f/27Tabl0068/

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
นของที
ป่ รึกญษาทางการเงิ
นอิสระต่อคาเสนอซื
กทรัพย์ของ
ต่รายงานความเห็
อรายการได้ มาซึ
ง่ หุ้นสามั
ทังหมดของธนาคารธนชาต
้
จากัอ้ หลั
ด (มหาชน)
บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน)
โดย นำยประยูร พลพิพฒ
ั นพงษ์
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) 26 สิงหาคม 2558
ดทาโดย บริษทั ทีป่ รึกษา เอเชีย พลัส จากัด
15 สิงหาคมจั2562

จัดทาโดย
บริ ษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ

บริษทั วีนิไทย จำกัด (มหำชน)

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สารบัญ
บทสรุ ปผู้บริหาร (Executive Summary)

5

1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

วัตถุประสงค์และที่มาของรายการ
วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
คูส่ ญ
ั ญาและลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะทัว่ ไปของรายการ
รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้ มา
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนและเกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าของสิง่ ตอบแทน
แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ ในการทารายการ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
สรุปสาระสาคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
สรุปแผนธุรกิจหลังการรวมกิจการ
งบการเงินรวมเสมือนของธนาคารหลังการรวมกิจการ
ขนาดของรายการ

21
23
23
24
33
41
45
49
59
64
67
71

2. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ
2.1 วัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการทารายการ
2.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ และความเสีย่ งจากการเข้ าทารายการ
2.3 สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ
3. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเป็ นธรรมของราคา

100

73
74
84
86

4. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเป็ นธรรมของเงื่อนไขของรายการ

121

5. สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

125

เอกสารแนบ 1 :
เอกสารแนบ 2 :
เอกสารแนบ 3 :
เอกสารแนบ 4 :
เอกสารแนบ 5 :

127
141
145
149
167

ข้ อมูลสรุป ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ข้ อมูลสรุป บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ข้ อมูลสรุป บริ ษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จากัด
ข้ อมูลสรุป ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ภาพรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

15 สิงหาคม 2562
เรื่ อง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ หุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาต
้
จากัด (มหาชน)
เรี ยน คณะกรรมการตรวจสอบและท่านผู้ถือหุ้น
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร” หรื อ “TMB”) ครัง้ ที่ พิเศษ 4/2562 เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบโครงการรวมกิจการระหว่างธนาคาร และธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”
หรื อ “TBANK”) (“การรวมกิจการ”) และอนุมตั ิให้ ธนาคารเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ ที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคาร
้
ธนชาต รวมถึงมีมติอนุมตั ิในวาระสาคัญที่เกี่ยวเนื่อง ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
1.

การซื ้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้ างจานวน 6,062,438,397 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.96 ของ
หุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต
้
จากบริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) (“TCAP”) และ Scotia
Netherlands Holdings B.V. (“BNS”) และดาเนินการเสนอซือ้ หุ้นสามัญของธนาคารธนชาตส่วนที่เหลือทัง้ หมด
จานวน 2,423,773 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.04 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร
ธนชาตทุกราย โดยมีราคาซื ้อขายต่อหุ้นคานวณจากสมการดังต่อไปนี ้
มูลค่ าตามบัญชีของธนาคารธนชาตตามงบการเงินรวม ซึ่งอ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมฉบับ
ตรวจสอบของธนาคารธนชาต ณ วันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันทารายการซื ้อขายหุ้น หักด้ วยส่วนปรับปรุ งของ
ผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทางการเงิน (TFRS9)
(ถ้ ามี) และปรับปรุ งด้ วยกาไรสุทธิ เฉลี่ยต่อวันของธนาคารธนชาต บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกราคม 2562 ถึงวันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันทารายการ คูณด้ วยจานวนวันตังแต่
้ วนั แรกของเดือนจนถึงวันทีท่ า
รายการ
บวก กาไรจากการขายบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นภายใต้ การปรับโครงสร้ าง
บวก มูลค่าส่วนเพิ่มจานวน 9,245 ล้ านบาท
หัก
มูลค่าตามบัญชีของธนชาตโบรกเกอร์ ตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต
หัก
มูลค่าตามบัญชีของบลจ.ธนชาต ตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต
หาร จานวนหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต
้
ราคาซือ้ ขายหุ้นข้ างต้ นจะเป็ น ไปตามเกณฑ์ การกาหนดราคาตามที่กาหนดไว้ ในสัญ ญาซือ้ ขายหุ้น ทัง้ นี ้ ภายใต้
สมมติฐานวันทารายการซื ้อขายหุ้น คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ราคาซื ้อขายหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาตจะมี
้
ค่าประมาณ 158,411 ล้ านบาท อ้ างอิงจากข้ อมูลทางการเงินที่จดั ทาโดยธนาคารและได้ รับความเชื่อมัน่ ในมาตรฐาน
การจัดทาโดย บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (“ธุรกรรมซือ้ หุ้นสามัญทัง้ หมดของธนาคารธนชาต”)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

1
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2.

การออกและจัดสรรใบแสดงสิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ ได้ (Transferrable Subscription Right หรื อ
“TSR”) จานวนไม่เกิน 31,481,481,482 หน่วย ให้ กบั ผู้ถือเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ใน
อัตราส่วนการจัดสรรไม่ต่ากว่า 1.39 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย TSR และมีราคาใช้ สิทธิ ระหว่าง 1.35 บาท – 1.60
บาทต่อหุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 31,481,481,482 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนตาม TSR ดังกล่าว เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับการทาธุรกรรมซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาต
้
โดย
ธนาคารจะประกาศอัตราการจัดสรรและราคาใช้ สทิ ธิสดุ ท้ ายของ TSR ภายในสองวันทาการก่อนวันขึ ้นเครื่ องหมาย XT
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่สง่ มาด้ วย รายละเอี ยดเบื ้องต้นของใบแสดงสิ ทธิ ในการซื ้อหุ้นเพิ่ มทุนที ่โอนสิ ทธิ ได้
ของธนาคาร)

3.

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 3,067,340,365 หุ้น ให้ กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ซึ่งไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ ย วโยงกันกับธนาคาร เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนสาหรั บการทาธุรกรรมซือ้ หุ้นสามัญทัง้ หมดของ
ธนาคารธนชาต โดยมีราคาเสนอขายไม่ต่ากว่า
(ก) 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของธนาคารภายหลังจากการจัดหาเงินทุนผ่าน TSR ซึ่งคานวณจากสมการ
ดังต่อไปนี ้
1.1 เท่ าของมูลค่ าตามบัญชีของธนาคาร อ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของธนาคารฉบับล่าสุด
ที่ ผ่า นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชี รับ อนุญ าต และข้ อ มูลผลประกอบการรวมของธนาคารในเดือ นถัดไป
ภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าว ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่จัดทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคาร
(Management Account)
บวก เงินระดมทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม TSR ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของธนาคาร ตามวิธีการและขันตอนที
้
่กาหนดไว้
หัก
ส่วนปรับปรุ งของผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (TFRS9) (ถ้ ามี)
หาร จานวนหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคาร
้
ภายหลังจากการจัดหาแหล่งเงินทุนจาก
การใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารผ่าน TSR; และ
(ข) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นของธนาคารในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลั กทรั พย์ ฯ ”)
ย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน (“ราคาตลาด”) ก่อนวันกาหนด
ราคาเสนอขายหุ้น โดยมีสว่ นลดได้ ไม่เกินร้ อยละ 10 ของราคาตลาด
ทังนี
้ ้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด จะเกิดขึ ้นภายหลังจากการจัดหาแหล่งเงินทุนตาม
ข้ อ 2 เสร็ จสิ ้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่สง่ มาด้ วย สารสนเทศเกี ่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ ม
ทุนของธนาคาร)
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4.

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุ้น ให้ กับผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย
ภายในวันเดียวกันหรื อวันที่ใกล้ เคียงที่สดุ กับวันทารายการซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ
1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของธนาคารภายหลังจากการจัดหาเงินทุนผ่าน TSR (ตามสูตรการคานวณในข้ อ 3
(ก) ข้ างต้ น) ทังนี
้ ้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย จะเกิดขึ ้นภายหลังจาก
การจัดหาแหล่งเงินทุนตามข้ อ 2 และข้ อ 3 เสร็ จสิ ้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่สง่ มาด้ วย สารสนเทศเกี ่ยวกับ
การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ มทุนของธนาคาร)

5.

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น ให้ กับผู้บริ หารและพนักงานของธนาคารและ
ธนาคารธนชาต (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย รายละเอียดเบือ้ งต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่ มทุนของธนาคารให้แก่ ผู้บริ หาร และพนักงานของธนาคารและธนาคารธนชาต (ซึ่ งจะเป็ นบริ ษัทย่อยของ
ธนาคารหลังจากการเข้าซื ้อหุน้ ของธนาคารธนชาตโดยธนาคาร) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program)

การพิจารณาวาระข้ างต้ น ซึ่งประกอบด้ วย ธุรกรรมซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาต
้
การออกและจัดสรร TSR ให้ กบั ผู้
ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ตาม TSR การออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั ผู้
ถือหุ้นของธนาคารธนชาต ถือเป็ นวาระที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้ รับมติอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่องกันวาระอื่นเป็ นอันยกเลิกและจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นที่เกี่ยวเนื่ องกัน
เพิ่มเติม นอกจากนี ้ หากธุรกรรมซื ้อขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตไม่สามารถสาเร็ จลงได้ ให้ ถือว่าไม่มีการพิจารณาอนุมตั ิ
วาระการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั ผู้บริ หารและพนักงานของธนาคารและธนาคารธนชาตด้ วย
ธุรกรรมซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาต
้
ถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ที่มีนยั สาคัญ ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัท
จดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 รวมถึงประกาศที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม (รวมเรี ยก “ประกาศ
รายการได้ มาหรือจาหน่ ายไป”)
ทัง้ นี ้ รายการดังกล่าวไม่ถือเป็ นรายการที่เกี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม (รวม
เรี ยก “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ”) เนื่องจากผู้ขายทุกรายเป็ นบุคคลภายนอก ไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ กับธนาคาร และ
ไม่เข้ าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ในการเข้ าทารายการดังกล่าว ธนาคารมีหน้ าที่เปิ ดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับการทารายการต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้ อง
ขออนุมตั ิการทารายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย นอกจากนี ้ ธนาคารจะต้ องดาเนินการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีที่ปรึ กษาทางการ
เงินอิสระแสดงความเห็นต่อการทารายการดังกล่าว

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ธนาคารได้ แต่งตังบริ
้ ษัท ที่ปรึ กษา เอเซีย พลัส จากัด (“ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ” หรื อ “ASPA”) ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษาทางการ
เงินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน กลต.”) และไม่มี
ความสัมพันธ์ ใดๆ กับธนาคาร ให้ เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็น ต่อการทาธุรกรรมดังกล่าว ในเรื่ องความ
สมเหตุสมผลของรายการ ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ เพื่อให้ ข้อมูลและความเห็ นต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและต่อผู้ถือหุ้นประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการ
ในการจัดทารายงานฉบับนี ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ทาการศึกษาข้ อมูลและรายละเอียดจากสารสนเทศที่ ธนาคารได้ แจ้ ง
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และข้ อมูลที่ได้ รับจากธนาคาร อันได้ แก่ สมมติฐานและประมาณการทาง
การเงิน สัญญาซื ้อขายหุ้น สัญญาจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน ของธนาคาร แบบรายงานการเพิ่มทุน รวมถึงข้ อมูลและเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ดงั กล่าว ข้ อมูลที่เผยแพร่ ต่อสาธารณะทัว่ ไป ได้ แก่ รายงานประจาปี แบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานแล้ วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงข้ อมูลที่ได้ รับ
จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าที่ของธนาคารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบสถานะกิจการด้ านการเงิน ภาษี และกฎหมาย
นอกจากนี ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระยังได้ ยึดถือเอกสารและข้ อมูลตามที่ ได้ รับหรื อจากการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารของธนาคาร
และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทารายการ
ทังนี
้ ้ ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระฉบับนี ้ จัดทาขึ ้นเพื่อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้
เท่านัน้ โดยมีสมมติฐานว่าข้ อมูลและเอกสารดังกล่าวซึง่ เป็ นข้ อมูลที่ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ รับและใช้ ในการพิจารณาให้
ความเห็นเกี่ ยวกับการทารายการในครัง้ นี ้ มีความครบถ้ วน ถูกต้ องและสมเหตุสมผล โดยไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าข้ อมูล
ดังกล่าวขาดความครบถ้ วนถูกต้ องในสาระสาคัญอันจะมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ในเนือ้ หาของข้ อมูลที่ได้ รับอย่างมี
นัยสาคัญ นอกจากนี ้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี ้จัดทาขึ ้นภายใต้ สภาวะตลาด เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และ
ปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นในขณะจัดทาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมทังขึ
้ ้นกับข้ อมูลที่ได้ รับจนถึงวันที่ระบุ
ไว้ ในความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระฉบับนี ้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญในภายหลัง และอาจส่งผล
กระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน รวมถึงความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระสาหรับ
การพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้นได้
บริ ษัท ที่ปรึ กษา เอเซีย พลัส จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของธนาคาร ขอรับรองว่า ได้ ทาหน้ าที่ ศึกษา วิเคราะห์
ข้ อมูลต่างๆ และปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอย่างรอบคอบดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ ให้
ความเห็นบนพื ้นฐานของข้ อมูลและการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร
เป็ นสาคัญ
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บทสรุ ปผู้บริหาร
Executive Summary
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร” หรื อ “TMB”) ครัง้ ที่ พิเศษ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2562 ได้ มีมติเห็นชอบโครงการรวมกิจการและให้ ธนาคารเข้ าซื ้อหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต
้
จากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต” หรื อ “TBANK”) จากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ รวม
กิจการกับธนาคารธนชาตเพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ อีกทังยั
้ งเป็ นการดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ต้องการส่งเสริ มให้ ธนาคารพาณิชย์เข้ าควบรวมกันเป็ นธนาคารที่มีขนาดใหญ่ขึ ้น เพื่อ
ลดต้ นทุนและสร้ างความสามารถในการแข่งขัน ในภาคธุรกิจการเงิน เพื่อสร้ างเสถียรภาพให้ กบั ระบบสถาบันการเงินไทย โดย
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายตอบรับการเสนอซื ้อหุ้นของธนาคาร ธนาคารจะได้ มาซึ่งหุ้นสามัญทังหมดของ
้
ธนาคารธนชาต และธนาคารจะดาเนินการรับโอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาตด้
้
วยวิธีการโอนกิจการทังหมด
้
(Entire
Business Transfer) เพื่อรวมกิ จการกับธนาคารธนชาตให้ เป็ นไปตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รู ปแบบ (One Presence
Policy) ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ธนาคารได้ เข้ าลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต (“สัญญาซือ้ ขายหุ้น”) กับผู้ขาย 2
ราย ซึ่งได้ แก่ บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) (“TCAP”) และ Scotia Netherlands Holdings B.V. (“BNS”) ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ในกลุ่มของธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย (The Bank of Nova Scotia) (รวมเรี ยก “ผู้ขาย”) เพื่อเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ ของธนาคาร
ธนชาตที่ผ้ ูขายทัง้ 2 รายถื ออยู่จานวน 6,062,438,397 หุ้น หรื อร้ อยละ 99.96 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทัง้ หมดของ
ธนาคารธนชาต โดยธุรกรรมดังกล่าวมีเงื่อนไขบังคับก่อนบางส่วนที่สาคัญ สรุปได้ ดงั นี ้
1) คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องและธนาคารธนชาตได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องให้ ดาเนินการรวมกิจการและ
ดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกัน ตามที่กฎหมายกาหนด ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงการคลัง และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน กลต.”) เป็ นต้ น
2) คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องและธนาคารธนชาตได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องตามที่กฎหมายกาหนด
3) ใบอนุญาตที่สาคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคารและธนาคารธนชาตยังมีผลบังคับใช้ ตามกฎหมาย ณ วันที่เข้ าทา
ธุรกรรม
4) ธนาคารสามารถจัดหาเงินทุนที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการรวมกิจการได้ ครบถ้ วนและประสบความสาเร็ จ
5) ธนาคารธนชาตดาเนินการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจแล้ วเสร็ จ โดยการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นรวม
ทังสิ
้ ้น 12 บริ ษัท ให้ แก่กลุม่ ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตตามสัดส่วนการถือหุ้น
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมของเงื่อนไขบังคับก่อนทังหมดในข้
้
อที่ 1.9 สรุปสาระสาคัญของสัญญาทีเ่ กี ่ยวข้อง)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ณ วัน ที่ ธ นาคารธนชาตด าเนิ น การปรั บ โครงสร้ างทางธุ ร กิ จ แล้ ว เสร็ จ จะถื อ เป็ น การก าหนดวัน ท ารายการซื อ้ ขายหุ้น
(Completion Date) ทังนี
้ ้ หากธนาคารและผู้ขายไม่สามารถดาเนินการให้ เงื่อนไขบังคับก่อนข้ อที่ 1 – 2 ข้ างต้ นบรรลุหรื อได้ รับ
การผ่อนผันโดยคู่สญ
ั ญาภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 (Initial Long Stop Date) และเงื่อนไขบังคับก่อนทุกข้ อตามที่กล่าว
ข้ างต้ นบรรลุหรื อได้ รับการผ่อนผันโดยคู่สญ
ั ญาภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (Long Stop Date) ให้ ถือว่าสัญญาซื ้อขายหุ้น
เป็ นอันยกเลิก
ณ วันทารายการซื ้อขายหุ้น ธนาคารจะซื ้อหุ้นสามัญจานวน 6,062,438,397 หุ้น หรื อร้ อยละ 99.96 ของหุ้นที่ออกและจาหน่าย
แล้ วทังหมดของธนาคารธนชาตจาก
้
TCAP และ BNS และธนาคารจะดาเนินการเสนอซื ้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตส่วนที่
เหลือทังหมดจ
้
านวน 2,423,773 หุ้น หรื อร้ อยละ 0.04 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร
ธนชาตทุกราย โดยมีราคาเสนอซื ้อซึ่งเป็ นราคาเดียวกับราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขาย
หุ้นกับ TCAP และ BNS
รายการสิ นทรัพย์ทีไ่ ด้มา
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายตอบรับการเสนอซื ้อหุ้นทังหมดของธนาคารในครั
้
ง้ นี ้ ธนาคารจะได้ มาซึง่ หุ้นสามัญ
ที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต
้
พร้ อมด้ วยบริ ษัทย่อย 2 บริ ษัท ที่ธนาคารธนชาตจะถืออยูภ่ ายหลังการปรับ
โครงสร้ างทางธุรกิจตามเงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายหุ้น โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ธนาคารธนชาตถือหุ้นในบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่ วมจานวนรวม 11 บริ ษัท และมีเงินลงทุนในบริ ษัทอื่นทังในประเทศและต่
้
างประเทศอีกจานวนหนึ่ง ภายใต้ เงื่อนไขใน
สัญญาซื ้อขายหุ้น ธนาคารธนชาตจะต้ องดาเนินการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจโดยการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทอื่นบางส่วน จานวนรวมทังสิ
้ ้น 12 บริ ษัท ให้ กบั กลุม่ ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเงินลงทุนที่
ธนาคารธนชาตจะจาหน่ายออก ประกอบด้ วย
1) เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย 8 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน) (“TNS”) บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จากัด
(มหาชน) (“TNI”) บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ ทีเอส จากัด (“TSAMC”) บริ ษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) (“THANI”)
บริ ษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (“TTD”) บริ ษัท ธนชาตกรุ๊ ป ลีสซิ่ง จากัด (“TGL”) บริ ษัท ธนชาต
แมเนจเม้ นท์ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด (“TMS”) และบริ ษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์ วิส จากัด (“SSV”)
2) เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม 1 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) (“MBK”)
3) เงินลงทุนอื่น 3 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“SEACON”) บริ ษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกร
นารี จากัด (มหาชน) (“PRG”) และบริ ษัท อายิโนะโมะโต๊ ะ (ประเทศไทย) จากัด (“AJNMT”)
ณ วันทารายการซื ้อขายหุ้น ธนาคารธนชาตจะคงเหลือบริ ษัทย่อยจานวน 2 บริ ษัท ซึ่งได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ธนชาต จากัด (“บลจ.ธนชาต” หรื อ “TFUND”) ซึ่งประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ และบริ ษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จากัด (“ธนชาตโบรกเกอร์ ” หรื อ “TBROKE”) ซึง่ ประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศ
ภัย นายหน้ าประกันชีวิต รวมถึงให้ บริ การสนับสนุนธุรกิจเช่าซื ้อรถยนต์ของธนาคารธนชาต
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แผนภาพโครงสร้ างกลุม่ ธุรกิจของธนาคารธนชาตก่อนและหลังการปรับโครงสร้ าง แสดงได้ ดงั นี ้
ก่อนการปรับโครงสร้ าง

หลังการปรับโครงสร้ าง

รายละเอียดของบริ ษัทในกลุม่ ธนาคารธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้ าง สรุปได้ ดงั นี ้
บริ ษัท
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
บจก. ธนชาต โบรกเกอร์

ชื่อย่อ
TBANK
TFUND
TBROKE

ประเภทธุรกิจ
▪
▪
▪

ธนาคารพาณิชย์
ธุรกิจจัดการกองทุน
นายหน้ าประกันภัย นายหน้ าประกันชีวิต
และให้ บริ การสนับสนุนธุรกิจเช่าซื ้อรถยนต์

สัดส่วนการถือ
หุ้นโดย TBANK
ร้ อยละ 75
ร้ อยละ 100

ทังนี
้ ้ ในส่วนของบลจ.ธนชาต หรื อ TFUND ธนาคารและผู้ขายมีข้อตกลงกันภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้น โดยในระหว่างวันที่ใน
สัญญาซื ้อขายหุ้นจนถึงวันทารายการซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต ให้ ธนาคารธนชาตดาเนินการขายหุ้นทังหมดที
้
่ธนาคาร
ธนชาตถืออยู่ใน TFUND ในสัดส่วนร้ อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดให้
้
แก่ บุคคลภายนอก โดยคู่สญ
ั ญามี
ความตังใจที
้ ่จะดาเนินการให้ การขายหุ้นดังกล่าวสาเร็ จพร้ อมหรื อภายหลังจากการซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตแล้ วเสร็ จ
หากธนาคารธนชาตไม่สามารถขายหุ้นดังกล่าวได้ แล้ วเสร็ จพร้ อมกับวันทารายการซื ้อขายหุ้น ธนาคารก็ยงั จะให้ ธนาคารธน
ชาตดาเนินการขายหุ้นของ TFUND ให้ แก่บคุ คลภายนอกต่อไปภายหลังจากที่ธนาคารเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตแล้ ว
สาหรับหุ้นในธนชาตโบรกเกอร์ ณ วันที่ในรายงานฉบับนี ้ คู่สญ
ั ญายังไม่มีเจตนาที่จะขายหุ้นดังกล่าวให้ แก่บคุ คลภายนอก
การเข้ าทาธุรกรรมซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาตในครั
้
ง้ นี ้ มีมลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามที่ตกลงกันในสัญญาซื ้อ
ขายหุ้น ดังนี ้

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ราคาซื ้อขายต่อหุ้น
(Final Price)

=

มูลค่าตามบัญชีของธนาคารธนชาตตามงบการเงินรวม /1
บวก กาไรจากการขายบริษัทย่อยและบริ ษัทอื่นภายใต้ การปรับโครงสร้ าง/2
บวก มูลค่าส่วนเพิ่มจานวน 9,245 ล้ านบาท
หัก มูลค่าตามบัญชีของธนชาตโบรกเกอร์ /3
หัก มูลค่าตามบัญชีของบลจ.ธนชาต /3
หาร จานวนหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต
้

/1

มูลค่าตามบัญชีของธนาคารธนชาตตามงบการเงินรวม หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของธนาคารธนชาต ณ วันสิ ้นสุด
รอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันทารายการซื ้อขายหุ้น หักด้ วยส่วนปรับปรุ งของผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (TFRS9) (ถ้ ามี) และบวกด้ วยกาไรสุทธิเฉลี่ยต่อวันของธนาคารธนชาต บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม
2562 จนถึงวันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันทารายการ คูณกับจานวนวันตังแต่
้ วนั แรกของเดือนจนถึงวันทารายการ

/2

สุทธิจากภาษี ที่เกี่ยวข้ อง

/3

มูลค่าตามบัญชีของธนชาตโบรกเกอร์ (TBROKE) และบลจ.ธนชาต (TFUND) ตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต

มูลค่าการซื ้อขายหุ้น จะอ้ างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของธนาคารธนชาต ณ วันทารายการซื ้อขายหุ้น ดังนัน้ ราคาซื ้อขายหุ้น
สุดท้ ายที่ธนาคารจะต้ องชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตจะขึ ้นอยูก่ บั การกาหนดวันทารายการซื ้อขายหุ้น (Completion
Date) ซึ่งเป็ นวันที่เงื่อนไขบังคับก่อนทังหมดตามที
้
่ระบุในสัญญาซื ้อขายหุ้นสาเร็ จครบถ้ วนหรื อได้ รับการผ่อนผันโดยคูส่ ญ
ั ญา
ในเบื ้องต้ นธนาคารคาดว่าการทาธุรกรรมซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาตจะเกิ
้
ดขึ ้นในเดือนธันวาคม ปี 2562
ทังนี
้ ้ เพื่อแสดงการคานวณมูลค่าการซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตตามเกณฑ์การกาหนดราคาข้ างต้ น โดยมีสมมติฐานว่าวัน
ทารายการซื ้อขายหุ้น คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 การซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตจะมีมลู ค่าประมาณ 158,411 ล้ านบาท
ซึ่งธนาคารจะได้ มาซึ่งหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาต
้
พร้ อมด้ วยเงินสดส่วนเกินจากการปรับโครงสร้ างทาง ธุรกิจของ
ธนาคารธนชาตจานวน 25,912 ล้ านบาท โดยเงินสดส่วนเกินนี ้จะยังคงอยูใ่ นธนาคารธนชาต ณ วันทารายการซื ้อขายหุ้น กรณี
ไม่รวมเงินสดรับดังกล่าว มูลค่าการซื ้อขายหุ้นทังหมดของธนาคารธนชาตจะเท่
้
ากับ 132,499 ล้ านบาท ดังแสดงได้ ดงั นี ้
สมมติฐานวันทารายการซื ้อขายหุ้น คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บวก กาไรจากการขายบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นภายใต้ การปรับโครงสร้ าง (สุทธิจากภาษี)
บวก มูลค่าส่วนเพิ่ม (Fixed Premium)
หัก มูลค่าตามบัญชีของ TFUND และ TBROKE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าการซือ้ ขายหุ้นธนาคารธนชาต - กรณีรวมเงินสดรับจากการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ
หัก เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนตามแผนการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ
มูลค่ าการซือ้ ขายหุ้นของธนาคารธนชาต - กรณีไม่ รวมเงินสดรับจากการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ

ล้ านบาท
144,269 /1
5,371
9,245 /2
(474)
158,411
(25,912)
132,499

หมายเหตุ: ข้ อมูลที่แสดงข้ างต้ นอ้ างอิงจากข้ อมูลทางการเงินภายใต้ สมมติฐานวันทารายการซื ้อขายหุ้น คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ จัดทาโดยธนาคารและ
ได้ รับความเชื่อมัน่ ในมาตรฐานการจัดทาโดย บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
/1
ประกอบด้ วยมูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ เท่ากับ 141,699 ล้ านบาท ปรับปรุ งด้ วย
ส่วนเพิ่มจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ในเดือนเมษายน 2562 จานวน 2,570 ล้ านบาท ซึง่ ธนาคารธนชาตได้ บนั ทึกรายการดังกล่าวในงบการเงินไตรมาสที่ 2
ปี 2562
/2
ประกอบด้ วยส่วนเพิ่มของธนาคารธนชาต และมูลค่าการซื ้อขายหุ้นของ TFUND และ TBROKE
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แผนภาพโครงสร้างกลุ่มของธนาคารในกรณีทีผ่ ถู้ ือหุน้ ของธนาคารธนชาตทุกรายตอบรับการเสนอซื ้อหุน้ ของธนาคาร

หมายเหตุ:

ผู้ถือหุ้นอื่นของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด (TMBAM) คือ บริ ษัท พรู เด็นเชียล คอร์ ปอเรชัน่ เอเชีย ลิมิเต็ด จากัด ซึง่ ถือหุ้นใน
TMBAM ในสัดส่วนร้ อยละ 65 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
และผู้ถือหุ้นอื่นของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด (TFUND)
คือ ธนาคารออมสิน ซึง่ ถือหุ้นของ TFUND ในสัดส่วนร้ อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมด
้

การชาระราคา
ธนาคารจะชาระค่าหุ้นของธนาคารธนชาตให้ แก่ผ้ ขู ายทุกรายเป็ นเงินสดหรื อตราสารเทียบเท่าเงินสด เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน
ตามสัญญาซื ้อขายหุ้นสาเร็ จครบถ้ วน โดยการชาระราคาจะแบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) การชาระราคา ณ วันทารายการซื ้อขายหุน้
ณ วันทารายการซื ้อขายหุ้น จะมีการกาหนดราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตในเบื ้องต้ น (“Initial Price”) สาหรับใช้ ใน
การชาระค่าหุ้นของธนาคารธนชาต ณ วันทารายการซื ้อขายหุ้น ดังนี ้
ราคาซื ้อขายต่อหุ้นเบื ้องต้ น = มูลค่าตามบัญชีของธนาคารธนชาตตามงบการเงินรวม/1
(Initial Price)
บวก กาไรจากการขายบริษัทย่อยและบริ ษัทอื่นภายใต้ การปรับโครงสร้ าง/2
บวก มูลค่าส่วนเพิ่มจานวน 9,245 ล้ านบาท
หัก มูลค่าตามบัญชีของธนชาตโบรกเกอร์ /3
หัก มูลค่าตามบัญชีของบลจ.ธนชาต /3
หาร จานวนหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต
้
หมายเหตุ

: อ้างอิ งข้อมูลทางการเงิ นตามงบการเงิ นรวมฉบับล่าสุดของธนาคารธนชาตที ่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของ
ธนาคารธนชาต และข้อมูลผลประกอบการรวมของธนาคารธนชาตในเดื อนถัดไปภายหลังจากวันที ่สิ้นสุดของงบการเงิ นฉบับล่าสุด
ดัง กล่ า ว ซึ่ ง เป็ นข้ อมู ลที ่จัดทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคารธนชาต (Management Account) และหัก ด้ว ยส่ว นปรั บ ปรุ ง ของ
ผลกระทบจากหลักการกันเงิ นสารองตาม TFRS9 (ถ้ามี )
/2
: สุทธิ จากภาษี ทีเ่ กี ่ยวข้อง
/3
: อ้างอิ งมูลค่าสิ นทรัพย์สทุ ธิ ของ TFUND และ TBROKE ตามงบการเงิ นรวมของธนาคารธนชาต
/1

