากและผลิตภัณฑ์การลงทุนได้ เป็ นอย่างดี

2.

การเป็ นผู้นาในด้ านผลิตภัณ ฑ์ สิน เชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์ และผลิตภัณ ฑ์ สินเชื่อรายย่ อย (Leading in
auto loan and lending products) ธนาคารฯ จะยังคงต่อยอดความแข็งแกร่ งของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ที่ธนาคารธนชาตเป็ นผู้นา ซึ่งมีความพร้ อมทัง้ ในด้ านบุคลากร เครื อข่ายดีลเลอร์ รถยนต์ และความ
เข้ มแข็งของแบรนด์ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยอื่นๆ ให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ มากขึ ้น และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดและการแข่งขันอยู่เสมอเพื่อจุดประสงค์ในรักษา
ความเป็ นผู้นาต่อไป

3.

การนาเสนอโซลูช่ ันที่ครบวงจรสาหรั บลูกค้ าธุรกิจ (Enriching wholesales banking solution) ลูกค้ า
ธุรกิจจัดเป็ นกลุ่มลูกค้ าที่มีความสาคัญต่อธนาคารฯ ทังในแง่
้
ความมัน่ คงของเงินฝากและสินเชื่อ ธนาคารฯ
ได้ เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายฐานลูกค้ าสาหรับ ผลิตภัณ ฑ์ สาหรับ กลุ่ม ลูกค้ าธุรกิจ เช่น ซัพ พลายเชน
ไฟแนนซิ่ง หรื อสินเชื่อเพื่อเครื อข่ายธนกิจลูกค้ าธุรกิจ (Supply Chain Financing) ผลิตภัณ ฑ์ ด้านบริ หาร
จัดการเงิน (Cash Management) เป็ นต้ น ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาธุรกิจของลูกค้ าและเครื อข่าย
ทางธุรกิจของลูกค้ าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่สาคัญที่ธนาคารทังสองมี
้
ความเชี่ยวชาญ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม
การจาหน่ายรถยนต์ เป็ นต้ น
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9.

4.

การเสนอขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ จากพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ชั ้น น า (Distributor business model / open
architecture) ธนาคารฯ ตระหนักดีว่าความต้ องการของลูกค้ ามีความหลากหลายและจาเพาะเจาะจง ดังนัน้
เพื่อให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างครบถ้ วนและดีที่สดุ ธนาคารฯ จะมุ่งเน้ นในการ
พั ฒ นากลุ่ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ห ลั ก และต่ อ ยอดความเชี่ ย วชาญของ
แต่ละธนาคาร และจะมุ่งเน้ นการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สดุ เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์
และบริ การแก่ลูกค้ าผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ ของธนาคารฯ ไม่ว่าจะเป็ น ผลิตภัณ ฑ์ กองทุนรวม หรื อ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เป็ นต้ น

5.

การเป็ นผู้ น าทางดิ จิ ทั ล และการสร้ างศั ก ยภาพในการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล (Advancing digital / data
analytics capabilities) ปั จจุบัน การทาธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
อันเป็ นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ าขึ ้น ดังนัน้ เพื่อให้ ทนั ต่อ
การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว ธนาคารฯ จะต่ อ ยอดจากแนวทางการเปลี่ ย นแปลงทางดิ จิ ทั ล (Digital
transformation) ที่ ทัง้ สองธนาคารด าเนิ น การมาอย่ างต่ อ เนื่ อ งและท าได้ ดี ผนวกกับ การใช้ ท รั พ ยากรที่
เพียบพร้ อมมากขึน้ หลังการรวมกิจการ นอกจากนี ้ ธนาคารฯ จะลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ แ ละความปลอดภัย ของข้ อ มูลลูกค้ า ให้ เป็ น Best-in-class รวมถึ งจะ
ดาเนินการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน เสริ มสร้ างวัฒนธรรมองค์กรให้ สอดคล้ องกับยุคดิจิทลั
ปรับปรุงกระบวนการทางานต่าง ๆ ให้ เป็ นดิจิทัลมากยิ่งขึ ้น เพื่อความรวดเร็ วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริ การเพื่อสร้ างประสบการณ์ ที่ดีให้ กับลูกค้ า นอกจากนี ้ ธนาคารฯ จะนาข้ อมูลต่าง ๆ มาใช้ วิเคราะห์ ใน
เชิงลึกเพื่อสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริ การทางการเงินที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในแต่ละกลุ่ม
ให้ ดียิ่งขึ ้น

แหล่ งที่มาของเงินทุนสาหรับการเข้ าทารายการ
ในการดาเนินการตามโครงการการรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาต นัน้ ธนาคารฯ มีความจาเป็ นต้ อง
จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการเข้ าซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาต และเพื่อดารงอัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ของธนาคารฯ ที่อัตราส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 12.00 รวมทัง้ ดารงเงินกองทุนอื่น ๆ ให้ เพียงพอตามเกณฑ์ ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนด ซึ่งธนาคารฯ ให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ เพื่อให้ ธนาคารฯ มีสถานะด้ านเงินทุน
ที่แข็งแกร่ง สามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่องและราบรื่ น รวมทังมี
้ ความมัน่ คงในระยะยาว ธนาคารฯ จึงมีแผนการ
ที่จะจัดหาแหล่งเงินทุน ดังต่อไปนี ้
9.1

ออกและเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ตาม TSR ที่ ธนาคารฯ
จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารฯ โดยธนาคารฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนผ่าน TSR เป็ นจานวน
ไม่เกิน 42,500,000,000 บาท

9.2

ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อ (ก) บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึง่ ไม่เป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคารฯ โดยธนาคารฯ คาดว่าจะได้ รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นจานวนไม่เกิน 6,400,000,000 บาท และ (ข) ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทุกราย
โดยธนาคารฯ คาดว่าจะได้ รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นจานวนประมาณ
57,635,000,000 บาท

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

43

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของธนาคารฯ (บัญชี 2)

10.

9.3

ออกและเสนอขายตราสารทางการเงินที่นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (Additional Tier 1 Instrument) ให้ แก่
ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ เป็ นจานวนประมาณ 9,600,000,000 บาท - 16,000,000,000 บาท

9.4

การเสนอขายตราสารด้ อยสิทธิ ที่ สามารถนับ เป็ น เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 (Tier 2 Subordinated Debt) ให้ แ ก่
ผู้ ล ง ทุ น ส ถ า บั น (Institutional Investor) แ ล ะ ผู้ ล ง ทุ น รา ย ให ญ่ (High Net Worth) เป็ น จ า น ว น
15,000,000,000 บาท

9.5

เงินสดส่วนเกินจากการปรับโครงสร้ างของธนาคารธนชาต ประมาณ 20,000,000,000 บาท - 30,000,000,000
บาท ซึง่ เงินสดส่วนเกินนี ้จะยังคงอยู่ในธนาคารธนชาตที่ธนาคารฯ จะซื ้อหุ้นมาด้ วย

9.6

ตราสารหนีแ้ ละสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารฯ จานวนไม่เกิน 20,000,000,000 บาท ซึ่งจะใช้ ก็ต่อเมื่อ
เงินทุนจาก (9.1) – (9.5) ไม่เพียงพอต่อการเข้ าทาธุรกรรม

เงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
ความสาเร็ จของการทาธุรกรรมการซื ้อหุ้นในธนาคารธนชาตจะขึน้ อยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง เงื่อนไขที่สาคัญ
ดังต่อไปนี ้
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•

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและธนาคารธนชาตได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องให้ ดาเนินการรวม
กิจการและดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกัน ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การอนุญาต
จากธนาคารแห่ ง ประเทศไทย กระทรวงการคลั ง ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้ น

•

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและธนาคารธนชาตได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของตนในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องตามที่
กฎหมายกาหนด

•

ใบอนุญาตที่สาคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคารฯ และธนาคารธนชาตยังมีผลบังคับใช้ ตามกฎหมาย ณ
วันที่เข้ าทาธุรกรรม

•

ธนาคารธนชาตได้ รับการยกเว้ นหรื อระงับ สิทธิในการเลิกสัญ ญา ค่าเสียหายจากการผิดสัญ ญา ค่าเลิก
สัญญา หรื อค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ในการยกเลิกสัญญา ค่าความเสียหายต่าง ๆ ที่มีจานวนเกินกว่าร้ อยละ 5 ของ
ราคาซื ้อขายหุ้นเบื ้องต้ น จากคู่สญ
ั ญาซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่
เข้ าทาธุรกรรม

•

หนังสือชีช้ วนของธนาคารฯ ที่จัดทาเพื่อการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของ
ธนาคารธนชาตมีผลใช้ บงั คับแล้ ว

•

ธนาคารฯ สามารถจัดหาเงินทุนที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการรวมกิจการได้ ครบถ้ วนและประสบความสาเร็จ

•

ทุนธนชาต และ BNS ได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้นในบางบริษัทซึง่ BNS จะเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นหลังจากการ
ปรับโครงสร้ างฯ เสร็จสิ ้น
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11.

•

ธนาคารธนชาตได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างฯ เสร็จสิ ้น

•

The European Central Bank และ The Dutch Central Bank ได้ ออกหนังสือไม่คดั ค้ านการเข้ าทาธุรกรรม
หรื อการใด ๆ ทีเ่ กิดขึ ้นจากการทาธุรกรรมตามที่กาหนด ในรูปแบบที่เหมาะสม

กาหนดการเบือ้ งต้ นของการเข้ าทาธุรกรรม
ธนาคารฯ คาดว่า ระยะเวลาในการดาเนินตามโครงการการรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาตจะเป็ น
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่สาคัญ
1. ลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้นและสัญญาที่เกี่ยวข้ อง

ระยะเวลา
8 สิงหาคม 2562

2. ยื่ น ค าขออนุ ญ าตและ/หรื อ ขอผ่ อ นผั น ต่ า งๆ จากหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้ อง

สิงหาคม 2562 – กันยายน 2562

3. จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ตามวาระที่ปรากฎในหนังสือแจ้ งมติที่
ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ เกี่ ยวกับการเข้ าซื ้อหุ้นในธนาคาร
ธนชาต)

23 กันยายน 2562

4. แจ้ งราคาและมูลค่าการทารายการ

ธันวาคม 2562

5. ขันตอนการระดมทุ
้
นของธนาคารฯ

มิถนุ ายน 2562 – ธันวาคม 2562

6. การปรับโครงสร้ างฯ โดยธนาคารธนชาตเสนอขายเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยและบริษัทอื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาต

ธันวาคม 2562

7. ธนาคารฯ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นธนาคาร
ธนชาต (ได้ แก่ ทุนธนชาต BNS และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นของธนาคาร
ธนชาต)

ธันวาคม 2562

8. ธนาคารฯ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของ
ธนาคารธนชาต

ธันวาคม 2562

9. จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
ธนาคารธนชาต

หลังจากโครงการการรวมกิจการ
ได้ รับความเห็นชอบจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย

10. ดาเนินการตามโครงการการรวมกิจการ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป
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12.

ขัน้ ตอนที่สาคัญ

ระยะเวลา

11. โอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาต
้
(Entire Business Transfer)
ให้ แก่ธนาคารฯ

ภายในปี 2564

12. คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของธนาคารธนชาต

ภายในปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารฯ เกี่ยวกับการเข้ าทารายการ
คณะกรรมการธนาคารฯ เห็นว่าการเข้ าซื ้อหุ้นในธนาคารธนชาต อันเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการการรวมกิจการระหว่าง
ธนาคารฯ และธนาคารธนชาตจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของธนาคารภายหลังการรวมกิจการ จากจุดแข็งของ
ธนาคารทังสองแห่
้
งซึ่งส่งเสริ มกัน และฐานลูกค้ าและขนาดกิจการที่ใหญ่ขึ ้น คณะกรรมการธนาคารฯ จึงเห็นสมควร
อนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อหุ้นในธนาคารธนชาต อันเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการการรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ
และธนาคารธนชาต และมีความเห็นว่าการเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
ธนาคารฯ และผู้ถือหุ้นของธนาคาร
การรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาตในครั ง้ นี ้ จะทาให้ ขนาดและศักยภาพทางธุรกิจเพิ่มขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญ มุ่งสู่การเป็ นธนาคารชันน
้ าขนาดใหญ่ของไทย โดยภายหลังการรวมกิจการธนาคารฯ จะมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่
ประมาณ 1.9 ล้ านล้ านบาท ฐานลูกค้ าราว 10 ล้ านคน และมีขนาดใหญ่เป็ นลาดับที่หกในอุตสาหกรรมของธนาคาร
พาณิชย์ไทย
ธนาคารฯ และธนาคารธนชาตทังสองแห่
้
งมีจดุ แข็งซึง่ ส่งเสริมกัน กล่าวคือ ธนาคารฯ มีจดุ เด่นในการระดมเงินฝากด้ วย
การนาเสนอผลิตภัณ ฑ์ เงินฝากที่แตกต่างจากการธนาคารแบบดัง้ เดิม ขณะที่ธนาคารธนชาตเป็ นผู้นาด้ านสินเชื่อ
รายย่ อย โดยเฉพาะสิน เชื่อ เพื่ อ การเช่าซื อ้ รถยนต์ การรวมกิจ การจึ งช่ วยเพิ่ ม ศัก ยภาพในการระดมเงิน ฝากจาก
ฐานลูกค้ าที่เพิ่มขึ ้น และสร้ างสมดุลให้ กบั โครงสร้ างสินเชื่อได้ เป็ นอย่างดี ก่อให้ เกิดประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจใน 3
ด้ านหลัก ๆ ดังนี ้
ประโยชน์ด้านงบดุล: การรวมกิจการจะทาให้ มูลค่าของกิจการเพิ่มขึ ้นจากการมีงบดุลที่เหมาะสม (Balance Sheet
Optimization) ผ่านการใช้ สินทรัพย์และการจัดหาเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ มีโอกาสได้ รับอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ที่สงู ขึ ้นและต้ นทุนในการจัดหาเงินทุนที่ลดลง
ประโยชน์ ด้ านต้น ทุน : การรวมกิ จ การจะท าให้ ได้ ป ระโยชน์ จ ากขนาดกิ จ การที่ ใหญ่ ขึ น้ (Scale) การรวมกัน ของ
หน่วยงานสนับสนุนที่สาคัญ เช่น การลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการใช้ ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีมากขึ ้น ในการพัฒนาธุรกิจและสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่มากขึ ้น
ประโยชน์ดา้ นรายได้: การรวมกิจการจะทาให้ ฐานลูกค้ าเพิ่มขึ ้นกว่าเท่าตัว ช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้ างรายได้ อีกทัง้
การด าเนิ น งานร่ ว มกัน จะท าให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการน าเสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ และบริ ก ารทางการเงิ น ให้ กับ ลูก ค้ า ได้
ครอบคลุมยิ่งขึ ้น รวมถึงความสามารถในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
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13.

การขออนุมตั ิการเข้ าทารายการจากคณะกรรมการธนาคารฯ
ในการพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อหุ้นในธนาคารธนชาต โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ อันเป็ น
ส่วนหนึ่ งของโครงการการรวมกิ จการระหว่างธนาคารฯ เพื่อ นาเสนอต่ อที่ ป ระชุม ผู้ถือหุ้น ของธนาคารฯ นัน้ ไม่ มี
กรรมการธนาคารฯ รายใดเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียหรื อเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงอันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

14.

ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมการธนาคารฯ ที่ แ ตกต่ า งจากความเห็ น
คณะกรรมการ
ไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ

15.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ
คณะกรรมการธนาคารฯ เป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูล ในสารสนเทศฉบับนี ้ ซึ่งคณะกรรมการธนาคารฯ พิจารณาแล้ ว
มีความเห็นว่าสารสนเทศนี ้มีความถูกต้ อง และครบถ้ วนในสาระสาคัญ

16.

ผู้เชียวชาญอิสระที่ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการ
ธนาคารฯ ได้ แต่งตั ้ง บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการจัดทาและให้ ความเห็น
ต่ อ ผู้ถื อ หุ้ น ของธนาคารฯ ในเรื่ อ งต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ โครงการการรวมกิ จ การระหว่า งธนาคารฯ และธนาคาร
ธนชาตตามประกาศได้ มาจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ รวมไปถึงจัดเตรี ยมเอกสารอื่นใดที่จาเป็ นตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
กาหนด
ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ ถือหุ้นในธนาคารฯ และไม่มีความสัมพันธ์กบั ธนาคารฯ และที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระยินยอมให้ เผยแพร่รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

17.

รายละเอียดหนีส้ ินทัง้ หมดของธนาคารฯ และบริ ษัทย่ อยของธนาคารฯ และหนีส้ ินที่มีแนวโน้ มจะเกิดขึน้
ในอนาคต
17.1

ยอดรวมของตราสารหนี ท้ ่ี ออกจาหน่ ายแล้ วและที่ยังมิได้ อ อกจาหน่ ายตามที่ท่ี ประชุ ม ผู้ถือหุ้ น
ได้ มี มติไว้ และมอบอานาจให้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นผู้พิจารณาออกจาหน่ าย
ตามที่เห็นสมควร

•

ตราสารหนีท้ ่อี อกจาหน่ ายแล้ ว
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริษัทมีห้ นุ กู้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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1)

48

ตราสารด้ อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ซึ่งมีข้อกาหนดให้ สามารถตัดเป็ น
หนี ส้ ูญ (ทัง้ จานวนหรื อบางส่ วน) เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้ าช่ วยเหลือทางการเงินแก่
ผู้ออกตราสาร ออกโดยธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ครั ้งที่ 1/2557 ครบกาหนด
ไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ ถอนก่ อนกาหนด มียอดคงค้ างทัง้ หมด
6,016 ล้ านบาท

ประเภทตราสาร

: ตราสารประเภทด้ อ ยสิทธิ และมีข้ อ กาหนดในการตัด หนี ้ (ทัง้ จานวนหรื อ
บางส่วน) ตามตราสารเป็ นหนี ้สูญตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือตราสาร

ลักษณะการเสนอขาย

: ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่

อายุของหุ้นกู้

: 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

มูลค่าของตราสารที่เสนอขาย

: ไม่เกิน 15,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้ าพันล้ านบาท)

จานวนของตราสารที่เสนอขาย

: ไม่เกิน 15,000,000 หน่วย (สิบห้ าล้ านหน่วย)

มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วย

: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย

: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

วันที่ออกตราสาร

: 29 สิงหาคม 2557

วันครบกาหนดไถ่ถอน

: 29 สิงหาคม 2567

อัตราดอกเบี ้ย

: อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี

การชาระคืนเงินต้ น

: ชาระเงินต้ นทังจ
้ านวนในวันครบกาหนดไถ่ถอนตราสาร

การชาระดอกเบี ้ย

: ผู้ออกตราสารจะชาระดอกเบีย้ ทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์
29 พฤษภาคม และ 29 สิงหาคม และ 29 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุ
ตราสาร โดยจะชาระดอกเบีย้ งวดแรกในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
และจะทาการชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายในครบกาหนดไถ่ถอนตราสาร

การไถ่ถอนตราสาร

: ผู้ออกตราสารจะทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการ
ชาระเงินต้ นคงค้ างทังหมดตามมู
้
ลค่าที่ตราไว้ ของตราสารทังหมด
้

การซื ้อคืนตราสาร

: ผู้ออกตราสารจะซื ้อคืนตราสารได้ ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทยตามหลั ก เกณ ฑ์ ที่ ก าหนดในประกาศธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ผู้อ อกตราสารมี สิทธิ ซือ้ คืน หุ้น กู้จากผู้ถือ หุ้นกู้รายใด ๆ จาก
ตลาดรองหรื อ แหล่งอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ เมื่อ ผู้อ อกตราสารทาการ
ซื ้อคืนตราสารแล้ วจะมีผลทาให้ หนี ้ตามตราสารดังกล่าวระงับลง ทังนี
้ ้ ผู้ออก
ตราสารจะต้ องแจ้ งให้ นายทะเบียนตราสารทราบเพื่อยกเลิกตราสารที่ซื ้อมา
ดังกล่ าว รวมทัง้ แจ้ งเรื่ อ งการซื อ้ คื น ตราสารให้ ต ลาดรองที่ มี ก ารซื อ้ ขาย
ตราสารและสานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า

นายทะเบียนตราสาร

: ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

: “A(tha)” โดยบริษัท ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (ประเทศไทย)

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของธนาคารฯ (บัญชี 2)

2)

ตราสารด้ อยสิทธิ เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ซึ่งมีข้อกาหนดให้ สามารถตัดเป็ น
หนี ส้ ูญ (ทัง้ จานวนหรื อบางส่ วน) เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้ าช่ วยเหลือทางการเงินแก่
ผู้ออกตราสาร ออกโดยธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ครั ้งที่ 1/2560 ครบกาหนด
ไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ ถอนก่ อนกาหนด มียอดคงค้ างทัง้ หมด
5,430 ล้ านบาท

ประเภทตราสาร

: ตราสารประเภทด้ อ ยสิทธิ และมีข้ อ กาหนดในการตัด หนี ้ (ทัง้ จานวนหรื อ
บางส่วน) ตามตราสารเป็ นหนี ้สูญตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือตราสาร

ลักษณะการเสนอขาย

: ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

อายุของหุ้นกู้

: 10 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

มูลค่าของตราสารที่เสนอขาย

: ไม่เกิน 10,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นล้ านบาท)

จานวนของตราสารที่เสนอขาย

: ไม่เกิน 10,000,000 หน่วย (สิบล้ านหน่วย)

มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วย

: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย

: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

วันที่ออกตราสาร

: 29 พฤษภาคม 2560

วันครบกาหนดไถ่ถอน

: 29 พฤศจิกายน 2570

อัตราดอกเบี ้ย

: อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี

การชาระคืนเงินต้ น

: ชาระเงินต้ นทังจ
้ านวนในวันครบกาหนดไถ่ถอนตราสาร

การชาระดอกเบี ้ย

: ผู้ออกตราสารจะชาระดอกเบีย้ ทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์
29 พฤษภาคม และ 29 สิงหาคม และ 29 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุ
ตราสาร โดยจะชาระดอกเบีย้ งวดแรกในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
และจะทาการชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายในครบกาหนดไถ่ถอนตราสาร

การไถ่ถอนตราสาร

: ผู้ออกตราสารจะทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการ
ชาระเงินต้ นคงค้ างทังหมดตามมู
้
ลค่าที่ตราไว้ ของตราสารทังหมด
้

การซื ้อคืนตราสาร

: ผู้ออกตราสารจะซื ้อคืนตราสารได้ ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทยตามหลั ก เกณ ฑ์ ที่ ก าหนดในประกาศธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ผู้อ อกตราสารมี สิทธิ ซือ้ คืน หุ้น กู้จากผู้ถือ หุ้นกู้รายใด ๆ จาก
ตลาดรองหรื อ แหล่งอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ เมื่อ ผู้อ อกตราสารทาการ
ซื อ้ คื น ตราสารแล้ ว จะมี ผ ลท าให้ ห นี ต้ ามตราสารดัง กล่ า วระงับ ลง ทัง้ นี ้
ผู้ออกตราสารจะต้ องแจ้ งให้ นายทะเบียนตราสารทราบเพื่อยกเลิกตราสาร
ที่ ซื อ้ มาดังกล่ า ว รวมทัง้ แจ้ งเรื่ อ งการซือ้ คื น ตราสารให้ ต ลาดรองที่ มี ก าร
ซื ้อขายตราสารและสานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า

นายทะเบียนตราสาร

: ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

: “A(tha)” โดยบริษัท ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (ประเทศไทย)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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3)

50

ตราสารด้ อยสิทธิเพื่อนั บเป็ นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ซึ่งมีข้อกาหนดให้ ผ้ ูออกตราสาร
สามารถตัดเป็ นหนีส้ ูญ (ทัง้ จานวนหรื อบางส่ วน) เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้ าช่ วยเหลือ
ทางการเงินแก่ ผ้ ูออกตราสาร ออกโดยธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2562
ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ ถอนก่ อนกาหนด มียอดคงค้ าง
ทัง้ หมด 30,000 ล้ านบาท

ประเภทตราสาร

: ตราสารประเภทด้ อ ยสิทธิ และมีข้ อ กาหนดในการตัด หนี ้ (ทัง้ จานวนหรื อ
บางส่วน) ตามตราสารเป็ นหนี ้สูญตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือตราสาร

ลักษณะการเสนอขาย

: ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

อายุของหุ้นกู้

: 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

มูลค่าของตราสารที่เสนอขาย

: ไม่เกิน 30,000,000,000 บาท (สามหมื่นล้ านบาท)

จานวนของตราสารที่เสนอขาย

: ไม่เกิน 30,000,000 หน่วย (สามสิบล้ านหน่วย)

มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วย

: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย

: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

วันที่ออกตราสาร

: 28 มิถุนายน 2562

วันครบกาหนดไถ่ถอน

: 28 มิถุนายน 2572

อัตราดอกเบี ้ย

: อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี

การชาระคืนเงินต้ น

: ชาระเงินต้ นทังจ
้ านวนในวันครบกาหนดไถ่ถอนตราสาร

การชาระดอกเบี ้ย

: ผู้ออกตราสารจะชาระดอกเบี ้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 28 มีนาคม วันที่
29 มิถุนายน วันที่ 28 กันยายน และวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุ
ตราสาร โดยจะชาระดอกเบี ้ยงวดแรกในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 และ
จะทาการชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายในครบกาหนดไถ่ถอนตราสาร

การไถ่ถอนตราสาร

: ผู้ออกตราสารจะทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการ
ชาระเงินต้ นคงค้ างทังหมดตามมู
้
ลค่าที่ตราไว้ ของตราสารทังหมด
้

การซื ้อคืนตราสาร

: ผู้ออกตราสารจะซื ้อคืนตราสารได้ ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทยตามหลั ก เกณ ฑ์ ที่ ก าหนดในประกาศธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ผู้อ อกตราสารมี สิทธิ ซือ้ คืน หุ้น กู้จากผู้ถือ หุ้ นกู้รายใด ๆ จาก
ตลาดรองหรื อ แหล่งอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ เมื่อ ผู้อ อกตราสารทาการ
ซื อ้ คื น ตราสารแล้ ว จะมี ผ ลท าให้ ห นี ต้ ามตราสารดัง กล่ า วระงับ ลง ทัง้ นี ้
ผู้ออกตราสารจะต้ องแจ้ งให้ นายทะเบียนตราสารทราบเพื่อยกเลิกตราสารที่
ซื ้อมาดังกล่าว รวมทังแจ้
้ งเรื่ องการซื ้อคืนตราสารให้ ตลาดรองที่มีการซื ้อขาย
ตราสารและสานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า

นายทะเบียนตราสาร

: ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

: “A+(tha)” โดยบริษัท ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (ประเทศไทย)

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของธนาคารฯ (บัญชี 2)

•

ตราสารหนีท้ ่ยี ังไม่ ได้ ออกจาหน่ าย
-ไม่มี-

17.2

ยอดรวมของเงินกู้ท่มี ีกาหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการนาวางเป็ นหลักประกัน
ประเภทเงินกู้

ยอดหนี ้ (ล้ านบาท)

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

13,835

ไม่มี

ตัว๋ แลกเงิน

5

ไม่มี

เงินกู้ยืมอื่นๆ

95

ไม่มี

13,935

ไม่มี

รวม

หลักประกัน

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
17.3

ยอดรวมมูลค่ าหนี ส้ ินประเภทอื่น รวมทัง้ เงินเบิกเกินบัญชีโดยระบุถึงภาระการนาสินทรั พย์ เป็ น
หลักประกัน
ประเภทหนีส้ นิ

ยอดหนี ้ (ล้ านบาท)

หลักประกัน

เงินรับฝาก

648,824.4

ไม่มี

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

49,402.7

มี

หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

4,508.9

ไม่มี

หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่า
ยุติธรรม

407.3

ไม่มี

หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์

9,981.2

มี

ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

1,512.4

ไม่มี

ประมาณการหนี ้สินอื่น

609.3

ไม่มี

รายได้ รอตัดบัญชี

17,038.9

ไม่มี

หนี ้สินอื่น

11,695.6

ไม่มี

รวม
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

743,980.7

ภาระการนาสินทรัพย์วางเป็ นหลักประกันมีดงั นี ้
–
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ใช้ เป็ นหลักประกันธุรกรรมสัญญาซื ้อคืน จานวน 21,748 ล้ านบาท
–
เงินวางประกันตราสารอนุพนั ธ์ ซึง่ แสดงรวมในสินทรัพย์อื่น จานวน 560 ล้ านบาท

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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17.4

หนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ในภายหน้ า
บริ ษัทมีหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นในภายหน้ าจากการจัดหาเงินทุนในการเข้ าทารายการ ซึ่งมีมลู ค่ารวมไม่เกิน
51,000,000,000 บาท
–
การออกและเสนอขายตราสารทางการเงิ น ที่ นั บ เป็ นเงิ น กองทุ น ชั น้ ที่ 1 ( Additional Tier 1
Instrument) ให้ แ ก่ ผ้ ูล งทุ น สถาบัน ต่ า งประเทศ เป็ น จ านวนประมาณ 9,600,000,000 บาท 16,000,000,000 บาท
–
การเสนอขายตราสารด้ อยสิทธิที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 (Tier 2 Subordinated Debt)
ให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน (Institutional Investor) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) เป็ นจานวน
15,000,000,000 บาท
–
ตราสารหนี ้จานวนไม่เกิน 20,000,000,000 บาท

18.

สรุ ปข้ อมูลสาคัญของธนาคารฯ
18.1

ข้ อ มูล เกี่ย วกับ ลั กษณะการประกอบธุ รกิจ และแนวโน้ ม ธุ รกิ จของธนาคารฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยของ
ธนาคารฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิ จของธนาคารฯ และบริ ษัทย่อยของธนาคารฯ
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของธนาคารฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยของธนาคารฯ ประกอบด้ วย รายได้ ดอกเบี ย้ รายได้
ค่ าธรรมเนี ยมและบริ การ และรายได้ จากการด าเนิ น งานอื่ น โดยมี รายละเอี ยดปรากฏตามตารางแสดง
โครงสร้ างรายได้ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2561 และหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
และ 2562 ดังนี ้
(หน่ วย: ล้ านบาท)

35,631

34,713

2561
35,128

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

1,746

1,824

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้ า
เงินลงทุนในตราสารหนี ้

267
1,369

รายได้ ดอกเบีย้

เงินให้ สินเชื่อ
อื่นๆ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้ าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ
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งวดปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560

งวดหกเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2561
2562

17,245

18,288

1,761

883

910

61
1,213

56
1,219

16
546

37
831

32,086

31,580

32,082

15,795

16,498

163

35

10

5

13

10,168

13,533

12,764

6,956

5,104

1,692

1,147

1,529

807

670

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของธนาคารฯ (บัญชี 2)

งวดปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
(13)
(24)

(หน่ วย: ล้ านบาท)

ขาดทุนสุทธิจากหนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้
แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
รายได้ จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รายได้ รวม

1.

201
-

64
-

585
48,264

932
50,365

2561
(11)
11,963
64
663
62,100

งวดหกเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2561
2562
-3
-12

106
336
18,576

100
135
304
17,409

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
ธนาคารฯ น าเสนอผลิ ตภัณ ฑ์ และบริ การที่ หลากหลาย ไม่ ว่าจะเป็ นผลิตภัณ ฑ์ และบริ การด้ าน
เงินฝาก สินเชื่อ การลงทุน และประกันชีวิตและทรัพย์สิน อย่างไรก็ดี เนื่องจากลูกค้ าในแต่ละกลุ่ม
มีความต้ องการทางการเงินที่แตกต่างกัน ธนาคารฯ จึงได้ แบ่งกลุ่มลูกค้ าออกเป็ นกลุ่มลูกค้ าธุรกิจ
และกลุ่มลูกค้ าบุคคล เพื่อที่จะได้ นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การให้ ตรงตามความต้ องการมากที่สุด
ดังนี ้

1.1

1.

กลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่

2.

กลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

3.

กลุ่มลูกค้ ารายย่อย

ผลิตภัณฑ์ และบริการสาหรั บกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
กลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ประกอบด้ วย
•

กลุ่มลูกค้ าบรรษั ทธุรกิจขนาดใหญ่ (Multi Corporate Banking) ที่ มี ยอดขายมากกว่า 5,000
ล้ านบาทต่อปี

•

กลุ่มลูกค้ าบรรษัทธุรกิจ (Corporate Banking) มียอดขายตั ้งแต่ 1,000 ล้ านบาท ถึง 5,000 ล้ าน
บาทต่อปี

•

กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง (Business Banking) มียอดขายตั ้งแต่ 100 ล้ านบาท ถึง 1,000
ล้ านบาทต่อปี

ผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับกลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถสรุปได้ ตามตารางด้ านล่างนี ้

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ประเภท
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

บริการธุรกรรมทางการเงิน

บริการด้ านการค้ าระหว่าง
ประเทศ
ผลิตภัณฑ์ประกัน
บริการเพิ่มเติม

1.2

ผลิตภัณฑ์ และบริการ
บัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจ เช่น บัญชีธุรกิจ TMB One Bank
สินเชื่อหมุนเวียน
สินเชื่อเครื อข่ายธุรกิจการค้ า
หนังสือค ้าประกัน
บริการด้ านชาระเงิน
บริการด้ านเรี ยกเก็บเงิน
บริการจัดการสภาพคล่องทางการเงิน
บริการด้ านธุรกรรมการค้ าระหว่างประเทศ
บริการด้ านความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ประกันและคุ้มครองธุรกิจ
บริการบัตรธุรกิจ
บริการตัวแทนและธุรกิจหลักทรัพย์
บริการวาณิชธนกิจและที่ปรึกษาการลงทุน

ผลิตภัณฑ์ และบริการสาหรับกลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME) :
กลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ประกอบด้ วย
•

ผู้ประกอบการขนาดย่อม (Small Enterprise) มียอดขายน้ อยกว่า 100 ล้ านบาทต่อปี

ผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับกลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสรุปได้ ตามตารางด้ านล่างนี ้
ประเภท
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

บริการธุรกรรมทางการเงิน

บริการด้ านการค้ าระหว่าง
ประเทศ
ผลิตภัณฑ์ประกัน
บริการเพิ่มเติม
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ผลิตภัณฑ์ และบริการ
บัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจ เช่น บัญชีธุรกิจ TMB One Bank
สินเชื่อหมุนเวียน
สินเชื่อเครื อข่ายธุรกิจการค้ า
สินเชื่อเพื่อ SME (ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี สมาร์ ท บิส)
หนังสือค ้าประกัน
บริการด้ านชาระเงิน
บริการด้ านเรี ยกเก็บเงิน
บริการจัดการสภาพคล่องทางการเงิน
บริการด้ านธุรกรรมการค้ าระหว่างประเทศ
บริการด้ านความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ประกันและคุ้มครองธุรกิจ
บริการบัตรธุรกิจ
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1.3

ผลิตภัณฑ์ และบริการสาหรับกลุ่มลูกค้ าบุคคล
กลุ่มลูกค้ าบุคคล สามารถแบ่งได้ เป็ น
•

ลูกค้ าธนบดีและธนบดีธนกิจ สาหรับลูกค้ าที่มีรายได้ ตั ้งแต่ 100,000 บาทต่อเดือน

•

ลูกค้ าบุคคลระดับกลาง สาหรับลูกค้ าที่มีรายได้ ตั ้งแต่ 15,000 บาท – 100,000 บาท
ต่อเดือน

•

ลูกค้ าบุคคลทัว่ ไป สาหรับลูกค้ าที่มีรายได้ ตั ้งแต่ ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน

ผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับกลุ่มลูกค้ าบุคคล สามารถสรุปได้ ตามตารางด้ านล่างนี ้
ประเภท

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

บัญชีเงินฝากเพื่อใช้ (All Free)
บัญชีเงินฝากเพื่อออม (No Fixed)

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อบ้ าน

ผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต

บัตรเครดิต

ผลิตภัณฑ์การลงทุน

ศูนย์รวมกองทุนดี ยื่ห้อดัง ทีเ่ ดียวครบ

ผลิตภัณฑ์ประกัน

ประกันชีวติ เพื่อการออม
ประกันชีวติ เพื่อความคุ้มครองชีวติ และสุขภาพ
ประกันชีวติ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สิน

บริการธนบดีธนกิจ

บริการธนบดีธนกิจ
บริการธนบดี

การให้ บริการด้ านผลิตภัณฑ์ การลงทุน TMB Open Architecture
ธนาคารฯ ถื อ เป็ น ธนาคารไทยแห่ งแรก ที่ เปิ ดเสรี ภาพการลงทุ น กองทุ น รวมให้ กั บ ลูกค้ าทุ ก คนทุ กกลุ่ม
ธนาคารฯ ได้ เปิ ดให้ บริ ก าร TMB Open Architecture ศู น ย์ รวมกองทุ น ดี ยี่ ห้ อดั ง ที่ เดี ย วครบ โดยคั ด เลื อ ก
กองทุนรวมคุณภาพ จากหลากหลาย บลจ.ชัน้ นา ที่เหมาะกับความเสี่ยงของลูกค้ าหลายระดับมาให้ ลูกค้ า
เลือกลงทุนได้ อย่างมั่นใจและสะดวกในที่เดียว ปั จจุบันลูกค้ ามีโอกาสลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท
จาก บลจ.ชั น้ น า ซึ่ ง รวมถึ ง Aberdeen, CIMB Principal, Manulife, One Asset, Tisco, TMBAM, และ UOBAM และ
บลจ. KAsset ให้ ลกู ค้ ามีตวั เลือกที่มากขึ ้นอีกด้ วย

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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การให้ บริการด้ านผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตและประกันภัย
ธนาคารฯ และเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ร่ วมมือเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อร่ วมกันสร้ างสรรค์นวัตกรรมด้ าน
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและการประกันสุขภาพที่ดี ที่ตอบสนองการวางแผนทางการเงินของลูกค้ าในทุกช่วงชีวิต
ได้ อย่างลงตัว ลูกค้ าทุกคนจะสามารถใช้ ชีวิตได้ อย่างมัน่ ใจและก้ าวไปข้ างหน้ าได้ อย่างมัน่ คง
สาหรับธุรกิจประกันวินาศภัย ธนาคารฯ ร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยหลายแห่ง โดยให้ บริการรับประกันภัย
หลักประกันสินเชื่อ นอกจากนัน้ ยังมีบริการประกันวินาศภัยอื่น ๆ เช่น ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ประกัน
สุขภาพ และประกันภัยรถยนต์ เป็ นต้ น
แนวโน้มธุรกิ จของธนาคารฯ และบริ ษัทย่อยของธนาคารฯ
แนวโน้ มภาวะธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ปี 2562
1.

ด้ านแนวโน้ มสินเชื่อและเงินฝาก
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี 2562 คาดว่าจะมีทิศทางการดาเนินงานที่ดี ตามการขยายตัวที่เพิ่มขึ ้น
ของการลงทุน ทัง้ ภาครั ฐ และภาคเอกชน โดยจะได้ รับ แรงส่ งจากนโยบายการพัฒ นาระเบี ย ง
เศรษฐกิ จ ภาคตะวัน ออก หรื อ Eastern Economic Corridor (EEC) ทัง้ การลงทุน ในโครงสร้ าง
พื ้นฐานหลักและและเม็ดเงินที่จะเพิ่มขึ ้นจากการลงทุนของภาคธุรกิจใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ซึ่งจะเป็ นผลดีกับอุตสาหกรรมในสายการผลิต (Supply Chain) ที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรมก่อสร้ างและธุรกิจวัสดุก่อสร้ าง นอกจากนี ้ การบริ โภคในประเทศและการใช้ จ่ายของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติก็คาดว่าจะขยายตัวในเกณฑ์ดี ส่งผลดีกบั อุตสาหกรรมบริการและค้ าปลีก
คุณ ภาพสินเชื่อปี นีค้ าดว่าจะปรับ ตัวดี ขึน้ เล็กน้ อย จากการขยายตัวของการลงทุน การบริ โภค
ในประเทศและการใช้ จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ SME อาจได้ รับผลกระทบ
จากกาลังซื ้อของผู้มีรายได้ น้อยที่ถกู กดดันจากราคาสินค้ าเกษตรที่ยงั อยู่ในระดับต่า
ในส่วนของสินเชื่ออุปโภคบริ โภค สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลจะยังคงเติบโตต่อเนื่อง
ในปี นี ้ จากกาลังซือ้ ที่กลับมาหลังการปลดล็อกนโยบายรถคันแรกและรายได้ นอกภาคเกษตรที่
เพิ่มขึน้ ในส่วนของสินเชื่อที่อยู่อาศัยน่าจะกลั บมาฟื ้นตัวได้ บ้าง จากการขยายตัวของเส้ นทาง
คมนาคมที่เชื่อมโยงภูมิภาคเข้ าด้ วยกัน อีกทังการก่
้
อสร้ างรถไฟฟ้าภายในกรุงเทพและปริมณฑลจะ
ช่วยดึงความต้ องการอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้ากลับมาได้ อย่างไรก็ตาม คุณภาพสินเชื่อที่
อยู่อ าศัยอาจต้ องเฝ้าระวังอย่ างต่ อเนื่ อง จากพฤติ กรรมแสวงหาผลตอบแทนที่ สูงขึ น้ ในภาวะ
ดอกเบี ้ยต่าเป็ นเวลานาน ทาให้ มีการซื ้อที่อยู่อาศัยโดยหวังผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าหรื อขาย
ต่อในราคาที่สงู ขึ ้นแต่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยจริง ประกอบกับการแข่งขันของสถาบันการเงินในการ
ปล่อยสินเชื่อที่รุนแรงขึ ้น อาจกระตุ้นการก่อหนี ้เกินตัวของภาคครัวเรื อนและนาไปสู่อตั ราการผิดนัด
ชาระที่มากขึ ้นกว่าเดิมได้
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สาหรับเงินฝากปรับตัวดีขึ ้นตามความความต้ องการของสินเชื่อที่เพิ่มมากขึ ้นทาให้ ธนาคารพาณิชย์
มีการแข่งขันเรื่ องระดมเงินฝากมากขึ ้นได้ แต่ไม่รุนแรง เนื่องจากสภาพคล่องในระบบธนาคารยังอยู่
ในระดับสูงจากการดาเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางขนาดใหญ่ หลายแห่ง
รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้ วย อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของสิน เชื่อที่ เพิ่ มขึน้ มากกว่า
เงินฝากจะทาให้ ในที่สดุ แล้ วสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์อาจตึงตัวขึ ้นเล็กน้ อย
2.