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ในกรณีที่วนั ทารายการซื ้อขายหุ้นเกิดขึ ้นในเดือนธันวาคม 2562 การกาหนดมูลค่าตามบัญชีของธนาคารธนชาต จะใช้ งบ
การเงินรวมของธนาคารธนชาตสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และข้ อมูลผล
ประกอบการรวมของธนาคารธนชาต ซึง่ จัดทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคารธนชาตสาหรับรอบเดือนตุลาคม 2562 เพื่ออ้ างอิง
การกาหนดราคาซื ้อขายต่อหุ้นเบื ้องต้ น
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ราคาซื ้อขายเบื ้องต้ น (Initial Price) เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตซึ่ง
คานวณโดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นสัดส่วนตังแต่
้
ร้ อยละ 15 ขึ ้นไป ธนาคารและผู้ขายจะต้ องเจรจาเพื่อตกลงกันเพิ่มเติม หากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ ภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2562 (Long Stop Date) ให้ ถือว่าสัญญาซื ้อขายหุ้นเป็ นอันยกเลิก
2) การชาระส่วนเพิ่ ม (ลด) ซึ่ งเป็ นจากผลการปรับราคาซื ้อขายสุดท้าย
ภายหลังจากวันทารายการซื ้อขายหุ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารธนชาตจะทาการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงิน
ภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดงบการเงินฉบับตรวจสอบล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันทารายการ เพื่อ
ใช้ คานวณราคาซือ้ ขายสุดท้ าย (Final Price) ตามเกณฑ์ การกาหนดราคาดังที่แสดงในหน้ า 8 โดยในกรณี ที่วันท า
รายการซื ้อขายหุ้นเกิดในเดือนธันวาคม 2562 จะใช้ งบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของธนาคารธนชาตสิ ้นสุดวันที่ 30
พฤศจิกายน 2562 หักด้ วยส่วนปรับปรุ งของผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตาม TFRS9 (ถ้ ามี) และบวกด้ วยกาไร
สุท ธิ เ ฉลี่ย ต่อวัน ของธนาคารธนชาต บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ ตัง้ แต่วัน ที่ 1 มกราคม 2562 ถึ ง วัน ที่ 30
พฤศจิกายน 2562 คูณกับจานวนวันตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันทารายการ เพื่ออ้ างอิงในการกาหนดราคาซื ้อ
ขายสุดท้ ายต่อไป
ทังนี
้ ้ ผู้ซื ้อหรื อผู้ขาย (ได้ แก่ TCAP และ BNS ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารธนชาต) ตกลงที่จะชาระส่วนต่างจาก
การปรับราคาซื ้อขายสุดท้ าย โดยพิจารณาจาก (1) มูลค่าส่วนต่างระหว่างราคาซื ้อขายเบื ้องต้ น (Initial Price) กับราคา
ซื ้อขายสุดท้ าย (Final Price) ของราคาซื ้อขายหุ้นธนาคารธนชาต และ (2) มูลค่าส่วนต่างระหว่างราคาซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของธนาคาร ณ วันที่ทารายการ กับราคาซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ตามเกณฑ์กาหนดราคาซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ
ธนาคารโดยอ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินของธนาคารตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุด บวกด้ วยกาไรสุทธิเฉลีย่ ต่อวัน
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คูณกับจานวนวันตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันทา
รายการ โดยผู้ซื ้อหรื อผู้ขายตกลงที่จะชาระส่วนต่างระหว่างราคาซื ้อขายเบื ้องต้ นและราคาซื ้อขายสุดท้ าย ภายใน 7 วัน
ทาการนับจากวันที่กาหนดราคาซื ้อขายสุดท้ าย ซึง่ คาดว่าจะเกิดขึ ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563
แหล่งทีม่ าของเงิ นทุน
ธนาคารได้ พิจารณาแหล่งเงินทุนสาหรับการทารายการในครัง้ นี ้จาก 1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการ
ใช้ สิทธิ ตามใบแสดงสิทธิ ในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ ได้ (Transferrable Subscription Right หรื อ “TSR”) ซึ่ง จะจัดสรร
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น 2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั บุคคลในวงจากัด ซึง่ จะ
ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กับธนาคาร (Private Placement) 3) การออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้ กับผู้ถือหุ้นของ
ธนาคารธนชาตทุกราย 4) การออกตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิ และ 5) การออกตราสารหนี ้อื่นๆ และสภาพคล่องภายในกิจการ
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ตารางสรุปแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนสาหรับการเข้ าทาธุรกรรมซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาต
้
แหล่งเงินทุน
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม TSR
การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั บุคคลในวงจากัด
การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต
การออกตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่1
การออกตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิ

▪
▪
▪
▪
▪

รวม
▪
▪
/1
/2

เงินสดส่วนเกินจากการปรับโครงสร้ างของธนาคารธนชาต
การออกตราสารหนี ้และสภาพคล่องภายในกิจการ/2

ตราสารหนี ้
(ล้ านบาท)

ตราสารทุน
(ล้ านบาท)
42,500/1
6,400
57,635
9,600 – 16,000
15,000
24,600 – 31,000
106,535
20,000 – 30,000
20,000

ภายใต้ สมมติฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารมาใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR ครบทังจ
้ านวน
เป็ นเงินทุนที่ใช้ ในกรณีที่การจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ ไม่เพียงพอต่อการทาธุรกรรม

ทังนี
้ ้ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารและผู้ขายได้ ตกลงกันในสัญญาซื ้อขายหุ้นและสัญญาจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน (Share Subscription
Agreement หรื อ “SSA”) การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต จะเกิดขึ ้นภายในวันเดียวกันหรือ
ใกล้ เคียงที่สดุ กับวันที่ธนาคารเข้ าทาธุรกรรมซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาต
้
โดยผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตจะนา
เงินที่ได้ รับจากการชาระค่าขายหุ้นธนาคารธนชาตบางส่วนมาจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคาร ซึ่งจะมีราคาเสนอขายต่อหุ้น ซึ่ง
กาหนดจากสมการดังต่อไปนี ้
1.1 เท่ าของมูลค่ าตามบัญชีของธนาคาร อ้ างอิงจากข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของธนาคารที่ผา่ นการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคาร และข้ อมูลผลประกอบการรวมของธนาคารในเดือนถัดไปภายหลังจากวันที่
สิ ้นสุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าว ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่จดั ทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคาร (Management Account)
บวก เงินระดมทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตาม TSR ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารตาม
วิธีการและขันตอนที
้
่กาหนดไว้
หัก ส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตาม TFRS9
หาร จานวนหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคาร
้
ภายหลังการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการใช้ สิทธิของผู้ถือ
หุ้นเดิมของธนาคารผ่าน TSR
ในกรณีที่วนั ทารายการเกิดขึ ้นในเดือนธันวาคม 2562 มูลค่าตามบัญชี ของธนาคาร จะอ้ างอิงจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบ
ของธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บวกด้ วยข้ อมูลทางการเงินสาหรับผลประกอบการรวมตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562
จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึง่ จัดทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคาร โดยธนาคารจะออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของ
ธนาคารธนชาตทุกรายตามเงื่อนไขที่ตกลงกันในสัญญาจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน ดังนี ้
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ผู้ถือหุ้นของ
ธนาคารธนชาต
TCAP
BNS
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น/3
รวม

▪
▪
▪

สัดส่วนการเข้ าถือหุ้นใน TMB
(หลังการเพิ่มทุน) /1
ร้ อยละ 20.1 – ร้ อยละ 23.3
ร้ อยละ 5.6 - ร้ อยละ 6.4
ร้ อยละ 0.03 – ร้ อยละ 0.04

จานวนหุ้นเพิ่มทุนสูงสุด
ที่จะได้ รับจัดสรร
21,663,091,024 หุ้น
5,926,197,357 หุ้น
33,549,035 หุ้น/4
27,622,837,416 หุ้น

จานวนเงินเพิ่มทุน
(ล้ านบาท)
45,200 /2
12,365
70
57,635

ที่มา: สัญญาจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน (Share Subscription Agreement) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร
/1
ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุคคลในวงจากัด (3) ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย ไม่รวมการออกและจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของธนาคารและธนาคารธนชาตตามโครงการ TMB Stock Retention Program
/2
จานวนเงินดังกล่าวอาจเพิ่มขึ ้นได้ หาก TCAP มีสดั ส่วนการถือหุ้นในธนาคารน้ อยกว่าร้ อยละ 20.1
/3
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 มีจานวน 743 ราย
/4
สาหรับหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่เสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต TCAP จะเป็ นผู้เข้ าซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยทุก
ราย และจะนาไปเสนอขายต่อให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นในภายหลัง ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่มีห้ นุ คงเหลือจากการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
รายย่อยดังกล่าว TCAP จะจัดสรรหุ้นให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่แสดงความจานงขอใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นเกินสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม
หากยังมีห้ นุ คงเหลือจากการจัดสรร TCAP อาจมีความจาเป็ นต้ องถือครองหุ้นดังกล่าวไว้ เอง

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มลู ค่าตามบัญชีของธนาคาร ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตาม TSR และ
การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ซึ่งอ้ างอิงจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของธนาคาร ณ วันที่ 30
กันยายน 2562 บวกด้ วยข้ อมูลทางการเงินสาหรับผลประกอบการภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดของงบการเงินดังกล่าวจนถึงวันที่
31 ตุลาคม 2562 เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากมูลค่าตามบัญชีของธนาคารที่รวมการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ตาม TSR
และการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ซึ่งอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 เป็ นสัดส่วนตังแต่
้ ร้อยละ 15 ขึ ้นไป ธนาคารและผู้ขายจะต้ องเจรจาเพื่อตกลงกันเพิ่มเติม หากคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกัน
ได้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (Long Stop Date) ให้ ถือว่าสัญญาซื ้อขายหุ้นเป็ นอันยกเลิก
หลังการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย TCAP จะมีสถานะเป็ นหนึง่ ในผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของธนาคาร โดยจะถื อ หุ้นของธนาคารในสัดส่วนใกล้ เคีย งกับ ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ของธนาคาร 2 รายในปั จจุบัน ซึ่ง ได้ แก่
กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance หรื อ “MOF”) และธนาคารไอ.เอ็น.จี (ING Bank N.V. หรื อ “ING”)ทังนี
้ ้ ภายหลังการ
ทาธุรกรรมซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตแล้ วเสร็ จ จะไม่มีผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารรายใดถือหุ้นของธนาคารในสัดส่วนที่จะส่งผล
ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ดัง กล่า วที่ ห น้ า ที่ ต้ อ งค าเสนอซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ ทัง้ หมดของธนาคาร (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
ภายหลังการได้ มาซึง่ หุ้นของธนาคารธนชาต และธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบต่อแผนการรวมกิจการ ซึง่ ธนาคารและ
ธนาคารธนชาตได้ ร่ ว มกัน ยื่ น ต่อ ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่ อ วัน ที่ 9 สิง หาคม 2562 ตามข้ อ ก าหนดในมาตรา 73 แห่ง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (“พรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน ”) ธนาคารจะดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
อีกครัง้ หนึ่งตามข้ อกาหนดของพรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน มาตรา 74 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารพิจารณาอนุมตั ิการโอนและ
รับโอนกิจการ โดยจะต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
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ภายหลังได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารจะดาเนินการรับโอนกิจการของธนาคารธนชาตด้ วยวิธีการโอนกิ จการ
ทังหมด
้
(Entire Business Transfer หรื อ “EBT”) โดยการรับโอนสินทรัพย์และหนี ้สินทังหมดของธนาคารธนชาต
้
รวมถึงสิทธิ
หน้ าที่ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบที่ธนาคารธนชาตพึงมี ณ วันโอนกิจการ เพื่อรวมกิจการกับธนาคารธนชาตให้ เป็ นไปตาม
นโยบายสถาบันการเงิน 1 รู ปแบบ (One Presence Policy) ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยภายหลังการรวม
กิจการแล้ วเสร็ จ ธนาคารธนชาตจะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และชาระบัญชีเพื่อเลิกกิ จการต่อไป
โครงสร้างการถือหุน้ ที ่คาดว่าจะเป็ นหลังการทารายการ

หมายเหตุ:แผนภาพข้ างต้ นเป็ นการประมาณการสัดส่วนการถื อหุ้นของธนาคารหลังการรวมกิจการ ในกรณี ที่ธนาคารเพิ่มทุนสาเร็ จ โดยผู้ถือหุ้นของ
ธนาคารมาใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR ครบทังจ
้ านวน และบุคคลในวงจากัดรวมถึงผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายมาจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ
ธนาคารเต็มจานวนที่ได้ รับจัดสรร (โดยไม่รวมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของธนาคารและธนาคารธนชาตตาม
โครงการ TMB Stock Retention Program) ทังนี
้ ้ สัดส่วนการถือหุ้นสุดท้ ายของผู้ถือหุ้นทุกรายจะขึ ้นอยู่กบั จานวนหุ้นเพิ่มทุนที่ธนาคารจะออกและเสนอ
ขายทังหมด
้
ซึง่ ขึ ้นอยู่ปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร ราคาที่ออกและเสนอขายซึง่ อ้ างอิงจากมูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินรวม
ของธนาคารตามเกณฑ์กาหนดราคาจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็ นต้ น
สัดส่วนการถื อหุ้นของ ING ข้ างต้ น ได้ รวมใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) จานวนร้ อยละ 3.47 ซึง่ ถื อโดย
ING Support Holding B.V. ซึ่ง หาก ING Support Holding B.V. ไม่ สามารถแปลงใบแสดงสิทธิ ใ นผลประโยชน์ ที่เ กิ ดจากหลัก ทรั พ ย์ อ้า งอิง ไทย
(NVDR) เป็ นหุ้นสามัญของธนาคารแล้ ว กลุ่ม ING จะถื อหุ้นของธนาคารรวมกันประมาณร้ อยละ 17.79 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
ธนาคาร (ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุคคลในวงจากัด และ (3) ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย โดย
ไม่รวมโครงการ TMB Stock Retention Program

/1
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สรุปเหตุการณ์สาคัญ

ณ วันที่ในรายงานของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระฉบับนี ้ ฝ่ ายบริ หารของธนาคารคาดว่าธุรกรรมซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
ธนาคารธนชาตจะแล้ วเสร็ จภายในเดือนธันวาคม ปี 2562 จากนันธนาคารจะด
้
าเนินการตามแผนการรวมกิจการโดยการรับ
โอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาต
้
ซึง่ คาดว่าจะสามารถดาเนินการรวมกิจการได้ แล้ วเสร็ จภายในปี 2564 ทังนี
้ ้ ขันตอนใน
้
การดาเนินการและระยะเวลาข้ างต้ นอาจมีการปรับเปลี่ยน หากมีความจาเป็ นที่จะต้ องเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการทาธุรกรรม
เพื่อให้ สอดคล้ องหรื อเอื ้ออานวยต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไขหรื อข้ อกาหนดในสัญญาซื ้อขายหุ้น
การเข้ าทาธุรกรรมซื ้อหุ้นทังหมดของธนาคารธนชาต
้
มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 135.1 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ ซึ่งคานวณจากงบการเงินรวมเสมือนของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็ นข้ อมูลทางการเงินรวม
เสมือนล่าสุดที่จดั ทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคารธนชาต โดยถือเสมือนว่าการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจตามเงื่อนไขในสัญญา
ซื ้อขายหุ้นเกิดขึ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรี ยบเทียบกับงบการเงินรวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ระหว่างบริ ษัทจดทะเบียนกับบริ ษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดรายการเท่ากับ
ร้ อยละ 50 หรื อสูงกว่า จึงเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 ตามเกณฑ์ ได้ มาหรื อจาหน่ายไป และเนื่องจาก
ผู้ขายหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายเป็ นบุคคลภายนอก ไม่มีความสัมพันธ์ กบั ธนาคาร รายการดังกล่าวจึงไม่เข้ าข่ายเป็ นการ
ทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในการเข้ าทารายการดังกล่าว ธนาคารมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมตั ิการทารายการจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่า กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ
ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระพิจารณาความสมเหตุสมผลของธุรกรรมซื ้อหุ้น
สามัญทังหมดของธนาคารธนชาต
้
ประกอบกับการพิจารณาแผนการรวมกิจการ และธุรกรรมการออกและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต ซึง่ เป็ นธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกันและเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้ พิจารณาประโยชน์และข้ อดีของการทารายการ ปั จจัยเสี่ยง และผลกระทบของการเข้ าทารายการทังหมดดั
้
งกล่าว โดย
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ข้อดีและประโยชน์จากการเข้าทารายการ
1)

การทาธุรกรรมซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาต
้
เป็ นการดาเนินการตามแผนธุรกิจของธนาคารที่ต้องการขยาย
ฐานเงินให้ สนิ เชื่อและเสริ มสร้ างศักยภาพในการดาเนินธุรกิจในระยะยาวของธนาคาร โดยธนาคารหลังการรวมกิจการ
จะเป็ นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดสินทรัพย์รวมและเงินให้ สนิ เชื่อรวมใหญ่เป็ นลาดับที่ 6 ของประเทศ และมีโอกาสได้ รับ
การจัดชันเป็
้ นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคต ซึ่ง จะส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันกับ
ธนาคารพาณิชย์อื่นทังในระดั
้
บประเทศและในระดับอาเซียน

2)

ภายหลังการเข้ าซือ้ หุ้นและรั บโอนกิ จการทัง้ หมดของธนาคารธนชาต สัดส่วนสินเชื่ อรายย่อยของธนาคารจะปรับ
เพิ่มขึน้ จากร้ อยละ 32 เป็ นประมาณร้ อยละ 53 ของสินเชื่อทัง้ หมด และจะทาให้ ธนาคารมีการกระจายฐานเงินให้
สินเชื่อที่หลากหลาย ทังสิ
้ นเชื่อธุรกิจ สินเชื่อที่อยูอ่ าศัย และสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ซึง่ ถือเป็ นการกระจายความเสีย่ งทาง
ธุรกิจที่สาคัญและช่วยสร้ างสมดุลให้ กบั โครงสร้ างสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต

3)

หลังการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต ธนาคารคาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากจุดแข็งที่สง่ เสริ มกันของทังสองธนาคาร
้
และการประสานประโยชน์ทางธุรกิจในด้ านต่างๆ เช่น การเพิ่มขึ ้นของส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ย (Interest Spread) และ
การลดลงของสัดส่วนเงินให้ สินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) จากการรวมเงินให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของธนาคาร
ธนชาต ซึ่งมีอตั ราการสร้ างรายได้ ดอกเบี ้ยในระดับ ที่ดี และมีสดั ส่วน NPL ในระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยของพอร์ ตสินเชื่อ
ของธนาคารในปั จจุบนั

4)

ธนาคารจะได้ รับประโยชน์จากการนาเสนอผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การทางการเงินที่หลากหลายแก่ฐานลูกค้ าที่ กว้ าง
ขึ น้ (Cross Selling Opportunity) ทัง้ ฐานลูก ค้ า เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ และฐานลูก ค้ า เงิ น ฝาก ตลอดจนการเพิ่ ม ขึ น้ ของ
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ภายใต้ สมมติฐานที่ธนาคารหลังการ
รวมกิจการสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรที่ซ ้าซ้ อนกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทังธนาคารหลั
้
งการรวมกิจการจะ
ได้ รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ ระหว่างกันเพื่อสร้ างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ออกสูต่ ลาด
เพื่อรักษาอัตราการเติบโตของรายได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อความสามารถในการสร้ างรายได้ ความสามารถในการทากาไร
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

5)

การจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการออกและจัดสรรใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
ของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั บุคคลในวงจากัด การออกตราสาร
ทางการเงินต่างๆ รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตตามเงื่อนไขในสัญญาซื ้อ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ขายหุ้น จะช่วยส่งเสริ มให้ ธนาคารมีฐานเงินกองทุนที่แข็งแกร่ งขึ ้น เนื่องจากตราสารทุนและตราสารหนี ้ทุกประเภทที่
ธนาคารจะออกและเสนอขายเพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับการทารายการในครัง้ นี ้ สามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้
ทังหมด
้
นอกจากนี ้ ธนาคารธนชาตยังเป็ นถือเป็ นหนึง่ ในธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีฐานเงินกองทุ นในระดับสูง ภายหลัง
การออกหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน การออกตราสารทางการเงิ น และการรวมกิ จการแล้ วเสร็ จทัง้ หมด คาดว่าอัต ราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งของธนาคารจะปรับเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 17.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นประมาณร้ อย
ละ 17.4 – 18.0 ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ การขยายธุรกิจสินเชื่อของธนาคารหลังการรวมกิจการในอนาคต
ข้อด้อยและความเสีย่ งจากการเข้าทารายการ
การทารายการในครัง้ นี ้ มีข้อด้ อยและความเสีย่ งที่สาคัญ ดังนี ้
1)

ผู้ถือหุ้นของธนาคารจะได้ รับผลกระทบด้ านการลดลงของสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) การลดลงของส่วน
แบ่งกาไร (EPS Dilution) และการลดลงของราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร (Price Dilution) จากการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสาหรับใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการทารายการในครัง้ นี ้ ดังนี ้
กรณีที่ 1 : ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารเป็ นผู้ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR ครบทังจ
้ านวน และบุคคลในวงจากัดจองซื ้อ
หุ้นเพิ่มทุนของธนาคารเต็มจานวนที่ได้ รับการจัดสรร
กรณีที่ 2 : ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารเป็ นผู้ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR ครบทังจ
้ านวน โดยไม่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนให้ กบั บุคคลในวงจากัด
กรณีที่ 3 : บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเดิมของธนาคารมาใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR ครบทังจ
้ านวน (ใบ
แสดงสิทธิ ของผู้ถือหุ้นรายย่อยทังหมดถู
้
กเปลี่ยนมือระหว่างการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ทังนี
้ ้ ใน
กรณีดงั กล่าว ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร 2 ราย ซึง่ ได้ แก่ กระทรวงการคลัง และ ING มาใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้น
เพิ่มทุนตามสัดส่วนของตนเอง โดยไม่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั บุคคลในวงจากัด
กรณีที่ 4 : ผู้ถื อ หุ้น รายย่อ ยเดิ ม ของธนาคารไม่ม าใช้ สิท ธิ ซื อ้ หุ้น เพิ่ มทุน ตาม TSR มี เ พี ย งผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ของ
ธนาคาร 2 ราย ซึ่งได้ แก่ กระทรวงการคลัง และ ING ที่มาใช้ สิทธิ โดยไม่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั
บุคคลในวงจากัด
โดยทัง้ 4 กรณี ธนาคารจะสามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายได้ เต็มจานวน
ผลกระทบต่อ
ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
Control Dilution/1
EPS Dilution/2
Price Dilution/3
/1
/2
/3
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ผู้ถือหุ้นรายย่อยเพิ่มทุนตาม TSR
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
28.9%
26.8%
16.8%
14.4%
4.8%
5.3%

ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เพิ่มทุนตาม TSR
กรณีที่ 3
กรณีที่ 4
57.4%
49.8%
14.4%
5.3%
-

ไม่รวมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของธนาคารและธนาคารธนชาตตามโครงการ TMB Stock Retention Program
กาไรสุทธิตอ่ หุ้นหลังการเพิ่มทุน คานวณจากกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมเสมือนของธนาคาร ซึง่ รวมผลประกอบการของธนาคารธนชาต
ก่อนรวมมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ของธนาคารธนชาต
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ข้ อมูลที่แสดงในตารางข้ างต้ นเป็ นเพียงการประมาณการผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในเบื ้องต้ น เท่านัน้ ผลกระทบที่เกิดขึ ้น
จริ งจะขึ ้นอยู่กบั ราคาตลาดของหุ้นของธนาคาร และจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ธนาคารจะออกและเสนอขายทังหมด
้
อย่างไรก็ดี การลดลงของสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะไม่สง่ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอานาจการ
ควบคุมของธนาคาร
2)

ธนาคารอาจต้ องเผชิญกับความเสีย่ งจากการรวมกิจการในด้ านต่างๆ เช่น ความแตกต่างของระบบการทางาน รูปแบบ
การบริ หารงาน และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของทังสององค์
้
กร รวมถึงความแตกต่างของระบบฐานข้ อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ ในการดาเนินงาน นอกจากนี ้ ธนาคารหลังการรวมกิ จการอาจมีค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึน้ ใน
ระยะแรกเพื่อบริ หารจัดการความเสี่ยงจากการรวมกิจการข้ างต้ น รวมถึงค่าใช้ จ่ายเพื่อลดความซ ้าซ้ อนของจานวน
สาขาของธนาคารและค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมพนักงานเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานและการให้ บริ การ
สูงสุด อีกทังพนั
้ กงานของธนาคารที่เข้ ารวมกิจการอาจต้ องใช้ เวลาระยะหนึ่งในการปรับตัว และเรี ยนรู้ เพื่อให้ เกิดการ
ทางานร่ วมกันอย่างมีประสิทธิ ภาพ ซึ่งอาจส่งผลให้ ประโยชน์ที่ธนาคารคาดว่าจะได้ รับจากการรวมกิจการจะยังไม่
เกิดขึ ้นในทันทีหรื ออาจไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้

3)

ธนาคารอาจมีความเสีย่ งจากผลการดาเนินของธนาคารธนชาตไม่เป็ นไปตามทีค่ าดไว้ ซึง่ อาจเกิดจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิ จของธุรกิ จสินเชื่ อเช่าซื ้อรถยนต์ ซึ่งเป็ นสินเชื่ อหลักของธนาคารธนชาต และอาจส่งผลให้
ธนาคารต้ องประเมินการด้ อยค่าของค่าความนิยมจากการรวมกิจการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและ
ความสามารถในจ่ายเงินปั นผลของธนาคารหลังการรวมกิจการ

ทังนี
้ ้ ในปั จจุบนั ธนาคารและธนาคารธนชาตได้ มีการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการรวมกิจการไว้ แล้ วบางส่วน โดยทังสอง
้
ธนาคารได้ ร่วมกันร่ างแนวปฏิบตั ิหรื อแผนปฏิบตั ิการสาหรับการรวมกิจการ (Integration Plan) รวมถึงการจัดทาแผนการรวม
กิจการเพื่อขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ ณ วันที่ในรายงานฉบับนี ้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาเพื่อให้ ความเห็นชอบต่อแผนดังกล่าว ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สามารถให้ ความเห็นชอบต่อแผน
ดังกล่าวได้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการรวมกิ จการโดยการรับโอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาตไม่
้
สามารถ
ดาเนินการได้ แล้ วเสร็ จในภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการควบรวมกิจการ
ของสถาบันการเงิน ตามที่กาหนดไว้ ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่
677) พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ดี ฝ่ ายบริ หารของธนาคารคาดว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้ ความเห็นชอบต่อแผนดังกล่าว
ภายในเดือนกันยายน 2562 และธนาคารและธนาคารธนชาตจะสามารถดาเนินการรวมกิจการได้ แล้ วเสร็ จภายในปี 2564
จากการพิจารณาข้ างต้ น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า แม้ ว่าการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้จะมีความเสี่ยงดังทีก่ ล่าว
ข้ างต้ น แต่ธนาคารก็มีแผนรองรั บในการบริ หารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อทาให้ การรวมกิ จการระหว่างธนาคารและ
ธนาคารธนชาตแล้ วเสร็ จได้ อย่างราบรื่ นภายในเวลาที่กาหนด การเข้ าทาธุรกรรมซื ้อหุ้นและรับโอนกิจการทังหมดของธนาคาร
้
ธนชาตจึงมีความสมเหตุสมผล และจะส่งผลดีตอ่ ภาพรวมธุรกิจและการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธนาคารในอนาคต

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้ าง ด้ วยวิธีตามทฤษฎีทางการเงิน 5
วิธี โดยอ้ างอิงจากงบการเงินของธนาคารธนชาตภายหลังการปรั บโครงสร้ างซึ่งจัดทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคารธนชาต
ร่ วมกับการวิเคราะห์และพิจารณาฐานะการเงินและผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นจริ งในอดีตจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ
หรื อสอบทานแล้ วโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ประมาณการผลการดาเนินงานของธนาคารธนชาต ข้ อมูลที่ได้ รับจากการ
สัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ข้ อมูลทางธุรกิจและการเงินของ
บริ ษัทอื่นที่เทียบเคียงกันได้ โดยใช้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ผลการประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาต (ภายหลังการปรับโครงสร้ าง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็ นมูลค่าหุ้นที่รวม
เงินสดส่วนเกินจากการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจของธนาคารธนชาตจานวน 25,912 ล้ านบาท ซึ่งเงินสดส่วนเกินนี ้จะยังคงอยู่
ในธนาคารธนชาต ณ วันทารายการซื ้อขายหุ้น สรุปได้ ดงั นี ้
วิธีการประเมินราคาหุ้น
1. วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี
2. วิธีปรับปรุ งมูลค่าหุ้นตามบัญชี
3. วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนตลาด
1) Price to Book Value (P/BV Mutiple)
2) Price to Earnings (P/E Multiple)
4. วิธีเปรี ยบเทียบกับธุรกรรมการซื ้อขายในอดีต
5. วิธีรวมส่วนของกิจการ
1) กรณีฐาน
2) กรณีเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน

ราคาที่ประเมินโดย IFA
(ล้ านบาท)
146,639
148,554

สูง (ต่า) กว่าราคา
ซื ้อขายร้ อยละ
(7.4)
(6.2)

155,031 – 161,428
143,989 – 148,137
161,988 – 182,132

(2.1) – 1.9
(9.1) – (6.5)
2.3 – 15.0

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

158,927
156,187 – 161,179

0.3
(1.4) – 1.7

เหมาะสม
เหมาะสม

ความเหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตโดยวิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum of the
Part Approach) มีความเหมาะสม ซึ่งได้ จากการประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตด้ วยวิธีมูลค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผล
(Dividend Discount Model หรื อ DDM) และการประเมินมูลค่าหุ้นของบลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ ด้วยวิธีมูลค่า
ปั จ จุบัน ของกระแสเงิ น สด (Discounted Cash Flows หรื อ DCF) เนื่ อ งจากวิ ธี ดังกล่า วพิ จ ารณาถึ งผลประกอบการและ
ความสามารถในการทากาไรในอนาคตของแต่ละกิจการที่ธนาคารจะได้ มาจากการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ ซึง่ ได้ มีการพิจารณา
ปั จจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน เช่น นโยบายและแผนการดาเนินงาน ความสามารถในการแข่งขัน ทิศทางและ
แนวโน้ มของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง ประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการต้ นทุน และเงินลงทุนในสินทรัพย์หลัก เป็ นต้ น โดย
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นของธนาคารธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งประเมินด้ วยวิธีรวมส่วน
ของกิจการอยูใ่ นช่วงระหว่าง 156,187 – 161,179 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วยผลรวมของมูลค่าของแต่ละกิจการ ดังนี ้
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หน่วย: ล้ านบาท
ธนาคารธนชาต (TBANK)
บลจ.ธนชาต (TFUND)
ธนชาตโบรกเกอร์ (TBROKE)
รวม

วิธีประเมินมูลค่า
DDM
DCF
DCF

ราคาที่ประเมินโดย
IFA กรณีฐาน
151,038
6,801
1,088
158,927

การวิเคราะห์ความไว
ราคาต่าสุด
148,803
6,296
1,088
156,187

ราคาสูงสุด
153,278
6,801
1,100
161,179

หมายเหตุ: DDM: Dividend Discount Model หรื อวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผล DCF: Discounted Cash Flows หรื อวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

จากตารางข้ างต้ น ช่ วงมูลค่ าหุ้นที่เหมาะสมของธนาคารธนชาตภายหลังการปรั บโครงสร้ างภายใต้ สมมติฐานวันทา
รายการซือ้ ขายหุ้น คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งประเมินด้ วยวิธีรวมส่ วนของกิจการ (Sum of the Parts Approach)
เท่ ากับ 156,187 – 161,179 ล้ านบาท ดังนัน้ ราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตที่ 158,411 ล้ านบาท จึงอยู่ในช่วงราคาที่
เหมาะสมที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ นอกจากนี ้ มูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตที่ประเมินได้ จากวิธีรวมส่วนของ
กิจการข้ างต้ น ยังสอดคล้ องกับช่วงราคาที่ประเมินด้ วยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Multiple) ซึ่ง
เท่ากับ 155,031 – 161,428 ล้ านบาท ทัง้ นี ้ มูลค่าหุ้น ที่ประเมินได้ ดงั กล่าวรวมเงินสดส่วนเกิ นจากการปรับโครงสร้ างของ
ธนาคารธนชาตจานวน 25,912 ล้ านบาท ซึง่ เงินสดส่วนเกินนี ้จะยังคงอยูใ่ นธนาคารธนชาต ณ วันทารายการซื ้อขายหุ้น
อย่างไรก็ดี ราคาซื ้อขายสุดท้ ายที่ธนาคารจะชาระให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตจะขึ ้นอยู่กบั การกาหนดวันทารายการซื ้อ
ขายหุ้น (Completion Date) ซึง่ เป็ นวันที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้นสาเร็ จครบถ้ วนหรื อได้ รับการผ่อน
ผันโดยคูส่ ญ
ั ญา
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเป็ นธรรมของเงื่อนไขของรายการ
ข้ อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต มีความเป็ นธรรม เหมาะสม และมีเงื่อนไขที่รักษาผลประโยชน์
ของธนาคาร โดยข้ อตกลงหรื อเงื่ อนไขส่วนใหญ่ สอดคล้ องกับแนวปฏิบัติทั่วไปของธุรกรรมประเภทเดียวกัน และเงื่ อนไข
ดังกล่าวจะช่วยทาให้ การรวมกิจการระหว่างธนาคารและธนาคารธนชาตสาเร็ จลุลว่ งได้ ตามวัตถุประสงค์ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ เช่น การกาหนดเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อให้ การดาเนินการต่างๆ ไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง การ
ก าหนดจ านวนหุ้น เพิ่ มทุน สูง สุด ที่ จ ะออกและจัด สรรให้ กับ ให้ กับ ผู้ถือ หุ้น ของธนาคารธนชาต ซึ่ง จะไม่ส่ง ผลให้ เ กิ ดการ
เปลีย่ นแปลงอานาจควบคุมของธนาคาร ข้ อตกลงเกี่ยวกับการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันของ TCAP และการรักษาบุคลากรหลัก
ที่สาคัญของธนาคารธนชาตหลังการทารายการ ทังนี
้ ้ ธนาคารได้ บริ หารจัดการความเสี่ยงจากเงื่อนไขของสัญญาบางข้ อด้ วย
การเข้ าตรวจสอบสถานะกิจการของธนาคารธนชาตทังด้
้ านธุรกิจ การเงิน ภาษี และกฎหมายโดยละเอียด ซึ่งผลการตรวจสอบ
สถานะกิจการไม่พบประเด็นที่มีผลกระทบต่อแผนการรวมกิจการอย่างมีนยั สาคัญ ดังนัน้ เงื่อนไขของรายการจึงพิจารณาได้ วา่
มีความเป็ นธรรม และเป็ นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของธนาคารในระดับที่เหมาะสม
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 4 ความเห็นของที ่ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระเกี ่ยวกับ ความเป็ นธรรมของเงื ่อนไขของ
รายการ)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการทารายการ
จากการพิจารณาข้ อมูลข้ างต้ น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ า การทารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและจะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ธนาคาร เนื่องจาก
1)

การซื ้อหุ้นและรับโอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาตมี
้
ความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นการดาเนินการตามแผนการ
ขยายธุ รกิ จของธนาคาร และเป็ น การเข้ า ควบรวมกับ ธนาคารที่ มีศักยภาพในการเติ บโตของเงิ น ให้ สิน เชื่ อ และมี
ความสามารถในการสร้ างรายได้ และการทากาไรในระดับที่ดี โดยภายหลังการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต ธนาคาร
จะมีขนาดสินทรัพย์ที่ใหญ่ขึ ้นและมีความสามารถในการแข่งขัน ที่สงู ขึ ้น นอกจากนี ้ ในกรณีที่ธนาคารสามารถบริ หาร
จัดการความเสีย่ งจากการรวมกิจการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารจะได้ รับประโยชน์จากการประสานประโยชน์ทาง
ธุรกิจในด้ านต่างๆ ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ ผลประกอบการและอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารในระยะยาว

2)

ภายใต้ สมมติฐานวันทารายการซื ้อขายหุ้น คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตจะเท่ากับ
158,411 ล้ านบาท (รวมเงินสดส่วนเกินจากการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ จานวน 25,912 ล้ านบาท ซึ่งเงินสดส่วนเกินนี ้
จะยังคงอยู่ในธนาคารธนชาต ณ วันทารายการซื ้อขายหุ้น ) โดยราคาซื ้อขายดังกล่าวอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสมที่
ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระด้ วยวิธี รวมส่วนของกิจการ (Sum of the Parts Approach) ซึ่งมูลค่าหุ้นของ
ธนาคารธนชาตซึ่งประเมินได้ จากวิธีดงั กล่าวอยู่ในช่วงระหว่าง 156,187 – 161,179 ล้ านบาท นอกจากนี ้ มูลค่าที่
ประเมินได้ จากวิธีรวมส่วนของกิจการข้ างต้ น ยังสอดคล้ องกับช่วงราคาที่ประเมินด้ วยวิธี P/BV Multiple ซึ่งเท่ากับ
155,031 – 161,428 ล้ านบาท ดังนัน้ ราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตจึงมีความเหมาะสม

3)

ข้ อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาซื ้อขายหุ้นมีความเหมาะสม เป็ นไปตามปกติธุรกิจ เป็ นธรรมต่อคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย
และไม่ได้ เป็ นเงื่อนไขที่ทาให้ ธนาคารเสียผลประโยชน์ โดยเงื่อนไขดังกล่าวจะช่วยให้ ธนาคารสามารถดาเนินการตาม
แผนการรวมกิจการภายหลังการเข้ าทาธุรกรรมซื ้อขายหุ้นได้ แล้ วเสร็ จภายในเวลาที่กาหนด

ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุ มัติการทารายการซื ้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต ซึ่งเป็ นส่วน
หนึง่ ของแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารและธนาคารธนชาตในครัง้ นี ้
ทัง้ นี ้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติหรือไม่ อนุมัติการทารายการดังกล่ าว ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผู้ถอื หุ้นแต่
ละรายเป็ นสาคัญ ผู้ถือหุ้นจึงควรทาการศึกษาข้ อมูลทัง้ หมดที่ปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการ
เงินอิสระ และเอกสารทัง้ หมดที่ส่งมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั ง้ นี ้ และใช้ ดุลยพินิจตัดสินใจ
เพื่อลงมติอย่ างรอบคอบ
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1.

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

1.1

วัตถุประสงค์ และที่มาของรายการ
ธนาคารมีแผนจะเข้ ารวมกิจการกับธนาคารธนชาต ซึ่งเป็ นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 6 ของธนาคาร
พาณิชย์ทงหมดในประเทศไทย
ั้
การรวมกิจการดังกล่าวเป็ นไปตามแผนธุรกิจของธนาคารที่ต้องการขยายฐานเงินให้
สินเชื่อและเสริ มสร้ างศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ โดยการเข้ าลงทุนหรื อเข้ ารวมกิจการกับธนาคารที่มีฐานเงิ นให้
สินเชื่อที่มีคุณภาพและมีอตั ราการเติบโตของเงิ นให้ สินเชื่อในระดับที่ดี รวมทังมี
้ ฐานทุนที่แข็งแกร่ ง เพื่อ เสริ มสร้ าง
ศักยภาพในการแข่งขันของธนาคารในระยะยาว
การรวมกิจการระหว่างธนาคารและธนาคารธนชาต ยังเป็ นการตอบสนองต่อแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของ
ภาครัฐที่ต้องการส่งเสริ มให้ ธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยมีขนาดใหญ่ขึ ้น มีประสิทธิภาพการดาเนินงานที่ดีขึ ้น เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับธนาคารพาณิ ชย์อื่นในระดับอาเซียน โดยที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 17
เมษายน 2561 ได้ มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากรเพื่อ
สนับสนุนการควบรวมธนาคารพาณิชย์ไทย เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งและเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การดาเนินงาน โดยธนาคารพาณิขย์ที่เข้ าควบรวมกิจการกัน จะได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ภาษี มลู ค่าเพิ่ม
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ นอกจากนี ้ ค่าใช้ จ่ายจากการรวมกิจการยังสามารถนามาลดหย่อนภาษี ได้ ตามเกณฑ์ที่
กาหนด
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร” หรื อ “TMB”) ครัง้ ที่ พิเศษ 4/2562 เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2562 จึงมีมติอนุมตั ิให้ ธนาคารเข้ าซื ้อหุ้น สามัญของธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย
จากนันธนาคารจะด
้
าเนินการรับโอนสินทรัพย์และหนี ้สินทังหมดของธนาคารธนชาตด้
้
วยวิธีการโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer หรื อ “EBT”) เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายสถาบัน การเงิ น 1 รู ป แบบ (One Presence
Policy) ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ต่อมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ธนาคารได้ เข้ าลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต (“สัญญาซือ้ ขายหุ้น”)
กับผู้ขาย 2 ราย ซึ่งได้ แก่ บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) (“TCAP”) และ Scotia Netherlands Holdings B.V.
(“BNS”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ของธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย (The Bank of Nova Scotia) (รวมเรี ยก “ผู้ขาย”) เพื่อเข้ า
ซื ้อหุ้นสามัญจานวน 6,062,438,397 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.96 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคาร
้
ธนชาตที่ ผ้ ูข ายทัง้ 2 รายถื อ อยู่ และธนาคารจะด าเนิ น การเสนอซื อ้ หุ้น ของธนาคารธนชาตส่ว นที่ เ หลือ จ านวน
2,423,773 หุ้น หรื อร้ อยละ 0.04 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
จากผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุก
ราย โดยมีราคาซื ้อขายหุ้นเป็ นไปตามสูตรการคานวณที่กาหนดในสัญญาซื ้อขายหุ้น หรื อประมาณ 158,411 ล้ านบาท
ภายใต้ สมมติฐานวันทารายการซื ้อขายหุ้น คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งอ้ างอิงจากข้ อมูลทางการเงินที่ จดั ทาโดย
ธนาคารและได้ รับความเชื่อมัน่ ในมาตรฐานการจัดทาโดย บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (“ธุรกรรมซือ้ หุ้น
สามัญทัง้ หมดของธนาคารธนชาต”)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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การเข้ าทาธุรกรรมซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาตในครั
้
ง้ นี ้มีเงื่อนไขบังคับก่อนทังหมด
้
ดังนี ้
1. คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องและธนาคารธนชาตได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องให้ ดาเนินการรวมกิจการ
และดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกัน ตามที่กฎหมายกาหนด ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การอนุญาตจากธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย กระทรวงการคลัง และส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
(“สานักงาน กลต.”) เป็ นต้ น
2. คู่สญ
ั ญาที่เกี่ ยวข้ องและธนาคารธนชาตได้ รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องตามที่กฎหมาย
กาหนด
3. ใบอนุญาตที่สาคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคารและธนาคารธนชาตยังมีผลบังคับใช้ ตามกฎหมาย ณ วันที่
เข้ าทาธุรกรรม
4. ธนาคารธนชาตได้ รับการยกเว้ นหรื อระงับสิทธิในการเลิกสัญญา ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ค่าเลิกสัญญา
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในการยกเลิกสัญญา หรื อค่าความเสียหายต่างๆ ที่มีจานวนเกินกว่าร้ อยละ 5 ของราคาซื ้อขายหุ้น
เบื ้องต้ น จากคูส่ ญ
ั ญาซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่เข้ าทาธุรกรรม
5. หนังสือชี ้ชวนของธนาคารที่จดั ทาขึ ้นเพื่อการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร
ธนชาตมีผลบังคับใช้ แล้ ว
6. ธนาคารสามารถจัด หาเงิ น ทุน ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ในการรวมกิ จ การได้ ค รบถ้ วนและประสบความส าเร็ จ ซึ่ ง
ประกอบด้ วย การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่โอนสิทธิ ได้ (Transferrable Subscription Right หรื อ “TSR”) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และการออกตราสารทางเงินที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่1
(Additional Tier 1 Instrument) โดยจะต้ องได้ รับเงินทุนอย่างน้ อย 57,500 ล้ านบาท
7. TCAP และ BNS ได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้นในบางบริ ษัทซึ่ง BNS เป็ นผู้ถือหุ้น หลังจากปรับโครงสร้ างทาง
ธุรกิจเสร็ จสิ ้น
8. ธนาคารธนชาตดาเนินการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจให้ แล้ วเสร็ จ โดยการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม และเงินลงทุนอื่นรวมทังสิ
้ ้น 12 บริ ษัท ให้ แก่กลุม่ ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตตามสัดส่วนการถือหุ้น
9. The European Central Bank และ The Dutch Central Bank ได้ ออกหนังสือไม่คดั ค้ านการเข้ าทาธุรกรรมหรื อ
การใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากการทาธุรกรรมตามที่กาหนด ในรูปแบบที่เหมาะสม
ณ วันที่ธนาคารธนชาตดาเนินการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจแล้ วเสร็ จ จะถือเป็ นการกาหนดวันทารายการซื ้อขายหุ้น
(Completion Date) ทังนี
้ ้ หากธนาคารและผู้ขายไม่สามารถดาเนินการให้ เงื่อนไขบังคับก่อนข้ อที่ 1 – 2 ข้ างต้ นบรรลุ
หรื อได้ รับการผ่อนผันโดยคู่สญ
ั ญาภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 (Initial Long Stop Date) และเงื่อนไขบังคับก่อนทุก
ข้ อตามที่กล่าวข้ างต้ นบรรลุหรื อได้ รับการผ่อนผันโดยคู่สญ
ั ญาภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (Long Stop Date) ให้
ถือว่าสัญญาซื ้อขายหุ้นเป็ นอันยกเลิก
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1.2

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ธนาคารจะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตจานวน 6,062,438,397 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.96 ของหุ้นที่ออกและ
จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
จากผู้ขาย 2 ราย ซึ่งได้ แก่ TCAP และ BNS และจะดาเนินการเสนอซื ้อหุ้นสามัญของธนาคาร
ธนชาตส่วนที่เหลือจานวน 2,423,773 หุ้น หรื อร้ อยละ 0.04 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้นราย
ย่อยของธนาคารธนชาตทุกราย ภายหลังจากได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารครัง้ ที่ 1/2562 ซึง่ จะ
จัดขึ ้นในวันที่ 23 กันยายน 2562 และเมื่อธนาคารและธนาคารธนชาตได้ ดาเนินการต่างๆ ให้ เงื่อนไขบังคับก่อนตาม
สัญญาซื ้อขายหุ้นแล้ วเสร็ จทังหมด
้
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การจัดหาแหล่งเงินทุนจากการการออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้ กับผู้ถือหุ้นของธนาคารจากการใช้ สิทธิ ผ่าน TSR การปรับโครงสร้ างทางธุรกิจของธนาคารธนชาต
และการได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยต่อการรวมกิจการระหว่างธนาคารและธนาคารธนชาต
ทังนี
้ ้ ฝ่ ายบริ หารคาดว่าธุรกรรมซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาตจะเกิ
้
ดขึ ้นในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2562 และ
ธนาคารจะสามารถจะดาเนินการรวมกิจการกับธนาคารธนชาตได้ แล้ วเสร็ จภายในปี 2564 (โปรดดูรายละเอียดขันตอน
้
การทารายการในข้ อ 1.4 ลักษณะทัว่ ไปของรายการ)

1.3

คู่สัญญาและลักษณะความสัมพันธ์
ผู้ซื ้อ

: ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) (“TMB”)

ผู้ขาย

: 1) บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) (“TCAP”)
2) Scotia Netherlands Holdings B.V. (“BNS”)
3) ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกราย

ซึง่ ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 มีสดั ส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต ดังนี ้
ลาดับ
1.
2.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต 743 ราย
รวม

ชื่อย่อ
TCAP
BNS

จานวนหุ้น
3,090,699,234
2,971,739,163
2,423,773
6,064,862,170

สัดส่วน (ร้ อยละ)
50.96
49.00
0.04
100.00

ความสัมพันธ์กบั ธนาคาร
ผู้ขายหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับธนาคารและบริ ษัทย่อยอื่นๆ ของธนาคารในลักษณะที่
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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1.4

ลักษณะทั่วไปของรายการ
การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาตในครั
้
ง้ นี ้ เป็ นส่วนหนึ่งของแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารและ
ธนาคารธนชาต ซึง่ มีวตั ถุประสงค์และขันตอนการด
้
าเนินการ โดยสรุปดังนี ้
วัตถุประสงค์ ในการรวมกิจการ
ธนาคารมีแผนการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต เพื่อเพิ่มขนาดของสินทรัพย์และเสริ มสร้ างศักยภาพในการดาเนิน
ธุรกิจโดยการรวมจุดแข็งของทังสองธนาคารเข้
้
าด้ วยกัน โดยธนาคารมีจุดเด่นด้ านการระดมเงินฝาก ขณะที่ธนาคาร
ธนชาตเป็ นผู้นาด้ านการให้ บริ การสินเชื่อรายย่อยโดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
การรวมกิจการของธนาคารและธนาคารธนชาตจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการระดมเงินฝากของธนาคารจากฐานลูกค้ าที่
เพิ่มขึน้ ซึ่งจะช่วยให้ ธนาคารมีต้นทุน ทางการเงิ น ที่ลดลง ขณะเดียวกันธนาคารก็ มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ในอัตราที่สงู ขึ ้นจากการรวมเงินให้ สินเชื่อของธนาคารธนชาตซึ่งมีอตั ราการสร้ างรายได้ ดอกเบี ้ยในระดับที่ดี
ซึ่งจะส่งผลให้ ธนาคารหลังการรวมกิจการมีสว่ นต่างอัตราดอกเบี ้ย (Interest Spread) ที่สงู ขึ ้น สามารถแข่งขันได้ กับ
ธนาคารพาณิชย์อื่นในประเทศ และพร้ อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของ
กฎเกณฑ์และการกากับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในอนาคต
ภายหลังการรวมกิจการ ธนาคารจะมีขนาดสินทรัพย์รวมใหญ่เป็ นลาดับที่ 6 ของธนาคารพาณิชย์ทงหมดในประเทศ
ั้
ซึ่งถึงแม้ จะเป็ นการขยับเพิ่มขึน้ จากเดิมเพียง 1 ลาดับ แต่ธนาคารหลังการรวมกิ จการจะมีขนาดสิน ทรั พ ย์ ร วมที่
ใกล้ เคียงกับธนาคารกรุงศรี อยุธยาซึง่ เป็ นธนาคารขนาดใหญ่เป็ นลาดับที่ 5 ของประเทศมากขึ ้น และจะได้ รับการจัดชัน้
เป็ นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทย นอกจากนี ้ ธนาคารหลังการรวมกิจการจะได้ รับประโยชน์จาก
ขนาดกิ จ การที่ ใ หญ่ ขึ น้ (Economies of Scale) ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งาน และส่ง ผลดี ต่ อ
ความสามารถในการทากาไรของธนาคารในระยะยาว
ธนาคารและธนาคารธนชาตจึง มีแผนเข้ ารวมกิจการ โดยธนาคารจะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ของธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย และจะทาการรวมกิจการด้ วยวิธีการโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer หรื อ EBT) เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รู ปแบบ (One Presence Policy)
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ขั้นตอนการดาเนินการตามแผนการรวมกิจการ
แผนการรวมกิจการของธนาคารและธนาคารธนชาต แบ่งออกเป็ น 4 ขันตอนหลั
้
ก ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การขออนุมตั ิ ขอความเห็นชอบหรื อขอความยินยอมจากหน่วยงานหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมซื ้อหุ้นและรับโอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาต
้
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง:


การได้ รับอนุญาตหรื อได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ
ทังหมดของธนาคารธนชาต
้



การได้ รับอนุญาตหรื อได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ การรวมกิจการกับ
ธนาคารธนชาต



การได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงานกลต.”) ในการ
ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจากัด และการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ กับผู้ถือหุ้นของ
ธนาคารธนชาต



การได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาต
้
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง



การดาเนินการให้ เงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื ้อขายหุ้นสาเร็ จครบถ้ วน

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ขั้นตอนที่ 2 การเตรี ยมการเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดของธนาคารธนชาต
้
ซึง่ ประกอบด้ วย การจัดหาแหล่งเงินทุนของธนาคาร
และการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจของธนาคารธนชาตก่อนเข้ าทารายการ
การจัดหาแหล่งเงินทุนของธนาคาร
ธนาคารจะดาเนินการจัดหาเงินทุนสาหรับใช้ ในการทาธุรกรรมซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาตในเบื
้
้องต้ น โดย
การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ ได้ ซึ่งจะ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่ว นการถือหุ้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั บุคคลใน
วงจากัด รวมถึงการออกตราสารหนี ้หรื อตราสารทางการเงินต่างๆ
การปรับโครงสร้ างทางธุรกิจของธนาคารธนชาต
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ธนาคารธนชาตถือหุ้นในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมจานวนรวม 11 บริ ษัท และมีเงินลงทุนใน
บริ ษั ท อื่ น ทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศอีก จานวนหนึ่ง ภายใต้ เงื่ อนไขในสัญญาซือ้ ขายหุ้น ธนาคารธนชาตจะ
ดาเนินการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจเพื่อลดขนาดกิจการให้ เหมาะสมกับการรวมกิจการ โดยธนาคารธนชาตจะจาหน่าย
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทอื่น จานวนรวม 12 บริ ษัท ให้ กับกลุ่มผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (“การปรับโครงสร้ าง”) โดยเงินลงทุนที่ธนาคารธนชาตจะจาหน่ายออก ประกอบด้ วย
1)

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย 8 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน) (“TNS”) บริ ษัท ธนชาตประ
กันภัย จากัด (มหาชน) (“TNI”) บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ ทีเอส จากัด (“TSAMC”) บริ ษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน) (“THANI”) บริ ษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (“TTD”) บริ ษัท ธนชาตกรุ๊ ป ลีสซิ่ง
จากัด (“TGL”) บริ ษัท ธนชาต แมเนจเม้ นท์ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด (“TMS”) และบริ ษัท รักษาความปลอดภัย
สคิบ เซอร์ วิส จากัด (“SSV”)

2)

เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม 1 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) (“MBK”)

3)

เงินลงทุนอื่น 3 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“SEACON”) บริ ษัท ปทุมไรซมิล
แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน) (“PRG”) และบริ ษัท อายิโนะโมะโต๊ ะ (ประเทศไทย) จากัด (“AJNMT”)

ภายหลังการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจดังกล่าว ธนาคารธนชาตจะยังคงถือหุ้นในบริ ษัทย่อยจานวน 2 บริ ษัท ซึ่งได้ แก่
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด (“บลจ.ธนชาต” หรื อ “TFUND”) ซึ่งประกอบธุรกิจจัดการกองทุน และ
บริ ษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จากัด (“ธนชาตโบรกเกอร์ ” หรื อ “TBROKE”) ซึ่งประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันภัยและ
ให้ บริ การสนับสนุนธุรกิจเช่าซื ้อรถยนต์ของธนาคารธนชาต ซึง่ ธนาคารธนชาตถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 75.0 และร้ อยละ
100.0 ตามลาดับ
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โครงสร้างกลุ่มธุรกิ จของธนาคารธนชาตก่อนการปรับโครงสร้าง

โครงสร้างกลุ่มธุรกิ จของธนาคารธนชาตหลังการปรับโครงสร้าง

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบลจ.ธนชาต คือ ธนาคารออมสิน ซึง่ ถึอหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายทังหมดของบลจ.ธนชาต
้

ทังนี
้ ้ ในส่วนของบลจ.ธนชาต หรื อ TFUND ธนาคารและผู้ขายมีข้อตกลงกันภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้น โดยในระหว่าง
วันที่ในสัญญาซื ้อขายหุ้นจนถึงวันทารายการซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต ให้ ธนาคารธนชาตดาเนินการขายหุ้น
ทัง้ หมดที่ ธ นาคารธนชาตถื อ อยู่ใ น TFUND ในสัด ส่ว นร้ อยละ 75 ของหุ้น ที่ อ อกและจ าหน่า ยแล้ ว ทัง้ หมดให้ แ ก่
บุคคลภายนอก โดยคู่สญ
ั ญามีความตังใจที
้ ่จะดาเนินการให้ ขายหุ้นดังกล่ าวสาเร็ จพร้ อมหรื อภายหลังจากการซื ้อขาย
หุ้นของธนาคารธนชาตแล้ วเสร็ จ หากธนาคารธนชาตไม่สามารถขายหุ้นดังกล่าวได้ แล้ วเสร็ จพร้ อมกับวันทารายการซื ้อ
ขายหุ้น ธนาคารก็ยงั จะให้ ธนาคารธนชาตดาเนินการขายหุ้นของ TFUND ให้ แก่บคุ คลภายนอกต่อไปภายหลังจากที่
ธนาคารเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตแล้ ว สาหรับหุ้นในธนชาตโบรกเกอร์ ณ วันที่ในรายงานฉบับนี ้ คูส่ ญ
ั ญายัง
ไม่มีเจตนาที่จะขายหุ้นดังกล่าวให้ แก่บคุ คลภายนอก

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ขั้นตอนที่ 3 การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาต
้
และการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของ
ธนาคารธนชาตทุกราย
ธนาคารจะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาตจากผู
้
้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย ภายหลังจากที่เงื่อนไข
บังคับก่อนในสัญญาซื ้อขายหุ้นสาเร็ จครบถ้ วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
ธนาคาร การได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยต่อแผนการรวมกิจการ การจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการ
ออกหุ้นและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กับผู้ถือหุ้นของธนาคารจากการใช้ สิทธิ ผ่าน TSR และการปรับโครงสร้ างทาง
ธุ ร กิ จ ของธนาคารธนชาต โดย TCAP และ BNS จะขายหุ้น สามัญ ของธนาคารธนชาตที่ ต นเองถื อ อยู่ จ านวน
3,090,699,234 หุ้น และ 2,971,739,163 หุ้น หรื อร้ อยละ 50.96 และ 49.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ของธนาคารธนชาต ตามลาดับ ให้ แก่ธนาคารตามข้ อตกลงในสัญญาซื ้อขายหุ้น จากนันธนาคารจะด
้
าเนินการเสนอซื ้อ
หุ้นสามัญของธนาคารธนชาตส่วนที่เหลือ อีกจานวน 2,423,773 หุ้น หรื อร้ อยละ 0.04 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ ว
ทังหมด
้
จากผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกราย ในราคาเดียวกับราคาซื ้อขายหุ้น ตามสัญญาซื ้อขายหุ้นกับ
TCAP และ BNS โดยมีราคาซื ้อขายต่อหุ้นกาหนดจากสมการดังต่อไปนี ้
เกณฑ์ การกาหนดราคาซือ้ ขายหุ้นของธนาคารธนชาต
มูลค่ าตามบัญชีของธนาคารธนชาตตามงบการเงินรวม ซึ่งอ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมฉบับ
ตรวจสอบของธนาคารธนชาต ณ วันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันทารายการซื ้อขายหุ้น หักด้ วยส่วนปรับปรุ งของ
ผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทางการเงิน (TFRS9)
(ถ้ ามี) และปรับปรุ งด้ วยกาไรสุทธิ เฉลี่ยต่อวันของธนาคารธนชาต บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกราคม 2562 ถึงวันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันทารายการ คูณด้ วยจานวนวันตังแต่
้ วนั แรกของเดือนจนถึงวันทีท่ า
รายการ
บวก กาไรจากการขายบริษัทย่อยและบริ ษัทอื่นภายใต้ การปรับโครงสร้ าง
บวก มูลค่าส่วนเพิ่มจานวน 9,245 ล้ านบาท
หัก
มูลค่าตามบัญชีของธนชาตโบรกเกอร์ ตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต
หัก
มูลค่าตามบัญชีของบลจ.ธนชาต ตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต
หาร จานวนหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต
้
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้ อ 1.6 มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนและเกณฑ์ทีใ่ ช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน)
โดยธนาคารจะชาระค่าหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายเป็ นเงินสดหรื อตราสารเทียบเท่าเงินสด
ภายในวันเดียวกันหรื อวันที่ใกล้ เคียงกันที่สดุ ธนาคารจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ธนชาตทุกราย (โดยไม่คานึงว่าผู้ถือหุ้นรายนันจะขายหุ
้
้ น ของธนาคารธนชาตให้ แก่ธนาคารหรื อไม่) โดยผู้ถือหุ้นของ
ธนาคารธนชาตจะนาเงินที่ได้ รับจากการชาระค่าหุ้นบางส่วนมาจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคาร โดยมีราคาเสนอขายต่อ
หุ้น ซึง่ กาหนดจากสมการดังต่อไปนี ้
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เกณฑ์ การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของธนาคาร
1.1 เท่ าของมูลค่ าตามบัญชีของธนาคาร อ้ างอิงจากข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของธนาคารที่
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคาร และข้ อมูลผลประกอบการรวมของธนาคารในเดือนถัดไป
ภายหลัง จากวัน ที่ สิ น้ สุด ของงบการเงิ น ฉบับ ล่า สุด ดัง กล่า ว ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มูล ที่ จัด ท าโดยฝ่ ายจัด การของธนาคาร
(Management Account)
บวก เงิ นระดมทุน จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บการใช้ สิทธิ ตาม TSR ที่จัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของ
ธนาคารตามวิธีการและขันตอนที
้
่กาหนดไว้
หัก ส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตาม TFRS9
หาร จานวนหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคาร
้
ภายหลังการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการใช้ สิทธิ
ของผู้ถือหุ้นเดิมตาม TSR
ในกรณีที่วนั เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตเกิดขึ ้นในเดือนธันวาคม 2562 การ
กาหนดมูลค่าตามบัญชีของธนาคาร จะอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของธนาคารสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และข้ อมูลผลประกอบการรวมของธนาคาร ซึ่งจัดทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคาร
สาหรับรอบเดือนตุลาคม 2562 เพื่ออ้ างอิงการกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
โดยธนาคารจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตตามเงื่อนไขในสัญญาจองซื ้อหุ้นเพิม่
ทุน ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นของ
ธนาคารธนชาต
TCAP
BNS
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น/3
รวม

▪
▪
▪

สัดส่วนการเข้ าถือหุ้นใน TMB
(หลังการเพิ่มทุน) /1
ร้ อยละ 20.1 – ร้ อยละ 23.3
ร้ อยละ 5.6 - ร้ อยละ 6.4
ร้ อยละ 0.03 – ร้ อยละ 0.04

จานวนหุ้นเพิ่มทุนสูงสุด
ที่จะได้ รับจัดสรร
21,663,091,024 หุ้น
5,926,197,357 หุ้น
33,549,035 หุ้น/4
27,622,837,416 หุ้น

จานวนเงินเพิ่มทุน
(ล้ านบาท)
45,200 /2
12,365
70
57,635

ที่มา: สัญญาจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน (Share Subscription Agreement) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร
/1
ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุคคลในวงจากัด (3) ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย ไม่รวมการออก
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของธนาคารและธนาคารธนชาตตามโครงการ TMB Stock Retention Program
/2
จานวนเงินดังกล่าวอาจเพิ่มขึ ้นได้ หาก TCAP มีสดั ส่วนการถือหุ้นในธนาคารน้ อยกว่าร้ อยละ 20.1
/3
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 มีจานวน 743 ราย
/4
สาหรับหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่เสนอขายให้ กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต TCAP จะเป็ นผู้เข้ าซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารแทนผู้ถือหุ้น
รายย่อยทุกราย และจะนาไปเสนอขายต่อ ให้ กับผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายตามสัดส่วนการถื อหุ้นในภายหลัง ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่มีห้ นุ คงเหลือจากการ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยดังกล่าว TCAP จะจัดสรรหุ้นให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่แสดงความจานงขอใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นเกิน
สัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากยังมีห้ นุ คงเหลือจากการจัดสรร TCAP อาจมีความจาเป็ นต้ องถือครองหุ้นดังกล่าวไว้ เอง