ด้ านแนวโน้ มการแข่ งขันทางธุรกิจ

2.1

ดิจิทลั แบงค์กิ ้ง
ธนาคารฯ จะมี การลงทุน ในระบบดิจิต อลมากขึน้ ทัง้ ในส่วนของระบบเทคโนโลยีและบุค ลากร
เนื่องจากเป็ นช่องทางที่สามารถเข้ าถึงลูกค้ าได้ ง่าย รวดเร็วและต้ นทุนในการดาเนินงานต่ากว่าเมื่อ
เทียบกับช่องทางอื่น ซึ่งการควบคุมต้ นทุนจะเป็ นเรื่ องที่ธนาคารให้ ความสาคัญมากขึ ้น หลังจากที่
การยกเลิกค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลทาให้ รายได้ จากค่าธรรมเนียมลดลง
นอกจากนี ้ การปรับเปลี่ยนไปเป็ นช่องทางดิจิทลั จะช่วยให้ ธนาคารฯ พลิกโฉมรูปแบบการทาธุรกิจ
โดยเน้ น ประสบการณ์ ของลูกค้ า (Customer Experience) มากขึน้ ตลอดจนสามารถใช้ ข้อ มูล
พฤติกรรมการตัดสินใจทาธุรกรรมของลูกค้ า (Customer Journey) ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ มหาศาล
(Big Data) ขึน้ มาวิเคราะห์และใช้ ประโยชน์ (Analytics) ในการวางกลยุทธ์ และสร้ างผลิตภัณ ฑ์
ใหม่เพื่อให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ ตรงจุด และสามารถบริหารความเสี่ยงได้ อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ น้ เพื่ อ ที่ จ ะรองรั บ ความผัน ผวนทางเศรษฐกิ จ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ น้ ได้ ทุก เมื่ อ
นอกจากนันแล้
้ ว โดยในปี นี ้จะเห็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้ างองค์กรของธนาคารให้ สอดรับ
กับการแข่งขันด้ านดิจิทัล โดยเน้ นความคล่องตัวและฉับไว (Agile) ในการส่งมอบความต้ องการ
ให้ กบั ลูกค้ าได้ รวดเร็วขึ ้น

2.2

National e-Payment
เป็ นแผนยุทธศาสตร์ ระดับประเทศในเรื่ องการพัฒ นาโครงสร้ างพืน้ ฐานระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติที่มีความทันสมัยและได้ มาตรฐานสากล เพื่อลดต้ นทุนการทาธุกรรมสาหรับ
ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ อีกทังยั
้ งสร้ างรากฐานของระบบธนาคารพาณิชย์เพื่อให้ สามารถ
แข่งขันได้ หลังจากเริ่ ม โครงการไปในปี 2558 National e-Payment ได้ เปลี่ยนโฉมภาคการเงิน
ไทยไป ทัง้ การมีระบบ PromptPay และการขยายการใช้ อุปกรณ์ รับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
หรื อ เครื่ อง EDC และการขยายการใช้ ระบบ QR Payment โดยในปี นี ภ้ าครัฐ จะมี ก ารใช้ ระบบ
e-Payment อย่างเต็มรูปแบบทังการคื
้
นภาษี และจ่ายสวัสดิการแก่ประชาชนผ่านระบบพร้ อมเพย์
(PromptPay) แต่ e-Commerce ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักที่ผลักดันให้ e-Payment เติบโตอาจถูกกระทบ
จากการแก้ ไขกฎหมายให้ รองรับการทาธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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2.3

Fintech
Fintech ได้ เกิ ด ขึ น้ อย่ า งรวดเร็ ว ในปี ที่ ผ่ า นมา เช่ น การโอนเงิ น และช าระเงิน การลงทุ น และ
ประกันภัย เป็ นต้ น ซึ่งปั จจัยที่ผลักดันให้ Fintech เติบโตได้ เร็ วนันมาจากตอบสนองความต้
้
องการ
ทางการเงินทัง้ ภาคธุรกิ จและบุค คล ด้ วยการใช้ เทคโนโลยีเข้ า มาแก้ ไขปั ญ หาได้ อ ย่างรวดเร็ ว
ประกอบกับต้ นทุนด้ านการดาเนินกิจการที่ถกู ลงมากกว่าสถาบันการเงินดั ้งเดิมโดยอาศัยการระดม
ทุนผ่าน Venture Capital ทาให้ Fintech สามารถเติบโตได้ อย่างรวดเร็ว
ด้ ว ยเหตุ นี ้ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ได้ จั ด ตั ง้ ศู น ย์ ท ดสอบเพื่ อ สร้ างนวั ต กรรม Fintech หรื อ เรี ย กว่ า
Regulatory Sandbox ขึ ้นมา เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการ
ให้ บริ ก ารทางการเงิน โดยให้ ทดลองบริ การกับผู้บริ โภคจริ ง และจากัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้
จากการนาเสนอนวัตกรรมใหม่ๆต่อผู้บริ โภค และนาไปสู่การพิจารณากาหนดนโยบายการกากับ
ดูแลที่เหมาะสมอีกด้ วย ซึ่งในปี นีน้ ่าจะมี Fintech รูปแบบอื่นๆเข้ ามามากขึน้ เช่น การให้ สินเชื่อ
ระหว่างกัน (Peer-to-Peer Lending) และ การให้ บริ การการลงทุน Robo-Advisor หรื อการระดม
ทุนผ่าน ICO (Initial Coin Offering)

2.4

การเชื่อมโยงระดับภูมิภาค
การร่ วมมือในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคารภายในอาเซียน รวมทัง้ ธนาคารของจีนและ
ญี่ปนุ่ จะมีมากขึ ้นเป็ นลาดับ เนื่องจากแต่ละประเทศยังระมัดระวังการเปิ ดเสรี ทางการเงิน ดังนัน้
การที่ธนาคารจากต่างประเทศจะเข้ าไปตั ้งสาขาใหม่หรื อรวมกิจการเป็ นสิ่งที่ทาได้ ไม่ง่าย การตั ้ง
Qualified ASEAN Banks (QABs) กั บ ประเทศเป้ า หมายจะเพิ่ ม จ านวนธนาคารพาณิ ช ย์ ไทย
ที่ออกไปทาธุรกิจในภูมิภาคและจานวนธนาคารพาณิชย์จากภูมิภาคที่จะเข้ ามาท้ าธุรกิจในประเทศ
ซึง่ จะทาให้ เกิดบริการทางการเงินที่อานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมการค้ าและการลงทุนเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของภาคธุรกิจมากขึ ้นตามไปด้ วย

2.5

e-Marketplace Platform
ในปี 2562 จะได้ เห็นการเปลี่ยนรูปแบบการทาธุรกิจของธนาคารและสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่ง
จากเดิ ม ที่ เป็ น ตัวกลางทางการเงิน (Financial Intermediary) เป็ น ตัว กลางในการแลกเปลี่ ย น
สิ่งของ (Marketplace) ตามพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ กาหนดแนวทางอนุญาตให้ ธนาคารพาณิชย์ดาเนินธุรกิจลักษณะนี ้ได้ เพื่อเป็ นช่อง
ทางการซื ้อสินค้ าและบริการ รวมถึงชาระเงินออนไลน์ และสร้ างเครื อข่ายระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย
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18.2

ตารางสรุ ปฐานะทางการเงินและผลประกอบการ ปี 2559 – 2561 และรอบ 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30
มิถุนายน 2561 และวันที่ 30 มิถุนายน 2562 พร้ อมคาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงาน ตลอดจนปั จจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่ อกาไรของธนาคารฯ และบริ ษัท
ย่ อยของธนาคารฯ
ข้อมูลทางการเงิ นของธนาคารฯ และบริ ษัทย่อยของธนาคารฯ
ข้ อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน
2559

2560

2561

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2562

16,431

17,872

15,234

10,840

113,858

112,534

113,522

114,359

สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์

10,460

8,674

7,917

10,181

เงินลงทุนสุทธิ

62,985

61,305

73,477

84,264

-

-

4,577

4,712

593,510

643,425

685,793

679,850

915

969

1,308

1,293

594,425

644,394

687,101

681,143

-69

-52

-86

-75

-24,911
-177

-24,639
-330

-31,976
-999

-29,026
-1,045

569,268

619,373

654,040

650,998

1,506

2,213

2,614

2,779

12,383

12,071

11,876

12,962

1,704

2,132

2,592

2,646

775

683

401

706.484

ลูกหนี ้อื่นสุทธิ

2,262

1,690

1,251

1,489

สินทรัพย์อื่นสุทธิ

5,584

5,325

4,212

3,863

รวมสินทรัพย์

797,316

843,872

891,713

899,800

หนีส้ ิน
เงินรับฝาก

598,948

611,430

649,568

648,824

(หน่ วย: ล้ านบาท)
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
หัก รายได้ รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ
โครงสร้ างหนี ้
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
สุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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59

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของธนาคารฯ (บัญชี 2)

2559
45,417

2560
60,349

2561
64,267

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2562
49,403

4,032
362

3,665
386

3,505
396

4,509
407.271

10,728

8,559

7,328

9,981

39,874
1,657

33,351
-

35,124
-

55,381
-

1,453

1,301

1,221

1,512

ประมาณการหนี ้สินอื่น

701

544

630

609.329

รายได้ รอตัดบัญชี

218

18,908

17,594

17,039

หนี ้สินอื่น

10,078

15,523

13,301

11,696

รวมหนีส้ ิน

713,468

754,016

792,934

799,362

41,903

41,903

41,903

41,903

41,617

41,648

41,659

41,659

325

379

404

403.596

5,278

5,097

4,811

5,938

2,120

2,550

3,000

3,000

ยังไม่ได้ จดั สรร

34,383

40,182

48,905

49,436

รวมส่วนของธนาคาร

83,723

89,856

98,779

100,438

125

-

-

-

83,848

89,856

98,779

100,438

(หน่ วย: ล้ านบาท)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่า
ยุติธรรม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมสุทธิ
ประมาณการหนี ้สินจากการโอนสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพ
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 44,108,738,479 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.95
บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
หุ้นสามัญ 43,851,893,110 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.95
บาท
(31 ธันวาคม 2560 : 43,839,858,871 หุ้น และ
31 ธันวาคม 2559 :
43,807,370,307 หุ้น)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว – ทุนสารองตามกฎหมาย

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
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(หน่ วย: ล้ านบาท)
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2562
899,800

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
797,316

2560
843,872

2561
891,713

ข้ อมูลจากงบกาไรขาดทุน

รายได้ ดอกเบี ้ย

งวดปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
35,631
34,713

2561
35,128

ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย

10,870

9,979

10,631

5,115

5,708

รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ

24,761

24,734

24,497

12,130

12,580

รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ

10,168

13,533

12,764

6,956

5,104

ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

2,171

2,947

3,427

1,755

1,473

รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้
แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน

7,997
1,692

10,586
1,147

9,337
1,529

5,201
807

3,631
670

-13

-24

-11

-3

-12

201

64

11,963

106

100

-

-

64

0

135

585

932

663

336

304

35,223

37,439

8,118

8,511

8,198

4,134

4,457

41

45

44

28.597

31.332

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

3,150

3,384

3,431

1,699

1,6096

ค่าภาษีอากร

1,273

1,250

1,264

619

646

อื่นๆ

4,007

4,602

4,538

2,078

2,205

16,589
18,634

17,792
19,647

17,475
30,567

8,559
10,017

8,948
8,461

8,650

8,915

16,100

4,685

4,329

9,984

10,732

14,467

5,333

4,132

(หน่ วย: ล้ านบาท)

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
รายได้ จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้ จากการดาเนินงาน

งวดหกเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2561
2562
17,245
18,288

48,042 18,576.365 17,408.752

ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ

รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนหักหนีส้ ูญ หนี ้
สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่ า และ
ภาษีเงินได้
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อย
ค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
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ภาษีเงินได้

งวดปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
1,740
2,004

กาไรสาหรับปี

8,244

(หน่ วย: ล้ านบาท)

8,728

2561
2,866
11,601

งวดหกเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2561
2562
1,027
635
4,306

3,496

ข้ อมูลจากงบกระแสเงินสด
(หน่ วย: ล้ านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)
กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)
กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสด ณ สิน้ งวด

งวดปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560

2561

งวดหกเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2561
2562

165

18,559

-36,203

-2,373

-19,907

-688

-8,398

29,650

1,375

-1,644

-2,105

-8,769

5,794

-4,378

17,188

-2,638
15,234

1,341
17,872

-759
16,531

-5,376
12,496

-4,394
10,840

คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของธนาคารฯ และบริ ษัทย่อยของธนาคารฯ
1.

รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิและส่ วนต่ างรายได้ ดอกเบีย้
สาหรับรอบ 6 เดือน ปี 2562 ธนาคารฯ มีรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิอยู่ที่ 12,580 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.7 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ตามรายละเอียดดังนี ้
-

รายได้ ด อกเบีย้ เพิ่ มขึ น้ ร้ อยละ 6.1 YoY มาอยู่ที่ 18,288 ล้ านบาทจาก 17,245 ล้ านบาท การ
เพิ่ ม ขึ น้ ส่ วนใหญ่ เป็ น ผลจากการขยายตัวของรายได้ ด อกเบี ย้ ของเงิ นลงทุน อย่ างไรก็ดี รายได้
ดอกเบี ้ยของเงินให้ สินเชื่อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.4 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน

-

ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.6 YoY มาอยู่ที่ 5,708 ล้ านบาท จาก 5,115 ล้ านบาท เป็ นผล
จากต้ นทุนเงินฝากสูงขึ ้นและการขยายตัวของปริมาณเงินฝาก

ส่วนต่างรายได้ ดอกเบี ้ย (NIM) สาหรับรอบ 6 เดือนปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 2.90 ทรงตัวจากช่วงเวลาเดียวกัน
ปี ก่อนหน้ าและยังคงอยู่ในเป้าหมายของธนาคารฯ
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2.

รายได้ ท่มี ิใช่ ดอกเบีย้
สาหรับรอบ 6 เดือน ปี 2562 รายได้ ที่มิใช่ดอกเบีย้ ลดลงร้ อยละ 25.1 YoY มาอยู่ที่ 4,828 ล้ านบาท จาก
6,447 ล้ านในช่วงเดียวกันปี ก่อน ปั จจัยหลักมาจากการชะลอตัวของรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ
จากการขายแบงก์แอสชัวรันส์และกองทุนรวม รายการสาคัญมีดงั ต่อไปนี ้

3.

-

รายได้ จากค่ า ธรรมเนี ย มและบริ ก ารสุท ธิ ล ดลงร้ อยละ 30.2 YoY มาอยู่ ที่ 3,631 ล้ า นบาท
ส่วนใหญ่มาจากการชะลอตัวของรายได้ ค่าธรรมเนียมของลูกค้ ารายย่อยจากการขายกองทุนรวม
แบงก์แอสชัวรันส์และค่าธรรมเนียมการให้ สินเชื่อ ขณะที่ค่าใช้ จ่ายจากค่าธรรมเนียมการให้ บริ การ
ธุรกรรมทางการเงินลดลง

-

รายได้ จากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศลดลงร้ อยละ 16.9 YoY มาอยู่ที่ 670
ล้ านบาท

-

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียมีจานวน 135 ล้ านบาท

ค่ าใช้ จ่ายที่มิใช่ ดอกเบีย้
สาหรับรอบ 6 เดือน ปี 2562 ค่าใช้ จ่ายที่มิใช่ดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.5 YoY มาอยู่ที่ 8,948 ล้ านบาท จาก
8,559 ล้ านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันปี ก่อนหน้ า โดยมีรายละเอียดดังนี ้

4.

-

ค่าใช้ จ่ายพนักงานเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.8 YoY มาอยู่ที่ 4,457 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลจากค่าใช้ จ่าย
one-off สาหรั บ เงิ น ชดเชยโครงการผลประโยชน์ พ นัก งานหลัง ออกจากงานเมื่ อ เกษี ย ณอายุ
(Employee Retirement Benefit) ตามพรบ.คุ้ม ครองแรงงานฉบับ แก้ ไขใหม่ที่ บันทึก ในไตรมาส
1/2562 และค่าตอบแทนพนักงานสูงขึ ้น หากไม่รวมค่าใช้ จ่าย one-off ค่าใช้ จ่ายพนักงานค่อนข้ าง
คงที่

-

ค่าใช้ จ่ายด้ านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ลดลงร้ อยละ 5.3 YoY มาอยู่ที่ 1,609 ล้ านบาท

-

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 2.2 YoY มาอยู่ที่ 2,146 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากค่ าใช้ จ่าย
computer software amortization และค่าใช้ จ่าย outsource ที่สงู ขึ ้น

กาไรจากการดาเนินงานก่ อนหักสารองฯ (PPOP)
PPOP ในรอบ 6 เดือนแรกปี 2562 อยู่ที่ 8,511 ล้ านบาทหรื อลดลงร้ อยละ 14.7 เทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน

5.

สารองหนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่ า
สาหรับรอบ 6 เดือนแรกปี 2562 ธนาคารฯ ตั ้งสารองฯ อยู่ที่จานวน 4,329 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 7.6
YoY การตั ้งสารองฯ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ ้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 นี ้สอดคล้ องกับการปรับปรุงคุณภาพ
พอร์ ตสินเชื่อปั จจุบนั ส่งผลให้ อตั ราส่วนสารองฯ ต่อสินเชื่อด้ อยคุณภาพ หรื อ Coverage ratio อยู่ที่ร้อยละ
140 ณ สิ น้ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2562 เที ย บกั บ ร้ อยละ 145 ณ สิ น้ เดื อ นมี น าคม 2562 และร้ อยละ 152
ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2561

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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6.

กาไรสุทธิ
หลังการตั ้งสารองฯ และหักภาษี กาไรสุทธิ ของรอบครึ่ งปี แรกอยู่ที่ 3,496 ล้ านบาท ซึ่งลดลงร้ อยละ 18.8
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน

7.

สินทรัพย์
ณ สิ ้นเดือนมิถุนายน 2562 สินทรัพย์รวมของธนาคารฯ และบริ ษัทย่อยมีจานวนทัง้ สิ ้น 899,800 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยคิดเป็ นร้ อยละ 0.9 จาก ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2561 (YTD) รายการสาคัญมีดงั นี ้

8.

-

เงินให้ สินเชื่อ (หักรายได้ รอตัดบัญชี) ลดลงร้ อยละ 0.9 YTD มาอยู่ที่ 679,775 ล้ านบาท

-

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 0.7 YTD มาอยู่ที่ 114,359 ล้ านบาท
การเพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคารฯ เพื่อคงสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง
สูงโดยมีเป้าหมายเพื่อนาไปปล่อยสินเชื่อที่ให้ อตั ราผลตอบแทนสูง

-

เงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.0 YTD มาอยู่ที่ 88,977 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ เกิดจากการเพิ่มขึน้
ในพอร์ ตตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกาหนด (Held-to-maturity)

-

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.3 YTD อยู่ที่ 2,779 ล้ านบาท

เงินให้ สินเชื่อ
งบการเงินรวม: ณ สิ ้นเดือนมิถนุ ายน 2562 ธนาคารมีเงินให้ สินเชื่อ (หักรายได้ รอตัดบัญชี) เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
679,775 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 0.9 จาก ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2561
งบเฉพาะธนาคาร: สินเชื่อรวมมีจานวนทังสิ
้ ้น 679,746 ล้ านบาท ซึง่ ลดลงร้ อยละ 0.9 YTD
เงินให้ สินเชื่อรวม (งบการเงินเฉพาะ) ในไตรมาส 2/2562 มีรายละเอียดดังนี ้
-

สินเชื่อคุณภาพ อยู่ที่ 658,352 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 0.8 YTD ปั จจัยหลักมาจากสินเชื่อลูกค้ า
ธุรกิจขนาดใหญ่

-

สินเชื่อด้ อยคุณภาพลดลงร้ อยละ 1.3 YTD มาอยู่ที่ 21,394 ล้ านบาท

สินเชื่อรวมลดลงร้ อยละ 0.9 YTD สาเหตุหลักมาจากสินเชื่อลูกค้ าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี สินเชื่อ
ลูกค้ ารายย่อยโดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยยังคงเป็ นปั จจัยขับเคลื่อนหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี ้
-
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-

สินเชื่อลูกค้ าธุรกิจ ประกอบด้ วย สินเชื่อลูกค้ าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้ าบรรษัทธุรกิจลดลง
ร้ อยละ 5.8 YTD ขณะที่สินเชื่อเอสเอ็มอีขนาดกลางและขนาดเล็กลดลงร้ อยละ 1.2 QoQ และ
ร้ อยละ 2.0 YTD เนื่องจากธนาคารปรับปรุงพอร์ ตสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง

สาหรับ โครงสร้ างสินเชื่อคุณ ภาพแบ่ งตามประเภทของลูกค้ าเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยจากสิน้ ปี 2561 โดย
สิ ้นเดือนมิถุนายน 2562 สินเชื่อลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่มีสัดส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 37 และตามมาด้ วยสินเชื่อ
ลูกค้ าเอสเอ็มอีขนาดกลางและขนาดเล็กที่ร้อยละ 29 และสินเชื่อลูกค้ ารายย่อยที่ร้อยละ 34
โดยสินเชื่อรวมแบ่งตามผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้ วย สินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี (OD) ร้ อยละ 29 ตามมาด้ วย
เงินให้ ก้ ยู ืมที่มีกาหนดระยะเวลา (Term loan) ร้ อยละ 25 และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ร้ อยละ 26 และสินเชื่อ
เพื่อธุรกิจต่างประเทศ (Trade finance) ร้ อยละ 12 และสินเชื่ออเนกประสงค์และบัตรเครดิตร้ อยละ 6 และ
อื่น ๆ ร้ อยละ 1
9.

สินเชื่อด้ อยคุณภาพ และอัตราส่ วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพ
ภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบัน ธนาคารฯ ยังคงให้ ความสาคัญ กับการดูแลคุณ ภาพสินเชื่อ พร้ อมทัง้
บริหารจัดการสินเชื่อด้ อยคุณภาพด้ วยความรอบคอบมาโดยตลอด
ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นเดือนมิถุนายน 2562 สินเชื่อด้ อยคุณภาพตามงบการเงินรวม อยู่ที่ 21,423 ล้ านบาท ลดลงจาก
21,720 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2561 ขณะที่สินเชื่อด้ อยคุณภาพตามงบการเงินเฉพาะอยู่ที่ 21,394 ล้ านบาท
ลดลงเช่นกันเมื่อเทียบกับ 21,674 ล้ านบาท ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2561
ธนาคารฯ ยังคงดาเนินการแก้ ปัญหาสินเชื่อด้ อยคุณภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการ write off เพื่อลดความเสี่ยง
เชิงลบที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตและเพื่อให้ ฐานะทางการเงินคงความแข็งแกร่ ง โดยในไตรมาส 2 ปี 2562
ธนาคารได้ ดาเนินการ write off เป็ นจานวน 4.0 พันล้ านบาท
ณ สิ ้นเดือนมิถุนายน 2562 NPL ratio ตามงบการเงินรวมอยู่ที่ร้อยละ 2.74 เทียบกับร้ อยละ 2.76 ณ สิ ้นปี
2561 ขณะเดี ย วกั น NPL ratio ตามงบการเงิ น เฉพาะอยู่ ที่ ร้ อยละ 2.74 เมื่ อ เที ย บกั บ ร้ อยละ 2.76
ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2561

10.

ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ณ สิ น้ เดื อนมิถุน ายน 2562 ธนาคารมี ค่ าเผื่ อหนีส้ งสัยจะสูญ ตามงบการเงินรวมจานวนทัง้ สิน้ 30,071
ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 8.8 จากสิ ้นเดือนธันวาคม 2561 (YTD) เนื่องจากธนาคารยังคงปรับปรุ งคุณภาพ
พอร์ ตสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง โดยอัตราส่วนสารองฯ ต่อสินเชื่อด้ อยคุณภาพ (Coverage ratio) ตามงบการเงิน
รวมอยู่ที่ร้อยละ 140

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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11.

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
ณ สิน้ เดื อนมิ ถุน ายน 2562 หนี ส้ ิน และส่วนของผู้ถื อหุ้น รวมมี จานวนทัง้ สิน้ 899,800 ล้ านบาท เพิ่ มขึ น้
เล็กน้ อยร้ อยละ 0.9 YTD โดยประกอบด้ วย หนีส้ ินตามงบการเงินรวม จานวนทัง้ สิน้ 799,362 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.8 YTD เช่นกัน รายละเอียดของรายการหลักมีดงั นี ้:
-

เงินฝากรวม มีจานวน 648,824 ล้ านบาท ทรงตัว YTD (รายละเอียดในส่วนถัดไป)

-

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจานวน 49,403 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 23.1 YTD
เป็ นไปตามการบริหารสภาพคล่องของธนาคารฯ

-

เงินกู้ยืม มีจานวน 55,381 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 57.7 YTD (รายละเอียดอยู่ในส่วนถัดไป)

สาหรับส่วนของเจ้ าของตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 100,438 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.7 จากสิ ้นเดือนธันวาคม
2561 เป็ นผลจากการรับรู้กาไรระหว่างงวด
สาหรับ โครงสร้ างหนี ส้ ิ น้ ที่ มี ด อกเบี ย้ เงิน รับ ฝากยังคงเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ใหญ่ ที่ สุด ของหนี ส้ ิน ที่ มี ภาระ
ดอกเบี ้ย โดย ณ สิ ้นเดือนมิถุนายน 2562 เงินรับฝากคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 86 ของหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย
ทังหมด
้
ตามมาด้ วยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่ร้อยละ 7 และตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกู้ยืมที่
ร้ อยละ 7
12.

เงินรับฝาก
ณ สิ ้นเดือนมิถนุ ายน 2562 เงินรับฝากตามงบการเงินรวม มีจานวน 648,824 ล้ านบาท ทรงตัวจากสิ ้นเดือน
ธันวาคม 2561
โครงสร้ างเงินฝากแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์
เงินฝากทรงตัวจากสิ ้นปี 2561 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการลดลงของเงินฝากลูกค้ าธุรกิจ ขณะที่เงินฝากลูกค้ า
รายย่ อยยังคงขยายตัวอย่างต่ อเนื่อง แม้ ว่าเงินฝากคงที่ จากสิ น้ ปี 2561 อย่างไรก็ ตาม ฐานเงิน ทุน ขอ ง
ธนาคารฯ ขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากการจัดหาเงินทุนระยะยาวเพื่อสนับสนุนการรวมกิจการของธนาคารฯ ทัง้ นี ้
เงินฝากลดลงจากไตรมาสก่อนหน้ าส่วนใหญ่ มาจากกลุ่มลูกค้ าธุรกิจและการผันผวนของเงินฝากเพื่อออม
No-Fixed ขณะที่เงินฝากเพื่อการทาธุรกรรมยังคงเติบโตได้ ตามเป้าสอดคล้ องกับแผนของธนาคารในการ
ขยายฐานลูกค้ าใหม่
เงินฝาก No-Fixed ขยายตัวร้ อยละ 1.7 YTD ขณะที่ เงิน ฝาก ME Save แต่ เพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 4.8 YTD ทัง้ นี ้
มีการแข่งขันด้ านเงินฝากของธนาคารพาณิชย์บางแห่งและธนาคารของรัฐในไตรมาส 2/2562 เป็ นเหตุให้
เงินฝากเพื่ อออมผันผวนชั่วคราว เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า อย่างไรก็ตาม ธนาคารเริ่ มเห็นปริ มาณ
เงินฝาก No-Fixed กลับมาในเดือน มิ.ย. 2562
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สาหรับเงินฝากเพื่อการทาธุรกรรมยังคงเติบโตได้ ตามเป้า โดย TMB All Free ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์หลักเพื่อการ
ทาธุรกรรมสาหรับลูกค้ ารายย่อยเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องร้ อยละ 3.3 YTD
อัตราส่วนเงินฝากเพื่อการทาธุรกรรม หรื อเงินกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์ต่อเงินฝากรวม ไม่รวม
บัญชีเงินฝาก No-Fixed และ ME) อยู่ที่ร้อยละ 40 คงที่เทียบกับร้ อยละ 40 ณ สิ ้นเดือนมีนาคม 2562 และ
สิ ้นเดือนธันวาคม 2561
โครงสร้ างเงินฝากแบ่งตามกลุ่มลูกค้ า
เงินรับฝากจากกลุ่มลูกค้ ารายย่อยยังคงมีสัดส่วนที่ใหญ่ ที่สุดในโครงสร้ างเงินฝาก ธนาคารฯ ยังคงมุ่งลด
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (Concentration) ของผู้ฝากเงินรายใหญ่อย่างต่อเนื่อง ณ สิ ้นเดือนมิถุนายน
2562 เงินฝากกลุ่มลูกค้ ารายย่อยมีสดั ส่วนร้ อยละ 70 ของเงินฝากรวม ส่วนเงินฝากกลุ่มลูกค้ าธุรกิจคิดเป็ น
ร้ อยละ 30
13.

เงินกู้ยืม
ณ สิ น้ เดื อ นมิ ถุน ายน 2562 เงิน กู้ยื ม (ตามงบการเงิน รวม) เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 57.7 YTD มาอยู่ที่ 55,381
ล้ านบาท การเพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจากการออกตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิใหม่ จานวน 30,000 ล้ านบาท สุทธิกับ
การไถ่ถ อนตราสารหนีด้ ้ อยสิ ทธิ จานวน 9,000 ล้ านบาทในเดื อนมิถุน ายน 2562 สาหรับ โครงสร้ างของ
เงินกู้ยืมประกอบด้ วย ตราสารหนีด้ ้ อยสิทธิ ซึ่งมีสัดส่วนร้ อยละ 75 ของเงินกู้ยืมทัง้ หมดตามด้ วยเงินกู้ยืม
ระยะยาวร้ อยละ 25 และตัว๋ เงินกู้ยืมร้ อยละ 0.01
สภาพคล่ องและอัตราส่ วนสินเชื่อต่ อเงินฝาก
ธนาคารฯ ดารงสภาพคล่องในระดับแข็งแกร่ ง และคงระดับสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและความเสี่ยงต่าใน
ระดับสูงมาโดยตลอด โดย ณ สิ ้นเดือนมิถุนายน 2562 สินทรัพย์สภาพคล่องตามงบการเงินรวม คิดเป็ น
ร้ อยละ 17.3 ของสินทรัพย์รวม โดยสินทรัพย์สภาพคล่อง ประกอบไปด้ วย เงินสดร้ อยละ 1.2 รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินร้ อยละ 12.7 และเงินลงทุนระยะสั ้นร้ อยละ 3.4
สาหรับอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (Loan to deposit ratio : LDR) ตามงบการเงินรวม อยู่ที่ร้อยละ 105
เพิ่มขึน้ เล็ กน้ อยจากร้ อยละ 104 ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2562 และร้ อยละ 106 ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2561
ตามลาดับ
การดารงฐานะเงินกองทุนในระดับสูงภายใต้ เกณฑ์ Basel III
ธนาคารฯ ดารงเงินกองทุนในระดับแข็งแกร่ งมาโดยตลอด ทัง้ นี ้ ณ สิน้ เดื อนมิ ถุน ายน 2562 อัตราส่ วน
เงิน กองทุน รวมต่ อสิ น ทรัพ ย์ เสี่ ยง (CAR) ของธนาคาร อยู่ที่ ร้อยละ 21.1 ซึ่ง CAR เพิ่ ม ขึน้ เนื่ องจากการ
ออกตราสารหนีด้ ้ อยสิทธิใหม่ที่นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 (Tier 2) ขณะที่เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของ
เจ้ าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CET 1) และเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1) อยู่ที่ร้อยละ 13.9 ซึ่ง
เป็ นระดับที่สงู กว่าเกณฑ์ขนั ้ ต่า (รวม Conservation buffer) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดไว้ ที่ร้อยละ
11.0 ร้ อยละ 7.0 และร้ อยละ 8.5 ของ CAR, CET 1 และ Tier 1 ตามลาดับ
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ปัจจัยความเสีย่ งซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกาไรของธนาคารฯ และบริ ษัทย่อยของธนาคารฯ
ปั จจัยความเสี่ยงหลัก
ปั จจัยเสี่ยงทีอ่ าจมีผลกระทบต่อกาไรของธนาคารฯ และบริษัทย่อยของธนาคารฯ สามารถจาแนกได้ เป็ น 6 ด้ าน ดังนี ้
1.

ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่อาจก่อให้ เกิดความสูญเสียต่อธนาคารฯ อันเป็ นผลมาจากผู้ก้ ู และ/
หรื อคู่สญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบัติตามพันธะทางการเงินหรื อเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไว้ ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกรรมการให้ สินเชื่อและรายการภาระผูกพันนอกงบดุล เช่น การค ้าประกันการกู้ ยืมเงิน
และตราสารอนุพนั ธ์ เป็ นต้ น
ธนาคารฯ มีเป้าหมายในการบริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อเพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ เหมาะสมกับความเสี่ยง
โดยการควบคุมความเสี่ยงด้ านสินเชื่อให้ อยู่ในระดับที่ธนาคารฯ ยอมรับได้ และสร้ างความสามารถในการ
แข่งขันเชิงธุรกิจอย่างยัง่ ยืนโดยให้ ก ารบริ หารความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุร กิจและการวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กร
ธนาคารฯ ให้ ความสาคัญและมุง่ มัน่ ในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาบุคลากร การกากับดูแลด้ านการบริ หารความเสี่ยง กระบวนการ เครื่ องมือ
และระบบวัดระดับความเสี่ยง รวมถึงการพัฒนาแนวทางบริ หารความเสี่ยงในรูปของทุนเชิงเศรษฐศาสตร์
(Economic capital) การปรับปรุงกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Assessment & Origination) และ
เค รื่ องมื อในการวั ด ระดั บ ค วาม เสี่ ย ง เช่ น Risk Rating Model, Application Scorecard,Behavior
Scorecard, Collection Scorecard จัดทาและปรับปรุงนโยบาย กระบวนการ รวมถึงแนวทางในการวัด และ
บริหารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ นอกจากนี ้ ธนาคารฯ ยังคงมุ่งมัน่ ในการสร้ างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
ด้ านสินเชื่อที่แข็งแกร่งภายในธนาคารฯ ผ่านการรู้จกั และเข้ าใจลูกค้ าของธนาคารฯ อย่างรอบด้ าน พนักงาน
ของธนาคารฯ ผ่านการอบรมอย่างเข้ มข้ น เป็ นไปตามหลักการป้องกัน 3 ลาดับในการบริหารความเสี่ยงด้ าน
สินเชื่อ ( 3 lines of defense credit risk management framework) ซึ่งช่วยในการลดความเสี่ยงดังกล่าว
ดังนี ้:
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-

ผู้บริหารและพนักงานในสายงานธุรกิจ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการควบคุมความเสี่ยงด้ านสินเชื่อที่
เกิดขึ ้นภายในสายงาน (1st line of defense)

-

สาย งาน บ ริ ห ารค วาม เสี่ ย งด้ าน สิ น เชื่ อ (2 nd line of defense) ร่ วม มื อ และส นั บ สนุ น
กิจกรรมการบริ หารความเสี่ยงของ the 1st line of defense ทัง้ นีห้ น่วยงานบริ หารความเสี่ยง มี
ความเป็ นอิสระจากผู้บริหารและพนักงานที่ให้ สินเชื่อ

-

สายงานตรวจสอบ เป็ น the 3 rd line of defense มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น อย่ า งเป็ น อิ สระต่ อ การ
ออกแบบและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในการบริหารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของธนาคารฯ (บัญชี 2)

1.1

ปั จจัยเสี่ยงด้ านเครดิต
คุณภาพสินเชื่อ
ธนาคารฯ ยั ง คงให้ ความส าคั ญ ต่ อ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพสิ น ทรั พ ย์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สิ น เชื่ อ
ด้ อ ยคุ ณ ภาพ (NPL) เกิ ด ขึ น้ เมื่ อ ลูก หนี ไ้ ม่ ส ามารถช าระหนี ไ้ ด้ ต ามข้ อ ตกลง ซึ่ง อาจส่ ง ผลต่ อ
ดอกเบี ย้ รั บ ของธนาคารฯ ในบางกรณี เมื่ อ ไม่ สามารถช าระเงิ น ต้ น ไม่ ว่ า ทัง้ หมดหรื อ บางส่ ว น
อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารฯ
ธนาคารฯ บริ หารคุณ ภาพของพอร์ ตสินเชื่อโดยติดตามและทบทวนสถานะของลูกหนีแ้ ละหรื อ
คู่สัญ ญาอย่างสม่าเสมอ ทัง้ ในระดับรายลูกค้ าและระดับ portfolio ในส่วนของหลักการป้องกัน
3 ลาดับ ในการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต (3 lines of defense credit risk management):
เจ้ าหน้ าที่บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้ า (Relationship Managers) ติดตามดูแลลูกค้ าธุรกิจรายใหญ่
เป็ นรายลูกค้ าและฝ่ ายข้ อมูลบริหารความเสี่ยงและระบบการตัดสินใจด้ านเครดิต สนับสนุนข้ อมูล
ในระดับ Portfolio ในส่ ว นของสิ น เชื่ อ รายย่ อ ย ธนาคารฯ มี ก ารติ ด ตามดู แ ลลูก ค้ า ในรู ป แบบ
Portfolio Management ธนาคารฯ ให้ ความสาคัญต่อหนีท้ ี่มีปัญหา โดยกาหนดให้ มีการทบทวน
และรายงานสถานะของลู ก หนี ด้ ้ อยคุ ณ ภาพบ่ อ ยครั ง้ ยิ่ ง ขึ น้ จั ด ให้ มี ร ะบบ Early Warning
System,Qualitative Risk Score, และ Behaviour Risk Level เพื่อติดตามลูกหนีซ้ ึ่งยังเป็ นหนี ้ที่มี
คุณภาพดีแต่อาจได้ รับผลกระทบในทางลบจากปั จจัยต่างๆ ซึง่ อาจส่งผลต่อคุณภาพหนี ้ ธนาคารฯ
มี ที ม งานปรั บ ปรุ งโครงสร้ างหนี ้ และคณะกรรมการแก้ ไขหนี ด้ ้ อ ยคุ ณ ภาพซึ่งจะให้ ค าแนะน า
เกี่ยวกับเงื่อนไขในการปรับโครงสร้ างหนี ้ ธนาคารฯ ตั ้งสารองเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญอย่างเพียงพอ
สาหรั บ ความเสี ย หายที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ น้ ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดโดยธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
นอกจากนี ้ ยังได้ ตั ้งสารองส่วนเกินเพื่อรองรับส่ วนสูญเสียที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตกับหนี ้คุณภาพดี
(Loss incurred but not yet recognized) โดยค านวณจากความน่ าจะเป็ น ที่ ลูกหนี ท้ ี่ จ ะผิ ด นัด
ชาระหนี ้ (Probability of Default) ของลูกหนีใ้ นแต่ละระดับความเสี่ยง ยอดหนีเ้ มื่อลูกหนีผ้ ิดนัด
ช าระหนี ้ (Exposure at Default) ตามประเภทของสิ น เชื่ อ และความเสี ย หายเมื่ อ ลูก หนี ผ้ ิ ด นัด
ชาระหนี ้ (Loss Given Default) ตามประเภทหลักประกัน
ความเสี่ยงสูงสุดที่ธนาคารฯ รับได้ (RAS) ถูกกาหนดไว้ ในรู ปแบบประเภทและระดับความเสี่ยง
ที่ทางธนาคารฯ ยอมรับเพื่อที่จะสามารถดาเนินงานตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ RAS ได้ ถกู กาหนดไว้
เพื่ อ ให้ ธนาคารฯ มั่น ใจว่ าความเสี่ ยงที่ เกิ ด ขึน้ จริ งยังคงอยู่ในกรอบเป้า หมายเชิงกลยุท ธ์ และ
หากความเสี่ยงนี ้อยู่เกินกรอบที่กาหนด ธนาคารฯ จะปฏิบตั ิการแก้ ไขให้ ทนั ท่วงที ทังนี
้ ้ RAS ถูกตั ้ง
บนพื น้ ฐานของแผนการด้ านการเงิน ของทางธนาคารฯ โดยที่ RAS ประกอบไปด้ ว ยกลุ่ม การ
วัดเชิงปริมาณซึ่งใช้ วดั และรายงานให้ กับทางคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและคณะกรรมการ
ผู้ บ ริ ห ารทุ ก เดื อ น อี ก ทั ง้ RAS จะถู ก รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารคุ ณ ภาพและติ ด ตาม
กลุ่มสินเชื่อธุรกิจทุกเดือนเพื่อที่จะมัน่ ใจว่ามีการแก้ ไขปั ญหาที่ทนั ท่วงที
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การเสื่อมค่ าของมูลค่ าหลักประกัน
เนื่องจากหลักประกันของสินเชื่อส่วนใหญ่ของธนาคารฯ เป็ นอสังหาริ มทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ซึ่ง
มูลค่าของหลักประกันดังกล่าวอาจได้ รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย่างเช่น
การตกต่าของภาคอสังหาริมทรัพย์อาจส่งผลให้ ยอดหนี ้เงินต้ นส่วนที่ค ้าประกันโดยอสังหาริมทรัพย์
นัน้ มี มูลค่าเกิ นกว่าอัต ราส่วนสิน เชื่อต่ อหลัก ประกัน ที่อ นุมัติ ไว้ เดิม อีก ทัง้ การลดลงของมูลค่ า
หลักประกันอาจมีผลทาให้ ธนาคารฯ ต้ องตั ้งสารองเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเพิ่มขึ ้น ธนาคารฯ บริ หาร
การเสื่ อ มค่ าของมูลค่ า หลักประกัน โดยจัด ท านโยบายและวิธีป ฏิ บัติ เพื่ อ ก าหนดแนวทางและ
มาตรฐานในการประเมิ น ราคาหลั ก ประกั น ตามหลั ก เกณฑ์ ข องธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
อย่างเคร่งครัด โดยความถี่ในการประเมินราคาหลักประกันขึ ้นกับระดับความเสี่ยงของสินเชื่อ
การกระจุกตัวของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญอย่างหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง
ด้ านสินเชื่อ ธนาคารฯ บริหารและติดตามดูแลการกระจุกตัวของสินเชื่อในแต่ละภาคธุรกิจ ประเทศ
คู่สญ
ั ญา และลูกหนีร้ ายใหญ่ โดยธนาคารฯ ได้ กาหนดเพดานความเสี่ยงที่ธนาคารฯ ยอมรับได้
ทัง้ ในรายภาคธุรกิจ ในแต่ละประเทศคู่สัญ ญา และรายกลุ่มลูกค้ า เพื่ อบริ หารความเสี่ยงด้ าน
สินเชื่อที่มีอยู่ในปั จจุบันและที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตให้ มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้
ธนาคารฯ ยังมีการกาหนดเพดานความเสี่ยงด้ านสินเชื่อสาหรับลูกหนี ้รายใหญ่รวมผู้เกี่ยวข้ อง ตาม
ระดับความเสี่ยงไว้ ด้วย ทังนี
้ ้ การบริ หารความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อยังคงเป็ นปั จจัย
หลักในการบริหารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อของธนาคารฯ
1.2

นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการให้ สินเชื่อ
นโยบายการจัดชัน้ สินทรัพย์ และการกันเงินสารองเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ธนาคารฯ ได้ จัดชันสิ
้ นทรัพย์และกันสารองตามแนวทางการปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่ อง สินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรื อเรี ยกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรื อเรี ยกคืนไม่ได้
ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการจัดชันหนี
้ ้เชิงคุณภาพ โดยมีแนวปฏิบตั ิในการจัดชันหนี
้ ้สิ นเชื่อ
เชิงพาณิชย์ (Commercial Loan) เป็ นรายลูกหนี ้ ส่วนหนี ้สินเชื่ออุปโภคบริโภค หรื อลูกหนี ้รายย่อย
(Retail Loan) จะทาการจัดชันเป็
้ นรายบัญชีตามระยะเวลาค้ างชาระแต่หากลูกหนี ้รายใดใช้ สินเชื่อ
ทัง้ 2 ประเภท จะท าการจัดชัน้ เป็ นรายลูกหนีต้ ามแหล่งที่ม าของรายได้ หลักของลูกหนีร้ ายนัน้
เพื่อให้ สะท้ อนถึงคุณภาพของสินทรัพย์ที่แท้ จริงและกันสารองค่าเผื่อหนี ้สูญได้ อย่างพอเพียง
นอกเหนือจากการกันสารองตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวข้ างต้ น ธนาคารฯ
ได้ มีการกันสารองเป็ นกลุ่มลูกหนี ้ (Collective Approach) เพิ่มเติมสาหรับลูกหนีท้ ี่จดั ชันปกติ
้
และ
จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ โดยพิจารณากันเงินสารองกลุ่มลูกหนี ้ดังกล่าวตามระดับความเสี่ยงแต่ละ
ระดับตามนโยบายของธนาคารฯ
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นโยบายการกันสารองสาหรับรายการนอกงบดุล
ธนาคารฯ มีการประมาณการหนี ้สินจากรายการภาระนอกงบดุลทุกไตรมาส ซึ่งเป็ นการกันสารอง
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์การจัดชันและการกั
้
นเงินสารองของสถาบัน
การเงิน ในการกันเงินสารองภาระผูกพันนอกงบดุล ดังต่อไปนี ้
ก.