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาต ซึ่งเป็ นผลจากการที่ผ้ ถู ือหุ้น
ของธนาคารธนชาตกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ตนเองได้ รับจัดสรรเต็มจานวน หรื อ
ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิเลย ธนาคารจะไม่จดั สรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตรายอื่นอีกต่อไป
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อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ (1) ราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตเบื ้องต้ น ซึ่งอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และข้ อมูลผลประกอบการรวมของธนาคาร
ธนชาต ซึ่งจัดทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคารธนชาตสาหรับรอบเดือนตุลาคม 2562 เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากราคาซื ้อขายหุ้น
ของธนาคารธนชาตซึ่งคานวณโดยอ้ างอิงตามงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ วสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ น
สัดส่วนตังแต่
้ ร้อยละ 15 ขึ ้นไป หรื อ (2) มูลค่าตามบัญชีของธนาคาร ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการใช้ สทิ ธิตาม TSR และการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ซึง่ อ้ างอิงจากงบการเงินรวม
ฉบับตรวจสอบของธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บวกด้ วยข้ อมูลทางการเงินสาหรับผลประกอบการภายหลัง
จากวันที่สิ ้นสุดของงบการเงินดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากมูลค่าตามบัญชีของธนาคาร
ที่รวมการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ตาม TSR และการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่
บุคคลในวงจากัด ซึ่งอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นสัดส่วนตังแต่
้ ร้อยละ 15
ขึ ้นไป ธนาคารและผู้ขายจะต้ องเจรจาเพื่อตกลงกันเพิ่มเติม หากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม
2562 (Long Stop Date) ให้ ถือว่าสัญญาซื ้อขายหุ้นเป็ นอันยกเลิก
การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย ซึ่ง ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 มีจานวนรวม
ทัง้ สิ น้ 745 ราย ถื อ เป็ น การเสนอขายหุ้น ต่ อ ประชาชนทั่ว ไปโดยเฉพาะเจาะจง (Preferential Public Offering)
นอกจากนี ้ การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังอาจเข้ าข่ายเป็ นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ากว่าร้ อยละ
90 ของราคาตลาดของหุ้น ของธนาคาร เนื่ อ งจากมูล ค่ า การเสนอขายหุ้น ดัง กล่า วจะ ถูก ปรั บ เปลี่ ย นตามการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรั พย์ สุทธิ ตามบัญชี ของธนาคาร ณ วัน ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ธนาคารจึงต้ อง
ดาเนินการขออนุญาตการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจากสานักงานกลต. พร้ อมทังจั
้ ดทาแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) ร่างหนังสือชี ้ชวน และเอกสารที่เกี่ยวข้ องตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นออกใหม่ (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดย
ธนาคารจะดาเนินการยื่นคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในเดือนกันยายน ปี 2562 และคาดว่าจะ
ได้ รับอนุญาตจากสานักงาน กลต. ภายในเดือนพฤศจิกายน ปี 2562
นอกจากนี ้ ธนาคารมีหน้ าที่ต้องขออนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นจานวน
รวมกันตังแต่
้ ร้อยละ 10 ออกเสียงคัดค้ านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ภายหลังการทาธุรกรรมซื ้อขายหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตแล้ วเสร็ จทังหมด
้
จะไม่มีผ้ ู
ถือหุ้นรายใดถือหุ้นของธนาคารในสัดส่วนที่จะส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายดังกล่าวที่หน้ าที่ต้องคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมด
ั้
ของธนาคาร (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
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โครงสร้างการถือหุน้ ทีค่ าดว่าจะเป็ นหลังการออกและเสนอขายหุน้ เพิ่ มทุนให้ผถู้ ือหุน้ ของธนาคารธนชาต

หมายเหตุ: แผนภาพข้ างต้ น เป็ นการประมาณการสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารหลังการรวมกิจการ ในกรณี ที่ธนาคารเพิ่มทุนสาเร็ จ โดยผู้ถือหุ้น
ของธนาคารมาใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR ครบทังจ
้ านวน และบุคคลในวงจากัดรวมถึงผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายมาจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน
ของธนาคารเต็มจานวนที่ได้ รับจัดสรร (โดยไม่รวมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของธนาคารและธนาคารธน
ชาตตามโครงการ TMB Stock Retention Program) ทังนี
้ ้ สัดส่วนการถือหุ้นสุดท้ ายของผู้ถือหุ้นทุกรายจะขึ ้นอยู่กบั จานวนหุ้นเพิ่มทุนที่ธนาคารจะ
ออกและเสนอขายทังหมด
้
ซึง่ ขึ ้นอยู่ปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร ราคาที่ออกและเสนอขายซึง่ อ้ างอิงจากมูลค่าตามบัญชี
ตามงบการเงินรวมของธนาคารตามเกณฑ์กาหนดราคาจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็ นต้ น
สัดส่วนการถื อหุ้นของ ING ข้ างต้ น ได้ รวมใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) จานวนร้ อยละ 3.47 ซึง่ ถื อ
โดย ING Support Holding B.V. ซึง่ หาก ING Support Holding B.V. ไม่สามารถแปลงใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย (NVDR) เป็ นหุ้นสามัญของธนาคารแล้ ว กลุ่ม ING จะถื อหุ้นของธนาคารรวมกันประมาณร้ อ ยละ 17.79 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของธนาคาร
้

/1
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ขั้นตอนที่ 4 การรวมกิจการโดยการรับโอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาต
้
ภายหลังการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทั ้งหมดของธนาคารธนชาต และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ธนชาตทุกรายตามขันตอนที
้
่ 1 – 3 แล้ วเสร็ จในปี 2562 ธนาคารและธนาคารธนชาตจะดาเนินการตามแผนการรวม
กิจการ ซึง่ ประกอบด้ วยขันตอนหลั
้
กที่สาคัญ ได้ แก่
▪

การเตรี ยมความพร้ อมก่อนการรับโอนกิจการ โดยการดาเนินการตามแนวปฏิบตั ิหรื อแผนปฏิบตั ิการสาหรับการ
รวมกิจการ (Integration Plan)

▪

การจัด ประชุมผู้ถื อ หุ้นของธนาคารและธนาคารธนชาตเพื่อ อนุมัติ การโอนและรั บ โอนกิ จ การทัง้ หมด ตาม
ข้ อกาหนดของพรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน มาตรา 74 โดยจะต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

▪

การรับโอนกิจการของธนาคารธนชาตด้ วยวิธีการโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer)

▪

การคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของธนาคารธนชาตให้ แก่ธนาคารประเทศไทย จากนันธนาคาร
้
ธนชาตจะทาการเลิกบริ ษัทและเข้ าสูก่ ระบวนการชาระบัญชีตอ่ ไป

รายละเอียดของตารางเวลาในเบื ้องต้ น สรุปได้ ดงั นี ้
ขันตอนการด
้
าเนินการ
ธนาคาร/ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ธนาคารธนชาต/ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต
แผนการรวมกิจการระยะที่ 1 (ภายในปี 2562)
มิถนุ ายน 2562
▪ ธนาคารและธนาคารธนชาตเริ่ มดาเนินการยื่นคาขออนุญาตและขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตา่ งๆ จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง
7 สิงหาคม 2562
▪ คณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิการซื ้อหุ้นของ
▪ คณะกรรมการอนุมตั ิการขายหุ้นของธนาคาร
ธนาคารธนชาต
ธนชาต
8 สิงหาคม 2562
▪ ลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต สัญญาจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคาร ตลอดจนเอกสาร
และสัญญาอื่นที่จาเป็ นเพื่อให้ การทารายการซื ้อขายหุ้นสาเร็จลุลว่ ง
9 สิงหาคม 2562
▪ ธนาคารและธนาคารธนชาตร่วมกันยื่นแผนการรวมกิจการเพื่อขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
22 สิงหาคม 2562
▪ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุม
▪ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562
อย่างน้ อย 14 วัน
▪ ธนาคารจัดส่งหนังสือเชิญประชุมรวมทังรายงาน
้
▪ ธนาคารธนชาตจัดส่งหนังสือเชิญประชุมรวมทัง้
ก่อนวันประชุม
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ แก่ผ้ ถู ือ
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นของธนาคาร
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาต
23 กันยายน 2562 ▪ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2562
▪ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2562
หลังการ
▪ ดาเนินการให้ เงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื ้อขาย
▪ ดาเนินการให้ เงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื ้อขาย
ประชุมผู้ถือหุ้น
หุ้นสาเร็จครบถ้ วน
หุ้นสาเร็จครบถ้ วน
ตุลาคม 2562
▪ ออกและจัดสรรใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญที่
โอนสิทธิได้ (TSR) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคาร
ตามสัดส่วนการถือหุ้น
วัน เดือน ปี
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

วัน เดือน ปี
พฤศจิกายน 2562
พฤศจิกายน ธันวาคม 2562
ภายหลังการเพิ่มทุน
ของธนาคาร
ธันวาคม 2562

ขันตอนการด
้
าเนินการ
ธนาคาร/ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ธนาคารธนชาต/ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต
▪ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2562 เพื่อ
▪ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2562 เพื่อ
อนุมตั ิการรับโอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาต
้
อนุมตั ิการโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่ธนาคาร
▪

วันใช้ สิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR
ดาเนินการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจโดยการ
จาหน่ายเงินลงทุนใน 12 บริษัทให้ กบั ผู้ถือหุ้นของ
ธนาคารธนชาตตามสัดส่วนการถือหุ้น
▪ โอนหุ้นและรับชาระค่าหุ้น TBANK ในเบื ้องต้ น
▪ ชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร
▪

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั บุคคลในวงจากัด
▪ รับโอนและชาระค่าหุ้นของ TBANK ในเบื ้องต้ น
▪ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบ
ั ผู้ถือหุ้นของ
ธนาคารธนชาตทุกราย
แผนการรวมกิจการระยะที่ 2 (ปี 2563 – 2564)
มกราคม 2563
▪ ดาเนินการตามแผนการรวมกิจการ
กุมภาพันธ์ 2563
▪ ชาระส่วนต่างราคาซื ้อขายสุดท้ าย
ภายในปี 2564
▪ รับโอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาต
้
ภายในปี 2564
▪

▪

ดาเนินการตามแผนการรวมกิจการ

โอนกิจการทังหมดให้
้
แก่ธนาคาร
▪ ธนาคารธนชาตคืนใบอนุญาตประกอบกิจการ
ธนาคารพาณิชย์และชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ
▪

ทังนี
้ ้ ขันตอนในการด
้
าเนินการและระยะเวลาข้ างต้ นอาจมีการปรับเปลี่ยน หากมีความจาเป็ นที่จะต้ องเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างการทาธุรกรรมเพื่อให้ สอดคล้ องหรื อเอื ้ออานวยต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไขหรื อ
ข้ อกาหนดในสัญญาซื ้อขายหุ้น
1.5

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ ีได้ มา
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายตอบรับคาเสนอซื ้อหุ้นของธนาคาร ธนาคารจะได้ มาซึง่ หุ้นสามัญทังหมด
้
ของธนาคารธนชาต พร้ อมด้ วยบริ ษัทย่อย 2 บริ ษัทที่ธนาคารธนชาตจะถืออยู่ภายหลังการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ
ภายใต้ เงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายหุ้น ซึ่งได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด (“บลจ.ธนชาต” หรื อ
“TFUND”) และบริ ษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จากัด (“ธนชาตโบรกเกอร์ ” หรื อ “TBROKE”) โดยรายละเอียดของบริ ษัท
ในกลุม่ ธนาคารธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้ าง สรุปได้ ดงั นี ้
บริ ษัท
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บจก. หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต
บจก. ธนชาต โบรกเกอร์

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ
TBANK
TFUND
TBROKE

ประเภทธุรกิจ
▪
▪
▪

ธนาคารพาณิชย์
ธุรกิจจัดการกองทุน
นายหน้ าประกันวินาศภัย นายหน้ า
ประกันชีวติ และให้ บริ การสนับสนุนธุรกิจ
เช่าซื ้อรถยนต์

สัดส่วนการถือ
หุ้นโดย TBANK
ร้ อยละ 75
ร้ อยละ 100
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

1.5.1 ข้ อมูลโดยสรุ ปของธนาคารธนชาต
ชื่อบริ ษัท

: ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต” หรื อ “TBANK”)

วันจัดตังบริ
้ ษัท

: 19 พฤศจิกายน 2536

ที่ตงบริ
ั ้ ษัท

: 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน

: 99,136,649,030 บาท แบ่งออกเป็ น 9,913,664,903 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว : 60,648,621,700 บาท แบ่งออกเป็ น 6,064,862,170 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
ประเภทธุรกิจ

: กิ จการธนาคารพาณิ ชย์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิ น พ.ศ. 2551 โดยมี
ผลิตภัณฑ์ 5 กลุม่ หลัก ดังนี ้
1) บริ การด้ านเงินฝาก
2) บริ การด้ านการให้ สนิ เชื่อ
3) บริ การด้ านอิเล็กทรอนิกส์
4) บริ การธุรกิจชาระเงิน
5) บริ การด้ านอื่นๆ เช่น การซื ้อขายเงินตราต่างประเทศ

สรุ ปข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญของธนาคารธนชาต
ฐานะการเงิ น ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 และ 31 มี นาคม 2562 (ก่อนการปรับโครงสร้าง)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: ล้ านบาท)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ/1
หัก: ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ทุนชาระแล้ ว
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
/1
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2560
(ตรวจสอบ)
94,577
157,447
666,094
(19,877)
646,217
56,218
954,459
717,807
69,809
20,005
22,453
830,074
60,649
55,776
7,960
124,385

2561
(ตรวจสอบ)
95,257
152,430
700,246
(19,662)
680,584
58,852
984,123
753,945
55,964
20,005
23,068
852,982
60,649
62,786
7,706
131,141

31 มี.ค. 62
(สอบทาน)
105,248
133,398
708,679
(20,413)
688,266
59,976
986,888
746,306
59,952
20,005
21,560
847,823
60,649
70,256
8,160
139,065

มูลค่าสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2560 – 2561 และไตรมาสที ่ 1 ปี 2562 (ก่อนการปรับโครงสร้าง)
หน่วย: ล้ านบาท
รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ
รายได้ อื่น
รวมรายได้ จากการดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ (ก่ อนรายการพิเศษ)
รายการพิเศษ/1
กาไรสุทธิสาหรับงวด
/1

2560
(ตรวจสอบ)
27,138
3,943
5,702
36,783
17,702
5,935
13,146
(11)
13,135
13,135

2561
(ตรวจสอบ)
28,365
4,465
4,786
37,616
17,785
4,465
15,366
(1,455)
13,911
13,911

ไตรมาสที่ 1 (สอบทาน)
2561
2562
6,896
7,275
1,042
949
969
1,097
8,907
9,321
4,629
4,202
1,336
1,443
2,942
3,676
102
(628)
3,044
3,048
4,422
3,044
7,470

รายการพิเศษ ได้ แก่ เงินปั นผลรับจานวน 4,422 ล้ านบาท จากบริ ษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน) (“TNI”) บริ ษัทย่อยที่ธนาคารธนชาตถือ
หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ซึง่ ธนาคารธนชาตได้ นากลับไปเพิ่มทุน ใน TNI ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่ไม่รวมเงินปั นผลดังกล่าว กาไรสุทธิไม่รวมรายการพิเศษ
ของธนาคารธนชาตสาหรับงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 จะเท่ากับ 3,048 ล้ านบาท

อัตราส่วนทางการเงิ นทีส่ าคัญ ปี 2560 – 2561 และไตรมาสที ่ 1 ปี 2562 (ก่อนการปรับโครงสร้าง)
หน่วย: ร้ อยละ
อัตราการเติบโตของเงินให้ สินเชื่อ
สัดส่วนเงินให้ สินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
สัดส่วนการตังส
้ ารองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
เงินให้ สินเชื่อต่อเงินฝาก
ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานต่อรายได้
อัตรากาไรสุทธิ
เงินกองทุนทังหมดต่
้
อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
/1
/2

2560
(ตรวจสอบ)

2.1
2.2
137.9
92.7
3.0
48.1
35.7
18.9
14.8

2561
(ตรวจสอบ)

5.1
2.3
123.6
92.8
3.0
47.3
37.0
19.5
15.4

31 มี.ค. 62
(สอบทาน)
4.9/1
2.3
122.9
94.9
3.0
45.1/2
32.7
19.2
15.2

ปรับแบบเต็มปี
คานวนโดยไม่รวมรายการพิเศษ ในรายได้ จากการดาเนินงาน

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

35135

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างผู้ถอื หุ้นของธนาคารธนชาต
ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 (วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจ าปี 2562) ธนาคารธนชาตมี ทุน ที่ อ อกและช าระแล้ ว 60,648,621,700 บาท แบ่ง เป็ น หุ้น สามัญ จ านวน
6,064,862,170 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดของผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

/1

/2

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)/1
Scotia Netherlands Holdings B.V.
นายถุงเงิน พุ่มเงิน
นางสาวกิตติมา โตเลี ้ยง
นายสถิต มุจลินทังกูร
นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์
นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์
นายฐณะวัฒน์ เจริ ญธรรศนนท์
นายพินิต เหล่าสุนทร
นายสมยศ จิตติพลังศรี /2
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม

จานวนหุ้น
3,090,699,234
2,971,739,163
460,309
173,278
121,360
96,665
84,809
70,000
69,926
60,000
6,063,574,744
1,287,426
6,064,862,170

ร้ อยละ
50.961
48.999
0.008
0.003
0.002
0.002
0.001
0.001
0.001
0.001
99.979
0.021
100.000

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) หรื อ “TCAP” ประกอบด้ วย บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด ถื อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 16.49
และบริ ษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 11.15 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ตามลาดับ
โดยเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ของบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ การทุนไทย จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการธนาคารธนชาต
ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 คณะกรรมการธนาคารธนชาต ประกอบด้ วย กรรมการจานวน 12 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมการที่
ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารจานวน 4 ท่าน กรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจานวน 4 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

136

ชื่อ
นายบันเทิง ตันติวทิ
นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์
นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
นายวิลเลียม จอร์ จ ซาอิด
นายวอลเตอร์ ทัส
นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย
นายณรงค์ จิวงั กูร

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
ประธานกรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

36

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ลาดับ
9
10
11
12

ชื่อ
นายร็ อด ไมเคิล เรโนลด์
ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์
นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์

ตาแหน่ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 ข้อมูลสรุป ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
1.5.2 ข้ อมูลโดยสรุ ปของบลจ. ธนชาต
ชื่อบริ ษัท

: บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด (“บลจ. ธนชาต” หรื อ “TFUND”)

วันจัดตังบริ
้ ษัท

: 19 มีนาคม 2535

ที่ตงบริ
ั ้ ษัท

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

ทุนจดทะเบียน

: 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว

: 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท

ประเภทธุรกิจ

: ธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และธุรกิจที่ปรึกษา
การลงทุน

ข้ อมูลสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบลจ. ธนชาต
ฐานะการเงิ น ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561
หน่วย: ล้ านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การค้ างรับ
เงินลงทุน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การค้ างจ่าย
ภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลค้ างจ่าย
ประมาณการหนี ้สิน
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ทุนชาระแล้ ว
สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

2559
(ตรวจสอบ)
41
95
281
40
457
32
29
25
83
169
100
10
178
288

2560
(ตรวจสอบ)
86
145
261
50
542
53
36
30
95
214
100
10
218
328

2561
(ตรวจสอบ)
28
161
409
60
658
50
53
34
98
235
100
10
313
423
37137

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2559 – 2561
หน่วย: ล้ านบาท
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ อื่น
รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายพนักงาน
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานอื่น
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

2559
(ตรวจสอบ)
1,058
12
1,070
174
328
124
444
(89)
355

2560
(ตรวจสอบ)
1,333
9
1,342
186
486
137
533
(107)
426

2561
(ตรวจสอบ)
1,859
9
1,868
182
696
172
818
(164)
654

โครงสร้ างผู้ถอื หุ้นของบลจ.ธนชาต
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (วันประชุมผู้ถือหุ้นล่าสุด) บลจ.ธนชาตมีทนุ ที่ออกและชาระแล้ ว 100,000,000 บาท แบ่งเป็ น
หุ้นสามัญจานวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2
ธนาคารออมสิน
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นจานวน 7 ราย
รวม

จานวนหุ้น
7,499,993
2,500,000
7
10,000,000

ร้ อยละ
75.00
25.00
0.00
100.00

คณะกรรมการของบลจ.ธนชาต
ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการของบลจ.ธนชาต มีจานวน 8 ท่าน ประกอบด้ วย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ
นายสมเจตน์ หมู่ศริ ิ เลิศ
นายอมรฤทธิ์ จันทร์ ประสิทธิ์
นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ
นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์
นายปิ ยพงศ์ อาจมังกร
นายเกรี ยงไกร ภูริวทิ ย์วฒ
ั นา
นายพอล อลัน ดิวลู ์ฟ
นายทรงวุฒิ เชาวลิต

ตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 2 ข้อมูลสรุป บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

1.5.3 ข้ อมูลโดยสรุ ปของ TBROKE
ชื่อบริ ษัท

: บริ ษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จากัด (“ธนชาตโบรกเกอร์ ” หรื อ “TBROKE”)

วันจัดตังบริ
้ ษัท

: 21 สิงหาคม 2540

ที่ตงบริ
ั ้ ษัท

: 999/3, 999/4 อาคารเดอะไนน์ ถนนพระรามเก้ า แขวงพัฒ นาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน

: 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว

: 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท

ประเภทธุรกิจ

: ธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยและนายหน้ าประกันชีวิต ให้ บริ การงานทะเบียนและ
ต่อภาษี รถยนต์และรถจักรยานยนต์แก่ลกู ค้ าของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนชาต

ข้ อมูลสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ TBROKE
ฐานะการเงิ น ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561
หน่วย: ล้ านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ค่าเบี ้ยประภัยค้ างรับและลูกหนี ้อื่น
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
ค่าเบี ้ยประภัยค้ างจ่าย
เจ้ าหนี ้อื่น
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ทุนชาระแล้ ว
สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

2559
(ตรวจสอบ)
210
62
45
317
84
44
12
12
152
100
10
55
165

2560
(ตรวจสอบ)
226
68
54
348
108
54
18
9
189
100
10
49
159

2561
(ตรวจสอบ)
220
71
49
340
128
44
22
7
201
100
10
29
139
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2559 – 2561
หน่วย: ล้ านบาท
รายได้ ค่านายหน้ าประกันภัย
รายได้ ค่าที่ปรึกษา
รายได้ อื่น
รายได้ รวม
ต้ นทุนบริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

2559
(ตรวจสอบ)
363
53
8
424
85
215
124
(22)
101

2560
(ตรวจสอบ)
368
66
10
444
89
252
103
(20)
84

2561
(ตรวจสอบ)
383
52
33
468
105
266
97
(18)
79

โครงสร้ างผู้ถอื หุ้นของธนชาตโบรกเกอร์
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 (วันประชุมผู้ถือหุ้นล่าสุด) ธนชาตโบรกเกอร์ มีทนุ ที่ออกและชาระแล้ ว 100,000,000 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4

รายชื่อผู้ถือหุ้น
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
นางสาวนงค์ลกั ษณ์ เตชะมหาลาภ
นางสาววารุ ณี นามเสาร์
นางสาวอลงกต เปรมกมลเนตร
รวม

จานวนหุ้น
9,999,000
800
100
100
10,000,000

ร้ อยละ
99.99
0.01
0.00
0.00
100.00

คณะกรรมการของธนชาตโบรกเกอร์
ณ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2562 คณะกรรมการของธนชาตโบรกเกอร์ มีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้ วย
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ
นายเอกสิทธิ์ ศักดิธ์ นาคร
นายบัญชา ชีระสาร
นางสาวเดือนเต็ม เกสะวัฒนะ
นางสาวสุใจ ศุภปี ตพิ ร
นางวรรณฤดี พิตรปรี ชา

ตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 3 ข้อมูลสรุป บริ ษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จากัด
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

1.6

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
การทาธุรกรรมในครัง้ นี ้ ธนาคารจะได้ มาซึ่งหุ้น สามัญทังหมดของธนาคารธนชาต
้
และบริ ษัทย่อยจานวน 2 บริ ษัทที่
ธนาคารธนชาตจะถื อ อยู่ภ ายหลัง การปรั บ โครงสร้ าง ซึ่ ง ได้ แ ก่ บลจ.ธนชาต (TFUND) และธนชาตโบรกเกอร์
(TBROKE) โดยมีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทังหมดที
้
่ต้องชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตตามที่ กาหนดไว้ ใน
สัญญาซื ้อขายหุ้น ดังนี ้
ราคาซื ้อขายต่อหุ้น
(Final Price)

=

มูลค่าตามบัญชีของธนาคารธนชาตตามงบการเงินรวม
บวก กาไรจากการขายบริษัทย่อยและบริ ษัทอื่นภายใต้ การปรับโครงสร้ าง
บวก มูลค่าส่วนเพิ่มจานวน 9,245 ล้ านบาท
หัก มูลค่าตามบัญชีของธนชาตโบรกเกอร์
หัก มูลค่าตามบัญชีของบลจ.ธนชาต
หาร จานวนหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต
้

โดยที่ :
มูลค่าตามบัญชี ของธนาคารธนชาตตามงบการเงิ นรวม หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของธนาคารธนชาต ณ วัน
สิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันทารายการซื ้อขายหุ้น หักด้ วยส่วนปรับปรุ งของผลกระทบจากหลักการกันเงิน
สารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (TFRS9) (ถ้ ามี) และปรับปรุงด้ วย
กาไรสุทธิ เฉลี่ยต่อ วันของธนาคารธนชาต บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562
จนถึงวันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันทารายการ คูณกับจานวนวันตังแต่
้ วนั แรกของเดือนจนถึงวันทารายการ
มู ลค่าตามบัญชี ของธนชาตโบรกเกอร์ และบลจ.ธนชาต หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของธนชาตโบรกเกอร์
และบลจ.ธนชาต ตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต
มูลค่าสิ่งตอบแทนข้ างต้ น รวมมูลค่าของธนาคารธนชาต ธนชาตโบรกเกอร์ และบลจ.ธนชาต ซึ่งกาหนดขึ ้นจากการ
เจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย โดยฝ่ ายบริ หารร่ วมกับที่ปรึ กษาของธนาคารได้ ทาการประเมินมูล ค่าหุ้นของ
ธนาคารธนชาต ตามทฤษฎีทางการเงินต่างๆ เช่น การเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนตลาดของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่มีลกั ษณะธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน (Market Multiple) และการคิดลดเงินปั นผล (Dividend Discount Model)
ซึง่ เป็ นวิธีทวั่ ไปที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าหุ้นของธุรกิจสถาบันการเงิน
เนื่องจากมูลค่าการซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตดังกล่าวจะถูกปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิตามบัญชีของธนาคารธนชาต ณ วันทารายการซื ้อขายหุ้น ดังนัน้ เพื่อเป็ นข้ อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้น ตารางต่อไปนี ้แสดง
ราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตในกรณี ที่ธนาคารสามารถซือ้ หุ้นสามัญของธนาคารธนชาตได้ ทงหมด
ั้
ภายใต้
สมมติฐานวันทารายการซื ้อขายหุ้น คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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สมมติฐานวันทารายการซื ้อขายหุ้น คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บวก กาไรจากการขายบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นภายใต้ การปรับโครงสร้ าง (สุทธิจากภาษี)
บวก มูลค่าส่วนเพิ่ม (Fixed Premium)
หัก มูลค่าตามบัญชีของ TFUND และ TBROKE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าการซือ้ ขายหุ้นธนาคารธนชาต - กรณีรวมเงินสดรับจากการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ
หัก เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนตามแผนการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ
มูลค่ าการซือ้ ขายหุ้นของธนาคารธนชาต - กรณีไม่ รวมเงินสดรับจากการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ

ล้ านบาท
144,269 /1
5,371
9,245 /2
(474)
158,411
(25,912)
132,499

หมายเหตุ: ข้ อมูลที่แสดงข้ างต้ น อ้ างอิงจากข้ อมูลทางการเงินภายใต้ สมมติฐานวันทารายการซื ้อขายหุ้น คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งจัดทาโดย
ธนาคารและได้ รับความเชื่อมัน่ ในมาตรฐานการจัดทาโดย บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
/1

/2

ประกอบด้ วยมูลค่าตามบัญชี ตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 141,699 ล้ านบาท
ปรับปรุ งด้ วยส่วนเพิ่มจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ในเดือนเมษายน 2562 จานวน 2,570 ล้ านบาท ซึง่ ธนาคารธนชาตได้ บนั ทึกรายการดังกล่าวใน
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2562
ประกอบด้ วยส่วนเพิ่มของธนาคารธนชาต และมูลค่าการซื ้อขายหุ้นของ TFUND และ TBROKE

จากตารางข้ างต้ น ภายใต้ สมมติฐานวันทารายการซื ้อขายหุ้น คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคาร
ธนชาตจะเท่ากับ 158,411 ล้ านบาท ซึ่งธนาคารจะได้ มาซึ่งหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาต
้
พร้ อมด้ วยเงินสด
ส่วนเกินจากการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจของธนาคารธนชาตประมาณ 25,912 ล้ านบาท ซึ่งเงินสดส่วนเกินนี ้จะยังคง
อยู่ในธนาคารธนชาต ณ วันทารายการซื ้อขายหุ้น ในกรณีที่ไม่รวมเงินสดส่วนเกินดังกล่าว มูลค่าการซื ้อขายหุ้นของ
ธนาคารธนชาตจะเท่ากับ 132,499 ล้ านบาท
มูลค่าการซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตตามที่แสดงข้ างต้ น เป็ นการประมาณการภายใต้ สมมติฐานวัน ทารายการ
(Completion Date) คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทังนี
้ ้ มูลค่าการซื ้อขายหุ้นดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ จากผล
การดาเนินงาน รวมทังการจ่
้
ายเงินปั นผลของธนาคารธนชาตระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันทารายการซื ้อขาย
หุ้น ดัง นัน้ ราคาซื อ้ ขายหุ้น สุดท้ ายที่ ธนาคารจะต้ อ งชาระให้ แก่ผ้ ูถื อหุ้น ของธนาคารธนชาต (“ราคาซื อ้ ขายหุ้ น
สุดท้ าย”) จะขึ ้นอยูก่ บั การกาหนดวันทารายการซื ้อขายหุ้น (Completion Date) ซึง่ เป็ นวันที่เงื่อนไขบังคับก่อนทังหมด
้
ตามระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้นสาเร็ จครบถ้ วนหรื อได้ รับการผ่อนผันโดยคูส่ ญ
ั ญา
การชาระราคา
ธนาคารจะทาการชาระค่าหุ้นในวันทารายการซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต ซึ่งจะเกิดขึ ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตาม
สัญญาซื ้อขายหุ้นสาเร็ จครบถ้ วน โดยการชาระราคาจะแบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
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ชาระ ณ วันทารายการซื ้อขายหุ้น

ชาระภายใน 7 วันหลังกาหนดราคาซื ้อขายสุดท้ าย

ราคาซื ้อขายเบื ้องต้ น

ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการปรับราคาสุดท้ าย
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1) การชาระราคา ณ วันทารายการซื ้อขายหุ้น
ณ วันทารายการซื ้อขายหุ้น จะมีการกาหนดราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตในเบื ้องต้ น (“ราคาซือ้ ขาย
เบือ้ งต้ น” หรื อ “Initial Price”) สาหรับใช้ ในการชาระราคาค่าหุ้น ณ วันทารายการซื ้อขายหุ้น ดังนี ้
ราคาซื ้อขายต่อหุ้นเบื ้องต้ น = มูลค่าตามบัญชีของธนาคารธนชาตตามงบการเงินรวม/1
(Initial Price)
บวก กาไรจากการขายบริษัทย่อยและบริ ษัทอื่นภายใต้ การปรับโครงสร้ าง/2
บวก มูลค่าส่วนเพิ่มจานวน 9,245 ล้ านบาท
หัก มูลค่าตามบัญชีของธนชาตโบรกเกอร์ /3
หัก มูลค่าตามบัญชีของบลจ.ธนชาต /3
หาร จานวนหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต
้
หมายเหตุ /1: อ้างอิ งข้อมูลทางการเงิ นตามงบการเงิ นรวมฉบับล่าสุดของธนาคารธนชาตทีผ่ ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตของ
ธนาคารธนชาต และข้อมูลผลประกอบการรวมของธนาคารธนชาตในเดื อนถัดไปภายหลังจากวันที ่สิ้นสุดของงบการเงิ นฉบับ
ล่าสุดดังกล่าว ซึ่ งเป็ นข้อมูลที ่จดั ทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคารธนชาต (Management Account) และหักด้วยส่วนปรับปรุง
ของผลกระทบจากหลักการกันเงิ นสารองตาม TFRS9 (ถ้ามี )
/2
: สุทธิ จากภาษี ทีเ่ กี ่ยวข้อง
/3
: อ้างอิ งมูลค่าสิ นทรัพย์สทุ ธิ ของธนชาตโบรกเกอร์ และบลจ.ธนชาต ตามงบการเงิ นรวมของธนาคารธนชาต

ในกรณีทวี่ นั ทารายการซื ้อขายหุ้นเกิดขึ ้นในเดือนธันวาคม 2562 การกาหนดมูลค่าตามบัญชีของธนาคารธนชาต จะ
ใช้ งบการเงินรวมของธนาคารธนชาตสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และข้ อมูลผลประกอบการรวมของธนาคารธนชาต ซึ่งจัดทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคารธนชาตสาหรับรอบเดือน
ตุลาคม 2562 เพื่ออ้ างอิงการกาหนดราคาซื ้อขายต่อหุ้นเบื ้องต้ น
อย่างไรก็ดี ในกรณีทรี่ าคาซื ้อขายเบื ้องต้ น (Initial Price) เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต
ซึ่งคานวณภายใต้ สมมติฐานวันทารายการซื ้อขายหุ้น คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นสัดส่วนตังแต่
้ ร้อยละ 15
ขึ ้นไป ธนาคารและผู้ขายจะต้ องเจรจาเพื่อตกลงกันเพิ่มเติม หากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ ภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2562 (Long Stop Date) ให้ ถือว่าสัญญาซื ้อขายหุ้นเป็ นอันยกเลิก
2) การชาระส่วนเพิ่ม (ลด) ซึง่ เป็ นจากผลการปรับราคาซื ้อขายสุดท้ าย
ภายหลังจากวันทารายการซื ้อขายหุ้น จะมีการปรับราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตเป็ นราคาซือ้ ขายสุดท้ าย
(Final Price) โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารธนชาตจะทาการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินของธนาคาร
ธนชาตภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดงบการเงินฉบับตรวจสอบล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันที่สิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวัน
ทารายการ และปรับปรุงด้ วยกาไรสุทธิเฉลีย่ ต่อวันของธนาคารธนชาต บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ ตังแต่
้
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันสิ ้นสุดรอบเดือนสุดท้ ายก่อนวันทารายการ คูณด้ วยจานวนวันตังแต่
้ วนั แรกของเดือน
จนถึงวันทารายการ เพื่ออ้ างอิงในการกาหนดราคาซื ้อขายสุดท้ าย
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ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ทารายการซื ้อขายหุ้นเกิดในเดือนธันวาคม 2562 งบการเงินที่ใช้ ในการกาหนดราคาซื ้อขาย
สุดท้ าย จะเป็ นงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของธนาคารธนชาตสิ ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 หักด้ วยส่วน
ปรับปรุ งของผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตาม TFRS9 (ถ้ ามี) และปรับปรุ งด้ วยกาไรสุทธิเฉลี่ยต่อวันของ
ธนาคารธนชาต บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
คูณกับจานวนวันตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันทารายการ
หากราคาซื ้อขายสุดท้ าย (Final Price) แตกต่างราคาซื ้อขายเบื ้องต้ น (Initial Price) จะมีหลักเกณฑ์การปรั บ
ราคาซื ้อขายสุดท้ ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตที่เสนอขายหุ้นให้ แก่ธนาคาร โดยแบ่งออกเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
2.1) การปรับราคาและการชาระส่วนต่างสาหรับราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของธนาคารธนชาต ซึง่ ได้ แก่ TCAP และ BNS
การชาระส่วนต่างสาหรับราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต จะพิจารณาจาก (ก) มูลค่าส่วนต่างระหว่าง
ราคาซื ้อขายเบื ้องต้ น (Initial Price) กับราคาซื ้อขายสุดท้ าย (Final Price) ของราคาซื ้อขายหุ้นธนาคาร
ธนชาต และ (ข) มูลค่าส่วนต่างระหว่างราคาซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ณ วันที่ทารายการ กับราคา
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ตามเกณฑ์กาหนดราคาซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารโดยอ้ างอิงข้ อมูลทาง
การเงินของธนาคารตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุด บวกด้ วยกาไรสุทธิเฉลี่ยต่อวันตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คูณกับจานวนวันตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันทา
รายการ
ทังนี
้ ้ คูส่ ญ
ั ญาตกลงที่จะชาระส่วนต่างราคาดังกล่าวภายใน 7 วันทาการหลังวันกาหนดราคาซื ้อขายสุดท้ าย
2.2) การปรับราคาและการชาระส่วนต่างสาหรับราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตในส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ของธนาคารธนชาต
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กรณีที่ราคาซื ้อขายเบื ้องต้ นต่ากว่าราคาซื ้อขายสุดท้ ายของราคาหุ้นธนาคารธนชาต ธนาคารจะชาระ
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ประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ขายหุ้นของธนาคารธนชาตให้ กบั ธนาคาร
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1.7

แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ พิเศษ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ได้ พิจารณาแหล่งเงินทุนสาหรับใช้ ใน
การทาธุรกรรมซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาต
้
ดังนี ้
1)

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่โอน
สิทธิ ได้ (Transferrable Subscription Rights หรื อ “TSR”) จานวนไม่เกิน 31,481,481,482 หน่วย ให้ กับผู้
ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คดิ มูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรไม่ต่ากว่า 1.39 หุ้นสามัญ
เดิม ต่อ 1 หน่วย TSR โดย TSR 1 หน่วย สามารถใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยมีราคาใช้ สิทธิ
ระหว่าง 1.35 บาท – 1.60 บาทต่อหุ้น ทังนี
้ ้ ธนาคารจะประกาศอัตราการจัดสรรและราคาใช้ สิทธิ สดุ ท้ ายของ
TSR ภายในสองวันทาการก่อนวันขึ ้นเครื่ องหมาย XT
กรณีมีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการใช้ สิทธิ ของ TSR ธนาคารจะจัดสรรให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารที่มี
รายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วัน Record date ที่แสดงเจตนาใช้ สิทธิ จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน
(โดยไม่รวมผู้ถือ TSR ที่ไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของธนาคารในวัน Record date ดังกล่าว) (ผู้ถือหุ้นสามารถศึ กษา
รายละเอียดเบือ้ งต้นของการออกและจัดสรร TSR จากเอกสารทีแ่ นบมาพร้อมกับรายงานฉบับนี)้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารครบทังจ
้ านวน ธนาคารคาดว่าจะได้ รับ
เงินเพิ่มทุนจานวนประมาณ 42,500 ล้ านบาท โดยเงินเพิ่มทุนดังกล่าว ถือเป็ นเงินทุน กองทุนชัน้ ที่ 1 (Tier 1
Capital)

2)

การออกและเสนอขายหุ้ นเพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิ น 3,067,340,365 หุ้ น ให้ กั บ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) โดยเป็ นการเสนอขายแก่นกั ลงทุนต่างชาติ ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับธนาคาร ในราคาเสนอ
ขายไม่ต่ากว่า
(ก) 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของธนาคารภายหลังจากการจัดหาเงินทุนผ่าน TSR ซึ่งกาหนดจาก
สมการดังต่อไปนี ้
1.1 เท่ าของมูลค่ าตามบัญชีของธนาคาร อ้ างอิงจากข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของ
ธนาคารที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รั บอนุญาตของธนาคาร และข้ อมูลผลประกอบการรวมของ
ธนาคารในเดือนถัดไปภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าว ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่จดั ทาโดยฝ่ าย
จัดการของธนาคาร (Management Account)
บวก เงินระดมทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม TSR ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของธนาคารตามวิธีการและขันตอนที
้
่กาหนดไว้
หัก ส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตาม TFRS9
หาร จานวนหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคาร
้
ภายหลังการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการ
ใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้นเดิมตาม TSR; และ
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(ข) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นของธนาคารในตลาดหลักทรั พย์ ฯ ย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน (“ราคาตลาด”) ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยมีสว่ นลดได้
ไม่เกินร้ อยละ 10 ของราคาตลาด
ทังนี
้ ้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด จะเกิดขึ ้นภายหลังจากการออกและจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตาม TSR ตามข้ อ 1) เสร็ จสิ ้น ดังนัน้ บุคคลในวงจากัดจะไม่มีสทิ ธิได้ รับ
การจัดสรร TSR
3)

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุ้น ให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุก
ราย ภายในวันเดียวกันหรื อวันที่ใกล้ เคียงที่สดุ กับวันทารายการซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต โดยมีราคาเสนอ
ขายเท่ากับ 1.1 เท่าของมูลค่า ตามบัญชี ต่อหุ้น ของธนาคารภายหลังจากการจัดหาเงินทุนผ่าน TSR ซึ่งจะ
กาหนดจากสมการ ดังต่อไปนี ้
1.1 เท่ าของมูลค่ าตามบัญชีของธนาคาร ซึง่ อ้ างอิงจากข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของ
ธนาคารที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รั บอนุญาตของธนาคาร และข้ อมูลผลประกอบการรวมของ
ธนาคารในเดือนถัดไปภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าว ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่จดั ทาโดยฝ่ าย
จัดการของธนาคาร (Management Account)
บวก เงินระดมทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม TSR ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของธนาคารตามวิธีการและขันตอนที
้
่กาหนดไว้
หัก ส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตาม TFRS9
หาร จานวนหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคาร
้
ภายหลังการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการ
ใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้นเดิมตาม TSR
ในกรณีที่วนั เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้ กับผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตเกิดขึ ้นในเดือนธันวาคม
2562 การกาหนดมูลค่าตามบัญชีของธนาคาร จะอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของธนาคารสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และข้ อมูลผลประกอบการรวมของธนาคาร ซึ่งจัดทาโดย
ฝ่ ายจัดการของธนาคารสาหรับรอบเดือนตุลาคม 2562 เพื่ออ้ างอิงการกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ทังนี
้ ้ TCAP จะเป็ นผู้เข้ าซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของธนาคาร
ธนชาต เพื่อให้ TCAP เสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายต่อไปในภายหลัง ทังนี
้ ้ การ
ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย จะเกิดขึ ้นภายหลังจากการออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตาม TSR และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั บุคคลในวงจากัด
ตามข้ อ 1) และข้ อ 2) เสร็ จสิ ้น
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4)

การออกและเสนอขายตราสารทางการเงินเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 (Additional Tier 1 Instrument) ใน
วงเงินประมาณ 9,600 – 16,000 ล้ านบาท ไม่กาหนดอายุ ไม่มีสทิ ธิแปลงสภาพ สามารถไถ่ถอนครัง้ แรกได้ เมื่อ
ครบกาหนด 5 ปี นบั จากวันที่ออก และมีอตั ราดอกเบี ้ยตามราคาตลาด ณ วันที่ออก เงินทุนในส่วนนี ้ถือเป็ น
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 (Tier 1 Capital) โดยธนาคารอยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อขออนุญาตออกและเสนอขาย
ตราสารทางการเงินดังกล่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย

5)

การออกและเสนอขายตราสารหนี ด้ ้ อยสิ ท ธิ (Tier 2 Subordinated Debts) ให้ กั บ นั ก ลงทุ น สถาบั น
(Institutional Investor) และนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Investor) ในวงเงินประมาณ 15,000 ล้ าน
บาท ซึง่ เป็ นตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน มีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.0 ต่อปี และไถ่ถอน
ก่อนกาหนดได้ ภายในระยะเวลา 5 ปี นบั จากวันที่ออก โดยธนาคารเสนอขายตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิดงั กล่าวได้
ครบทังจ
้ านวนแล้ วในเดือนมิถนุ ายน 2562 เงินทุนในส่วนนี ้สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 (Tier 2 Capital)

6)

เงิ นสดส่วนเกินจากการปรั บโครงสร้ างของธนาคารธนชาตประมาณ 20,000 – 30,000 ล้ านบาท ซึ่งเงิ นสด
ส่วนเกินนี ้จะยังคงอยูใ่ นธนาคารธนชาต ณ วันทารายการซื ้อขายหุ้น

7)

กระแสเงินสดภายในกิจการและตราสารหนี ้ จานวนไม่เกิน 20,000 ล้ านบาท ซึ่งจะใช้ ในกรณีที่การจัดเงินทุน
จาก 1) – 5) ไม่เพียงพอต่อการเข้ าทาธุรกรรม

ทังนี
้ ้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารตามข้ อ 1 – 3 จะเสนอขายภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 ซึง่ จะจัดขึ ้นในวันที่ 23 กันยายน 2562 มีมติอนุมตั ิให้ ธนาคารเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคาร
้
ธนชาต
ตารางสรุปแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนสาหรับการทาธุรกรรมซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาต
้
ประเภทหลักทรัพย์
ใบแสดงสิทธิในการซื ้อ
หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(TSR) และหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการ
ใช้ สิทธิตาม TSR

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

บุคคลที่ได้ รับ
การจัดสรร
ผู้ถือหุ้นเดิม
ของธนาคาร

ลักษณะที่สาคัญ
▪ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

จั ด สรรให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น
(Rights Offering) โดยไม่คดิ มูลค่า
▪ จานวนไม่เกิน 31,481,481,482 หน่วย
▪ อัต ราส่ วนการจัด สรรไม่ ต่ ากว่า 1.39 หุ้น สามัญ เดิม
ต่อ 1 หน่วย TSR
▪ TSR 1 หน่วย ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
▪ ราคาใช้ สิทธิระหว่าง 1.35 บาท – 1.60 บาทต่อหุ้น
▪ อัตราการจัดสรรและราคาใช้ สิทธิสุดท้ าย จะประกาศ
ภายใน 2 วันทาการก่อนวันขึ ้นเครื่ องหมาย XT
▪ อายุไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ออกและจัดสรร ซึง่ จะ
กาหนดภายหลังวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
▪ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

จานวนเงินที่คาด
ว่าจะได้ รับ (ลบ.)
42,500/1

▪
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ประเภทหลักทรัพย์

หุ้นสามัญเพิ่มทุน
(Common stock)

บุคคลที่ได้ รับ
การจัดสรร

บุคคลใน
วงจากัด

ลักษณะที่สาคัญ
▪ กรณีมีห้ น
ุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการใช้ สิทธิของ

▪
▪
▪

หุ้นสามัญเพิ่มทุน
(Common stock)

ตราสารทางการเงินเพื่อ
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่1

ผู้ถือหุ้นของ
ธนาคาร
ธนชาตทุกราย

▪
▪
▪

TSR
ธนาคารจะจัดสรรให้ กับผู้ถือ หุ้นเดิมของธนาคารที่มี
รายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วัน
Record date ที่แสดงเจตนาใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน
จานวนไม่เกิน 3,067,340,365 หุ้น
จัดสรรให้ แก่นกั ลงทุนต่างชาติ ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน
ราคาเสนอขาย ไม่ต่ากว่า (ก) 1.1 เท่าของมูลค่าตาม
บัญชีตอ่ หุ้นของธนาคารภายหลังจากการจัดหาเงินทุน
ผ่ า น TSR ตามเกณฑ์ ก าหนดราคาที่ แ สดงในข้ อ 2)
ข้ างต้ น และ (ข) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของ
ธนาคารในตลาดหลักทรั พย์ ฯ ย้ อ นหลัง 7-15 วันทา
การติดต่อกัน (ราคาตลาด) ก่อนวันกาหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุน โดยมีส่วนลดได้ ไม่เกินร้ อยละ 10 ของ
ราคาตลาด
จานวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุ้น
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาต ทุกราย
ราคาเสนอขาย เท่ากับ 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญ ชี
ต่อหุ้นของธนาคารภายหลังจากการจัดหาเงินทุนผ่าน
TSR ตามเกณฑ์กาหนดราคาที่แสดงในข้ อ 3) ข้ างต้ น
ไม่กาหนดอายุ
ไม่มีสิทธิแปลงสภาพ
อัตราดอกเบี ้ย: ราคาตลาด ณ วันที่ออก

▪
นักลงทุน
▪
สถาบัน
ต่างประเทศ ▪
▪ อายุ 10 ปี
นักลงทุน
ตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิ
สถาบันและผู้ ▪ อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.0 ต่อปี
ลงทุนรายใหญ่
▪ เงินสดส่วนเกินจากการปรับโครงสร้ างของธนาคารธนชาต
▪ ตราสารหนี ้ และสภาพคล่องภายในกิจการ/2
/1
/2

จานวนเงินที่คาด
ว่าจะได้ รับ (ลบ.)

6,400

57,635

9,600-16,000

15,000

20,000 – 30,000
20,000

ภายใต้ สมมติฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารมาใช้ สิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR ครบทังจ
้ านวน
เป็ นเงินทุนที่ใช้ ในกรณีที่การจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ ไม่เพียงพอต่อการทาธุรกรรม

สาหรั บการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการออกและจัดสรรใบแสดงสิทธิ ในการซื ้อหุ้น เพิ่มทุนของธนาคารที่โอนสิทธิ ได้
(TSR) ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้นนัน้ ธนาคารได้ รับแจ้ งทางวาจาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย
ซึง่ ได้ แก่ กระทรวงการคลัง และ ING Groep N.V. (“ING”) ซึง่ ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 ถือหุ้นของธนาคารในสัดส่วน
ร้ อยละ 25.92 และร้ อยละ 25.02 ตามลาดับ ในการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่ธนาคารสาหรับการเข้ าทารายการ
ในครัง้ นี ้ ซึ่งการสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวคาดว่าจะทาให้ ธนาคารได้ รับเงินเพิ่มทุน ประมาณ 23,500 ล้ านบาท
ธนาคารจึงเชื่อว่าจะมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสาหรับการทาธุรกรรมในครัง้ นี ้
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1.8

ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้นของธนาคารจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
จากแผนการจัด หาแหล่ง เงิ น ทุน โดย (1) การออกและจัด สรรใบแสดงสิ ท ธิ ใ นการซื อ้ หุ้น เพิ่ ม ทุน ที่ โ อนสิ ท ธิ ไ ด้
(Transferrable Subscription Right หรื อ “TSR”) ให้ กับ ผู้ถื อหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถื อ หุ้น และ (2) การออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั บุคคลในวงจากัด รวมถึง (3) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
ธนาคารธนชาตทุกรายภายในวันเดียวกันหรื อวันที่ใกล้ เคียงที่สดุ กับวันทารายการซื ้อขายหุ้นธนาคารธนชาต จะส่งผล
ให้ TCAP มี สถานะเป็ น หนึ่ง ในผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ข องธนาคาร โดยจะถื อ หุ้น ของธนาคารในสัด ส่ว นใกล้ เ คี ย งกับ
กระทรวงการคลัง และ ING ซึ่งจะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารในปั จจุบนั จะได้ รับผลกระทบจากการลดลงของสิทธิออก
เสียง (Control Dilution) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) และการลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution) ดังนี ้

สมมติฐานการคานวณ
เนื่องจากราคาใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจากัด และผู้ถือ
หุ้นของธนาคารธนชาตในครัง้ นี ้ ไม่ได้ กาหนดไว้ เป็ นจานวนที่แน่นอน โดยราคาหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายจะขึน้ อยู่กับ
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร รวมถึงมูลค่า ตามบัญชี ตามงบการเงินรวมของธนาคารตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน (Share Subscription Agreement) ในการคานวณผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นกับผู้
ถือหุ้นของธนาคาร ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระใช้ สมมติฐานราคาหุ้นที่ธนาคารจะเสนอขายสาหรับหุ้นเพิ่มทุนแต่ละ
ประเภท ดังนี ้


ราคาใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR (TSR Exercise Price) เท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น ซึง่ เป็ นราคาใช้ สทิ ธิ
ต่าสุดของช่วงราคาใช้ สิทธิ ตามที่ธนาคารกาหนด คิดเป็ นส่วนลดร้ อยละ 27.9 จากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักย้ อนหลัง 7 วันทาการ ก่อนวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้ ออกและจัดสรรใบแสดงสิทธิในการซื ้อ
หุ้นสามัญของธนาคาร (ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2562) (“ราคาตลาด”) ซึ่งเท่ากับ 1.87 บาท
ต่อหุ้น



สาหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระใช้ สมมติฐานราคาเสนอขายซึง่ คานวณจากจานวนเงินเพิ่มทุนที่ธนาคารคาดว่าจะได้ รับจากการออก
และเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั บุคคลในวงจากัดซึ่งเท่ากับ 6,400 ล้ านบาท หารด้ วยจานวนหุ้นเพิ่มทุนสูงสุดที่
ธนาคารจะจัดสรรให้ แก่บคุ คลในวงจากัดซึง่ เท่ากับ 3,067 ล้ านหุ้น ภายใต้ สมมติฐานดังกล่าวจะได้ ราคาเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั บุคคลในวงจากัดเท่ากับ 2.09 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นส่วนเกินร้ อยละ 11.6 จากราคาตลาด

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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สาหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กับผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย ที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระใช้ สมมติฐานราคาเสนอขายเท่ากับ 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นตามงบการรวมของธนาคาร ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2562 ภายหลังปรับปรุงผลกระทบจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตาม TSR โดย
แบ่งการพิจารณาออกเป็ น 2 กรณี ได้ แก่
1) กรณี เพิ่ มทุนจาก TSR สาเร็ จ ซึ่งหมายถึง ธนาคารสามารถออกหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารได้
ครบตามจานวนที่กาหนดไว้ ที่ 31,481 ล้ านหุ้น
2) กรณีเพิ่ มทุนจาก TSR ไม่สาเร็ จ ซึง่ หมายถึง ในกรณีที่มีเพียงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร 2 ราย ซึง่ ได้ แก่
กระทรวงการคลัง และ ING มาใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุน โดยไม่มีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ
ธนาคาร ซึง่ จะทาให้ ธนาคารออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตาม TSR จานวน 17,572 ล้ านหุ้น
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตใน 2 กรณี จะเป็ นดังนี ้
ล้ านบาท
มูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินรวมของธนาคาร ณ 31 มีนาคม 2562
บวก เงินเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพ TSR
มูลค่ าตามบัญชีของธนาคารหลังการจัดหาเงินทุนผ่ าน TSR
จานวนหุ้นสามัญทังหมดหลั
้
งการจัดหาเงินทุนผ่าน TSR (ล้ านหุ้น)/1
ราคาเสนอขายหุ้นให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาต/2
(บาทต่อหุ้น)
/1
/2

กรณีเพิ่มทุนสาเร็ จ กรณีเพิ่มทุนไม่สาเร็ จ
100,394
100,394
42,500
23,722
142,894
124,116
75,333
61,424
2.09
2.22

จานวนหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคารก่
้
อนการเพิ่มทุน เท่ากับ 43,852 ล้ านหุ้น
คานวนจาก 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของธนาคารหลังการจัดหาเงินทุนผ่าน TSR หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารหลั
้
ง
การจัดหาเงินทุนผ่าน TSR

จากสมมติฐานข้ างต้ น ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตจะเท่ากับ 2.09 บาทต่อหุ้น
ในกรณีที่ธนาคารเพิ่มทุนสาเร็ จ และจะเท่ากับ 2.22 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ธนาคารเพิ่มทุนไม่สาเร็ จ ตามลาดับ
สรุปสมมติ ฐานทีใ่ ช้ในการคานวณผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ของธนาคาร
สมมติฐานการออก
และเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
บุคคลในวงจากัด
ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต
รวม

150

กรณีเพิ่มทุนสาเร็ จ
จานวนหุ้น
ราคา
จานวนเงินที่
เพิ่มทุน
เสนอขาย
ได้ รับ
(ล้ านหุ้น)
(ต่อหุ้น)
(ล้ านบาท)
31,481
1.35
42,500
3,067
2.09
6,400
27,623
2.09
57,635
62,172
106,024

กรณีเพิ่มทุนไม่สาเร็ จ
จานวนหุ้น
ราคา
จานวนเงินที่
เพิ่มทุน
เสนอขาย
ได้ รับ
(ล้ านหุ้น)
(ต่อหุ้น)
(ล้ านบาท)
17,572
1.35
23,722
25,930
2.22
57,635
43,502
81,357

50

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การคานวณผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารในด้ านต่างๆ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4 กรณี ทังนี
้ ้ ในทุกกรณีธนาคารจะ
สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตได้ เต็มจานวน ดังมีรายละเอียดดังนี ้
กรณี ท่ ี 1: ผู้ ถือ หุ้ น เดิ ม ของธนาคารเป็ นผู้ ใ ช้ สิทธิ ซือ้ หุ้ นเพิ่ม ทุ น ตาม TSR ครบทั ง้ จ านวน และบุ ค คลใน
วงจากัดจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนเต็มจานวนที่ได้ รับการจัดสรร
ผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารเป็ นผู้ใช้ สทิ ธิตามใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคาร (TSR) ครบทังจ
้ านวน
จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันออกใบแสดงสิทธิ แต่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารจะได้ รับผลกระทบจากการลดลงของสิทธิ
ออกเสีย งเมื่อ ธนาคารออกและเสนอขายหุ้น เพิ่ มทุน ให้ กับ บุคคลในวงจากัดและผู้ถื อหุ้น ของธนาคารธนชาต ซึ่ง
ผลกระทบจากการลดลงของสิทธิออกเสียงจะคานวณได้ ดังนี ้

ING
กระทรวงการคลัง
ผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมของธนาคาร
บุคคลในวงจากัด
ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาต
รวม

ก่อนทารายการ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
13,113
29.90
11,364
25.92
19,375
44.18
43,852
100.00

หลังทารายการ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
22,527
21.25
19,522
18.41
33,284
31.39
3,067
2.89
27,623
26.05
106,024
100.00

การลดลงของสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) = (QPP + QTBANK) / (Q0 + QTSR + QPP +QTBANK))
โดยที่
Q0
QTSR
QPP
QTBANK

=
=
=
=

จานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วของธนาคาร ซึง่ เท่ากับ 43,852 ล้ านหุ้น
จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของใบแสดงสิทธิ ซึง่ คาดว่าจะมีจานวน 31,481 หุ้น
จานวนหุ้นที่ออกและเสนอขายให้ กบั บุคคลในวงจากัด ซึง่ คาดว่าจะมีจานวน 3,067 หุ้น
จานวนหุ้นที่ออกและเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาต ซึ่งคาดว่าจะมีจานวน
27,623 หุ้น

ดังนัน้
Control Dilution =
=

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

(3,067 + 27,623) / (43,852 + 31,481 + 3,067 + 27,623))
ร้ อยละ 28.9
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
สูตรการคานวณ
การลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
โดยที่
EPS0

EPS1

=
=
=
=
=
=

=

(EPS0 – EPS1) / EPS0

กาไรสุทธิก่อนทารายการ/1 / จานวนหุ้นทังหมดก่
้
อนทารายการ
10,900 ล้ านบาท / 43,852 ล้ านหุ้น
0.2486 บาทต่อหุ้น
กาไรสุทธิหลังทารายการ/2 / จานวนหุ้นทังหมดหลั
้
งการเพิ่มทุน
21,924 ล้ านบาท / 106,024 ล้ านหุ้น
0.2068 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ
/1
กาไรสุทธิก่อนทารายการ อ้ างอิงจากกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของธนาคารย้ อนหลัง 12 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
/2
กาไรสุทธิหลังทารายการ อ้ างอิงจากงบการเงินรวมเสมือนของธนาคารและธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ จัดทาโดยธนาคาร และ
ได้ รับความเชื่อมัน่ ในมาตรฐานการจัดทาโดย บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้ อ 1.11 งบการเงิ นเสมื อน
ของธนาคารหลังการรวมกิ จการ)

ดังนัน้
EPS Dilution

=
=

(0.2486 – 0.2068) / 0.2486
ร้ อยละ 16.8

ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
สูตรการคานวณ
การลดลงของราคา (Price Dilution)
โดยที่
P0
P1

=
=

=
=

152

=

(P0 – P1) / P0

ราคาตลาดของหุ้นของธนาคารก่อนการเพิ่มทุน ซึง่ เท่ากับ 1.87 บาทต่อหุ้น
ราคาตลาดของหุ้นของธนาคารหลังการเพิ่มทุน ซึง่ คานวณจาก
(มูลค่าตลาดก่อนการเพิ่มทุน + เงินเพิ่มทุนจาก TSR + เงินเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจากัด +
เงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต) / จานวนหุ้นสามัญทังหมดหลั
้
งการเพิ่มทุน
((1.87 x 43,852) + 42,500 + 6,400 + 57,635) / (106,024)
1.78 บาทต่อหุ้น
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ดังนัน้
Price Dilution

=
=

(1.87 – 1.78) / 1.87
ร้ อยละ 4.8

กรณี ท่ ี 2: ผู้ถือหุ้ น เดิมของธนาคารเป็ นผู้ใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นเพิ่มทุน ตาม TSR ครบทัง้ จานวน ขณะที่บุคคลใน
วงจากัดไม่ มาจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน
ผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)
ในกรณีที่บคุ คลในวงจากัดไม่มาจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคาร ขณะที่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารทุกรายมาใช้ สิทธิแปลง
สภาพ TSR และธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุน ให้ กับ ผู้ถือ หุ้น ของธนาคารธนชาตได้ เต็มจานวน
ธนาคารจะออกหุ้นเพิ่มทุนรวมทังหมด
้
59,104 หุ้น ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิ ในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของ
ธนาคาร ดังนี ้

ING
กระทรวงการคลัง
ผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมของธนาคาร
ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาต
รวม

ก่อนทารายการ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
29.90
13,113
11,364
25.92
19,375
44.18
43,852
100.00

หลังทารายการ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
21.88
22,527
19,522
18.96
33,284
32.33
26.83
27,623
102,956
100.00

การลดลงของสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) = (QTBANK) / (Q0 + QTSR + QTBANK))
โดยที่
Q0
QTSR
QTBANK

=
=
=

จานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วของธนาคาร ซึง่ เท่ากับ 43,852 ล้ านหุ้น
จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของใบแสดงสิทธิ ซึง่ เท่ากับ 31,481 หุ้น
จานวนหุ้นที่ออกและเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาต ซึง่ เท่ากับ 27,623 หุ้น

ดังนัน้
Control Dilution =
=

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

(27,623) / (43,852 + 31,481 + 27,623))
ร้ อยละ 26.8
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
สูตรการคานวณ
การลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
โดยที่
EPS0

EPS1

=

(EPS0 – EPS1) / EPS0

=
=
=
=
=
=

กาไรสุทธิก่อนทารายการ / จานวนหุ้นทังหมดก่
้
อนทารายการ
10,900 ล้ านบาท / 43,852 ล้ านหุ้น
0.2486 บาทต่อหุ้น
กาไรสุทธิหลังทารายการ / จานวนหุ้นทังหมดหลั
้
งการเพิ่มทุน
21,924 ล้ านบาท / 102,956 ล้ านหุ้น
0.2129 บาทต่อหุ้น

=
=

(0.2486 – 0.2129) / 0.2486
ร้ อยละ 14.4

ดังนัน้
EPS Dilution

ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
สูตรการคานวณ
การลดลงของราคา (Price Dilution)
โดยที่
P0
P1

=
=

=

(P0 – P1) / P0

=
=

ราคาตลาดของหุ้นของธนาคารก่อนการเพิ่มทุน ซึง่ เท่ากับ 1.87 บาทต่อหุ้น
ราคาตลาดของหุ้นของธนาคารหลังการเพิ่มทุน ซึง่ คานวณจาก
(มูลค่าตลาดก่อนการเพิ่มทุน + เงินเพิ่มทุนจาก TSR + เงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ธนชาต) / จานวนหุ้นสามัญทังหมดหลั
้
งการเพิ่มทุน
((1.87 x 43,852) + 42,500 + 57,635) / (102,956)
1.77 บาทต่อหุ้น

=
=

(1.87 – 1.77) / 1.87
ร้ อยละ 5.3

ดังนัน้
Price Dilution

154

54

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

กรณี ท่ ี 3: บุ คคลอื่นที่ไม่ ใช่ ผ้ ูถือหุ้ นรายย่ อ ยเดิมของธนาคารมาใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้ นเพิ่ มทุ นตาม TSR ครบทัง้
จานวน (ใบแสดงสิ ทธิ ของผู้ถือหุ้นรายย่ อยทัง้ หมดถูกเปลี ่ยนมื อระหว่างการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ) ขณะที่
บุคคลในวงจากัดไม่ มาจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน
ผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเดิมของธนาคาร (ไม่รวมกระทรวงการคลังและ ING ซึง่ แสดงความประสงค์ที่จะใช้ สทิ ธิในการ
ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครบจานวนที่ได้ รับการจัดสรร) ขาย TSR ในตลาดหลักทรัพย์ และมีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยใหม่ซงึ่ ซื ้อ TSR จาก
ในตลาดหลักทรั พย์ฯ มาใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นเพิ่มทุนตาม TSR ครบทัง้ จานวน ผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมของธนาคารจะได้ รับ
ผลกระทบจากการลดลงของสิทธิออกเสียง ดังนี ้

ING
กระทรวงการคลัง
ผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมของธนาคาร
ผู้ถือหุ้นรายย่อยใหม่ของธนาคาร
ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาต
รวม

ก่อนทารายการ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
13,113
29.90
11,364
25.92
19,375
44.18
43,852
100.00

การลดลงของสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)
โดยที่
Q0
QTSR
QTBANK

=
=
=

=

หลังทารายการ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
22,527
21.88
19,522
18.96
19,375
18.82
13,909
13.51
27,623
26.83
102,956
100.0