รายการกันสารองภาระนอกงบดุลที่มีความเสี่ยงด้ านเครดิตในระดับสูง ซึ่งธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนดค่ า แปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) ในการค านวณ
เงินกองทุนที่ต้องดารงเท่ากับ 1.0 รวมถึงหนังสือค ้าประกันสินเชื่อ
-

กรณี เป็ นรายการนอกงบดุลของลูกหนีท้ ี่ถูกจัดชัน้ เป็ นสินทรัพย์ จัดชัน้ ต่ากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ ตามหลักเกณฑ์ การจัดชัน้ สินทรัพย์ ที่
ก าหนดไว้ ในประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย โดยกัน เงิน สารองในอัต รา
เดียวกันกับอัตราการกันเงินสารองของลูกหนี ้รายเดียวกันที่ปรากฏในงบดุล

-

กรณี เป็ นรายการนอกงบดุลที่ไม่เป็ นลูกหนีท้ ี่ถูกจัดชั น้ เป็ นสินทรัพย์จัดชัน้ ต่า
กว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ ธนาคารฯ พิจารณากันเงินสารอง
ภาระผูก พัน จากยอดประมาณการความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ โดยการกัน
ส ารองเป็ นกลุ่ ม ลู ก หนี ้ (Collective Approach) เพิ่ ม เติ ม ของภาระผู ก พั น
ดังกล่าว

ข.

กรณีเป็ นรายการนอกงบดุลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดค่าแปลงสภาพน้ อยกว่า
1.0 และเป็ น ลูก หนี ท้ ี่จัด ชัน้ ปกติ และจัดชัน้ กล่ าวถึงเป็ น พิ เศษ ธนาคารฯ ได้ มี การกัน
สารองภาระผูก พัน เป็ น กลุ่ม ลูก หนี ้ (Collective Approach) เพิ่ ม เติ ม ของภาระผู ก พัน
เช่นเดียวกัน

ค.

ธนาคารฯ ได้ ประมาณการหนีส้ ินอื่นๆ นอกเหนือจากข้ อ ก. และข้ อ ข. สาหรับหนีส้ ินที่มี
ภาระผูกพันและมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนที่ธนาคารฯ จะต้ องสูญเสียตามภาระ
ผูกพันดังกล่าว

นโยบายการบริหารสินเชื่อมีปัญหา
ธนาคารฯ ตระหนัก ถึ ง การบริ ห ารสิ น เชื่ อ ที่ มี แ นวโน้ ม จะมี ปั ญ หา (Potential Non-Performing
Loan) และสินเชื่อมีปัญหา (Non-Performing Loan) เป็ นเรื่ องที่มีผลสาคัญต่อผลประกอบการของ
ธนาคารฯ จึงได้ จดั ทานโยบายการบริหารสินเชื่อที่มีแนวโน้ มจะมีปัญหาและสินเชื่อมีปัญหาโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นการลดจานวนของสินเชื่อมีปัญ หาที่จะเพิ่มขึน้ โดยใช้ หลักการการเข้ าไป
ดาเนินการแก้ ไขปั ญหาก่อนเกิดและการแก้ ไขปั ญหาที่รวดเร็วและติดตามดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
บนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อทาให้ สินเชื่อมีปัญหากลับมาเป็ นสินเชื่อปกติ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ธนาคารฯ จัดตั ้งทีมเพื่อสนับสนุนการแก้ ไขสินเชื่อที่มีแนวโน้ มจะมีปัญหาขึ ้นมา (ใน 2nd line of
defense) ประกอบด้ วย ทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี ้ (NPL Prevention Team) ภายใต้ พฒ
ั นา
สิน ทรั พ ย์ ดูแ ลลูก หนี ท้ ี่ ค าดว่าจะเริ่ ม ผิ ด นัด ชาระหนี ้ หรื อ แสดงสัญ ญาณเตื อ นเริ่ ม แรก (Early
Warning Signal) หรื อเคยเกิ ด ภาวะที่ มี ค วามเสี่ ย งเป็ น สิ น เชื่อ ด้ อ ยคุณ ภาพ (NPL) โดยเฉพาะ
ลูก หนี ก้ ลุ่ม ที่ ถูก จัด ชัน้ กล่ าวถึ งเป็ น พิ เศษ (Special Mention) เพื่ อความรวดเร็ วในการติ ดตาม
ควบคุ ม ด าเนิ น การป้ อ งกั น ผู้ ดู แ ลบั ญ ชี ลู ก ค้ า (Relationship Manager) จะประสานงานกั บ
ทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี ้ ร่ วมเจรจากับลูกหนี ้ เพื่อให้ ตระหนักถึงปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ที่อาจเกิ ดขึ น้ รวมถึงตรวจสอบหาสาเหตุแ ละระดับ ของปั ญ หา และกาหนดแนวทางการแก้ ไข
ในเบื อ้ งต้ น โดยใช้ ม าตรการต่ า ง ๆ ที่ เหมาะสมแล้ ว แต่ ปั ญ หาของลูก หนี ้ อาทิ เช่ น ในกรณี
ขาดสภาพคล่องระยะสั ้นสาหรับลูกหนีท้ ี่ยังสามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ อาจพิจารณาขยาย
ระยะเวลาการชาระหนี ้ ปรับปรุ งวงเงิน ฯลฯ ในกรณี ประสบปั ญหาระยะยาวและซับซ้ อนสาหรับ
ลูก หนี ท้ ี่ ยั ง สามารถด าเนิ น กิ จ การต่ อ ไปได้ ธนาคารฯ อาจพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างหนี ้
ตามศักยภาพและความสามารถในการชาระหนี ้ เป็ นต้ นบ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติของธนาคารฯ ทีมเอกสารสัญ ญาและระเบียบ
ปฎิ บั ติ (Documentation) และที ม กฎหมาย (Legal Strategy) จะประสานงานกั บ ที ม พั ฒ นา
กลั่นกรองคุณภาพหนี ้ เพื่อจัดทาเอกสารหรื อวิธีปฏิบัติงานเป็ นพืน้ ฐานสาหรับการประเมินนัน้ ๆ
ให้ เป็ นไปได้ อย่างถูกต้ อง เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน ทีมติดตามการชาระหนี ้ (Monitoring)
จะเข้ ามาดูแล ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขในมาตรการต่างๆ อย่างใกล้ ชิดโดยประสานงานกับ
ทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี ้ จนกว่าความเสี่ยงของลูกหนี ้จะกลับสู่สภาวะปกติและจัดชันเป็
้ น
หนี ้ปกติ
สาหรับลูกหนีม้ ีปัญหา (NPL) เพื่อเป็ นการรับประกันว่าแผนการปรับปรุงโครงสร้ างหนี จ้ ะเป็ นไป
ตามนโยบายของธนาคารฯ และเกณฑ์ ท างกฎหมาย ที ม พัฒ นาสิ น ทรั พ ย์ จ ะประสานงานกั บ
ที ม กฎหมาย เพื่ อ พิ จ ารณาหากลยุท ธ์ ที่ เหมาะสม ก่ อ นเจรจากั บ ลูก หนี ้ ทัง้ นี ้ ธนาคารฯ อาจ
พิจารณาตัดสินใจขาย NPL ที่ไม่มีศกั ยภาพในการดาเนินธุรกิจต่อไปและไม่สามารถตกลงที่จะทา
แผนปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ ไม่ว่าจะเป็ นลูกหนี ้รายกลุ่ม หรื อรายบัญชี เพื่อให้ การลด NPL เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.

ความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสี่ยงด้ านตลาด หมายถึง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของปั จจัยเสี่ยง
ด้ านตลาด ซึ่งปั จจัยหลักประกอบด้ วย ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความ
เสี่ยงจากราคาตราสารทุน และราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ ในการบริหารความเสี่ยง ธนาคารฯ ได้ จดั ให้ มีนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงด้ านตลาดในด้ านต่างๆ เพื่อใช้ เป็ นมาตรฐานและแนวทางสาหรับการบริหารความเสี่ยง
ด้ านตลาด หน่วยงานธุรกิจมี หน้ าที่รับผิด ชอบในการบริ หารความเสี่ยงด้ านตลาดภายใต้ มาตรฐานที่ ได้
กาหนดในนโยบายดังกล่าว ในขณะที่บริ หารความเสี่ยงด้ านตลาดเป็ นหน่วยงานอิสระทาหน้ าที่ดูแลความ
เสี่ยงด้ านตลาดโดยรวมของธนาคารฯ
ธนาคารฯ ควบคุมความเสี่ยงด้ านตลาด โดยกาหนดความเสี่ยงสูงสุดที่รับได้ ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยสรุปความเสี่ยงด้ านตลาดที่สาคัญมีดงั นี ้
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2.1

ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) หมายถึง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น
ต่ อ รายได้ และ/หรื อ มู ล ค่ า ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ นของธนาคารฯ จากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจเกิดจากฐานะทังในงบดุ
้
ลและนอกงบดุลที่อยู่ในบัญชีเพื่อ
การค้ าและ/หรื อบัญชีเพื่อการธนาคาร ทังนี
้ ้ ความเสียหายดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากมูลค่าที่ลดลง
เนื่องจากการแปลงมูลค่าเงินตราต่างประเทศของฐานะที่ถืออยู่ รวมทัง้ การขาดทุนจากธุรกรรม
การค้ าเงินตราต่างประเทศหรื อการแปลงมูลค่าจากเงินสกุลหนึ่งเป็ นเงินอีกสกุลหนึ่ง
ธุรกิจตลาดเงินเป็ นผู้รับผิดชอบในการบริ หารฐานะเงินตราต่างประเทศในบัญ ชีเพื่อการค้ าของ
ธนาคาร บริ หารความเสี่ยงด้ านตลาดเป็ นผู้กาหนดกรอบงานสาหรับมาตรการในการบริ หารความ
เสี่ยงด้ านตลาด ซึ่งกาหนดขึ ้นเพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงอันเกิดจากผลกระทบด้ านลบจากการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดมิให้ เกินกว่าที่ควรจะเป็ น ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหรื อผลตอบแทนของ
บัญชีเพื่อการค้ าที่เกี่ยวกับสกุลเงินต่างประเทศของธนาคารฯ โดยมีการกาหนดเพดานความเสี่ยง
ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
ก.

Delta – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสัญญาใช้ สิทธิ (Option) ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง

ข.

Gamma – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของ Delta ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของ
สินทรัพย์อ้างอิง

ค.

Vega - หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสัญญาใช้ สิทธิ (Option) ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของค่าความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง

ภายใต้ เพดานความเสี่ยงดังกล่าว ธุรกิจตลาดเงินจะรับผิดชอบการบริ หารพอร์ ตโฟลิโอ เพื่อให้ ได้
ผลตอบแทนที่ดีที่สดุ จากการลงทุน โดยบริหารความเสี่ยงด้ านตลาดจะเป็ นดูแลเรื่ องกาหนดเพดาน
ความเสี่ยง
2.2

ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ มีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ และมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ธนาคารฯ การบริหารความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยได้ ดาเนินการตามกรอบนโยบายที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารฯ ซึ่งธนาคารฯ มีการกาหนดและควบคุมขอบเขตของความ
เสี่ยงอัตราดอกเบี ้ยในด้ านต่างๆ เช่น ขอบเขตความเสี่ยงของรายได้ และขอบเขตความเสี่ยงของ
มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ โดยคณ ะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิ น (Asset & Liability
Management Committee: ALCO) ได้ รั บ มอบอ านาจจากคณ ะกรรมการธนาคารให้ เป็ น
ผู้ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยให้ อยู่ภายในโครงสร้ างและขอบเขตเพดาน
ความเสี่ยงที่กาหนด
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ธนาคารฯ มีแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย เพื่อรองรับผลกระทบจากความ
ผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย เช่น การปรับสมดุลระหว่างสินทรัพย์และหนี ้สิน หรื อการกาหนดระดับ
ความแตกต่ า ง (Mismatch) ของระยะเวลาการปรั บ อัต ราดอกเบี ย้ ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิ น
ที่เหมาะสม โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทั ง้ ภายในและภายนอกของธนาคารฯ รวมทัง้
การคาดการณ์แนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ยจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคารฯ
3.

ความเสี่ยงสภาพคล่ อง
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้ เมื่อครบกาหนด
เนื่องจากธนาคารฯ ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็ นเงินสดได้ ทันหรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ เพียงพอ
สาหรับการดาเนินงาน จนทาให้ เกิดความเสียหายแก่ธนาคารฯ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และ
หนีส้ ิ น (Asset & Liability Management Committee: ALCO) มี หน้ าที่ กากับ ดูแลการบริ หารสภาพคล่อ ง
เพื่อให้ ธนาคารฯ มีสภาพคล่องเพียงพอในการดาเนินธุรกิจทังสกุ
้ ลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ ้นได้ และสามารถดารงระดับสภาพคล่องสูงกว่าขันต
้ ่าตามเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทยก าหนด ซึ่ง ต้ อ งอยู่ ภ ายในกรอบความเสี่ ย งที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงและได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารฯ ธนาคารฯ กาหนดให้ มีการทบทวนนโยบาย
แผนและกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องทังในภาวะปกติ
้
และภาวะวิกฤติอย่างสม่าเสมอ
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ หรื ออาจมีการทบทวนเป็ นกรณีพิเศษหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญอันอาจ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการบริ หารสภาพคล่องตามนโยบายหรื อแผนงานดังกล่าว เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายหลักของธนาคารฯ โครงสร้ างขององค์กร กฎเกณฑ์ของทางการและสภาวะตลาดที่อาจเปลี่ยนแปลง
ไป ทัง้ นี ้ ธนาคารฯ และบริ ษั ทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ของธนาคารฯ แต่ละบริ ษัท จะบริ หารความเสี่ย ง
ด้ านสภาพคล่องแยกจากกัน
บริ หารเงิน (Balance Sheet Management) เป็ นผู้รับผิดชอบในการบริ หารสภาพคล่องในระดับภาพรวม
โดยมี ธุรกิ จ ตลาดเงิน (Capital Markets) เป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารสภาพคล่ อ งรายวัน นอกจากนี ้
บริ ห ารเงิ น ยั ง ท าหน้ าที่ วั ด ความเสี่ ย งด้ านสภาพคล่ อ ง และรายงานการบริ ห ารสภาพคล่ อ งต่ อ
คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน ส่วนบริ หารความเสี่ยงด้ านตลาด (Market Risk Management)
ทาหน้ าที่ ระบุ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
ในการบริหารสภาพคล่อง ธนาคารฯ มีการติดตามดูแลแหล่งเงินทุนและความสามารถในการเข้ าถึงตลาดทุน
อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ให้ ความสาคัญ ในการถื อครองสินทรัพ ย์ ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็ น
เงินสดได้ เร็วหรื อสามารถใช้ เป็ นหลักประกันในการระดมเงินทุนได้
เมื่อพิจารณาแหล่งเงินทุนของธนาคารฯ โดยส่วนใหญ่แหล่งเงินทุนที่สาคัญของธนาคารฯ มาจากเงินฝาก
โดยธนาคารฯ มี ก ลยุทธ์ ในการจัด หาเงิน ทุน จากเงิน ฝากอย่างต่อ เนื่อ งเพื่ อ เสริ มสร้ างฐานะทางการเงิน
ให้ แข็งแกร่ งและมีผลประกอบการที่ น่าพอใจอันจะช่วยเสริ มสร้ างความมั่น ใจให้ แก่ลู กค้ าและผู้ฝากเงิน
ธนาคารฯ ให้ ความสาคัญในการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง โดยรักษาระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง
และติดตามระดับความเสี่ยงเป็ นรายวัน และรายเดือน รวมทัง้ กาหนดขอบเขตสาหรับตัวบ่งชีร้ ะดับความ
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เสี่ยง (Risk Indicators Limit) และการดาเนินการต่างๆ เพื่อควบคุ มความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
นอกจากนี ้ธนาคารฯ ได้ จดั ทาแผนรองรับเหตุฉกุ เฉินด้ านสภาพคล่อง เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิภายใต้
สถานการณ์ วิกฤติที่อาจเกิดขึน้ ซึ่งมี การระบุถึงบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง แผนการจัดหาเงินทุน
แผนการสื่อสารและติดต่อกับลูกค้ า เป็ นต้ น
4.