1 – (Q0 / (Q0 + QTSR +QTBANK))

จานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วของธนาคาร ซึง่ เท่ากับ 43,852 ล้ านหุ้น
จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของใบแสดงสิทธิ ซึง่ เท่ากับ 31,481 หุ้น
จานวนหุ้นที่ออกและเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาต ซึ่งคาดว่าจะมีจานวน
27,623 หุ้น

ดังนัน้
Control Dilution =
=

1 – (43,852 / (43,852 + 31,481 + 27,623))
ร้ อยละ 57.4

ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
สูตรการคานวณ
การลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

=

(EPS0 – EPS1) / EPS0
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โดยที่
EPS0

EPS1

=
=
=
=
=
=

กาไรสุทธิก่อนทารายการ / จานวนหุ้นทังหมดก่
้
อนทารายการ
10,900 ล้ านบาท / 43,852 ล้ านหุ้น
0.2486 บาทต่อหุ้น
กาไรสุทธิหลังทารายการ / จานวนหุ้นทังหมดหลั
้
งการเพิ่มทุน
21,924 ล้ านบาท / 102,956 ล้ านหุ้น
0.2129 บาทต่อหุ้น

=
=

(0.2486 – 0.2129) / 0.2486
ร้ อยละ 14.4

ดังนัน้
EPS Dilution

ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
สูตรการคานวณ
การลดลงของราคา (Price Dilution)
โดยที่
P0
P1

=
=

=

(P0 – P1) / P0

=
=

ราคาตลาดของหุ้นธนาคารก่อนการเพิ่มทุน ซึง่ เท่ากับ 1.87 บาทต่อหุ้น
ราคาตลาดของหุ้นธนาคารหลังการเพิ่มทุน ซึง่ คานวณจาก
(มูลค่าตลาดก่อนการเพิ่มทุน + เงินเพิ่มทุนจาก TSR + เงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ธนชาต) / จานวนหุ้นสามัญทังหมดหลั
้
งการเพิ่มทุน
((1.87 x 43,852) + 42,500 + 57,635) / (102,956)
1.77 บาทต่อหุ้น

=
=

(1.87 – 1.77) / 1.87
ร้ อยละ 5.3

ดังนัน้
Price Dilution

กรณีท่ ี 4: กรณีเพิ่มทุนไม่ สาเร็ จ ผู้ถือหุ้นรายย่ อยเดิมของธนาคารไม่ มาใช้ สิทธิซือ้ หุ้นเพิ่มทุนตาม TSR มี
เพียงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของธนาคาร 2 ราย ซึ่งได้ แก่ กระทรวงการคลัง และ ING ที่มาใช้ สิทธิ และไม่ มีการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กับบุคคลในวงจากัด
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ผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)
ในกรณีที่ธนาคารเพิ่มทุนไม่สาเร็ จ โดยมีเพียงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย ซึ่งได้ แก่ ING และ MOF มาใช้ สิทธิแปลงสภาพ
TSR ผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมของธนาคารจะได้ รับผลกระทบจากการลดลงของสิทธิ ในการออกเสียง ดังนี ้

ING
กระทรวงการคลัง
ผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมของธนาคาร
ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต
รวม

ก่อนทารายการ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
13,113
29.90
11,364
25.92
19,375
44.18
43,852
100.00

การลดลงของสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)
โดยที่
Q0
QTSR
QTBANK

=
=
=

=

หลังทารายการ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
22,527
25.79
19,522
22.35
19,375
22.18
25,930
29.68
87,354
100.00

1 – (Q0 / (Q0 + QTSR +QTBANK))

จานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วของธนาคาร ซึง่ เท่ากับ 43,852 ล้ านหุ้น
จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของใบแสดงสิทธิ ซึง่ เท่ากับ 17,572 หุ้น
จานวนหุ้นที่ออกและเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาต ซึง่ เท่ากับ 25,930 หุ้น

ดังนัน้
Control Dilution =
=

1 – (43,852 / (43,852 + 17,572 + 25,930))
ร้ อยละ 49.8

ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
สูตรการคานวณ
การลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
โดยที่
EPS0

EPS1

=
=
=
=
=
=

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

=

(EPS0 – EPS1) / EPS0

กาไรสุทธิก่อนทารายการ / จานวนหุ้นทังหมดก่
้
อนทารายการ
10,900 ล้ านบาท / 43,852 ล้ านหุ้น
0.2486 บาทต่อหุ้น
กาไรสุทธิหลังทารายการ / จานวนหุ้นทังหมดหลั
้
งการเพิ่มทุน
21,924 ล้ านบาท / 87,354 ล้ านหุ้น
0.2510 บาทต่อหุ้น
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ดังนัน้
EPS Dilution

=
=

(0.2486 – 0.2510) / 0.2486
ไม่มี

ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
สูตรการคานวณ
การลดลงของราคา (Price Dilution)
โดยที่
P0
P1

=
=

=

(P0 – P1) / P0

=
=

ราคาตลาดของหุ้นธนาคารก่อนการเพิ่มทุน ซึง่ เท่ากับ 1.87 บาทต่อหุ้น
ราคาตลาดของหุ้นธนาคารหลังการเพิ่มทุน ซึง่ คานวณจาก
(มูลค่าตลาดก่อนการเพิ่มทุน + เงินเพิ่มทุนจาก TSR + เงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ธนชาต) / จานวนหุ้นสามัญทังหมดหลั
้
งการเพิ่มทุน
((1.87 x 43,852) + 23,722 + 57,635) / (87,354)
1.87 บาทต่อหุ้น

=
=

(1.87 – 1.87) / 1.87
ไม่มี

ดังนัน้
Price Dilution

สรุปผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นรายย่อยเพิ่มทุนตาม TSR
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
TSR
บุคคลในวงจากัด
ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต
Control Dilution/1
EPS Dilution/2
Price Dilution/3







28.9%
16.8%
4.8%


26.8%
14.4%
5.3%

ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เพิ่มทุนตาม TSR
กรณีที่ 3
กรณีที่ 4
บางส่วน

(โดยบุคคลอื่น)


57.4%
14.4%
5.3%

(ผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ราย)


49.8%
-

หมายเหตุ:
 หมายถึง ธนาคารได้ รับเงินเพิ่มทุนเต็มจานวนที่ออกและเสนอขาย
/1
ไม่รวมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของธนาคารและธนาคารธนชาตตามโครงการ TMB Stock Retention Program
/2
กาไรสุทธิ ต่อหุ้นหลังการเพิ่มทุน คานวณจากกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมเสมือนของธนาคารหลังการรวมกิ จการ ซึ่งรวมผลประกอบการของ
ธนาคารธนชาต
/3
ก่อนรวมมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ของธนาคารธนชาต
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จากการคานวณข้ างต้ น ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารจะได้ รับผลกระทบจากการลดลงของสิทธิ ออกเสียง (Control
Dilution) ระหว่างร้ อยละ 26.8 – 57.4 (ไม่รวมผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ บู ริ หาร
และพนักงานของธนาคารและธนาคารธนชาตตามโครงการ TMB Stock Retention Program) โดยผลกระทบจากการ
ลดลงของสิทธิออกเสียงจะเกิดสูงสุดในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยไม่ใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR หรื อเลือกที่จะ
จาหน่าย TSR ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขณะที่ผลกระทบจากการลดลงของส่วนแบ่งกาไรจะเกิดขึ ้นสูงสุดที่ร้อยละ 16.8 ใน
กรณีที่ธนาคารออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ครบตามจานวนที่กาหนดไว้ ขณะที่ราคาหุ้นของธนาคารจะได้ รับ
ผลกระทบเพียงเล็กน้ อย เนื่องจากธนาคารสามารถออกหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตได้ ในราคาที่สงู กว่า
ราคาตลาดในปั จจุบัน ทัง้ นี ้ ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ จริ งภายหลังการทารายการจะขึ ้นอยู่กับ ราคาตลาดของหุ้นของ
ธนาคาร และจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ธนาคารจะออกและเสนอขายทังหมด
้
1.9

สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
การเข้ าท าธุ ร กรรมซื อ้ หุ้ นทัง้ หมดของธนาคารธนชาตในครั ง้ นี ้ มี ส ัญ ญาส าคัญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจ านวน 2 สัญ ญา
ประกอบด้ ว ย 1) สัญ ญาซื อ้ ขายหุ้น ของธนาคารธนชาต และ 2) สัญ ญาจองซื อ้ หุ้น เพิ่ ม ทุน ของธนาคาร โดยมี
สาระสาคัญของสัญญา สรุปได้ ดงั นี ้

1.9.1 สัญญาซือ้ ขายหุ้น (Share Sale and Purchase Agreement)
คูส่ ญ
ั ญา
วันที่ลงนาม
หุ้นที่ซื ้อขาย
การมีผลของสัญญาและ
เงื่อนไขบังคับก่อน

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)






บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) และ Scotia Netherlands Holdings B.V. (“ผู้ขาย”)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) (“TMB” หรื อ “ผู้ซอื ้ ”)
8 สิงหาคม 2562
หุ้นสามัญของธนาคารธนชาตจานวนรวม 6,062,438,397 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.96 ของ
หุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต
้
 ความเสร็ จสมบูรณ์ของการเข้ าทาธุรกรรมซื ้อขายหุ้น จะเกิดขึน้ ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน
ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้นสาเร็ จครบถ้ วนหรื อได้ รับการผ่อนผัน (แล้ วแต่กรณี)
โดยเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าว ได้ แก่
1) คู่สัญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ องและธนาคารธนชาตได้ รั บ อนุญ าตจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่
เกี่ยวข้ องให้ ดาเนินการรวมกิจการและดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกันตามที่กฎหมาย
ก าหนด ซึ่ง รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ากัด เพี ย ง การอนุญ าตจากธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
กระทรวงการคลัง และสานักงาน กลต. เป็ นต้ น
2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและธนาคารธนชาตได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้ องตามที่กฎหมายกาหนด
3) ใบอนุญ าตที่สาคัญ ในการประกอบธุร กิจของธนาคารและธนาคารธนชาตยังมีผล
บังคับใช้ ได้ ตามกฎหมาย ณ วันที่เข้ าทาธุรกรรม
4) ธนาคารธนชาตได้ รับการยกเว้ นหรื อระงับสิทธิในการเลิกสัญญา ค่าเสียหายจากการ
ผิดสัญญา ค่าเลิกสัญญา ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในการยกเลิกสัญญา หรื อค่าความเสียหาย
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5)
6)
7)
8)
9)

ราคาซื ้อขาย
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ต่างๆ ที่มีจานวนเกินกว่าร้ อยละ 5 ของราคาซื ้อขายหุ้นเบื ้องต้ น จากคู่สญ
ั ญาซึง่ เป็ น
บุคคลภายนอก เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่เข้ าทาธุรกรรม
หนังสือชีช้ วนของธนาคารที่จัดทาเพื่อ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตมีผลบังคับใช้ แล้ ว
ธนาคารสามารถจัด หาเงิ น ทุน ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการรวมกิ จ การได้ ค รบถ้ ว นและ
ประสบความสาเร็ จ โดยจะต้ องได้ รับเงินทุนอย่างน้ อย 57,500 ล้ านบาท
TCAP และ BNS ได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้นในบางบริ ษัทซึ่ง BNS เป็ นผู้ถือ หุ้น
หลังจากปรับโครงสร้ างเสร็ จสิ ้น
การปรับโครงสร้ างทางธุรกิจของธนาคารธนชาตแล้ วเสร็ จ
The European Central Bank และ The Dutch Central Bank ได้ ออกหนั ง สื อ ไม่
คัดค้ านการเข้ าทาธุรกรรมหรื อการใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากการทาธุรกรรมตามที่กาหนด ใน
รู ปแบบที่เหมาะสม

 ระยะเวลาเพื่ อ ดาเนินการตามเงื่ อ นไขบังคับก่อ นข้ อ 1 – 2 มี กาหนดไว้ จนถึง วัน ที่ 31
ตุลาคม 2562 (Initial Long Stop Date) และระยะเวลาเพื่อดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับ
ก่อนข้ อที่เหลือให้ แล้ วเสร็ จมีกาหนดไว้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (Long Stop Date)
หากเงื่อนไขดังกล่าวไม่สามารถบรรลุหรื อได้ รับการผ่อนผันโดยคูส่ ญ
ั ญาตามระยะเวลาที่
กาหนด ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนีเ้ ป็ นอันยกเลิก
 เงื่อนไขบังคับก่อนข้ อ 1 บางส่วน ข้ อ 3 และข้ อ 6 อาจยกเว้ นได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ
ผู้ซื ้อแต่เพียงผู้เดียว
 เงื่อนไขบังคับก่อนข้ อ 1 บางส่วน และข้ อ 7 อาจยกเว้ นได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้ขาย
แต่เพียงผู้เดียว
 วันทารายการซื ้อขายหุ้น (Completion Date) จะเกิดขึ ้นภายหลังจากที่ธนาคารธนชาตได้
ดาเนินการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจแล้ วเสร็ จ
 ราคาซื ้อขายต่อหุ้นของธนาคารธนชาต เท่ากับ
มูลค่าตามบัญชีของธนาคารธนชาตตามงบการเงินรวม
บวก กาไรจากการขายบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นภายใต้ การปรับโครงสร้ าง
บวก มูลค่าส่วนเพิ่มจานวน 9,245 ล้ านบาท
หัก มูลค่าตามบัญชีของ TBROKE ตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต
หัก มูลค่าตามบัญชีของ TFUND ตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต
หาร จานวนหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต
้
ทังนี
้ ้ มูลค่าตามบัญชีของธนาคารธนชาตข้ างต้ น จะปรับปรุ งด้ วยผลกระทบจากหลักการ
กันเงินสารองตาม TFRS9 และงบการเงินที่ใช้ ในการกาหนดราคาซื ้อขายสุดท้ ายจะต้ อง
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารธนชาต
(โปรดดูร ายละเอี ยดเพิ่มเติมในข้ อ 1.6 มู ล ค่ า รวมของสิ่ ง ตอบแทนและเกณฑ์ ใ นการ
กาหนดมูลค่าของสิ่ งตอบแทน)
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 ชาระราคาซื ้อขายในสกุลเงินบาท
 ณ วันทารายการซือ้ ขายหุ้น ผู้ซือ้ จะชาระราคาซือ้ ขายหุ้นเบือ้ งต้ น (Initial Price) ตาม
เกณฑ์การกาหนดราคา ดังแสดงในหน้ า 43
 การกาหนดราคาซื ้อขายหุ้นเบื ้องต้ น จะต้ องแล้ วเสร็ จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 จากนัน้ ผู้สอบบัญชีของธนาคารธนชาตจะทาการตรวจสอบงบการเงิน ณ วันทารายการ
ซื ้อขายหุ้นเพื่อปรับราคาซื ้อขายสุดท้ าย โดยผู้ซื ้อและผู้ขายตกลงชาระราคาที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากราคาซื ้อขายเบื ้องต้ น
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
 เงื่อนไขบังคับก่อนข้ อ 1-2 ไม่สามารถบรรลุได้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
 เงื่อนไขบังคับก่อนทังหมดไม่
้
สามารถบรรลุหรื อได้ รับการผ่อนผันโดยคูส่ ญ
ั ญาภายในวันที่
31 ธันวาคม 2562
 ราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตเบื ้องต้ น (Initial Price) ไม่สามารถกาหนดได้ ภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตเบื ้องต้ น (Initial Price) เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากมูลค่า
การซื ้อขายหุ้นภายใต้ สมมติฐานวันทารายการซื ้อขายหุ้น คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ น
สัดส่วนตังแต่
้ ร้อยละ 15 ขึ ้นไป
 มูลค่าตามบัญชี ของธนาคาร ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การใช้ สิทธิตาม TSR และการออกและเสนอขายหุ้น เพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจากัด ซึ่ง
อ้ างอิงจากข้ อ มูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บวกด้ วยข้ อ มูลทางการเงิน
สาหรั บผลประกอบการภายหลังจากวันที่สิ น้ สุดของงบการเงินดังกล่าวจนถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2562 เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากมูลค่าตามบัญชีของธนาคารที่รวมการออกและเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่ อรองรั บการใช้ สิทธิตาม TSR และการออกและเสนอขายหุ้น เพิ่มทุน
ให้ แก่บุคคลในวงจากัด ซึ่งอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 เป็ นสัดส่วนตังแต่
้ ร้อยละ 15 ขึ ้นไป
คาสัญญาก่อนเข้ าทารายการ  ผู้ขายต้ องดาเนินธุรกิจในระหว่างวันที่ในสัญญาซื ้อขายหุ้น จนถึงวันทารายการซื ้อขายหุ้น
ให้ เป็ นไปตามปกติของธุรกิจ และเป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบร้ ายแรงต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทใน
กลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ชายจะต้ องดาเนินการเพื่อบรรเทาหรื อลดผลกระทบของเหตุการณ์
ดังกล่าว
คารับรองของผู้ขาย
 ผู้ขายให้ คารั บรองว่าข้ อมูลที่เปิ ดเผยให้ ผ้ ซู ื ้อถูกต้ อง ครบถ้ วน และไม่ได้ ละเว้ นข้ อความ
จริ งอันควรแจ้ งให้ ทราบในสาระสาคัญ
 ผู้ขายได้ ให้ คารับรองเกี่ยวกับสิทธิในหุ้นของธนาคารธนชาตและบริ ษัทย่อย ความถูกต้ อง
ตามกฎหมายของสัญญาที่ทากับลูกค้ า รวมถึงคารั บรองด้ านบัญชี ภาษี และการปฎิบตั ิ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ภาษี
 ผู้ขายตกลงที่จะชดใช้ ให้ ผ้ ูซื ้อสาหรั บค่าเสียหายทางภาษี ที่สาคัญ หากพบว่าในช่วง 24
เดือนที่ผ่านมา ธนาคารธนชาตมีข้อพิพาททางภาษี หรื อมีค่าปรั บทางภาษี เกินกว่า 100
ล้ านบาท (ยกเว้ นเรื่ องที่ได้ เปิ ดเผยให้ ทราบแล้ ว) ทังนี
้ ้ ความรับผิดของผู้ขายต่อคารับรอง
ด้ านภาษี ดงั กล่าว มีกาหนดไว้ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
การชาระราคา

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้ อจากัดความรับผิดภายใต้
คารับรองของผู้ขาย

คารับรองอื่นๆ
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 ผู้ขายจะเป็ นผู้ชาระภาษี จากกาไรจากการขายเงินลงทุน ตามแผนการปรับโครงสร้ างทาง
ธุรกิจ โดยจะหักออกจากราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต
้
คารับรองของผู้ขาย (Warranty
 ผู้ขายจะรับผิดชอบบรรดาสิทธิเรี ยกร้ องทังหมดภายใต้
Claim) ในกรณีที่สิทธิเรี ยกร้ องนันมี
้ จานวนไม่ต่ากว่า 100 ล้ านบาทและมีจานวนรวม
ทังหมดเกิ
้
นร้ อยละ 1 ของราคาซื ้อขายสุดท้ าย ดังนี ้
(ก) คารับรองเกี่ยวกับสิทธิในหุ้นของธนาคารธนชาตและบริ ษัทย่อย ผู้ขายจะรับผิดชอบ
สิทธิเรี ยกร้ องไม่เกินร้ อยละ 100 ของราคาซื ้อขายสุดท้ าย
(ข) คารับรองในเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากข้ อ (ก) ผู้ขายจะรับผิดชอบสิทธิเรี ยกร้ องเฉพาะ
ส่วนที่เกินร้ อยละ 1 แต่ไม่เกินร้ อยละ 15 ของราคาซื ้อขายสุดท้ าย
 อย่างไรก็ดี สิทธิเรี ยกร้ องทังหมดภายใต้
้
คารับรองของผู้ขาย ผู้ขายจะรับผิดชอบไม่เกิน
ร้ อยละ 100 ของราคาซื ้อขายสุดท้ าย
 เงินกู้ยืมระหว่างบริ ษัทในกลุ่มของธนาคารธนชาตกับผู้ขายจะถูกชาระคืนเต็มจานวน
 ธนาคารธนชาตจะดาเนินการขายหุ้นของบลจ.ธนชาต ให้ กบั บุคคลภายนอก โดยจะ
แต่งตังธนาคารเป็
้
นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการขายหุ้นของบลจ.ธนชาต
 หลังจากวันทารายการซื ้อขายหุ้น กรรมการของธนาคารที่แต่งตังโดยผู
้
้ ขายจะไม่เข้ าร่ วม
ประชุมเพื่อลงมติอนุมตั ริ ายการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาซื ้อขายหุ้นในครัง้ นี ้ เนื่องจาก
ถือเป็ นบุคคลที่มีส่วนได้ เสียต่อการทารายการดังกล่าว
 ภายในระยะเวลา 3 ปี หลังจากวันทารายการซื ้อขายหุ้น TCAP สัญญาว่า TCAP หรื อ
บริ ษัทย่อยของ TCAP (ยกเว้ นบมจ. ราชธานีลิสซิง่ ) จะไม่ประกอบธุรกิจที่คล้ ายคลึงหรื อ
แข่งขันกับธุรกิจเช่าซื ้อรถยนต์ของธนาคารธนชาต
 ผู้ขายจะใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ ในการรักษาบุคลากรหลักที่สาคัญของธนาคารธน
ชาต เพื่อความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจเช่าซื ้อในอนาคต
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1.9.2 สัญญาจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนของธนาคาร (Share Subscription Agreement)
คูส่ ญ
ั ญา
วันที่ลงนาม
หุ้นที่ซื ้อขาย

ราคาซื ้อขายหุ้น

เงื่อนไขบังคับก่อน

เงื่อนไขอื่นๆ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)






ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) (“TMB” หรื อ “ผู้ขาย”)
บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) และ Scotia Netherlands Holdings B.V. (“ผู้ซือ้ ”)
8 สิงหาคม 2562
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจานวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุ้น (ประมาณร้ อยละ 35.2
ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคาร
้
ภายหลังการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุน
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม TSR และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด)
 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้นของธนาคารภายหลังจากการจัดหาเงินทุนผ่าน TSR
ซึง่ กาหนดจากสมการ ดังต่อไปนี ้
1.1 เท่าของมุลค่าตามบัญชีของธนาคาร ซึง่ อ้ างอิงจากข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงิน
รวมฉบับล่าสุดของธนาคารที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคาร
และข้ อมูลผลประกอบการรวมของธนาคารในเดือนถัดไปภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดของงบ
การเงิ น ฉบั บ ล่ า สุ ด ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง เป็ นข้ อมู ล ที่ จั ด ท าโดยฝ่ ายจั ด การของธนาคาร
(Management Account)
บวก เงินระดมทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่ อรองรั บการใช้ สิทธิตาม TSR ที่
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารตามวิธีการและขันตอนที
้
่กาหนดไว้
หัก ส่วนปรับปรุ งของผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตาม TFRS9 (ถ้ ามี)
หาร จานวนหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคาร
้
ภายหลังการจัดหา
แหล่งเงินทุนจากการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมตาม TSR
1) การซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต ระหว่างธนาคาร TCAP และ BNS ได้ เสร็ จสิ ้นลง
2) หากการซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตตามข้ อ 1) ไม่สาเร็ จเสร็ จสิ ้นภายในวันที่กาหนด
ในสัญญาซื ้อขายหุ้น ข้ อสัญญาทังหมดในสั
้
ญญาซื ้อขายหุ้นเพิ่มทุนของธนาคาร ใน
บางข้ อย่อมเป็ นอันระงับและสิ ้นผลไป แต่ทงนี
ั ้ ้ ความระงับและสิน้ ผลไปซึ่งข้ อสัญญา
ดังกล่าวย่อมไม่กระทบถึงสิทธิ หน้ าที่ และความรั บผิดของคู่สัญญาอันเกี่ ยวกับ การ
ชาระค่าเสียหายสาหรับการไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ที่กาหนดไว้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
และไม่กระทบถึงการใดๆ ที่ได้ กระทาไปก่อนที่สญ
ั ญาขายหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารจะได้
ระงับและสิ ้นผลลง
 TCAP จะเป็ นผู้เข้ าซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารในส่วนที่เสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นราย
ย่อยของธนาคารธนชาต เพื่อให้ TCAP เสนอขายให้ กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร
ธนชาตทุกรายต่อไปในภายหลัง
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1.10 สรุ ปแผนธุรกิจหลังการรวมกิจการ
ภายหลังการรวมกิจการระหว่างธนาคารและธนาคารธนชาต ธนาคารหลังการรวมกิจการจะมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ ได้ แก่
กระทรวงการคลัง ING และ TCAP โดยฝ่ ายบริ หารของธนาคารและธนาคารธนชาตจะร่ วมกันบริ หารจัดการธนาคาร
หลังการรวมกิจการ โดยอาศัยความชานาญในธุรกิจแต่ละด้ าน เพื่อสร้ างมูลค่ าเพิ่มให้ แก่องค์กรโดยรวมและรักษา
ความเป็ นธนาคารชันน
้ าของประเทศ
โครงสร้างการถือหุน้ ที ่คาดว่าจะเป็ นหลังการทารายการ

หมายเหตุ: แผนภาพข้ างต้ นเป็ นการประมาณการสัดส่วนการถื อหุ้นของธนาคารหลังการรวมกิจการ ในกรณีที่ธนาคารเพิ่มทุนสาเร็ จ โดยผู้ถือ
หุ้นของธนาคารมาใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR ครบทังจ
้ านวน และบุคคลในวงจากัดรวมถึงผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายมาจองซื ้อหุ้น
เพิ่มทุนของธนาคารเต็มจานวนที่ได้ รับจัดสรร (โดยไม่รวมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ บู ริหารและพนักงานของธนาคารและ
ธนาคารธนชาตตามโครงการ TMB Stock Retention Program) ทังนี
้ ้ สัดส่วนการถือหุ้นสุดท้ ายของผู้ถือหุ้นทุกรายจะขึ ้นอยู่กบั จานวนหุ้นเพิ่ม
ทุนที่ธนาคารจะออกและเสนอขายทังหมด
้
ซึ่งขึน้ อยู่ปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร ราคาที่ออกและเสนอขายซึง่
อ้ างอิงจากมูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินรวมของธนาคารตามเกณฑ์กาหนดราคาจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็ นต้ น
สัดส่วนการถือหุ้นของ ING ข้ างต้ น ได้ รวมใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) จานวนร้ อยละ 3.47 ซึง่
ถื อโดย ING Support Holding B.V. ซึง่ หาก ING Support Holding B.V. ไม่สามารถแปลงใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้ างอิงไทย (NVDR) เป็ นหุ้นสามัญของธนาคารแล้ ว กลุม่ ING จะถือหุ้นของธนาคารรวมกันประมาณร้ อยละ 17.79 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของธนาคาร
้
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การกากับดูแลกิจการและการบริหารงาน
ตามข้ อมูลที่ธนาคาร ได้ รับจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คาดว่าโครงสร้ างของคณะกรรมการของธนาคารภายหลังการทา
รายการ จะเป็ นดังนี ้
โครงสร้ างคณะกรรมการของธนาคารภายหลังการทารายการ จะเพิ่มจานวนกรรมการขึ ้นจากเดิม 12 ท่าน เป็ น 14 ท่าน
ประกอบด้ วย กรรมการซึ่งเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งได้ แก่ กระทรวงการคลังจานวน 2 ท่าน ING จานวน 2
ท่าน และ TCAP จานวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจานวน 1 ท่าน และกรรมการอื่นๆ เช่น กรรมการอิสระ และ/
หรื อ บุคคลที่อาจได้ รับเลือกจากการเสนอชื่อโดยกองทัพบกรวม 7 ท่าน ดังนี ้





รวม

คณะกรรมการธนาคารภายหลังการทารายการ
กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อโดย ING
กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อโดย TCAP
กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อโดย กระทรวงการคลัง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการอื่นๆ (เช่น กรรมการอิสระ และ/หรื อบุคคลที่อาจได้ รับการเสนอชื่อโดยกองทัพบก)

จานวน
2 ท่าน
2 ท่าน
2 ท่าน
1 ท่าน
7 ท่าน
14 ท่ าน

กลยุทธ์ การดาเนินงาน
จากการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารของธนาคาร และการพิจารณาแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารและธนาคารธนชาต
นโยบายหลักหลังการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต คือ การดาเนินธุรกิจหลักของแต่ละธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยจะ
มุ่งเน้ นในการใช้ ศกั ยภาพที่เป็ นจุดแข็งของทังสององค์
้
กร รวมถึงการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีมากขึ ้นจากการรวม
กิจการในการพัฒนาธุรกิจและสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ ามากขึ ้น เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้
เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ธนาคารหลังการรวมกิจการ ขณะเดียวกันธนาคารจะยังคงรักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ยึด
ลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง โดยให้ ความสาคัญกับความต้ องการและผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าเป็ นหลัก ดังนี ้
1. การนาเสนอผลิ ตภัณฑ์ และบริ การทีต่ อบสนองความต้องการที ่ดีขึ้นและครอบคลุมมากยิ่ งขึ้ น (Better and more
comprehensive offerings)
ธนาคารจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ปัจจุบนั ของทังสองธนาคารที
้
่สามารถสร้ างคุณค่ากับลูกค้ าของทังสองธนาคาร
้
และนาเสนอให้ ดียิ่งขึ ้น เช่น การนาเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ของธนาคารธนชาตให้ แก่ลกู ค้ าของธนาคาร
หรื อการนาเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนของธนาคารให้ แก่ลกู ค้ าของธนาคารธนชาต เป็ นต้ น และลูกค้ าจะสามารถ
เข้ าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายและตอบสนองความต้ องการได้ ดียิ่งขึ ้น