ความเสี่ยงที่มิใช่ ด้านการเงิน
ความเสี่ยงที่มิ ใช่ด้ านการเงิน (Non-financial risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิด ความเสียหายทัง้ ที่เป็ น
ตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน อันเป็ นผลมาจากความไม่เพียงพอหรื อความบกพร่องของกระบวนการปรับปรุงภายใน
บุ ค ลากร ระบบงานของธนาคารฯ หรื อ จากเหตุ ก ารณ์ ภ ายนอกธนาคารฯ ทัง้ หมด รวมถึ งความเสี่ ย ง
ด้ านกฎหมาย แต่ ไ ม่ ร วมความเสี่ ย งด้ านกลยุ ท ธ์ (Strategic Risk) และความเสี่ ย งด้ านชื่ อ เสี ย ง
(Reputational Risk) ธนาคารใช้ วิธี Basic Indicator Approach (BIA) โดยใช้ รายได้ จ ากการด าเนิ น งาน
(Gross Income) เป็ น ค่ า ตัว แทนในการค านวณมูล ค่ า เที ย บเท่ า สิ น ทรั พ ย์ ต ามน า้ หนั ก ความเสี่ ย งด้ า น
ปฏิบตั ิการ (RWA)
การบริ หารความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงินของธนาคารฯ ดาเนินการโดยผ่านโครงสร้ างการกากับดูแลซึ่งมี
คณะกรรมการธนาคารฯ เป็ นผู้รับผิดชอบระดับสูงสุดในการบริหารความเสี่ยงของทังองค์
้ กร คณะกรรมการ
ธนาคารฯ ได้ มอบอานาจให้ กบั คณะกรรมการด้ านความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน (Bank Non-Financial Risk
Committee - BNFRC) ซึ่งมีประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นประธานคณะกรรมการ ทาหน้ าที่บริ หารจัดการ
ความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน ของธนาคารฯ และบริ ษัทในเครื อ โดยดาเนินการกาหนดกลยุทธ์ให้ มนั่ ใจว่ามี
การจัดการนโยบายและกากับดูแลด้ วยกับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้ วน
ธนาคารมีหลักการ “แนวป้องกัน 3 ระดับ” (3 lines of defense risk governance model) ที่สอดคล้ องกับ
แ น ว ท า ง COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission)
ธนาคารฯ ได้ จัดให้ มีคณะกรรมการด้ านความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน (Non-Financial Risk Committee)
อีก 3 คณะในระดับสายงานธุรกิจ ประกอบด้ วย ธุรกิจรายย่อย ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมี
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการธุรกิจ (CRBO) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ าเอสเอ็มอี
(CSBO) และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าธุรกิจ (CWBO) เป็ นประธานตามลาดับ และขึ ้นตรงต่อ BNFRC
เพื่อให้ “แนวป้องกัน 3 ระดับ ” มีประสิทธิผล จากระดับล่างขององค์กรและให้ ผ้ ูบริ หารระดับล่างสามารถ
ปรับปรุงและบริหารความเสี่ยงด้ านกากับการปฏิบตั ิงานและการปฏิบตั ิการภายในหน่วยงาน
ภายใต้ หลักการ “แนวป้องกัน 3 ระดับ” (3 lines of defense risk governance model) สายงานธุรกิจและ
สายงานสนับสนุน (BU/SU) เป็ นแนวป้องกันชันที
้ ่หนึ่ง รับผิดชอบหลักในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงที่
มิใช่ด้านการเงินของหน่วยงานของตน บริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการธุรกิจ (Business Operational Risk
Management: BORM) เป็ นหน่วยงานจัดตั ้งขึน้ ภายใต้ สายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน ในการบริ หาร
และควบคุมความเสี่ยง โดยมีสายการรายงานร่วม (Joint reporting line) ต่อ CORM ทังนี
้ ้ BORM ทาหน้ าที่
ให้ คาปรึกษาและสนับสนุนสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน ในการนานโยบายที่มิใช่ด้านการเงินไปใช้
ควบคุมและวัดผลสถานะระดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
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ธนาคารได้ จัดตัง้ Corporate Operational Risk Management (CORM) ขึน้ ต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ด้ านบริหารความเสี่ยง (CRO) เป็ นแนวป้องกันชันที
้ ่ 2 ทาหน้ าที่ในการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง เช่น
ความเสี่ยงด้ านกระบวนการ ความเสี่ยงด้ านควบคุม ความเสี่ยงด้ านกิจกรรมไม่ได้ รับอนุญาต ความเสี่ยง
ด้ านข้ อมูล ความเสี่ยงด้ านแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงด้ านทุจริ ต ความเสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยส่วนบุคคลและทางกายภาพและความปลอดภัยในที่ทางาน CORM กาหนดนโยบายด้ าน
บริ หารความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงินเพื่ อให้ แน่ใจว่าความเสี่ยงจะถูกระบุอย่างถูกต้ อง มี การประเมิ นผล
ตรวจสอบ วิเคราะห์และรายงานอย่างเป็ นระบบและสอดคล้ องกัน นโยบายที่กาหนดขึ ้นนี ้เป็ นหลักการเพื่อให้
มีการส่งมอบ รักษาและกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน
กากับ การปฏิ บัติงาน (Compliance) เป็ นแนวป้องกันชัน้ ที่ 2 ท าหน้ าที่ ในการกากับดูแลความเสี่ยงด้ าน
กฏเกณฑ์ ท างการ (Compliance risk) ซึ่ งเป็ น หนึ่ งในประเภทความเสี่ ย งที่ มิ ใช่ ด้ า นการเงิ น ก ากับ การ
ปฏิบัติงานกาหนดนโยบายด้ านการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ ทางการ (Compliance Risk Policy) เพื่อใช้ ถื อ
ปฏิบตั ิ (ดูรายละเอียดในหัวข้ อ 6. ปั จจัยความเสี่ยงอื่นๆ)
กฏหมาย (Legal) และควบคุม การเงิน (Financial Control) เป็ น แนวป้ อ งกัน ชัน้ ที่ 2 ขึ น้ ตรงต่ อ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่ บริ หารด้ านบริ หารความเสี่ยง และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน ตามลาดับ ทาหน้ าที่
ในการกากับดูแลความเสี่ยงด้ านกฏหมายและความเสี่ยงด้ านการเงินซึง่ อยู่ภายใต้ ประเภทความเสี่ยงที่มิใช่
ด้ านการเงิน
หน่วยงานตรวจสอบทาหน้ าที่เป็ น “แนวป้องกันชัน้ ที่สาม” ภารกิจของสายงานตรวจสอบคือการตรวจสอบ
โดยอิสระเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามาตรการควบคุมภายในซึ่งดาเนินการโดยแนวป้องกันชัน้ ที่หนึ่ง (หน่วยงานธุรกิจ
และหน่วยงานสนับสนุน) และแนวป้องกันชัน้ ที่สอง (บริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการองค์กร กากับการ
ปฏิบตั ิงาน กฏหมาย และควบคุมการเงิน) ได้ รับการออกแบบอย่างดีและสามารถควบคุ มความเสี่ยงในการ
ท าธุ ร กิ จ ของธนาคารฯ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ทั ง้ นี ้ ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ตรวจสอบจะให้ ค าแนะน าที่
เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาล กรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ธนาคารฯ ได้ กาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement: RAS) และนโยบายต่าง ๆ
เพื่อใช้ ในการบริหารความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงินซึง่ ครอบคลุมถึงกระบวนการและเครื่ องมือการบริหารความ
เสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงินที่สาคัญ ตามหลักเกณฑ์ Basel New Capital Accord (Basel II) อาทิ การประเมิน
ความเสี่ยงและการควบคุมด้ วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment: R&CSA) ดัชนีชี ้วัดความเสี่ยง
ที่ ส าคั ญ (Key Risk Indicators: KRI) การจั ด การเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย ง (Incident Management) การ
ติดตามความคืบหน้ าของแผนการจัดการความเสี่ยง (Action Tracking) กระบวนการอนุมตั ิผลิตภัณฑ์และ
บริ ก ารใหม่ (Product and Service Approval Process: PSAP) นโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งจากการใช้
บริ ก ารจากผู้ ให้ บริ ก ารภายนอก (Outsourcing Risk Management) และแผนรองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
อย่างต่อ เนื่ องและแผนฉุกเฉิ น ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP / DRP) และการควบคุม ที่สาคัญ ในการ
ทดสอบ (KCT)
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ธนาคารฯ ก าหนด ระดับ ความเสี่ ยงที่ ยอมรับ ได้ Risk Appetite Statement (RAS) โดยระบุป ระเภทและ
ระดับความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้ องกับด้ านการเงินที่ธนาคารฯ จะรับได้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
RAS กาหนดขึน้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจริงคงเป็ นไปตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่
เกิดขึ ้นนันได้
้ ถกู ตรวจพบและควบคุมทันเวลา
RAS กาหนดขึ ้นโดยพิจารณาจากวิสยั ทัศน์ของธนาคารฯ TMB Way กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และข้ อมูลสถิติที่
ผ่านมา โดย กาหนดทัง้ เชิงปริ มาณและคุณภาพ RAS เชิงปริ มาณสามารถวัดได้ และสอดคล้ องกับลาดับ
ความสาคัญของกลยุทธ์องค์กร RAS เชิงคุณภาพเป็ นการอธิบายความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวกับการเงินที่ธนาคารฯ
ยอมรับได้ หรื อยอมรับไม่ได้ ในเชิงทัศนคติและพฤติกรรมขององค์กรโดยรวม กระบวนการการวัดผล ติดตาม
และการรายงาน RAS จะด าเนิ น การโดยจัด ท า Non-Financial Risk Dashboard (NFRD) ซึ่ ง จัด ท าขึ น้
อย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่จะส่งเสริ มการบริ หารความเสี่ยงเชิงรุ ก ในกรณี ที่ธนาคารฯ มีความเสี่ยง
เกินกว่าระดับที่กาหนดไว้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะบ่งชีป้ ระเด็นปั ญหาที่เกิดในรายงาน NFRD ที่เสนอต่อ
BNFRC ซึง่ ผู้บริหารและพนักงานต้ องดาเนินการแก้ ไขเพื่อให้ ความเสี่ยงกลับมาอยู่ภายในระดับที่รับได้
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้ วยตนเอง (R&CSA) เป็ นกระบวนการที่ใช้ ในการระบุ ประเมินความ
เสี่ยงที่สาคัญและการควบคุม รวมถึงการพิจารณาแผนการจัดการลดความเสี่ยง นอกจากนี ้ ธนาคารฯ ยังได้
กาหนดดัชนี ชีว้ ัดความเสี่ยงที่สาคัญ ระดับ องค์กรและระดับธุรกิจเพื่อเป็ นสัญ ญาณเตือนให้ กับผู้บ ริ หาร
ทุกระดับเพื่อดาเนินการจัด การและควบคุมความเสี่ยงในเชิงรุก การบริหารเหตุการณ์ ความเสี่ยง (Incident
Management) เป็ นกระบวนการที่ช่วยในการตรวจหา แก้ ไข และวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงการ
เก็ บ ข้ อ มูล ความเสี ย หาย การรายงานเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งและการจัด การแก้ ไขเป็ น สิ่ งสาคัญ ที่ ท าให้
ผู้บริ หารเข้ าใจและตระหนักถึงต้ นทุนหรื อค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากเหตุการณ์ ความเสี่ยง จุดอ่อนในการควบคุม
ความเสี่ยง และภาพรวมของความเสี่ยงที่มีในธนาคารฯ ธนาคารฯ ใช้ ระบบการบริ หารความเสี่ยง (GRC
System) เป็ นเครื่ องมือในการรายงานเหตุการณ์ ความเสี่ยง การติดตามความคืบหน้ าของการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง (Action Tracking Module) ทัง้ รายการที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ (Audit Item) และ
จากวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การตรวจสอบ (Non-audit Item) เพื่อให้ มนั่ ใจทุกเหตุการณ์ได้ รับการติดตามและแก้ ไข
อย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ธนาคารฯ ได้ กาหนดแนวทางการอนุมัติผลิตภัณฑ์และบริ การที่ออกใหม่และทบทวนผลิตภัณฑ์และบริ การ
(Product and Service Approval Process: PSAP) ที่มีอยู่ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ธนาคารฯ
เสนออยู่ภายใต้ หลักการของความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบโดยกาหนดให้ มีการระบุและจัดการความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ อย่างเหมาะสม รวมทัง้ มีโครงสร้ างพืน้ ฐานและการควบคุมที่จาเป็ นอย่างเพียงพอที่จะ
สนับสนุนธุรกิจใหม่ดงั กล่าวให้ ดาเนินการภายใต้ ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารฯ ยอมรับได้
ธนาคารฯ ได้ กาหนดให้ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการใช้ บริการจากผู้ให้ บริการภายนอก (Outsourcing
Risk Management) เพื่อกาหนดหลักการและมาตรฐานในการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึน้ อย่างมี
ประสิทธิผล

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ธนาคารฯ ได้ จดั ให้ มีนโยบายและมาตรฐานการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCM) ซึง่ กาหนดแนวทางให้ กับ
ทุกหน่วยงานในการพัฒนาแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจภายใต้ บริหาร
ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการองค์กร ทาหน้ าที่กากับดูแลการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้ เป็ นไปตามนโยบาย
และมาตรฐานดังกล่าว รวมทังประเมิ
้
นระดับความพร้ อมและประสานงานการพัฒนาแผนเพื่อให้ ธนาคารฯ
มีความพร้ อมในด้ านการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง/การกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP/DRP)
ธนาคารฯ ได้ กาหนด การทดสอบการควบคุมที่สาคัญ ( Key Control Testing: KCT) เพื่อเป็ นแนวทางและ
มาตรฐานสาหรับหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงาน KCT เป็ นวิธีการและกระบวนการ
สาหรับการระบุการควบคุมที่สาคัญ การบารุ งรักษาและการทดสอบเพื่อให้ มั่นใจว่ากิจกรรมทางธุรกิจที่
ไม่เกี่ยวข้ องกับด้ านการเงิน มีความเสี่ยงอยู่ภายในระดับที่ธนาคารฯ ยอมรับได้ มีการควบคุมที่มีประสิทธิผล
และสร้ างวัฒนธรรมป้องกันความเสี่ยงเชิงรุก
การบริ หารความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้ องกับด้ านการเงินของบริษัทย่อย มีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับนโยบาย
และกรอบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารฯ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ บริ ษัทย่อยมีการจัดองค์กรเพื่อการ
บริหารความเสี่ยงเป็ นของตนเอง และใช้ เครื องมือบริ หารความเสี่ยง อาทิ R&CSA Incident reporting KRI
และ BCP
5.

ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
ธนาคารฯ ตระหนักดีถึงความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึน้ ซึ่งเป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการกาหนดแผน
กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ การนากลยุทธ์ ไปปฏิบัติและการควบคุมเชิงกลยุทธ์ ที่อาจจะไม่เหมาะสมและ/หรื อ
ไม่สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกองค์กร
ธนาคารฯ ได้ กาหนดวิสัยทัศน์ ที่จะ “จุดประกายให้ ทุกคนใช้ พลังของตนเอง เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ ดีขึน้ ” โดย
จัดการดาเนินกลยุทธ์การใช้ เงินฝากเป็ นตัวนา (Deposit-Led Strategy) และการมุ่งเป็ นธนาคารเพื่อธุรกรรม
ทางการเงิ น ที่ เป็ น เลิ ศ (Transactional Banking Excellence) เพื่ อ สร้ างฐานที่ มั่น คงส าหรั บ การเติ บ โต
อย่างยัง่ ยืน ธนาคารฯ ได้ จดั ทาแผนกลยุทธ์ 5 ปี ซึ่งกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนเพื่อมุ่งสู่การเป็ น
ผู้นาตลาดด้ านเงินฝาก ธนาคารฯ จะมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์นีใ้ ห้ ทันสมัยตามสิ่งแวดล้ อมและตลาด
ในแต่ละปี
เพื่ อ ที่ จ ะบริ ห ารความเสี่ ย งได้ อ ย่ างเหมาะสมยิ่ งขึ น้ ธนาคารฯ ได้ ป รั บ ปรุ ง กระบวนการติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานและการควบคุมความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ นอกจากนี ้ ยังได้ จดั ให้ มี การประชุมระหว่างผู้บริหารและ
หน่วยงานทางธุรกิจต่างๆ เพื่อติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ พร้ อมกับการเสนอแนวทางแก้ ไข
หากไม่สามารถดาเนินงานได้ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และได้ เริ่ มพัฒ นารายงานความเสี่ยงด้ าน
กลยุท ธ์ (Strategic Risk Dashboard) เพื่ อ รายงานให้ ผ้ ูบ ริ ห ารทราบและตระหนักถึ งสถานะความเสี่ ย ง
ตลอดจนการจัดทาการประเมินผลตนเอง (Control Self-Assessment) ในความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์เป็ นรายปี
โดยรวมแล้ วธนาคารฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการบริ หารความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ โดยเริ่ ม
ตั ้งแต่กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ การจัดองค์กรและอัตรากาลัง การดาเนินโครงการต่างๆ ตลอดจน
กระบวนการติดตามและควบคุมการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์หลักของธนาคารฯ และมีการทบทวน
ปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์อย่างสม่าเสมอ
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6.

ปั จจัยความเสี่ยงอื่นๆ
6.1

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
ศู น ย์ วิ เ คราะห์ เ ศรษฐกิ จ ของธนาคารฯ หรื อ TMB Analytics คาดเศรษฐกิ จ ไทยในปี 2562
มีแนวโน้ มเติบโตที่ร้อยละ 3.8 ชะลอตัวลงเล็กน้ อยจากร้ อยละ 4.1 ในปี ก่อน ปั จจัยหลักที่ขบั เคลื่อน
เศรษฐกิจเป็ นเครื่ องยนต์ในประเทศทัง้ การบริ โภคภาคเอกชนที่มีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนื่อง การ
ลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มดีโดยมีปัจจัยหนุนจากการขยายกาลังการผลิตในหลายอุตสาหกรรม
และคาดเริ่ มมีการลงทุนของอุตสาหกรรม S-Curve ที่ได้ รับการอนุมัติจาก BOI ในปี 2559-2560
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ปิ โตรเคมี เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวโน้ มการย้ ายฐาน
การผลิตมาไทย สอดคล้ องกับการลงทุนภาครัฐที่มีความชัดเจนต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของ
โครงสร้ างพืน้ ฐานที่รองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรื อ EEC เช่น รถไฟ
ความเร็วสูงเชือ่ ม 3 สนามบิน สนามบินและศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา ท่าเรื อแหลมฉบัง คิดเป็ น
เม็ดเงินกว่า 1 แสนล้ านบาท
ขณะที่ ปั จ จัย ภายนอกจะเป็ น ความเสี่ ย งต่ อ การขยายตัว ของเศรษฐกิ จ ชัด เจนมากขึ น้ ในปี นี ้
ทังเศรษฐกิ
้
จโลกที่มีแนวโน้ มชะลอลงโดยล่าสุดกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรื อ IMF ปรับลด
คาดการณ์เศรษฐกิจโลกเติบโตที่ร้อยละ 3.5 จากเดิมมองที่ร้อยละ 3.7 และประเด็นความเสี่ยงจาก
สงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯกับจีนที่อาจทวีความรุนแรงขึน้ กดดันปริ มาณการค้ าโลก โดย IMF
มองว่ า ปริ ม าณการค้ า โลกจะขยายตัว ที่ ร้ อยละ 4.0 ชะลอลงจากปี ก่ อ นหน้ า สอดคล้ อ งกั บ
ศูนย์ วิเคราะห์ ฯคาดมูลค่าส่งออกของไทยจะเติบโตชะลอลงที่ร้อยละ 4.3 จากร้ อยละ 6.7 ในปี
ก่อนหน้ า นอกจากนี ้ ความเสี่ยงด้ านนโยบายการเงิน ของประเทศเศรษฐกิจหลัก เป็ นสิ่ งที่ ต้อ ง
ติดตาม โดยเฉพาะความไม่แน่นอนการปรับขึ ้นดอกเบี ้ยอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่ง
อาจส่งผลให้ เกิดความผันผวนต่อเงินทุนเคลื่อนย้ าย และส่งผลกระทบต่อทิศทางตลาดการเงิน
ในประเทศ ทัง้ อัตราดอกเบี ้ยและค่าเงินบาท โดยอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของไทยมีแนวโน้ มที่ปรับ
สูงขึน้ จากร้ อยละ 1.75 เป็ นร้ อยละ 2.0 ณ สิน้ ปี ส่วนค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเผชิญ ความผันผวน
ที่สูงขึน้ นอกจากนีย้ ังต้ องติดตามราคาสินค้ าเกษตรที่สาคัญ เช่น ยางพารา มันสาปะหลังและ
ปาล์มนา้ มัน ที่ยังอยู่ ในระดับต่าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริ โภคภาคเอกชน ขณะที่ปัจจัยเสี่ยง
ภายในประเทศมีแนวโน้ มลดลง โดยเฉพาะด้ านเสถียรภาพทางการเมือง
ธนาคารฯ ตระหนักดีถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึน้ และให้ ความสาคัญ กับการ
บริ หารความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิ จของธนาคารฯ คอยติดตามและประเมิน
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและเครื่ องชี ้วัดต่างๆ พร้ อมทังประสานงานกั
้
บหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอยู่
ตลอด เพื่อให้ มนั่ ใจว่าธนาคารฯ มีความพร้ อมในการดาเนินงานและสามารถรองรับความผันผวน
ทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึน้ ได้ ตลอดจนเผยแพร่ ความรู้ บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเงิน และ
แนวโน้ มธุรกิจอุตสาหกรรมให้ กบั ลูกค้ าของธนาคารฯ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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6.2

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ในการดาเนินธุรกิจ ธนาคารฯ ต้ องปฏิบัติให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบ
ข้ อ บัง คับ อาทิ พระราชบัญ ญั ติ ธุ รกิ จ สถาบัน การเงิ น ประกาศและหนัง สื อ เวี ย นของธนาคาร
แห่ งประเทศไทย กฎหมายและกฎเกณฑ์ ของธุ รกิ จหลักทรัพ ย์ ซึ่งก าหนดตามพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและหนังสือเวียนที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย คณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน
พระราชบัญ ญั ติ ป ระกัน ชี วิต พระราชบัญ ญั ติ ป ระกัน วิน าศภัย ประกาศและหนังสือ เวีย นของ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิ น และกฎกระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อง นอกจากนี ้ ยั ง มี ก ฎหมายของ
หน่วยราชการต่างประเทศซึง่ มีผลกระทบต่อธุรกิจภายใต้ อตุ สาหกรรมธนาคารพาณิชย์ด้วย
หน่ ว ยงานก ากั บ การปฏิ บัติ งานท าหน้ าที่ ในการให้ ค าแนะน า ชี แ้ จงและให้ ค วามเห็ น ในเรื่ อ ง
กฎเกณฑ์ทางการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินธุรกิจและการปฏิบตั ิงานของ
ธนาคารฯ และบริษัทในกลุ่มเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ และระเบียบปฏิบตั ิงานภายใน
ของธนาคารฯ ความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ จะมีการรายงานต่อผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการ
เพื่อให้ มีการบริหารความเสี่ยงด้ านกฎเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี ้ ในปี 2561 หน่วยงานที่กากับ ดูแลสถาบันการเงินได้ ออกแนวนโยบาย รวมถึงหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ เพื่อให้ สถาบันการเงินถือปฏิบตั ิ สรุปหลักเกณฑ์ที่สาคัญได้ ดงั นี ้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) มุ่งเน้ นการกากับดูแลสถาบันการเงินเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ บริ การ
ทางการเงินให้ ได้ รับการบริการอย่างเป็ นธรรม (Market conduct) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ สอดล้ อง
กับสถานการณ์ ปัจจุบันเพื่อไม่ให้ เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการสร้ างนวัตกรรมทางการเงิน
ซึ่งธปท.ได้ ออกแนวโยบาย และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อกากับดูแลสถาบันการเงิน อาทิ การบริ หาร
จัดการด้ านการให้ บริ การลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม (Market conduct) กาหนดหลักเกณฑ์ครอบคลุม
ระบบงานที่ เกี่ ยวข้ อ งกับการให้ บ ริ ก ารแก่ลูกค้ าตัง้ แต่ต้ นจนจบ (end-to-end process) ซึ่งเป็ น
โครงสร้ างพื น้ ฐานสาคัญ ที่ จะท าให้ เกิ ดการให้ บ ริ ก ารที่ เป็ น ธรรม หลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับ ช่ องทาง
ให้ บริ การของธนาคารพาณิ ชย์ (Banking Channel) เพิ่มความยืดหยุ่นในขอบเขตการให้ บริ การ
และการขออนุญาตเพื่อรองรับการเปิ ด -ปิ ดสาขา การปรับเปลี่ยนรูปแบบสาขาและวันเวลาทาการ
ให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลู ก ค้ า เฉพาะกลุ่ ม ซึ่ ง ลู ก ค้ าสามารถได้ รั บ บริ ก าร
ผ่า นช่ อ งทางอื่ น ที่ มี ต้ น ทุน การให้ บ ริ ก ารที่ ต่ า ลงได้ เช่น ผ่ า นเครื่ อ งอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ mobile
banking การขยายประเภทตัวแทน (banking agent)
นอกจากนี ้ ในด้ านนโยบายกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธปท.ได้ ออกประกาศเจ้ าพนักงานควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน ผ่อนคลายหลักเกณฑ์ภายใต้ โครงการการปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน เพื่ออานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของภาคเอกชน (Ease of doing
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business) โดยการปรับปรุ งหลักเกณฑ์ และลดเอกสารประกอบการทาธุรกรรม การรวมประเภท
บัญ ชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposits – FCD) ซึ่งปั จจุบันมีอยู่หลาย
ประเภทเข้ าด้ ว ยกัน รวมถึ งผ่ อ นคลายหลัก เกณฑ์ เกี่ ย วกับ การประกอบธุ รกิ จ โอนเงิ น ระหว่า ง
ประเทศ ทั ง้ ในด้ านคุ ณ สมบั ติ แ ละรู ป แบบการให้ บริ ก าร เพื่ อ รองรั บ การให้ บริ ก ารรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ ้น
สานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ส านัก งาน ก.ล.ต.) ได้ อ อก
ประกาศเกี่ ย วกับการให้ บริ ก ารออกแบบการลงทุน (Wealth Advice) เพื่ อรองรับ การให้ บริ การ
Wealth Advice ที่มีการให้ คาแนะนาและนาเสนอ Investment Solutions คานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็ นสาคัญเพื่อรองรับเป้าหมายทางการเงินระยะยาว (Long Term Financial Well-being)
การออกหนังสือซักซ้ อมความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดให้ มีระบบงานและการดาเนินการในการจัดการ
เรื่ องร้ องเรี ยน เพื่อให้ ระบบการจัดการเรื่ องร้ องเรี ยนของธนาคารฯ มีประสิทธิ ภาพได้ มาตรฐาน
ลูกค้ าได้ รับการดูแลและใส่ใจแก้ ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล ธนาคารฯ มีมาตรการลงโทษพนักงานที่
กระท าผิ ดอย่ างมี ป ระสิท ธิ ผล ธนาคารฯ สามารถวิเคราะห์ ห าสาเหตุที่ แท้ จ ริ งของปั ญ หาและ
ปรับปรุงแก้ ไขหรื อมีมาตรการควบคุมเพิ่มเติม
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ ออกประกาศ
เกี่ ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ ป ระกันภัย ของบริ ษัท ประกันวินาศภัย
บริษัทประกันชีวิต และการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้ า
ประกั น วิ น าศภัย นายหน้ า ประกัน ชี วิ ต และธนาคาร ซึ่ง คปภ.ก าหนดให้ ต้ องมี ร ะบบงานที่ มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพการขายกรมธรรม์ประกันภัยในทุกช่องทางการขาย โดยรวมถึง
การบริ ห ารจัด การ การดูแล ควบคุม ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลพฤติก รรมในการขาย
ทุ ก ช่ อ งทาง เพื่ อ ให้ แ น่ ใจได้ ว่ า กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย และกระบวนการขายของผู้ เสนอขายใน
ทุกช่องทางได้ คานึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเป็ นสาคัญ
6.3

ความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น
ความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น คือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ หากผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นไม่เป็ นไป
ตามที่ผ้ ูถือหุ้นคาดหวัง โดยผลตอบแทนจากการถือหุ้นประกอบด้ วย ผลตอบแทนจากส่วนต่าง
ราคาหุ้น และ/หรื อผลตอบแทนจากเงินปั นผล ทัง้ นี ้ ธนาคารฯ มุ่งหวังที่จะสร้ างผลการดาเนินงาน
ให้ ดี อย่างสม่ าเสมอ รวมทัง้ ด าเนิน การบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างรอบคอบ เพื่ อที่ จะสร้ าง
ผลตอบแทนที่ ยั่ง ยืน ให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น ในระยะยาว อย่ า งไรก็ ดี ยังคงมี ปั จ จัย ภายนอกอื่ น ๆ ที่ อ ยู่
นอกเหนื อ การควบคุ ม ของธนาคารฯ ที่ อ าจส่ ง ผลให้ เกิ ด ความผั น ผวนต่ อ ราคาหุ้ นได้ เช่ น
สถานการณ์ การเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ กระแสการไหลเข้ าออกของเงินทุนจากต่างประเทศ
รวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นจาเป็ นที่จะต้ องศึกษาปั จจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของธนาคารฯ เหล่านี ้ และตัดสินใจลงทุนให้ เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถรับได้

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

81

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของธนาคารฯ (บัญชี 2)

6.4

ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่
6.4.1

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล
ความสาคัญ:
นวัตกรรมทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนัน้ สามารถสร้ างโอกาสให้ กับ
สถาบันการเงินเป็ นอย่างมากทังในด้
้ านการลดต้ นทุน การเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ า
แต่ในขณะเดียวกันธนาคารฯ อาจได้ รับผลกระทบหากไม่มีความพร้ อมต่อเทคโนโลยี
ใหม่ๆและนวัตกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อธนาคารฯ ที่
ยังคงใช้ แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และ การบริ การแบบดั ้งเดิม นอกจากนี ้ ความเสี่ยงในด้ าน
ความปลอดภัยของข้ อมูล ความมัง่ คงทางไซเบอร์ การทุจริ ตทางการเงินในรูปแบบต่างๆ
ก็เป็ นผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทลั เช่นกัน
มาตรการลดความเสี่ยง:
ธนาคารฯ ได้ ด าเนิ น โปรแกรมการเปลี่ ย นแปลงทางดิ จิ ทัล (Digital transformation)
ประกอบด้ วยการพัฒ นาด้ านดิจิทัลแบรนด์ (Digital branding) การทางานแบบอไจล์
(Agile) การปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐานไอที (IT infrastructure) การนาข้ อมูลมาวิเคราะห์
(Data analytics) และการสร้ างพันธมิตรธุรกิจทางดิจิทัล เพื่อเสริ มสร้ างความได้ เปรี ยบ
ในการแข่งขันให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทลั ธนาคารฯ ได้ ทาการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและประเมิน ความเป็ นไปได้ ของโอกาสที่เกิดจากนวัตกรรมทางการเงิน ฟิ นเทคค์
และเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิเช่น บิ๊กดาต้ า (Big data) ปั ญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเป็ นการ
ส่งมอบสิ่งที่ดีที่สดุ ให้ กบั ลูกค้ าของธนาคารฯ

6.4.2

ความมั่นคงทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ความสาคัญ:
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางเทคโนโลยีได้ ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้น
อย่างต่อเนื่องด้ านความมัน่ คงทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ า
ซึง่ สามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเชื่อมัน่ ชื่อเสียง และในกรณีที่ร้ายแรงที่สดุ
คื อ การได้ รั บ บทลงโทษทางกฏหมายและการถู ก ปรั บ หากธนาคารฯ ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการป้องกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการลดความเสี่ยง:
ธนาคารฯ เล็ งเห็ น ว่ า ความมั่น คงทางไซเบอร์ นัน้ มี ค วามส าคัญ ต่ อ ความยั่งยื น ของ
ธนาคารฯ จึ งได้ ลงทุน และจัด สรรทรั พ ยากรทัง้ ด้ านระบบไอที ให้ ค วามรู้ แก่ บุค ลากร
เพื่อให้ บริหารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารฯ ได้ กาหนดกลยุทธ์และกรอบการ
ดาเนินงานในการกากับดูแลอย่างเป็ นรูปธรรม นอกจากนี ้ บอร์ ดบริหารของธนาคารฯ ได้
กากับดูแลกลยุทธ์ กรอบการดาเนินงาน และความสัมฤทธิ์ผลของการดาเนินการอย่าง
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ใกล้ ชิด ธนาคารฯ ได้ ร่วมมือกับผู้กากับดูแลด้ านกฏเกณฑ์ (Regulator) ในการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับความมัน่ คงทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคลที่มีแนวโน้ มที่เข้ มงวดยิ่งขึน้ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ แน่ใจว่าข้ อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ า
จะได้ รับการปกป้องอย่างดีที่สดุ และสอดคล้ องกับกฏเกณฑ์ใหม่
6.4.3

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความสาคัญ:
ความเสี่ ย งด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เกิ ด ขึ น้ จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศสร้ าง
ผลกระทบต่อความเสี่ยงด้ านการเงินของธนาคารฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การให้ บริ การ
ทางการเงินกับลูกค้ าที่ไม่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้ อมจะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ
ธนาคารฯ แต่ยังส่งผลเชิงลบต่อความยั่งยืนของธนาคารฯ ในระยะยาวทัง้ ด้ านมูลค่ า
สินทรัพย์และผลประกอบการ
มาตรการลดความเสี่ยง:
ธนาคารฯ ตระหนักว่าธนาคารฯ มีส่วนสาคัญต่อการแก้ ไขปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศและสร้ างการเปลี่ ย นแปลงไปสู่ เ ศรษฐกิ จ คาร์ บ อนต่ อ ( Low-carbon
economy) ผ่านเครื่ องมือทางการเงิน ธนาคารฯ ได้ ใช้ นโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้ อมและสังคม (Environmental and Social Responsibility policy) เพื่อควบคุม
ความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคมจากการปล่อยกู้แก่กลุ่มธุรกิจอย่างเข้ มงวด
นอกจากนี ้ ธนาคารฯ เป็ นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่ออกพันธบัตรสีเขียว (Green bond)
ที่ เ ป็ นความร่ ว มมื อ กั บ บรรษั ทเงิ น ทุ น ระหว่ า งประเทศ (International Finance
Corporate: IFC) ในการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม เช่น ธุรกิจ
พลั ง งานหมุ น เวี ย น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนการขยายพอร์ ต การกู้ ยื ม สี เขี ย ว (Green
lending) ของธนาคารฯ

18.3

ประมาณการทางการเงินในปี ปั จจุบัน (ถ้ ามี)
ไม่มี

18.4

รายชื่อคณะกรรมการของธนาคารฯ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ ง

1.

นายประสงค์ พูนธเนศ

ประธานกรรมการ

2.

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์

กรรมการ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ ง

3.

นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส

กรรมการ

4.

นายสิงหะ นิกรพันธุ์

กรรมการอิสระ

5.

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

กรรมการอิสระ

6.

นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง

กรรมการ

7.

นายจุมพล ริมสาคร

กรรมการ

8.

นายวอน นิเจล ริกเตอร์

กรรมการ

9.

นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

กรรมการ

10.

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง

กรรมการอิสระ

11.

นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

กรรมการอิสระ

12.

นายปิ ติ ตัณฑเกษม

กรรมการ

ทังนี
้ ้ ตามข้ อมูลที่ธนาคารฯ ได้ รับจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธนาคารฯ ได้ รับแจ้ งว่าภายหลังการซื ้อขายหุ้นเสร็จสิ ้นอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของคณะกรรมการธนาคารฯ โดยเพิ่มจานวนกรรมการขึน้ จากเดิม 12 ท่าน เป็ น 14
ท่าน ซึง่ คาดว่าโครงสร้ างของคณะกรรมการธนาคารฯ ภายหลังการซื ้อขายหุ้น จะเป็ นดังนี ้
กรรมการ

จานวน

1.

กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อจาก ING

2 ท่าน

2.

กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อจากทุนธนชาต

2 ท่าน

3.

กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อจากกระทรวงการคลัง

2 ท่าน

4.

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

1 ท่าน

5.

กรรมการอื่น ๆ (เช่น กรรมการอิสระ และ/หรื อ บุคคลที่อาจ
ได้ รับเลือกจากการเสนอชื่อโดยกองทัพบก)

7 ท่าน

รวม
18.5

14 ท่าน
รายชื่อผู้บริหารของธนาคารฯ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562

ลาดับ
1.
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2.

นางมารี แรมลี

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ลูกค้ ารายย่อย

3.

นายเสนธิป ศรี ไพพรรณ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าธุรกิจ

4.

นางประภาศิริ โฆษิตธนากร

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน

5.

นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริหารความเสี่ยง

6.

นายมาร์ คสั โดเลงก้ า

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านปฏิบตั ิการ

18.6

รายชื่อผู้ถือหุ้นจานวน 10 รายแรกของธนาคารฯ ณ วันที่ 24 เมษายน 2562
ลาดับ

18.7

ชื่อ – นามสกุล

จานวนหุ้น
(หุ้น)

ร้ อยละ

1.

กระทรวงการคลัง

11,364,282,005

25.90

2.

ING BANK N.V.

10,970,893,359

25.02

3.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

4,440,084,852

10.13

4.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

749,436,044

1.71

5.

นางสมพร จึงรุ่งเรื องกิจ

618,000,000

1.41

6.

กองทัพบก

546,487,860

1.25

7.

N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5

542,441,700

1.24

8.

THE BANK OF NEW YORK MELLON

476,900,500

1.09

9.

STATE STREET EUROPE LIMITED

383,501,644

0.87

10.

กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

233,765,400

0.53

ข้ อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่ อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ างมีนัยสาคัญ (ถ้ ามี)
ไม่มี

19.

ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
ธนาคารฯ มีแผนการการจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียน (ตามรายละเอียด ข้ อ 9) ซึ่งรวมเป็ นจานวนเงินไม่น้อยกว่า
จานวนที่ต้องชาระค่าตอบแทนในการซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาต โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่ าการเข้ าทา
รายการมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู ต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น ประกอบกับเมื่อประเมินถึงความพร้ อมของ
แหล่งที่มาของเงินทุนในการเข้ าทารายการที่มาจากแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของธนาคารฯ ดังนัน้ คณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจและการเข้ าทารายการดังกล่าว
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20.

คดีหรือข้ อเรียกร้ องที่มีสาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่ างการดาเนินการ
(ก)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษัทย่อยถูกดาเนินคดีตามภาระหนังสือ
ค ้าประกันและสิทธิเรี ยกร้ องอื่น ๆ จานวน 58 คดี และ 63 คดี ตามลาดับ (เฉพาะธนาคาร: จานวน 55 คดี
และ 60 คดี ตามลาดับ) ซึ่งในการถูกฟ้องร้ องดาเนินคดีดังกล่าวเป็ นการเรี ยกให้ ธนาคารและบริ ษัทย่อย
รับผิดประมาณ 521 ล้ านบาท(1) และ 468 ล้ านบาท(1) ตามลาดับ (เฉพาะธนาคาร: 312 ล้ านบาท(1) และ
259 ล้ านบาท(1) ตามลาดับ)

(ข)

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยได้ รับรู้ประมาณการหนี ้สินที่อาจ
เกิดขึ ้นจากคดีฟ้องร้ องจานวนรวม 15 ล้ านบาท และ 44 ล้ านบาท ตามลาดับ (เฉพาะธนาคาร: จานวน 15
ล้ านบาท และ 44 ล้ านบาท ตามลาดับ) ซึง่ ฝ่ ายบริหารพิจารณาว่าประมาณการหนี ้สินดังกล่าวเพียงพอที่จะ
รองรับผลเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากคดีฟ้องร้ องข้ างต้ น
(1) ไม่รวมความรับผิดของธนาคารและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 1,830 ล้ านบาท และ
1,789 ล้ านบาท ตามลาดับ (เฉพาะธนาคาร: จานวน 1,307 ล้ านบาท และ 1,266 ล้ านบาท ตามลาดับ) ซึง่ ศาลชันต้
้ นหรื อศาลอุทธรณ์
มีคาพิพากษายกฟ้อง

21.

ผลประโยชน์ หรื อรายการที่ เกี่ ยวข้ องกั นระหว่ างธนาคารฯ กั บกรรมการ ผู้บ ริ หาร และผู้ถือ หุ้น ที่ถื อหุ้ น
ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้ อมตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ไม่มีรายการธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ธนาคารฯ ที่ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลไว้ แล้ ว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคารฯ ซึ่งได้ เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
รายการทางธุรกิจที่สาคัญ
รายการทางธุรกิจที่สาคัญกับผู้บริ หารสาคัญ และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ายน 2562 และ 2561 มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /1
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วม
หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ
ในกิจการ /2
3. บริษัทย่อย
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หนี ้สูญ
หนี ้สงสัย
รายได้
ค่าใช้ จ่าย จะสูญและ
ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้ จ่าย รายได้ จาก จากการ ขาดทุนจาก
รายได้ ค่าใช้ จ่าย และบริการ ค่าธรรมเนียม การดาเนิน ดาเนินงาน การด้ อยค่า
ดอกเบี ้ย ดอกเบี ้ย (กลับรายการ) และบริการ งานอื่น ๆ
อื่น ๆ (กลับรายการ)
(ล้านบาท)
5
156
125
4
18
96
16
-

-

-

-

-

-

-
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งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

หนี ้สูญ
หนี ้สงสัย
รายได้
ค่าใช้ จ่าย จะสูญและ
ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้ จ่าย รายได้ จาก จากการ ขาดทุนจาก
รายได้ ค่าใช้ จ่าย และบริการ ค่าธรรมเนียม การดาเนิน ดาเนินงาน การด้ อยค่า
ดอกเบี ้ย ดอกเบี ้ย (กลับรายการ) และบริการ งานอื่น ๆ
อื่น ๆ (กลับรายการ)
(ล้านบาท)
4. บริษัทร่วม
802
/3
5. ผู้บริหารสาคัญของธนาคารฯ
2
6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
6
1
4
7
/4
อื่น ๆ
หมายเหตุ: /1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ วของธนาคาร
/2 กิจการที่มีการควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญในกิจการ หมายถึง (1) กิจการที่เกี่ยวข้ องกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2) กิจการที่กิจการที่เกี่ยวข้ องกันของ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของทุนที่ชาระแล้ วของกิจการนัน้ (3) กิจการที่ธนาคารเป็ นผู้ถือหุ้น เกินร้ อยละ 10 ขึ ้นไปของทุนที่ชาระแล้ วของกิจการนัน้
(ไม่รวมกิจการที่ถือเป็ นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)
/3 ผู้บริหารสาคัญของธนาคาร หมายถึงกรรมการธนาคาร ผู้บริ หารในระดับหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึน้ ไป และ ผู้บริ หารในงาน
บัญชีหรือการเงินที่เกี่ยวข้ อง
/4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอื่น ๆ หมายถึง (1) สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ ชิดของผู้บริ หารสาคัญของธนาคาร (2) กิจการที่ผ้ บู ริ หารสาคัญของธนาคารและ
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ ชิดถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของทุนที่ชาระแล้ วของกิจการนัน้ (3) กิจการที่ผ้ บู ริ หารสาคัญของธนาคารและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ ชิด
เป็ นกรรมการที่มีอานาจควบคุม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็ นนัยสาคัญ

งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561

หนี ้สูญ
หนี ้สงสัย
รายได้
ค่าใช้ จ่าย จะสูญและ
ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้ จ่าย รายได้ จาก จากการ ขาดทุนจาก
รายได้ ค่าใช้ จ่าย และบริการ ค่าธรรมเนียม การดาเนิน ดาเนินงาน การด้ อยค่า
ดอกเบี ้ย ดอกเบี ้ย (กลับรายการ) และบริการ งานอื่น ๆ
อื่น ๆ (กลับรายการ)
(ล้านบาท)
1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
4
2
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วม
181
112
9
111
(18)
หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ
(1)
ในกิจการ
3. บริษัทย่อย
4. บริษัทร่วม
5. ผู้บริหารสาคัญของธนาคาร
2
6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ อง
8
กันอื่น ๆ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วม
หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ
ในกิจการ
3. บริษัทย่อย
4. บริษัทร่วม
5. ผู้บริหารสาคัญของธนาคาร
6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กันอื่น ๆ

หนี ้สูญ
หนี ้สงสัย
รายได้
ค่าใช้ จ่าย จะสูญและ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย รายได้ จาก จากการ ขาดทุนจาก
รายได้ ค่าใช้ จ่าย และบริการ ค่าธรรมเนียม การดาเนิน ดาเนินงาน การด้ อยค่า
ดอกเบี ้ย ดอกเบี ้ย (กลับรายการ) และบริการ งานอื่น ๆ
อื่น ๆ (กลับรายการ)
(ล้านบาท)
5
156
125
4
18
96
16
6

2
1

4
802
-

-

-

4

7

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วม
หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ
ในกิจการ
3. บริษัทย่อย
4. บริษัทร่วม
5. ผู้บริหารสาคัญของธนาคาร
6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กันอื่น ๆ

หนี ้สูญ
หนี ้สงสัย
รายได้
ค่าใช้ จ่าย จะสูญและ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย รายได้ จาก จากการ ขาดทุนจาก
รายได้ ค่าใช้ จ่าย และบริการ ค่าธรรมเนียม การดาเนิน ดาเนินงาน การด้ อยค่า
ดอกเบี ้ย ดอกเบี ้ย (กลับรายการ) และบริการ งานอื่น ๆ
อื่น ๆ (กลับรายการ)
(ล้านบาท)
4
2
177
112
(1)
9
111
(18)
-

8
2
4

1,501
-

-

800
-

8
2

-

รายการทางธุรกิจที่สาคัญกับผู้บริหารสาคัญ และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันสาหรับงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
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สาหรับงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วม
หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ
ในกิจการ
3. บริษัทย่อย
4. บริษัทร่วม
5. ผู้บริหารสาคัญของธนาคารฯ
6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กันอื่น ๆ

หนี ้สูญ
หนี ้สงสัย
รายได้
ค่าใช้ จ่าย จะสูญและ
ค่าใช้ จ่าย รายได้ จาก จากการ ขาดทุนจาก
ค่าธรรมเนียม
รายได้ ค่าใช้ จ่าย และบริการ ค่าธรรมเนียม การดาเนิน ดาเนินงาน การด้ อยค่า
ดอกเบี ้ย ดอกเบี ้ย (กลับรายการ) และบริการ งานอื่น ๆ
อื่น ๆ (กลับรายการ)
(ล้านบาท)

344

4
277

4

-

11

28
191

(38)

1
-

3
1

374
-

-

-

18

-

งบการเงินรวม
สาหรับงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วม
หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ
ในกิจการ
3. บริษัทย่อย
4. บริษัทร่วม
5. ผู้บริหารสาคัญของธนาคาร
6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กันอื่น ๆ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

หนี ้สูญ
หนี ้สงสัย
รายได้
ค่าใช้ จ่าย จะสูญและ
ค่าใช้ จ่าย รายได้ จาก จากการ ขาดทุนจาก
ค่าธรรมเนียม
รายได้ ค่าใช้ จ่าย และบริการ ค่าธรรมเนียม การดาเนิน ดาเนินงาน การด้ อยค่า
ดอกเบี ้ย ดอกเบี ้ย (กลับรายการ) และบริการ งานอื่น ๆ
อื่น ๆ (กลับรายการ)
(ล้านบาท)