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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2. การบริ การทีส่ ะดวกผ่านเครื อข่ายทีค่ รอบคลุมมากขึ้น (More convenience from better network coverage)
การรวมกิจการจะช่วยให้ ธนาคารมีช่องทางบริ การที่ครอบคลุมพื ้นที่ตา่ ง ๆ มากขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นช่องทางสาขาหรื อ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เทียบเท่ากับธนาคารขนาดใหญ่ ซึ่งจะทาให้ ลกู ค้ าสามารถเข้ าถึงบริ การของธนาคารได้
สะดวกมากขึ ้น
3. การเสริ มสร้างประสบการณ์ทีด่ ีขึ้นให้กบั ลูกค้า (Customer experience enhancement)
ธนาคารจะประยุกต์ใช้ แนวทางการบริ หารประสบการณ์ของลูกค้ าที่ทงสองธนาคารท
ั้
าได้ ดี และรวบรวมความ
เข้ าใจในพฤติกรรมลูกค้ าที่ทงสองธนาคารมี
ั้
มาใช้ ในการบริ หารประสบการณ์ ของลูกค้ าให้ ดียิ่งขึ ้น นอกจากนี ้
ธนาคารจะดาเนินการวัดความพึงพอใจในประสบการณ์ที่ลกู ค้ าได้ รับ (Customer experience measurement)
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาผลที่ได้ มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริ การให้ ดียิ่งขึ ้นต่อไป
4. การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง (Innovation and continuous improvement)
ธนาคารหลังการรวมกิ จการจะสามารถใช้ ประโยชน์จากขนาดเงินลงทุนและทรั พยากรที่มากขึน้ รวมถึงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกัน เพื่อพัฒนานวัตกรรมและนาเสนอผลิตภัณฑ์ ทางการเงิน
ใหม่ๆ ให้ แก่ลกู ค้ าอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินกลยุทธ์ ในภาพรวมของธนาคารหลังการรวมกิจการ จะนาจุดแข็งของทังสองธนาคารมาประยุ
้
กต์ใช้ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร โดยสรุปได้ ดงั นี ้
1. การมี ความโดนเด่นในด้านผลิ ตภัณฑ์ เงิ นฝากและผลิ ตภัณฑ์ การลงทุน (Top-notch deposit and investment
products)
ธนาคารหลังการรวมกิจการ จะยังคงมุ่งเน้ นความเป็ นผู้นาในการนาเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า และการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ การลงทุนจากพันธมิตรทางธุรกิ จชัน้ นาที่หลากหลาย (Open
architecture) เพื่อตอบสนองความต้ องการที่แตกต่างกันของลูกค้ าแต่ละกลุม่
2. การเป็ นผูน้ าในด้านผลิ ตภัณฑ์ สินเชื ่อเช่าซื ้อรถยนต์ และผลิ ตภัณฑ์ สินเชื ่อรายย่อย (Leading in auto loan and
retail lending products)
ธนาคารจะยังคงต่อยอดความแข็งแกร่ งของผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ที่ธนาคารธนชาตเป็ นผู้นา ซึ่งมีความ
พร้ อมทังในด้
้ านบุคลากร เครื อข่ายดีลเลอร์ รถยนต์ และความเข้ มแข็งของแบรนด์ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อ
รายย่อยอื่นๆ ให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ มากขึ ้นเพื่อรักษาความเป็ นผู้นาในตลาด
3. การนาเสนอบริ การทีค่ รบวงจรสาหรับลูกค้าธุรกิ จ (Enriching wholesales banking solution)
ธนาคารจะขยายฐานลูกค้ าสาหรับผลิตภัณฑ์สาหรับกลุม่ ลูกค้ าธุรกิจ เช่น ซัพพลายเชนไฟแนนซิ่ง หรื อสินเชื่อเพื่อ
เครื อข่ายธนกิจลูกค้ าธุรกิจ (Supply Chain Financing) ผลิตภัณฑ์ด้านบริ หารจัดการเงิน (Cash Management)
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เป็ นต้ น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาธุรกิจของลูกค้ าและเครื อข่ายทางธุรกิจของลูกค้ าในกลุม่ อุตสาหกรรมที่
สาคัญที่ธนาคารทังสองมี
้
ความเชี่ยวชาญ เช่น กลุม่ อุตสาหกรรมการจาหน่ายรถยนต์ เป็ นต้ น
4. การมี โมเดลธุรกิ จแบบผูแ้ ทนจาหน่ายและมี ผลิ ตภัณฑ์ การลงทุนที ่หลากหลาย (Distributor business model /
open architecture)
ธนาคารจะมุ่งเน้ นในการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์และการบริ การที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ หลักและต่อยอดความ
เชี่ยวชาญของแต่ละธนาคาร และจะคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สดุ เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์
และบริ การแก่ลกู ค้ าผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ ของธนาคารไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์กองทุนรวม หรื อผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต เป็ นต้ น
5. การเป็ นผู้นาทางดิ จิท ัล และการสร้ างศักยภาพในการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล (Advancing digital / data analytics
capabilities)
ธนาคารจะต่ อ ยอดจากแนวทางการเปลี่ ย นแปลงทางดิ จิ ทัล ( Digital transformation) ที่ ทัง้ สองธนาคาร
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ ธนาคารจะลงทุนเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความปลอดภัยของข้ อมูลลูกค้ า รวมถึงจะดาเนินการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของพนักงาน เสริ มสร้ างวัฒนธรรมองค์กรให้ สอดคล้ องกับยุคดิ จิทลั ปรับปรุ งกระบวนการทางานต่างๆ ให้ เป็ น
ดิจิทลั มากยิ่งขึ ้น เพื่อความรวดเร็ วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การเพื่อสร้ างประสบการณ์ ที่ดี ให้ กับลูกค้ า
นอกจากนี ้ ธนาคารจะนาข้ อมูลต่าง ๆ มาใช้ วิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินที่
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในแต่ละกลุม่ ให้ ดียิ่งขึ ้น
1.11 งบการเงินรวมเสมือนของธนาคารหลังการรวมกิจการ
ข้ อ มูลทางการเงิ นรวมเสมือนต่อไปนีจ้ ัดทาโดยธนาคาร และได้ รับความเชื่อมัน่ ในมาตรฐานการจัดทาโดยบริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ถู ื อหุ้นของธนาคารทราบถึงประมาณการสินทรั พย์
หนี ้สิน และผลการดาเนินงานที่คาดว่าจะเป็ นหลังการรวมกิจการ โดยในการจัดทางบการเงินรวมเสมือนนี ้ อ้ างอิงข้ อมูล
จากงบการเงินรวมของธนาคาร สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และนามาปรับปรุงด้ วยผลกระทบจากแผนการจัดหาเงินทุนด้ วยวิธีตา่ งๆ ตามที่กล่าวในข้ อ 1.7 แหล่งเงิ นทุนทีใ่ ช้ในการ
ทารายการ และงบการเงินรวมเสมือนของธนาคารธนชาต สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งสะท้ อนภาพ
ภายหลังการปรับโครงสร้ า งทางธุรกิจ โดยถือเสมือนว่าการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจตามเงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายหุ้น
เกิ ดขึน้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ทัง้ นี ้ งบการเงิ นรวมเสมือนไม่ได้ เป็ นเครื่ องชีว้ ดั ผลการดาเนินงานซึ่งเกิดขึน้ จริ ง
เนื่องจากข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือนได้ จดั ทาขึ ้นโดยใช้ ข้อสมมติฐานที่เป็ นเหตุการณ์ซึ่งไม่ได้ เกิดขึ ้นจริ ง ณ เวลานัน้
โดยสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ ในการจัดทางบการเงินรวมเสมือนมีดงั นี ้
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1. การจาหน่ายกิ จการทีไ่ ม่ได้โอนมา
ธนาคารธนชาตจะจาหน่ายบริ ษัทย่อยและบริ ษัท อื่นบางส่วน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ
ก่อนทารายการซื ้อขายหุ้น โดยการจาหน่ายเงินลงทุนเหล่านี ้ได้ ปรับปรุงกับรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
โดยธนาคารจะเข้ าซื ้อธนาคารธนชาตทันทีหลังจากที่ธนาคารธนชาตจาหน่ายกิจการที่ไม่ได้ โอนมาออกไปและ
ได้ รับสิง่ ตอบแทนจากการจาหน่ายกิจการเหล่านันแล้
้ ว
2. การซื ้อ บลจ. ธนชาต โดยมี เจตนาทีจ่ ะขายออกไป
ผู้บริ หารธนาคารมีความตังใจที
้ ่จะรับโอนกิจการของ บลจ.ธนชาต โดยมีเจตนาที่จะขายออกไป มูลค่าตามบัญชีที่
จะได้ รับคืนส่วนใหญ่จึงมาจากการขายและการขายมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมาก ธนาคารจึง
แสดงมูลค่าเงินลงทุนใน บลจ.ธนชาต ด้ วยมูลค่าเสมือนมูลค่ายุติธรรม และจัดประเภทรวมในรายการสินทรัพย์
อื่น แทนการแยกแสดงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินแต่ละรายการ นอกจากนี ้ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวมเสมือนจะสะท้ อนเฉพาะผลการดาเนินงานของธุรกิจที่คงอยู่ โดยไม่ได้ รวมผลการดาเนินงานของบลจ.ธนชาต
นอกจากนี ้ รายการระหว่างกันกับ บลจ.ธนชาต จะถื อเป็ นรายการกับบุคคลภายนอกและไม่มีการตัดรายการ
ระหว่างกัน
3. ค่าเสือ่ มราคาจากการตีราคาเพิ่ มขึ้นของอาคารทีม่ ี ไว้เพือ่ ใช้ประโยชน์ภายในกิ จการ
จากสมมติฐานสาหรับการจัดทางบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมเสมือนโดยถือเสมือนว่าการรวมธุรกิจเสร็ จสิ ้น ณ
วันที่ 1 มกราคม 2561 ผลการดาเนินงานของธนาคารธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้ างจึงได้ รวมค่าเสือ่ มราคาที่
เพิ่มขึ ้นจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมของอาคารที่มีไว้ เพื่อใช้ ประโยชน์ภายในกิจการ ซึ่งคานวณโดยการหาร
มูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ ้นด้ วยอายุการให้ ประโยชน์คงเหลือตามที่แสดงในรายงานการประเมินราคา
4. โครงสร้างการจัดหาเงิ นทุนเพือ่ การซื ้อธุรกิ จ
อ้ างอิงถึงสมมติฐานสาหรับการจัดทางบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือนว่าการรวมธุรกิจเสร็ จสิ ้น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือนนี ้จึงได้ สะท้ อนธุรกรรมการจัดหาเงินเพื่อนามาชาระสิง่ ตอบแทนจาก
การซื ้อธุรกิจจานวนรวมทังสิ
้ ้น 158,411 ล้ านบาท ดังต่อไปนี ้
 การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจานวน 25,000 ล้ านบาท
 การออกหุ้นรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพตาม TSR ซึง่ จัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น และการเสนอขายหุ้นให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) จานวน 48,900 ล้ านบาท
 การออกหุ้นเพื่อเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาต เท่ากับ 57,635 ล้ านบาท
 เงินสดส่วนที่เหลือจะมาจากสภาพคล่องของธนาคาร
ตามสมมติฐานสาหรับการจัดทางบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมเสมือนว่าการรวมธุรกิจเสร็ จสิ ้น ณ วันที่ 1 มกราคม
2561 ผลการดาเนินงานของธนาคารหลังการรวมกิจการ (Merged Bank) ได้ สะท้ อนค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยจากการ
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ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ โดยคานวณจากอัตราดอกเบี ้ยที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นสุท ธิจากภาษี เงินได้ ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ข้ อมูล
ทางการเงินรวมเสมือนนี ้ยังไม่ได้ สะท้ อนถึงค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาเงิน ทุนดังกล่าว
5. การระบุสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าความนิ ยมจากการรวมธุรกิ จ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ คานวณจากผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายไปหรื อ
คาดว่าจะต้ องจ่ายให้ กับผู้ขายและมูลค่าสินทรั พย์ สุทธิ ที่ปรั บปรุ งแล้ วของธนาคารธนชาตภายหลังการปรับ
โครงสร้ าง และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ อง
เนื่องจากข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ระบุได้ จากการรวมธุรกิจยังอยู่ในระหว่างการ
จัดทา ดังนัน้ รายการสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจึงได้ แสดงรวมกับค่าความนิยม ด้ วยเหตุนี ้งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
เสมือนนี ้จึงยังไม่ได้ สะท้ อนค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าว
เนื่องจากการปั นส่วนราคาซื ้อยังไม่แล้ วเสร็ จ ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจจะแตกต่างจากที่แสดงรวมอยู่ใน
ข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือน ดังนันธนาคารจึ
้
งไม่สามารถให้ ความเชื่อมัน่ ได้ ว่าผลจากการปั นส่วนราคาซื ้อเมื่อ
แล้ วเสร็ จจะไม่เปลีย่ นแปลงจากการปั นส่วนเบื ้องต้ นที่แสดงอยูใ่ นข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือนนี ้
ข้ อมูลเพิ่มเติม
 กาไรจากเงินลงทุนได้ รวมกาไรที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย
จากัด จานวน 11,852 ล้ านบาท
 หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และผลขาดทุนจากการด้ อยค่า ได้ รวมรายการการตังส
้ ารองเพิ่มเติมประมาณ 5,000
ล้ านบาท เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงเกณฑ์การวัดมูลค่า
 ภาษี เงินได้ ได้ รวมการใช้ ประโยชน์ทางภาษี จากผลขาดทุนทางภาษี ของธนาคารธนชาตที่ไม่ได้ รับรู้ เป็ นสินทรัพย์
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจานวน 4,742 ล้ านบาท
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งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธ.ค. 61 (หน่วย : ล้ านบาท)
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ทุนที่ออกและชาระแล้ วและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
งบกาไรขาดทุนสาหรับปี 2561 (หน่วย : ล้ านบาท)
รายได้ ดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ อื่น
รวมรายได้ จากการดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่า
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
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TMB+TBANK

TMB
15,234
113,522
73,477
654,040
11,876
2,592
20,972
891,713
649,568
64,267
35,124
43,975
792,934
42,063
51,905
4,811
98,779
891,713
TMB

26,246
193,744
220,848
1,334,627
22,902
25,285
36,904
1,860,556
1,403,301
106,185
78,490
67,265
1,655,242
148,598
48,905
7,811
205,314
1,860,556
TMB+TBANK

35,128
10,632
24,497
12,764
3,426
9,338
14,208
48,042
17,475
16,100
14,467
(2,866)
11,601
(47)
11,554

77,754
26,018
51,737
21,007
6,795
14,212
16,081
82,029
35,399
20,565
26,064
(4,140)
21,924
(1,031)
20,893
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1.12 ขนาดของรายการ
การเข้ าทาธุรกรรมซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาตในครั
้
ง้ นี ้ มีราคาซื ้อขายภายใต้ สมมติฐานวันทารายการซื ้อ
ขายหุ้น คื อ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 เท่า กับ 158,411 ล้ า นบาท ซึ่ง เป็ น มูลค่า ที่ ร วมเงิ น สดส่ว นเกิ น จากการปรั บ
โครงสร้ างทางธุรกิจของธนาคารธนชาตจานวน 25,912 ล้ านบาท (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้ อ 1.6 มูลค่ารวมของ
สิ่ งตอบแทนและเกณฑ์ทีใ่ ช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน)
รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ที่มีนยั สาคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัย สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (รวมเรี ยกว่า “ประกาศ
รายการได้ มาหรือจาหน่ ายไป”)
การคานวณขนาดรายการของธุรกรรมซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาตในครั
้
ง้ นี ้ อ้ างอิงจากจากงบการเงินรวม
เสมือนของธนาคารธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ เป็ นข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือน
ฉบับล่าสุดที่จดั ทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคาร โดยถือเสมือนว่าการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจตามเงื่อนไขในสัญญาซื ้อ
ขายหุ้นเกิดขึ ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรี ยบเทียบกับงบการเงินรวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง
เป็ นงบการเงินที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้ เปรี ยบเทียบกันได้ อย่างเหมาะสม
ข้ อมูลทางการเงินที่ใช้ ในการคานวณขนาดรายการ
(หน่วย: ล้ านบาท)
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
หนี ้สินรวม
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
NTA/2
กาไรสุทธิ/3
/1

/2
/3

ธนาคาร
891,713
2,592
401
792,934
95,786
11,601

ธนาคารธนชาต/1
928,191
1,365
851,416
129,410
11,222

งบการเงินรวมเสมือนของธนาคารธนชาต จัดทาโดยธนาคารและได้ รับความเชื่อมัน่ ในมาตรฐานการจัดทาโดยบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จากัด
NTA (Net Tangible Assets) คานวณจากสินทรัพย์รวมหักด้ วยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน หนี ้สินรวม และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท) ในรอบระยะเวลา 12 เดือนย้ อนหลัง (Last 12 months)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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เกณฑ์ทีใ่ ช้ในการคานวณขนาดรายการ
หลักเกณฑ์
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ (NTA)
2. เกณฑ์กาไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของ
สิ่งตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์

/1

สูตรการคานวณ
(NTA ของเงินลงทุน x สัดส่วนที่ได้ มา)
NTA ของธนาคาร
(กาไรสุทธิของเงินลงทุน x สัดส่วนที่ได้ มา)
กาไรสุทธิของธนาคาร
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน/1
สินทรัพย์รวมของธนาคาร
จานวนหุ้นทุนที่ธนาคารออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ วของธนาคาร

ขนาดรายการ
ร้ อยละ 135.1
ร้ อยละ 96.7
ร้ อยละ 17.8
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจาก
ไม่มีการออกหุ้นเป็ นการตอบ
แทน

มูลค่าสิง่ ตอบแทน เท่ากับ 158,411 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นมูลค่าที่รวมเงินสดส่วนเกินจากการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจจานวน 25,912 ล้ านบาท

การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 135.1 คานวณตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ระหว่างบริ ษัทจดทะเบียนกับบริ ษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดรายการ
เท่ากับร้ อยละ 50 หรื อสูงกว่า จึงเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไป
ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ขายหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย เป็ นบุคคลภายนอก ไม่มีความสัมพันธ์กบั ธนาคาร รายการดังกล่าว
จึงไม่เข้ าข่ายเป็ นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม)
ในการเข้ าทารายการดังกล่าว ธนาคารจึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศของธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ
และจัด ส่ง หนังสือ เชิ ญ ประชุมผู้ถื อหุ้น พร้ อมกับ รายงานความเห็ น ของที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ นอิ สระเกี่ ยวกับความ
สมเหตุสมผล และความเป็ นธรรมของรายการดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วัน และจะต้ อง
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้ าทารายการด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
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2.

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ

ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาต
้
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระพิจารณา
ความสมเหตุสมผลของธุรกรรมการซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต ประกอบกับการพิจารณาแผนการรวมกิจการ และธุรกรรม
การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต ซึง่ เป็ นธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกันและเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและ
กัน (รวมเรี ยก “การซือ้ หุ้นและรับโอนกิจการทัง้ หมดของธนาคารธนชาต”) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาจาก
ประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี ้
2.1

วัตถุประสงค์ และความจาเป็ นในการทารายการ
การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาตในครั
้
ง้ นี ้ เป็ นการดาเนินการตามแผนธุรกิจของธนาคารที่ต้องการขยาย
ฐานเงินให้ สนิ เชื่อและเสริ มสร้ างศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ โดยการเข้ ารวมกิจการกับธนาคารที่มีฐานเงินให้ สินเชื่อที่
มีคุณภาพและมีอตั ราการสร้ างรายได้ ดอกเบี ้ยในระดับที่ดี ในปั จจุบนั ธนาคารธนชาตถือเป็ นผู้นาด้ านการให้ บริ การ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ เงินให้ สินเชื่อส่วนใหญ่จึงประกอบด้ วยสินเชื่อรายย่อย การเข้ าซื ้อหุ้นและรับโอนกิจการทังหมด
้
ของธนาคารธนชาต จึงเป็ นกลยุทธ์ ที่สาคัญที่จะทาให้ ธนาคารสามารถเข้ าถึงฐานลูกค้ ารายย่อยขนาดใหญ่ได้ อย่าง
รวดเร็ ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มสัดส่วนของสินเชื่อรายย่อยเพื่อสร้ างสมดุลของโครงสร้ างสินเชื่อของธนาคารซึง่ จะเป็ นประโยชน์
ต่อการเสริ มสร้ างศักยภาพในการดาเนินธุรกิจของธนาคารในระยะยาว
นอกจากนี ้ การเข้ าทาธุรกรรมซื ้อหุ้นและรับโอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาตในครั
้
ง้ นี ้ จะทาให้ ธนาคารหลังการ
รวมกิจการได้ รับประโยชน์จากการประสานประโยชน์ทางธุรกิจ (Synergies) หลายประการ จากจุดแข็งของทังสอง
้
ธนาคาร ทังในด้
้ านการเพิ่มขึ ้นของรายได้ การลดต้ นทุน ทางการเงินจากการเพิ่มขึ ้นของเงินรับฝากจากฐานลูกค้ าที่
เพิ่ ม ขึน้ และการเพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพในการด าเนิ น งานจากการประหยัด ต่อ ขนาด (Economies of Scale) ภายใต้
สมมติฐานที่ธนาคารหลังการรวมกิจการสามารถจัดการทรัพยากรที่ซ ้าซ้ อนกันได้ อย่างมีประสิทธิภ าพ อีกทังธนาคาร
้
หลังการรวมกิจการจะได้ รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกันเพื่อ พัฒนาและ
สร้ างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินในรู ปแบบใหม่ๆ เพื่อรักษาอัตราการเติบโตของรายได้ ซึ่งจะส่งผลดีตอ่ ความสามารถ
ในการทากาไรและอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่การรวมกิ จการระหว่างธนาคารและธนาคารธนชาตสามารถดาเนินการได้ แล้ วเสร็ จ ภายในปี 2564
ธนาคารที่เข้ ารวมกิจการจะได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ อีกทัง้
ค่าใช้ จ่ายจากการรวมกิจการยังสามารถนามาลดหย่อนภาษี ได้ ตามเกณฑ์ ที่กาหนด ธนาคารจึงประสงค์ที่เข้ า รวม
กิจการกับธนาคารธนชาต โดยธนาคารจะทาการซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาตและด
้
าเนินการรวมกิจการ
เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รู ปแบบ (One Presence Policy) ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยในเบื อ้ งต้ น ฝ่ ายบริ ห ารของธนาคารคาดว่า การรวมกิ จการระหว่างธนาคารและธนาคารธนชาตจะสามารถ
ดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จได้ ภายในปี 2564

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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2.2

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ และความเสี่ยงจากการเข้ าทารายการ
จากการพิจารณาข้ อมูลที่ได้ รับจากธนาคาร รวมถึงข้ อมูลอื่นๆ จากแหล่งภายนอกที่นา่ เชื่อถือ สามารถสรุปข้ อดี ข้ อด้ อย
และความเสีย่ งจากการเข้ าทารายการได้ ดังนี ้

2.2.1 ข้ อดีและประโยชน์ ของการทารายการ
1)

เป็ นการลงทุนในสินทรั พย์ ท่มี ีศักยภาพ
การเข้ าลงทุนโดยการซื ้อหุ้น สามัญทัง้ หมดของธนาคารธนชาตถือเป็ นการลงทุนในกิจการที่มีศกั ยภาพ ทัง้ ในด้ าน
ความสามารถในการขยายสินเชื่อ ความสามารถในการสร้ างรายได้ รวมถึงความแข็งแกร่งของฐานเงินกองทุน ดังสรุ ป
ได้ ดงั นี ้
อัตราการเติ บโตของเงิ นให้สินเชื ่ออยู่ในเกณฑ์ ดี – ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารธนชาตมีเงินให้ สินเชื่อจานวน
700,246 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.3 ของสินเชื่อทังหมดในระบบธนาคารพาณิ
้
ชย์ไทย และมีอตั ราการเติบโตของเงิน
ให้ สนิ เชื่อในปี ที่ผา่ นมาเท่ากับร้ อยละ 5.1 ซึง่ ใกล้ เคียงกับอัตราการเติบโตของเงินให้ สนิ เชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยทัง้
ระบบที่ร้อยละ 6.0 นอกจากนี ้ หากพิจารณาองค์ประกอบของเงินให้ สนิ เชื่อ จะพบว่าเงินให้ สนิ เชื่อของธนาคารธนชาต
โดยส่วนใหญ่กว่าร้ อยละ 53 เป็ นสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ซึ่งในปี ที่ผ่านมา สินเชื่อประเภทดังกล่าวมีอตั ราการเติบโตที่สงู
ถึงร้ อยละ 12.6 จากการฟื น้ ตัวของตลาดรถยนต์หลังสิ ้นสุดนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลในช่วงปลายปี 2559 การเข้ า
ซื ้อหุ้นและรับโอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาตจึ
้
งถือเป็ นการลงทุนในธนาคารที่มีศกั ยภาพในการเติบโตในระดับที่
ดีเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์อื่นในประเทศไทย
ปี 2561
อัตราการเติบโตของเงินให้ สินเชื่อ

TBANK
5.1%

TMB
6.6%

อุตสาหกรรม
6.0%

ที่มา: งบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร และธนาคารธนชาต

สัดส่วนสิ นเชื ่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิ ดรายได้อยู่ในระดับต่า – หากพิจารณาคุณภาพสินเชื่อของธนาคารธนชาต จะพบว่าธนาคาร
ธนชาตมีสดั ส่วนสินเชื่ อที่ไม่ก่อให้ เกิ ดรายได้ (Non-Performing Loan หรื อ “NPL”) ต่อสินเชื่ อรวมในระดับต่า กว่า
ค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ไทยทังระบบ
้
โดยสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 2.3 ขณะที่ค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยทังระบบอยู
้
ท่ ี่ร้อยละ 3.1 และของธนาคารอยู่
ที่ร้อยละ 3.2 ตามลาดับ สาหรับสินเชื่อจัดชันปกติ
้
(Normal) ของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยูท่ ี่ร้อย
ละ 93.8 ซึง่ สูงกว่าของธนาคารที่ร้อยละ 92.7 ของเงินให้ สนิ เชื่อทังหมด
้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินเชื่อจัดชันปกติ
้
สินเชื่อจัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้

174

TBANK
93.8%
4.0%
2.3%

TMB
92.7%
4.1%
3.2%

TMB+TBANK
93.3%
4.0%
2.7%

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
94.4%
2.5%
3.1%
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นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาอัตราการตัดจาหน่ายหนี ้สูญ จะพบว่า ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ธนาคารธนชาตมีอตั ราการตัด
จาหน่ายหนีส้ ูญที่ประมาณร้ อยละ 0.8 – 0.9 ของเงิ นให้ สินเชื่อทัง้ หมด ซึ่งถื อว่าเป็ นที่สดั ส่วนต่ากว่าอัตราการตัด
จาหน่ายหนี ้สูญของธนาคาร ดังนัน้ การเข้ าซื ้อหุ้นและรับโอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาต
้
จะทาให้ คณ
ุ ภาพของ
เงินให้ สนิ เชื่อโดยรวมของธนาคารหลังการรวมกิจการปรับตัวดีขึ ้น ซึง่ ถือเป็ นการช่วยลดความเสีย่ งในดาเนินธุรกิจ
อัตราการสร้ างรายได้ดอกเบี ้ย ในระดับสูง – เนื่องจากเงินให้ สินเชื่อของธนาคารธนชาต ประกอบด้ วย สินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์เป็ นหลัก เงินให้ สินเชื่อส่วนใหญ่ จึงประกอบด้ วยสินเชื่อรายย่อย ซึ่งคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 73.9 ของเงินให้
สินเชื่ อทัง้ หมด ซึ่ง โดยทั่วไปสินเชื่อรายย่อยจะมีอัตราการสร้ างรายได้ ดอกเบี ้ย (Interest Yield on Loan) ที่สูงกว่า
สินเชื่อธุรกิจ จึงทาให้ อตั ราการสร้ างรายได้ ดอกเบี ้ยของธนาคารธนชาตอยู่ในระดับสูง กว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
โดยในปี 2561 ธนาคารธนชาตมีอตั ราการสร้ างรายได้ ดอกเบี ้ยต่อเงินให้ สินเชื่อสุทธิเท่ากับร้ อยละ 5.8 ซึ่งสูงกว่าของ
ธนาคารซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 5.0 ดังนัน้ ภายหลังการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต ธนาคารจะมีอัตราการสร้ างรายได้
ดอกเบี ้ยจากเงินให้ สินเชื่อที่สงู ขึ ้น ส่งให้ ผลอัตราส่วนต่างดอกเบี ้ย (Interest Spread) ของธนาคารภายหลังการรวม
กิจการปรับตัวดีขึ ้น ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ ความสามารถในการทากาไรของธนาคาร
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

TBANK

TMB

อัตราการสร้ างรายได้ ดอกเบี ้ย (ร้ อยละ)

5.8%

5.0%

TMB+TBANK
5.4%

ที่มา: งบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารและธนาคารธนชาต

ฐานเงิ นทุนที ่แข็ งแกร่ ง – ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารธนชาตมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับ
ร้ อยละ 19.5 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ไทยทังระบบซึ
้
่งอยู่ที่ร้อยละ 17.6 นอกจากนี ้ ธนาคารธนชาตมี
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (Common Equity Tier 1) คิดเป็ นร้ อยละ 79.2 ของเงินกองทุนทังหมด
้
ซึ่ง
แสดงให้ เห็นถึงคุณภาพของเงินกองทุนที่อยูใ่ นระดับสูงกว่าธนาคารซึง่ อยูท่ ี่ร้อยละ 77.9 ดังนัน้ ภายหลังการรวมกิจการ
กับธนาคารธนชาต ธนาคารจะมีฐานเงินกองทุนที่สงู ขึ ้น ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ การขยายธุรกิจสินเชื่อของธนาคารในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ร้ อยละ)

TBANK

TMB

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนชันที
้ ่1

19.5%
15.4%

17.5%
13.6%

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
17.6%
14.8%

ที่มา: งบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารและธนาคารธนชาต

2)

เพิ่มขนาดสินทรั พย์ และเสริมสร้ างศักยภาพในการแข่ งขัน
ภายหลังจากที่ธนาคารเข้ ารวมกิจการกับธนาคารธนชาต ธนาคารหลังการรวมกิจการจะเป็ นธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์
รวม เงินให้ สนิ เชื่อรวม และเงินรับฝากใหญ่เป็ นลาดับที่ 6 ของธนาคารพาณิชย์ทงหมดในประเทศไทย
ั้
ซึง่ เป็ นลาดับที่ดี
ขึ ้นจากในปั จจุบนั ซึง่ อยูใ่ นลาดับที่ 7 และมีโอกาสเติบโตหรื อขยับเข้ าใกล้ ธนาคารพาณิชย์ลาดับที่ 5 ซึ่งได้ แก่ ธนาคาร
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา (BAY) มากขึ ้น

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

TMB

เงินให้ สินเชื่อสุทธิ (ล้ านบาท)
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
/1

TMB + TBANK/1
1,334,627
1,860,556

654,040
891,713

อ้ างอิงจากงบการเงินรวมเสมื อนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (โปรดดูรายละเอี ยดเพิ่มเติมในข้ อ 1.11 งบการเงิ นรวมเสมื อนของ
ธนาคารหลังการรวมกิ จการ)

จากตารางข้ างต้ น ธนาคารหลังการรวมกิจการจะมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,860,556 ล้ านบาท ใกล้ เคียงกับสินทรัพย์
รวมของธนาคารกรุ งศรี อยุธยาซึ่งเป็ นธนาคารขนาดใหญ่ลาดับที่ 5 ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสินทรั พย์รวม
จานวน 2,173,662 ล้ านบาท และจะได้ รับการจัดชันเป็
้ นหนึ่งในกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ของประเทศไทย ซึ่ง
เป็ นธนาคารที่มีสว่ นแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไปในอนาคต

2,739,203

BBL

KTB

355,849

3,116,750

KBANK

(หน่วย: ล้ านบาท)
1,860,556

3,155,091

SCB

2,173,622

3,187,340

ตารางแสดงสินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ในระบบสถาบันการเงินของประเทศไทย ณ 31 ธ.ค. 2561

BAY

TMB+TBANK

CIMBT

หมายเหตุ: งบการเงิ นรวม ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561

การเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์รวมและโอกาสที่จะการได้ รับการจัดชันเป็
้ นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศ จะช่วย
ส่งเสริ มภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้ กบั ธนาคารภายหลังการรวมกิจการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อความสามารถในการ
แข่งขันของธนาคารกับธนาคารพาณิชย์อื่นในการให้ บริ การทางการเงินแก่กับ กลุ่มลูกค้ าที่กว้ างขึ ้น โดยเฉพาะกลุ่ม
ลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ทงในระดั
ั้
บประเทศและระดับอาเซียน
(หน่วย: ล้ านบาท)

176
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3)

กระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินให้ สนิ เชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และ
สินเชื่อรายย่อย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 40.0 ร้ อยละ 28.0 และร้ อยละ 32.0 ตามลาดับ ขณะที่ธนาคารธนชาตซึ่งเป็ น
ผู้นาด้ านการให้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ มีสินเชื่อรายย่อยคิดเป็ นสัดส่วนที่สงู ถึงร้ อยละ 74.2 ของเงินให้ สินเชื่อ
ทังหมด
้
การเข้ ารวมกิจการกับธนาคารธนชาต นอกจากจะทาให้ ธนาคารหลังการรวมกิจการมีเงินให้ สินเชื่อที่เพิ่มขึ ้น
ธนาคารหลังการรวมกิจการจะมีสดั ส่วนเงินให้ สินเชื่อระหว่างสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายย่อยที่มีความสมดุลกันมาก
ขึ ้น และมีการกระจายความเสี่ยงของสินเชื่อรายย่อยไปยังตลาดเช่าซื ้อรถยนต์ จากเดิมที่ธนาคารมุ่งเน้ นการปล่อย
สินเชื่อประเภทที่อยูอ่ าศัยเป็ นหลัก
การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ จะทาให้ ธนาคารหลังการรวมกิจการมีสดั ส่วนเงินให้ สินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจ (รวม
ลูก ค้ า ธุ รกิ จ ขนาดใหญ่ แ ละลูกค้ าธุ รกิ จ SME) ในสัด ส่ว นประมาณร้ อยละ 53 และร้ อยละ 47 ของสิน เชื่ อทัง้ หมด
ตามลาดับ ซึง่ จะทาให้ เงินให้ สนิ เชื่อของธนาคารหลังการรวมกิจการมีการกระจายตัวไปยังฐานลูกค้ าต่างๆ อย่างสมดุล
มากขึน้ และมีความหลากหลายทัง้ สินเชื่ อธุรกิจ สินเชื่ อเช่าซื ้อรถยนต์ และสินเชื่ อที่อยู่อาศัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความ
แข็งแกร่งของโครงสร้ างสินเชื่อของธนาคารและช่วยกระจายความเสีย่ งทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต
TMB
สินเชื่อรายย่อย
32%