22
341

9
222

24

-

15

11
199

58

1
2

2
2

-

-

-

43

(1)
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วม
หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ
ในกิจการ
3. บริษัทย่อย
4. บริษัทร่วม
5. ผู้บริหารสาคัญของธนาคาร
6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กันอื่น ๆ

หนี ้สูญ
หนี ้สงสัย
รายได้
ค่าใช้ จ่าย จะสูญและ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย รายได้ จาก จากการ ขาดทุนจาก
รายได้ ค่าใช้ จ่าย และบริการ ค่าธรรมเนียม การดาเนิน ดาเนินงาน การด้ อยค่า
ดอกเบี ้ย ดอกเบี ้ย (กลับรายการ) และบริการ งานอื่น ๆ
อื่น ๆ (กลับรายการ)
(ล้านบาท)

338

4
227

4

-

11

28
191

(38)

1
-

3
1

2,021
374
-

-

800
-

28
18

-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วม
หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ
ในกิจการ
3. บริษัทย่อย
4. บริษัทร่วม
5. ผู้บริหารสาคัญของธนาคาร
6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กันอื่น ๆ

หนี ้สูญ
หนี ้สงสัย
รายได้
ค่าใช้ จ่าย จะสูญและ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย รายได้ จาก จากการ ขาดทุนจาก
รายได้ ค่าใช้ จ่าย และบริการ ค่าธรรมเนียม การดาเนิน ดาเนินงาน การด้ อยค่า
ดอกเบี ้ย ดอกเบี ้ย (กลับรายการ) และบริการ งานอื่น ๆ
อื่น ๆ (กลับรายการ)
(ล้านบาท)

22
334

9
222

24

-

15

11
199

58

1
2

2
2

2,798
-

-

126

43

(1)

-

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันมีดงั ต่อไปนี ้
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1)

ยอดคงเหลื อ ที่ ส าคั ญ ระหว่ า งธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยกั บ ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562และ
31 ธันวาคม 2561สรุปได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร
30 มิถนุ ายน
31 ธันวาคม
2562
2561
(ล้านบาท)

เงินรับฝาก (รวมรายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน - ด้ านหนีส้ ิน)
ING Bank N.V.
ภาระผูกพัน - ตราสารอนุพันธ์ (1)
ING Bank N.V.
(1)

แสดงด้ วยยอดตามสัญญา (Notional amount)

10

12

4,612

4,867

15

16

ภาระผูกพันอื่น
ING Bank N.V.
2)

ยอดคงเหลือที่สาคัญระหว่างธนาคารและบริ ษัทย่อยกับกิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วมหรื อมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ
ในกิจการ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
30 มิถนุ ายน 31 ธันวาคม 30 มิถนุ ายน 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
(ล้านบาท)
รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน - ด้ านสินทรัพย์ และ
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรับ
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรื อมีอานาจควบคุม

10,262

14,351

10,262

14,351

ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรื อมีอานาจควบคุม

103

87

103

87

สินทรัพย์ อ่ ืน
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรื อมีอานาจควบคุม

3

-

3

-

13,971

11,789

13,971

11,789

เงินรับฝาก (รวมรายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน
- ด้ านหนีส้ นิ )
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรื อมีอานาจควบคุม

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
30 มิถนุ ายน 31 ธันวาคม 30 มิถนุ ายน 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
(ล้านบาท)
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จากัด
รวม

4
13,975

4
11,793

4
13,975

4
11,793

9,823

22,881

9,823

22,881

9

12

9

12

95,965

105,161

95,965

105,161

990

854

990

854

ตราสารหนีท้ ่อี อกและเงินกู้ยืม (รวมรายการระหว่ าง
ธนาคารและตลาดเงิน - ด้ านหนีส้ นิ )
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรื อมีอานาจควบคุม
หนีส้ นิ อื่น
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรื อมีอานาจควบคุม
ภาระผูกพัน - ตราสารอนุพนั ธ์ (1)
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรื อมีอานาจควบคุม
(1)
แสดงด้ วยยอด Notional amount
ภาระผูกพันอื่น
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรื อมีอานาจควบคุม
3)

ยอดคงเหลือที่สาคัญระหว่างธนาคารกับบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561
สรุปได้ ดงั นี ้

สินทรัพย์ อ่ ืน
บริษัท บริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จากัด
บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
รวม
เงินรับฝาก
บริษัท บริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จากัด
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
30 มิถนุ ายน 31 ธันวาคม 30 มิถนุ ายน 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
(ล้านบาท)
156
156

124
124

-

-

156
156

31

1
124
125

6

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของธนาคารฯ (บัญชี 2)

บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
รวม
4)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
30 มิถนุ ายน 31 ธันวาคม 30 มิถนุ ายน 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
(ล้านบาท)
99
50
99
50
99
50
130
56

ยอดคงเหลือที่สาคัญระหว่างธนาคารและบริ ษัทย่อยกับผู้บริหารสาคัญของธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ
31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
30 มิถนุ ายน 31 ธันวาคม 30 มิถนุ ายน 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
เงินให้ สินเชื่อสวัสดิการ
เงินรับฝาก

5)

5
29
249

(ล้านบาท)
10
28
223

5
29
249

10
28
223

ยอดคงเหลือที่สาคัญระหว่างธนาคารและบริ ษัทย่อยกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอื่น ๆ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2562 และ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
30 มิถนุ ายน 31 ธันวาคม 30 มิถนุ ายน 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
เงินรับฝาก
ภาระผูกพันอื่น

22.

768
7
275
111

(ล้านบาท)
1
768
7
126
275
1
111

1
126
1

สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาที่สาคัญในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
•

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ธนาคารขายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทย่อยของธนาคาร ในอัตราร้ อยละ 65 ทาให้ สัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือร้ อยละ 35 โดยมีกาไร
ที่เกิด จากการสูญ เสีย การควบคุม ในบริ ษั ทย่ อยดังกล่าวจ านวน 7,851 ล้ านบาท และ 7,625 ล้ านบาท

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ในงบการเงินเฉพาะธนาคาร และงบการเงินรวมตามลาดับ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย
จากัด จึงสิ ้นสุดการเป็ นบริ ษัทย่อยและกลายเป็ นบริ ษัทร่ วม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม ณ
วันที่สญ
ู เสียการควบคุมมีจานวน 4,513 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นมูลค่าตามบัญชีของธนาคารที่ มีอยู่ในบริ ษัทร่ วม
ในวัน ดังกล่าวในงบการเงิน รวม ส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมรั บรู้ เป็ นเป็ นกาไรที่เกิดจากการสูญ เสียการ
ควบคุมในบริ ษัทย่อยจานวน 4,227 ล้ านบาท โดยแสดงรวมอยู่ใน “กาไรสุทธิจากเงินลงทุน” ในงบกาไร
ขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม
ทัง้ นี ้ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จัด การกองทุ น ทหารไทย จ ากั ด ที่ ค งเหลื อ อยู่ ใ นอัต ราร้ อยละ 35
มีข้อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิในการซื ้อและสิทธิในการขายในอนาคต
•

สัญญาซื้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
ผู้ซอื ้

ธนาคารฯ

ผู้ขาย

ทุนธนชาต และ BNS

หุ้นที่ซอื ้ ขาย

หุ้นสามัญในธนาคารธนชาต เป็ นจานวนอย่างน้ อย 6,062,438,397 หุ้น ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 99.96 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต
้

ราคาซือ้ ขายหุ้น

ราคาซื ้อขายต่อหุ้นจะกาหนดจากสมการดังต่อไปนี ้
ราคาซื อ้ ขายหุ้ นในวั น ที่ =
ทารายการ (ราคาซื ้อขาย
หุ้นเบื ้องต้ น) ของธนาคาร
ธนชาต

มู ล ค่ าท างบั ญ ชี ข องธนาค ารธนชาตต าม
งบการเงินรวม

บวก: กาไรจากการปรับโครงสร้ างฯ
บวก: ส่วนเพิ่ม 9,245 ล้ านบาท
ลบ: มูลค่าทางบัญ ชีตามงบเฉพาะกิจการของ
ธนชาต โบรกเกอร์ ตามงบการเงินรวมของ
ธนาคารธนชาต
ลบ: มูลค่าทางบัญชีของ บลจ. ธนชาต ตามงบ
การเงินรวมของธนาคารธนชาต
หารด้ วย: จานวนหุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ ว
ทังหมดของธนาคารธนชาต
้
โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุด ของธนาคารธนชาตที่ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญ ชี รับ อนุญ าตของธนาคารธนชาต และข้ อ มูล ผลประกอบการของธนาคาร
ธนชาตในเดือนถัดไปภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่า ว ซึ่งเป็ น
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ข้ อมูลที่จดั ทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคารธนชาต (Management Account) และหักด้ วย
ส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทางการเงิน (TFRS 9) (ถ้ ามี)
โดยภายหลังวัน ที่ ท ารายการ ผู้ สอบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตของธนาคารธนชาตจะท าการ
ตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินของงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุดดังกล่าวของธนาคาร
ธนชาตภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดงบการเงินฉบับตรวจสอบล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันสิ ้นสุด
รอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันที่ทารายการเพื่อใช้ ในการคานวณราคา และปรับปรุงด้ วยกาไร
สุทธิเฉลี่ยต่อวันของธนาคารธนชาต บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ ตั ้งแต่วันที่ 1
มกราคมถึงวันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันที่ทารายการ คูณด้ วยจานวนวันตั ้งแต่วัน
แรกของเดือนจนถึงวันที่ทารายการ เพื่อใช้ ในการปรับราคาสุดท้ าย (ราคาสุดท้ าย) ตาม
เกณฑ์การกาหนดราคาต่อไป
หากวันที่ทารายการเกิดในเดือนธันวาคม 2562 จะใช้ งบการเงินจากงบการเงินรวมของ
ธนาคารธนชาตสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชี ที่
ได้ รับอนุญาต และข้ อมูลผลประกอบการรวมของธนาคารธนชาต ซึง่ จัดทาโดยฝ่ ายจัดการ
ของธนาคาร สาหรับรอบเดือนตุลาคม 2562 เพื่ออ้ างอิงการกาหนดราคาเบื ้องต้ น และจะ
ใช้ ง บการเงิ น รวมของธนาคารธนชาตสิ น้ สุด วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2562 ที่ ผ่ า นการ
ตรวจสอบจากผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต บวกด้ ว ยก าไรสุ ท ธิ เฉลี่ ย ต่ อ วัน ตั ง้ แต่ วัน ที่ 1
มกราคมถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คูณ กับจานวนวันตั ้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
จนถึงวันที่ทารายการ เพื่ออ้ างอิงการกาหนดราคาสุดท้ าย
การปรั บ ราคาและช าระเงิน สาหรั บ ราคาขายหุ้ น ธนาคารธนชาตในส่ ว นของผู้ถื อ หุ้ น
รายใหญ่ของธนาคารธนชาต ได้ แก่ ทุนธนชาต และ BNS จะพิจารณาจาก มูลค่าส่วนต่าง
ของราคาเบื ้องต้ นและราคาสุดท้ ายของราคาขายหุ้นธนาคารธนชาต กับมูลค่าส่วนต่าง
ของราคาซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ณ วันที่ทารายการ และราคาซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของธนาคารฯ ตามเกณฑ์ กาหนดราคาซื ้อหุ้นสามัญ ของธนาคารฯ โดยอ้ างอิง
ข้ อมูลทางการเงินของธนาคารฯ ตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุดโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของธนาคารฯ บวกด้ วยกาไรสุทธิเฉลี่ยต่อวันตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2562 คูณกับจานวนวันตั ้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ทารายการ
เพื่ออ้ างอิงการกาหนดราคาสุดท้ า ย เพื่อชาระส่วนต่างของมูลค่าขายหุ้นธนาคารธนชาต
และมูลค่าซื ้อหุ้นธนาคารฯ ระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และธนาคารฯ ต่อไป
สาหรับเงื่อนไขการปรับราคาการขายหุ้นธนาคารธนชาต และการชาระเงินสาหรับผู้ถือหุ้น
รายย่อยของธนาคารธนชาต ปรากฏดังนี ้
1)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

กรณี ที่ มูล ค่ าตามราคาเบื อ้ งต้ น ต่ า กว่ าราคาสุด ท้ า ยของราคาขายหุ้น ธนาคาร
ธนชาต ธนาคารฯ จะจ่ายเงินส่วนต่างให้ กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่
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ขายหุ้นธนาคารธนชาต
2)
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กรณี ที่ มูลค่ าตามราคาเบื อ้ งต้ น สูงกว่า ราคาสุด ท้ ายของราคาขายหุ้น ธนาคาร
ธนชาต ธนาคารฯ จะยกประโยชน์ ให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ นรายย่ อ ยของธนาคาร
ธนชาตที่ขายหุ้นธนาคารธนชาตดังกล่าว

การเลิกสัญญา

คู่สญ
ั ญาจะต้ องเจรจาเพื่อตกลงกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการซื ้อขายหุ้น หาก (1) ราคา
ซื ้อขายเบื ้องต้ น เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตซึง่ คานวณโดย
อ้ างอิงตามงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ วสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ น
สัดส่วนตั ้งแต่ร้อยละ 15 ขึ ้นไป หรื อ (2) ในกรณีที่มลู ค่าทางบัญชีของธนาคารฯ ภายหลัง
จากการออกและเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับ TSR และการออกและเสนอขายหุ้นให้ แก่บคุ คล
ในวงจากัด ซึ่งอ้ างอิงตามข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน
2562 ของธนาคารฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารฯ และ
ข้ อมู ล ทางการเงิ น ของธนาคารฯ ที่ จั ด ท าโดยฝ่ ายจั ด การของธนาคารฯ ส าหรั บ
ผลประกอบการภายหลัง จากวัน ที่ สิ น้ สุด ของงบการเงิน ที่ ต รวจสอบแล้ ว ฉบับ ล่ า สุด
ดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากมูลค่าทางบัญชีของหุ้นของ
ธนาคารที่รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับ TSR และการออกและเสนอขายหุ้น
ให้ แก่บุคคลในวงจากัด ซึ่งอ้ างอิงตามงบการเงินรวมสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 เป็ น สัด ส่ วนตัง้ แต่ ร้อยละ 15 ขึ น้ ไป ทัง้ นี ้ หากคู่สัญ ญาตามสัญ ญาซื อ้ ขายหุ้ น
ไม่สามารถตกลงกันได้ ภายในระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ ในสัญ ญา สัญญาซือ้ ขายหุ้น
ดังกล่าวจะเป็ นอันเลิกกัน

เงื่อนไขบังคับก่ อน

การซือ้ หุ้น ในธนาคารธนชาตจะเกิ ด ขึ น้ ต่ อ เมื่ อเงื่อ นไขบังคับ ก่ อ นตามที่ ก าหนดไว้ ใน
สัญญาซื ้อขายหุ้นสาเร็ จเสร็ จสิ ้น หรื อได้ รับการผ่อนผัน (แล้ วแต่กรณี) โดยเงื่อนไขบังคับ
ก่อนดังกล่าวรวมถึงกรณีต่อไปนี ้
•

คู่ สั ญ ญาที่ เกี่ ย วข้ อ งและธนาคารธนชาตได้ รั บ อนุ ญ าตจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ที่เกี่ ยวข้ องให้ ด าเนิ นการรวมกิ จการและด าเนิ น การอื่น ใดที่ เกี่ ย วเนื่ องกัน ตามที่
กฎหมายกาหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงการคลั ง ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ เป็ นต้ น

•

คู่สัญ ญาที่เกี่ยวข้ องและธนาคารธนชาตได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของตน
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องตามที่กฎหมายกาหนด

•

ใบอนุญาตที่สาคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคารฯ และธนาคารธนชาตยังมีผล
บังคับใช้ ตามกฎหมาย ณ วันที่เข้ าทาธุรกรรม
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•

ธนาคารธนชาตได้ รับการยกเว้ นหรื อระงับสิทธิในการเลิกสัญญา ค่าเสียหายจากการ
ผิ ด สัญ ญา ค่ า เลิ ก สัญ ญา หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ในการยกเลิ ก สัญ ญา ค่ า ความ
เสี ย หายต่ า ง ๆ ที่ มี จ านวนเกิ น กว่ า ร้ อยละ 5 ของราคาซื อ้ ขายหุ้ นเบื อ้ งต้ น
จากคู่สญ
ั ญาซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่
เข้ าทาธุรกรรม

•

หนังสือชี ้ชวนของธนาคารฯ ที่จดั ทาเพื่อการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตมีผลใช้ บงั คับแล้ ว

•

ธนาคารฯ สามารถจัดหาเงินทุนที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการรวมกิจการได้ ครบถ้ วนและ
ประสบความสาเร็จ

•

ทุ น ธนชาต และ BNS ได้ ล งนามในสัญ ญาซื อ้ ขายหุ้ น ในบางบริ ษั ท ซึ่ ง BNS จะ
เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้น หลังจากการปรับโครงสร้ างฯ เสร็จสิ ้น

•

ธนาคารธนชาตได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างฯ เสร็จสิ ้น

•

The European Central Bank และ The Dutch Central Bank ได้ ออ ก ห นั ง สื อ
ไม่คดั ค้ านการเข้ าทาธุรกรรมหรื อการใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการทาธุรกรรมตามที่กาหนด
ในรูปแบบที่เหมาะสม

ทังนี
้ ้ ธนาคารฯ คาดว่าเงื่อนไขบังคับก่อนข้ างต้ นจะแล้ วเสร็ จภายใน 31 ธันวาคม 2562
(หรื อวันอื่ นตามที่ คู่สัญ ญาจะได้ ต กลงกัน ) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามข้ อ ตกลงและเงื่อนไขของ
สัญญาซื ้อขายหุ้น

•

สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
ผู้ซอื ้

ทุนธนชาต และ BNS

ผู้ขาย

ธนาคารฯ

หุ้นที่ซอื ้ ขาย

หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของธนาคารฯ จ านวนไม่ เกิ น 27,622,837,416 หุ้ น ซึ่ ง
คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 35.2 ของหุ้น ที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของ
ธนาคารฯ ภายหลัง การออกและจัด สรรหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ตาม TSR ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ตามข้ อ 1.1(ก) และ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ตามข้ อ 1.1(ข)

ราคาซือ้ ขายหุ้น

โดยราคาเสนอขายหุ้นจะเป็ นราคาเท่ากับ 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
ของธนาคารฯ โดยอ้ างอิ งข้ อ มูลทางการเงิน ตามงบการเงิน รวม ณ วัน ที่ 30
กันยายน 2562 ของธนาคารฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ของธนาคารฯ และข้ อมูลทางการเงินของธนาคารฯ ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่จดั ทาโดยฝ่ าย
จัด การของธนาคารฯ ส าหรั บ ผลประกอบการภายหลัง จากวัน ที่ สิ น้ สุด ของ
งบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บวกด้ วยเงินระดม
ทุน ที่ ได้ จากการออกหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุน เพื่ อรองรั บ การใช้ สิท ธิ ต าม TSR และ
ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารฯ และหักด้ วยส่วนปรับปรุงของผลกระทบ
จากหลัก การกัน เงินสารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 9 เรื่ อ ง
เครื่ องมือทางการเงิน (TFRS 9) โดยทุนธนชาตจะเป็ นผู้เข้ าซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของธนาคารฯ ในส่ วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต
เพื่อให้ ทุนธนชาตเสนอขายให้ กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกราย
ต่อไปในภายหลัง
เงื่อนไขบังคับก่ อน

1. การซื อ้ ขายหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของธนาคารฯ จะเกิ ด ขึ น้ โดยส าเร็ จ ได้
ก็ต่อเมื่อการซือ้ ขายหุ้นในธนาคารธนชาตระหว่าง ทุนธนชาต BNS และ
ธนาคารฯ ได้ สาเร็จเสร็จสิ ้นลง
2. หากการซื อ้ ขายหุ้ นในธนาคารธนชาตระหว่ า งทุ น ธนชาต BNS และ
ธนาคารฯ ไม่ ส าเร็ จ เสร็ จ สิ น้ ภายในวัน ที่ ก าหนดในสั ญ ญาซื อ้ ขายหุ้ น
ข้ อสัญญาบางข้ อในสัญ ญาซื ้อขายหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารฯ ย่อมเป็ นอัน
ระงับและสิ ้นผลไป แต่ทงนี
ั ้ ้ ความระงับและสิ ้นผลไปซึ่งข้ อสัญญาดังกล่าว
ย่อมไม่กระทบถึงสิทธิ หน้ าที่และความรับผิดของคู่สญ
ั ญาอันเกี่ยวกับการ
ชาระค่ า เสี ย หายสาหรั บ การไม่ ป ฏิ บัติ ต ามหน้ าที่ ที่ ก าหนดไว้ ในสัญ ญา
ภายในระยะเวลาที่กาหนด และไม่กระทบถึงการใด ๆ ที่ได้ กระทาไปก่อนที่
สัญญาขายหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารฯ จะได้ ระงับและสิ ้นผลลง

23.

แบบหนังสือมอบฉันทะ
ปรากฏตามเอกสารแนบ 14

24.

กรรมการอิสระของธนาคารฯ ที่สามารถเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการใช้ สิทธิออกเสียงแทน
1)

นายสิงหะ นิกรพันธุ์

2)

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

ธนาคารฯ ขอรับรองว่า ข้ อความในสารสนเทศฉบับนี ้ถูกต้ องและเป็ นความจริ งทุกประการ และได้ จดั ทาขึ ้นด้ วยความ
รอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ และสารสนเทศฉบับนี ้ทาขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดง
สารสนเทศเท่านัน้ ไม่ได้ ทาขึ ้นเพื่อเป็ นการเชิญชวนหรื อเป็ นคาเสนอเพื่อให้ ได้ มาหรื อจองซื ้อหลักทรัพย์
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