TBANK
สินเชื่อธุรกิจ
ขนาดใหญ่
40%
สินเชื่อธุรกิจ SME
28%

สินเชื่อรายย่อย
74%

สินเชื่อธุรกิจขนาด
ใหญ่,14%
สินเชื่อธุรกิจ
SME, 12%

หมายเหตุ: ข้ อมูล ณ วันที่ 31ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สัดส่วนสินเชื่อธุรกิจ
สัดส่วนสินเชื่อรายย่อย

TMB
68%
32%

TMB + TBANK
47%
53%

นอกจากนี ้ การได้ มาซึ่งหุ้นของธนชาตโบรกเกอร์ จากการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ จะช่วยให้ ธนาคารมีแหล่งที่มาของ
รายได้ ที่ ห ลากหลายและมี ก ารกระจายตัว โดยธนาคารจะมี ร ายได้ เพิ่ ม ขึน้ จากค่า นายหน้ า จากการเป็ น ตัวแทน
ประกัน ภัย และประกัน ชี วิ ต ซึ่ง จะช่ ว ยเพิ่ ม รายได้ ที่ มิ ใ ช่ ดอกเบี ย้ ของธนาคาร และจะท าให้ ร ายได้ ข องธนาคารมี
เสถียรภาพมากขึ ้นในระยะยาว

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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4)

เพิ่มความสามารถในการสร้ างรายได้ และความสามารถในการกาไร
ภายหลังการรวมกิจการของธนาคารและธนาคารธนชาต ธนาคารจะมีรายได้ รวมจากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้น และมีผล
ประกอบการที่ดีขึ ้น ดังสรุปได้ ดงั นี ้
ปี 2561 (ล้ านบาท)
รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ
รายได้ อื่น
รวมรายได้ จากการดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่า
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับปี

TMB
24,497
9,337
14,208
48,042
(17,475)
(16,100)
(2,866)
11,601

TBANK/1
28,365
4,874
1,873
35,112
(17,925)
(4,465)
(1,499)
11,222

TMB + TBANK/2
51,737
14,212
16,081
82,029
(35,399)
(20,565)
(4,140)
21,924

หมายเหตุ:
/1
อ้ างอิงจากงบการเงินรวมเสมือนของธนาคารธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้ าง ซึง่ จัดทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคาร
/2
อ้ างอิงจากงบการเงินรวมเสมือนของธนาคารหลังการรวมกิจการ โดยรายละเอียดและสมมติฐานที่ใช้ ในการจัดทางบการเงินรวมเสมือนแสดงไว้ ใน
ข้ อ 1.11 งบการเงิ นรวมเสมื อนของธนาคารหลังการรวมกิ จการ

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
ปี 2561
ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ย (Interest Spread)
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานต่อรายได้
ต้ นทุนความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ (Credit Cost)

TMB
2.8%
48.3%/1
1.5%/2

TBANK
3.0%
51.4%/2
0.7%

TMB + TBANK
2.9%
49.6%
1.1%

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารและธนาคารธนชาต
/1
คานวณโดยไม่รวมกาไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริ ษัทย่อยซึง่ รวมอยู่ในงบการเงินรวมของธนาคารจานวน 11,852 ล้ านบาท ซึง่ เกิดจากการ
จาหน่ายเงินลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 65 ในบลจ. ทหารไทย (TMBAM) ในปี 2561
/2
คานวณโดยไม่รวมเงินปั นผลรับจากบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นที่จะจาหน่ายออกตามแผนการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจของธนาคารธนชาต
/3
อ้ างอิงจากค่าเฉลี่ย Credit Cost ของธนาคารย้ อนหลังปี 2559 – 2560 เนื่องจากในปี 2561 ธนาคารมีการตังส
้ ารองส่วนเกิน (ซึง่ หมายถึงสารอง
ส่วนที่เกินกว่าเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด) ในจานวนที่สงู กว่าปี ก่อนหน้ าอย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ ส่งผลให้ NPL Coverage Ratio
ของธนาคารปรับเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 143 ในปี 2560 เป็ นร้ อยละ 152 ในปี 2561 เพื่อเตรี ยมความพร้ อมรองรับมาตรฐานบัญชี TFRS 9 ซึง่ จะมีผล
บังคับใช้ ในปี 2563

จากที่กล่าวข้ างต้ น เนื่องจากเงินให้ สินเชื่อส่วนใหญ่ของธนาคารธนชาตเป็ นเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู ค้ ารายย่อยซึ่ง มีอตั รา
การสร้ างรายได้ ดอกเบี ้ยในระดับสูง เมื่อนามารวมกับเงินให้ สินเชื่อของธนาคาร จะทาให้ สว่ นต่างอัตราดอกเบี ้ยของ
ธนาคารหลังการรวมกิจการปรับตัวสูงขึ ้น อย่างไรก็ดี ธนาคารหลังการรวมกิจการในระยะแรกจะมีค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินงานต่อรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากธนาคารธนชาตมีค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากรที่ค่อนข้ างสู ง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลมา
จากการที่ธนาคารธนชาตมีจานวนพนักงานที่สงู ถึง 13,893 คน เมื่อเทียบกับจานวนพนักงานทังหมดของธนาคารซึ
้
ง่ มี
8,373 คน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 อย่า งไรก็ ดี หากภายหลัง การรวมกิ จ การ ธนาคารสามารถบริ ห ารจัด การ
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ทรัพยากรที่ซ ้าซ้ อนกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จะทาให้ อตั ราส่วนค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานต่อรายได้ ปรับตัวลดลง
และจะส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิของธนาคารหลังการรวมกิจการปรับตัวดีขึ ้น
นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาต้ นทุนความเสี่ยงของสินเชื่ อที่ไม่ได้ รับการชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ย้ (Credit Cost) จะ
พบว่า ธนาคารหลังการรวมกิจการจะมี Credit Cost ที่ลดลง ซึ่งเป็ นผลมาจากคุณภาพของเงินให้ สินเชื่อ โดยรวมที่
ปรับตัวดีขึ ้น ดังนัน้ จึงคาดว่าธนาคารหลังการรวมกิจการจะมีความสามารถในการสร้ างรายได้ และความสามารถใน
การทากาไรทีด่ ีขึ ้น
5)

สร้ างมูลค่ าเพิ่มจากการประสานประโยชน์ ทางธุรกิจ (Synergies)
การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ จะก่อให้ เกิดการประสานประโยชน์ทางธุรกิจ (Business Synergies) ในด้ านต่างๆ จากการ
รวมจุดแข็งของทัง้ สองธนาคารเข้ าด้ วยกัน โดยธนาคารมีประสบการณ์ ความเชี่ ยวชาญด้ านการระดมเงิ นฝาก มี
เครื อข่ายสาขา และฐานลูกค้ าที่เป็ นกลุม่ สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อธุรกิจ SME ขณะที่ธนาคารธนชาตเป็ นผู้นา
ด้ า นการให้ บ ริ การสิน เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ โดยการรวมกิ จการกับธนาคารธนชาตคาดว่าจะก่อ ให้ เ กิ ดการประสาน
ประโยชน์ทางธุรกิจในด้ านต่างๆ ดังนี ้
การประสานประโยชน์ด้านรายได้ (Revenue Synergies)
ธนาคารภายหลัง การรวมกิ จการคาดว่า จะมี ฐานลูก ค้ า กว่า 10 ล้ า นราย ซึ่ง จะช่ ว ยให้ ธ นาคารสามารถน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ และให้ บริ การทางการเงินที่หลากหลายแก่ฐานลูกค้ าที่เพิ่มขึ ้น (Cross Selling Opportunity) รวมถึงเพิ่ม
โอกาสของธนาคารในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัย การประกันชีวิต และ
การบริ หารจัดการกองทุน ให้ แก่ฐานลูกค้ าที่กว้ างขึ ้น ผ่านช่องทางการให้ บริ การจากเครื อข่ายสาขาและพนักงานที่
เพิ่มขึ ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อความสามารถในการสร้ างรายได้ ของธนาคาร โดยเฉพาะในส่วนของรายได้ ค่าธรรมเนียมและ
บริ การ (Fee Based Income) ซึง่ เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของธุรกรรมทางการเงินในด้ านต่างๆ
การประสานประโยชน์ด้านต้ นทุน (Cost Synergies)
การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ จะทาให้ ธนาคารมีการกระจายแหล่งที่มาของเงินทุนมากขึ ้นตามฐานลูกค้ าเงินฝากที่เพิม่ ขึ ้น
ซึ่งจะทาให้ ธนาคารภายหลังการรวมกิจการมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนสาหรับการปล่อยสินเชื่อได้ ดีขึ ้น
นอกจากนี ้ ธนาคารจะมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลงจากการเพิ่มขึ ้นของฐานลูกค้ าเงินฝาก และธนาคารหลังการรวม
กิจการจะมีผลิตภัณฑ์ทางด้ านเงินฝากที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะทาให้ ธนาคารสามารถบริ หารจัดการความเสีย่ งของ
ฐานเงินฝากในภาวะอัตราดอกเบี ้ยผันผวนหรื อในภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศมีการเปลีย่ นแปลง
นอกจากนี ้ ธนาคารยังจะได้ รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ภายหลังการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรที่ซ ้าซ้ อนกัน เช่น สาขา และบุคลากรในหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งจะทาให้ เกิด การบริ หารต้ นทุนการดาเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น การรวมกิจการของทังสองธนาคารยั
้
งช่วยลดภาระการลงทุนที่ซ ้าซ้ อนกันในด้ านเทคโนโลยี
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพในการให้ บริ ก าร รวมถึ ง การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ ม เพื่อ รองรั บ การใช้ งานระบบ Digital
Banking ในอนาคต
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การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ จึงคาดว่าจะทาให้ ธนาคารสามารถบริ หารจัดการความเสี่ยงทางด้ านเงินฝากได้ ดีขึ ้น จาก
ฐานลูกค้ าที่เพิ่มขึ ้น อีกทังการประหยั
้
ดต่อขนาดยังช่วยเสริ มสร้ างศักยภาพในการแข่งขัน และความสามารถในการทา
กาไรของธนาคารให้ มีเสถียรภาพมากขึ ้นในระยะยาว
6)

เพิ่มความแข็งแกร่ งของฐานเงินทุนและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio หรื อ “CAR”) ตามงบ
การเงินรวมเท่ากับร้ อยละ 17.3 ขณะทีธ่ นาคารธนชาตมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งเท่ากับร้ อยละ 19.5 และจะเท่ากับ
ประมาณร้ อยละ 18.4 ภายหลังการปรั บโครงสร้ างทางธุรกิ จโดยการจาหน่ายเงินลงทุนบางส่วนภายใต้ เ งื่อนไขใน
สัญญาซื ้อขายหุ้น
ภายหลังการรวมกิจการ ธนาคารหลังการรวมกิจการจะมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่สงู ขึ ้นซึ่งเป็ นผลมา
จากการที่เงินกองทุนของธนาคารธนชาตอยู่ในระดับที่สงู กว่าธนาคารและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม นอกจากนี ้
ธนาคารจะได้ รับประโยชน์ทางอ้ อมจากการจัดหาแหล่งเงินทุนสาหรับเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ โดยการออกและจัดสรร
ใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น การออกและเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั บุคคลในวงจากัด การออกตราสารหนี ้และตราสารทางการเงินต่างๆ รวมถึงการออกและเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต เนื่องจากตราสารหนี ้และตราสารทุนดังกล่าว สามารถนับเป็ นเงินกองทุน
ได้ ทงั ้ หมด ดังนัน้ ภายหลัง การทาธุรกรรมแล้ วเสร็ จ อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรั พย์เสี่ยงของธนาคารจะปรับตัว
เพิ่มขึน้ จากร้ อยละ 17.3 เป็ นประมาณร้ อยละ 17.4 – 18.0 ซึ่ง แสดงให้ เห็นถึงความแข็งแกร่ งของฐานเงิ นทุนของ
ธนาคารหลังการรวมกิจการ และความพร้ อมในการรองรับการเติบโตของธุรกิจสินเชื่อในอนาคต

2.2.2 ข้ อด้ อยและความเสี่ยงจากการทารายการ
1)

ผลกระทบต่ อการลดลงของสิทธิออกเสียง (Control Dilution) และส่ วนแบ่ งกาไร (EPS Dilution) ของผู้ถือหุ้น
ของธนาคาร
การเข้ าทาธุรกรรมซื ้อหุ้นและรับโอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาตในครั
้
ง้ นี ้ ธนาคารจะจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการ
ออกและจัดสรรใบแสดงสิทธิ ในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ ได้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น
จานวนไม่เกิน 31,481 ล้ านหน่วย การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั บุคคลในวงจากัด จานวนไม่เกิน 3,067 ล้ าน
หุ้น นอกจากนี ้ ตามข้ อตกลงในเงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายหุ้น ธนาคารจะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของ
ธนาคารธนชาต จานวนรวมไม่เกิน 27,623 ล้ านหุ้น
การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทังหมดซึ
้
ง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการทาธุรกรรมในครัง้ นี ้ จะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นปั จจุบนั ของธนาคาร
ได้ รับผลกระทบจากการลดลงของสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ระหว่างร้ อยละ 26.8 – 57.4 (โปรดดูรายละเอียด
การคานวณในข้ อ 1.8 ผลกระทบต่อผูถ้ ื อหุ้นของธนาคารจากการออกหุ้นเพิ่ มทุน) ทังนี
้ ้ การลดลงของสิทธิในการออก
เสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะไม่สง่ ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงอานาจการควบคุมของธนาคาร
นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นของธนาคารจะได้ ผลกระทบสูงสุดจากการลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution) ประมาณร้ อยละ
16.8 เนื่องจากถึงแม้ ว่ากาไรสุทธิของธนาคารหลังการรวมกิจการจะเพิ่มขึ ้น จากการรวมผลประกอบการของธนาคาร
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ธนชาต แต่หากธนาคารออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนได้ ครบตามจานวนที่กาหนดไว้ ธนาคารอาจมีการออกหุ้นเพิ่มทุนใน
จานวนที่สงู ถึง 62,172 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 142 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคารในปั
้
จจุบนั จึง
ทาให้ กาไรสุทธิตอ่ หุ้น (Earning per share) ของธนาคารปรับตัวลดลง
อย่างไรก็ดี การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจะส่งผลกระทบเพียงเล็กน้ อยต่อการลดลงของราคาหุ้นของ
ธนาคาร (Price Dilution) เนื่องจากถึงแม้ วา่ ธนาคารจะกาหนดราคาใช้ สิทธิแปลงสภาพ TSR ที่ต่ากว่าราคาตลาดของ
หุ้นสามัญ แต่ธนาคารก็สามารถออกหุ้น เพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตได้ ในราคาเท่ากับ 1.1 เท่าของมูลค่า
ตามบัญชีของธนาคารภายหลังจากการจัดหาเงินทุนผ่าน TSR ซึ่งเมื่อคานวณภายใต้ สมมติฐาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ราคาดังกล่าวสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร ณ วันที่ในรายงานฉบับนี ้
2)

ความเสี่ยงด้ านการลดลงของสภาพคล่ อง และการเพิ่มขึ้นของภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ าย
ธนาคารมีแผนจะออกตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิและตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 (รวมเรี ยก “ตรา
สารหนี ”้ ) วงเงิ นรวมประมาณ 24,600 - 31,000 ล้ านบาท เพื่อใช้ ในการเข้ าทาธุรกรรมซือ้ หุ้น สามัญทัง้ หมดของ
ธนาคารธนชาต ซึ่งภายหลังการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ดังกล่าวจะส่งผลให้ ธนาคารมีภาระหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย
เพิ่มขึ ้น คิดเป็ นภาระดอกเบี ้ยจ่ายที่เพิ่มขึ ้นประมาณ 1,125 ล้ านบาทต่อปี การเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินที่มีภาระดอกเบีย้ และ
ดอกเบี ้ยจ่ายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ สภาพคล่อง รวมถึงการดารงอัตราส่วนสภาพคล่องเพื่อรองรับ
กระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio หรื อ LCR) อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ธนาคารมีอตั ราส่วน LCR เท่ากับร้ อยละ 217 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดไว้ ที่ร้อย
ละ 90 สาหรั บ ปี 2562 และร้ อยละ 100 สาหรั บ ปี 2563 ค่อ นข้ า งมาก โดยภายหลัง การออกตราสารหนีด้ ังกล่าว
อัตราส่วน LCR ของธนาคารจะปรับตัวลดลง แต่คาดว่าจะไม่ต่ากว่าร้ อยละ 120 ซึ่งยังคงสูงกว่าอัตราส่วนขันต
้ ่าตาม
เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ดี การออกตราสารหนี ้ประเภทดังกล่าว ส่งผลดี ต่อการดารงอัตราส่วนเงินกองทุน ของธนาคาร เนื่องจากตรา
สารหนี ้ดังกล่าวสามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้ ทงหมด
ั้

3)

ความเสี่ยงจากการรวมกิจการด้ านการดาเนินงาน
ความเสีย่ งจากความแตกต่างด้านรู ปแบบการบริ หารงานและวัฒนธรรมองค์กร
การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ อาจทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงกลุม่ บุคลากรของธนาคาร ทังคณะกรรมการ
้
ผู้บริ หาร และ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ โดยภายหลังการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต คาดว่าธนาคารจะมีพนักงานเพิ่มขึ ้นจาก
8,373 คน เป็ น 22,266 คน ซึ่งอาจมีบทบาทหน้ าที่ที่ซ ้าซ้ อนกันโดยเฉพาะหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงสายบังคับบัญชาหรื อการเปลีย่ นแปลงตาแหน่งงานตามแผนการบริ หารทรัพยากรบุคคลภายหลังการ
รวมกิจการ
นอกจากนี ้ ความแตกต่างของวัฒนธรรมของทังสององค์
้
กร อาจส่งผลให้ เกิดความขัดแย้ งในการดาเนินงาน หรื อทาให้
การดาเนินการตามแผนการรวมกิจการเกิดมีความล่าช้ า และอาจทาให้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับตามแผนการรวม
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กิจการอาจลดน้ อยลงหรื อไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้ นอกจากนี ้ ธนาคารยังมีความเสีย่ งจากความแตกต่างในลักษณะการ
ดาเนินธุรกิจ มาตรฐาน ขันตอน
้
และกระบวนการปฏิบตั ิงาน ความเสีย่ งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของ
การดาเนินธุรกิจ ซึ่งอาจทาให้ การดาเนินงานร่ วมกันในระยะแรกยังไม่ราบรื่ น และอาจต้ องใช้ เวลาระยะหนึ่งในการ
ปรับตัว เรี ยนรู้ และทาความเข้ าใจในระบบการทางานใหม่ จนกว่าจะเกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน จึงอาจส่งผล
ให้ การดาเนินงานของธนาคารในระยะแรกหลังการรวมกิจการไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้
อย่างไรก็ดี ผู้บริ หารของธนาคารตระหนักความเสี่ยงดังกล่าว เนื่องจากการบริ หารบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กรเป็ น
ปั จจัยหลักสาคัญที่ทาให้ การรวมกิ จการของทัง้ สองธนาคารบรรลุได้ ตามเป้าหมาย ซึ่งบุคลากรของธนาคารและ
ธนาคารธนชาตนันมี
้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านที่แตกต่างกัน ผู้บริ หารจะพยายามใช้ จดุ เด่นของทัง้
สององค์กรร่ วมกันดาเนินธุรกิ จ และบริ หารจัดการเพื่อให้ เกิด การรวมวัฒนธรรมของทังสององค์
้
กรอย่างราบรื่ น เพื่อ
ประโยชน์ในการประสานประโยชน์ทางธุรกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นหลังการรวมกิจการในอนาคต
ความเสีย่ งจากความแตกต่างของระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ ช้ในการดาเนิ นงาน
เนื่องจากระบบฐานข้ อมูลและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ถือเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่ทาให้ กระบวนการทางานของ
ธนาคารในปั จจุบนั มีประสิทธิภาพ สามารถให้ บริ การลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว ถูกต้ องและแม่นยา ในกรณีที่ทงสององค์
ั้
กร
มีระบบฐานข้ อมูลหรื อใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างกัน ธนาคารหลังการรวมกิจการอาจมีค่าใช้ จ่ายที่ต้อง
ลงทุนเพื่อรวมระบบเทคโนโลยีของทังสององค์
้
กรเข้ าด้ วยกัน และในระยะแรกอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน เช่น
เกิดความยุง่ ยากและความซ ้าซ้ อนในการปฏิบตั ิงาน และอาจส่งผลให้ การให้ บริ การเกิดความล่าช้ าหรื ออาจไม่สามารถ
ให้ บ ริ ก ารบางประเภทแก่ ลูก ค้ า ได้ นอกจากนี ้ พนัก งานระดับ ปฏิ บัติ ก ารอาจต้ อ งใช้ เ วลาระยะหนึ่ง ในการสร้ าง
ความคุ้นเคยกับระบบการปฏิบตั ิงานใหม่ จึงอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานในระยะแรกหลังการรวมกิจการ
4)

ความเสี่ยงจากค่ าใช้ จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นในระยะแรกของการรวมกิจการ
ในระยะแรกของการรวมกิจการ ธนาคารอาจมีภาระค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการทรัพยากรที่ซ ้าซ้ อนกัน เช่น การปิ ด
สาขา หรื อการโยกย้ ายพนักงานตามแผนบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมพนักงาน และ
ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนเพื่อรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของทังสององค์
้
กรเข้ าด้ วยกัน อย่างไรก็ดี ค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
จะเกิดขึ ้นในระยะแรกของการรวมกิจการ ในกรณีที่ธนาคารหลังการรวมกิจการสามารถจัดการทรัพยากรที่ซ ้าซ้ อนกัน
ดัง กล่า วได้ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพ ธนาคารจะมี ป ระสิท ธิ ภาพในการด าเนิ น งานที่ สูง ขึ น้ มี ก ารประหยัด ต่อ ขนาด
(Economies Scale) ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ การประสานประโยชน์ทางธุรกิจให้ เป็ นไปตามที่คาดไว้

5)

ความเสี่ยงจากความล่ าช้ าของการเข้ าทาธุรกรรมซื้อหุ้นและการรวมกิจการ
ในกรณีที่การทารายการในครัง้ นี ้เกิดความล่าช้ า ซึง่ อาจเกิดจากการที่ธนาคารและธนาคารธนชาตยังไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้น ได้ แล้ วเสร็ จทังหมด
้
หรื อการรวมกิจการไม่สามารถดาเนินการ
ได้ ในทันทีเนื่องจากอุปสรรคด้ านการปฏิบตั ิงานทังในส่
้ วนของการจัดสรรตาแหน่งพนักงาน การปรับผังองค์กร และการ
รวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการปรับระบบและกระบวนการปฏิบตั ิงานใหม่ ซึง่ อาจไม่สามารถดาเนินการ
ได้ ทนั ภายในเวลาที่กาหนด ความล่าช้ าของการเข้ าทารายการดังกล่าว จะส่งผลให้ ธนาคารหลังการรวมกิจการมีความ
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เสี่ยงที่จะไม่ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ ภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี
ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่ 677)
พ.ศ. 2562 ทัง้ นี ้ ธนาคารพาณิ ชย์ ที่ รวมกิ จการจะได้ รับสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ในกรณี ที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยในการรวมกิจการกันตังแต่
้ วนั ที่ 17 เมษายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562 และต้ องดาเนินการ
เข้ ารวมกิจการหรื อโอนกิจการทังหมดหรื
้
อบางส่วนให้ แก่กนั ให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ในรายงานฉบับนี ้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการรวมกิจการของธนาคารและ
ธนาคารธนชาต โดยฝ่ ายบริ หารของธนาคารคาดว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้ ความเห็นชอบต่อ แผนการเข้ ารวม
กิ จการของธนาคารและธนาคารธนชาตได้ ภายในเดือนกันยายน 2562 และธนาคารจะดาเนินการรวมกิ จการกับ
ธนาคารธนชาตได้ แล้ วเสร็ จภายในปี 2564 โดยในปั จจุบนั ธนาคารและธนาคารธนชาตได้ มีการเตรี ยมความพร้ อมใน
ด้ า นต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ การรวมกิ จ การไว้ ล่ว งหน้ า บางส่ว นแล้ ว โดยทัง้ สองธนาคารได้ ร่ ว มกัน ร่ า งแนวปฏิ บัติ ห รื อ
แผนปฏิบตั ิการสาหรับการรวมกิจการ (Integration Plan) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าภายหลังการทาธุรกรรมซื ้อหุ้นสามัญทังหมด
้
ของธนาคารธนชาตแล้ วเสร็ จ ธนาคารและธนาคารธนชาตจะสามารถดาเนินการรวมกิจการได้ แล้ วเสร็ จ ภายในเวลาที่
กาหนด
6)

ความเสี่ยงจากผลการดาเนินงานของธนาคารธนชาตไม่ เป็ นไปตามที่คาดไว้ ซึ่งอาจส่ งผลให้ เกิดการด้ อยค่ า
ของค่ าความนิยมจากการรวมกิจการ
ภายหลังการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาต
้
ธนาคารอาจมีความเสีย่ งจากผลการดาเนินงานของธนาคาร
ธนชาตไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้ ซึ่งอาจเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องซึ่ง
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ซงึ่ เป็ นพอร์ ตสินเชื่อหลักของธนาคารธนชาต หรื ออาจเป็ นผลจากการ
ที่ตลาดรถยนต์ในประเทศเผชิญกับภาวะซบเซา ซึ่งเป็ นผลต่อเนื่องจากปั ญหาภาวะเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ ้นของหนี ้
ครัวเรื อนในประเทศ
ทังนี
้ ้ ภายหลังการเข้ าทารายการ ธนาคารจะต้ องบันทึกส่วนต่างระหว่างราคาซื ้อขายและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
สุท ธิ ข องธนาคารธนชาตเป็ นค่าความนิ ยม (Goodwill) ในงบการเงิ นรวมตามมาตรฐานการบัญชี ที่ เกี่ ยวข้ อ ง ซึ่ง
ภายหลัง การรั บ รู้ ค่าความนิ ย มดัง กล่าว ธนาคารจะต้ องดาเนิ น การทดสอบการด้ อ ยค่า (Impairment Test) ตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี โดยหากภายหลังการเข้ าทารายการ ผลการดาเนินงานของธนาคารธนชาตหรื อ การ
ประสานประโยชน์ทางธุรกิจไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้ ธนาคารต้ องทาการประเมินการด้ อยค่าของค่า
ความนิยมดังกล่าวในภายหลัง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของ
ธนาคารหลังการรวมกิจการ
ทังนี
้ ้ ภายใต้ สมมติฐานวันทารายการซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะเกิดค่าความนิยม
ในเบื ้องต้ นประมาณ 21,332 ล้ านบาท อย่างไรก็ดี ธนาคารจะต้ องจัดให้ มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี ้สินที่มีตวั ตนและไม่มีตวั ตนธนาคารธนชาต ณ วันที่เกิดการซื ้อขายจริ ง ซึ่งมูลค่าของค่าความนิยมที่เกิดขึ ้นจริ งอาจ
แตกต่างจากจานวนที่ประมาณการไว้
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2.3

สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ
การเข้ าทาธุรกรรมซื ้อหุ้นและการรับโอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาตในครั
้
ง้ นี ้ เป็ นการดาเนินการตามแผนธุรกิจ
ของธนาคารที่ต้องการขยายฐานเงินให้ สินเชื่อ และสร้ างสมดุลให้ กบั โครงสร้ างสินเชื่อของธนาคาร ภายหลังการเข้ าซื ้อ
หุ้นและการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต ธนาคารจะได้ มาซึ่งฐานลูกค้ าสินเชื่อรายย่อยซึ่งมีอตั ราการสร้ างรายได้
ดอกเบี ้ยในระดับที่ดีและมีสดั ส่วนของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ หรื อ NPL ในระดับต่า และจะทาให้ สดั ส่วนสินเชื่อ
รายย่อยของธนาคารปรั บเพิ่มขึน้ จากร้ อยละ 32 เป็ นร้ อยละ 53 ของสินเชื่ อทัง้ หมด นอกจากนี ้ ธนาคารจะมีการ
กระจายความเสีย่ งของฐานเงินให้ สินเชื่อที่หลากหลาย ทังสิ
้ นเชื่อธุรกิจ สินเชื่อที่อยูอ่ าศัย และสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ซึง่
ถือเป็ นการกระจายความเสีย่ งทางธุรกิจที่สาคัญเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต
นอกจากนี ้ หลังการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต ธนาคารคาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากการประสานประโยชน์ทาง
ธุรกิ จในด้ านต่างๆ เช่น การเพิ่มขึน้ ของส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ (Interest Spread) การเพิ่มโอกาสในการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์และให้ บริ การทางการเงิ นที่หลากหลายให้ แก่ฐานลูกค้ าที่ใหญ่ขึน้ (Cross Selling Opportunity) ทังฐาน
้
ลูกค้ าเงินให้ สนิ เชื่อและฐานลูกค้ าเงินฝาก ตลอดจนการเพิ่มขึ ้นของประสิทธิภาพในการดาเนินงานจากการประหยัดต่อ
ขนาด (Economies of Scale) หากธนาคารหลังการรวมกิจการสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรที่ซ ้าซ้ อนกันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทังธนาคารหลั
้
งการรวมกิจการจะได้ รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ ระหว่างกันเพื่อ
สร้ างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ออกสูต่ ลาด เพื่อรักษาอัตราการเติบโตของรายได้ ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ ความสามารถ
ในการทากาไร และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
นอกจากนี ้ ธนาคารธนชาตยังเป็ นถือเป็ นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีฐานเงินกองทุนระดับสูงซึ่ง โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธนาคารธนชาตมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงคิดเป็ นร้ อยละ 19.5 และจะเท่ากับประมาณ
ร้ อยละ 18.4 ภายหลังการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจภายใต้ เงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายหุ้น อีกทัง้ ตราสารทุนและตราสาร
หนี ้ที่ธนาคารจะออกและเสนอขายเพื่อใช้ แหล่งเงินทุนสาหรับการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ สามารถนับเป็ นเงินกองทุน
ของธนาคารได้ ทงหมด
ั้
การทารายการดังกล่าวจึง ช่วยส่งเสริ มในธนาคารมีฐานเงินกองทุนที่แข็งแกร่ งขึ ้น โดยภายหลัง
การทารายการคาดว่าอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารจะปรับเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 17.3 ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 เป็ นประมาณร้ อยละ 17.4 - 18.0 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายธุรกิจสินเชื่อของธนาคารหลังการรวม
กิจการในอนาคต
อย่างไรก็ดี การทารายการในครัง้ นี ้ มีความเสี่ยงที่สาคัญ ได้ แก่ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารด้ านการ
ลดลงของสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) การลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution) และการลดลงของราคา
ตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร (Price Dilution) ซึง่ เป็ นผลจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสาหรับใช้ เป็ น
แหล่งเงินทุนในการทารายการในครัง้ นี ้ อย่างไรก็ดี การลดลงของสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายย่อยดังกล่าว จะ
ไม่สง่ ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงอานาจการควบคุมของธนาคาร
นอกจากนี ้ ธนาคารอาจต้ องเผชิญกับความเสี่ยงจากการรวมกิจการในด้ านต่างๆ เช่ น ความแตกต่างของระบบการ
ทางาน รู ปแบบการบริ หารงาน และวัฒนธรรมของทังสององค์
้
กร รวมถึงความแตกต่างของระบบฐานข้ อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ ในการดาเนินงาน ซึ่งอาจทาให้ ธนาคารหลังการรวมกิจการมีค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นในระยะแรก
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เพื่อบริ หารจัดการความแตกต่างดังกล่าว รวมถึง การลดความซ ้าซ้ อนทังในส่
้ วนของพนักงานและสาขาของธนาคาร
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการให้ บริ การสูงสุด อีกทังพนั
้ กงานของธนาคารที่เข้ ารวมกิจการอาจต้ องใช้ เวลาระยะหนึง่ ใน
การปรับตัว และเรี ยนรู้ เพื่อให้ เกิดการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ในรายงานฉบับนี ้ ธนาคารและธนชาตอยู่ระหว่างการยื่นแผนการรวมกิจการเพื่อขอความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สามารถให้ ความเห็นชอบต่อแผนดังกล่าวได้ ภายในวันที่
31 ธันวาคม 2562 และการรวมกิจการโดยการรับโอนกิจการทังหมดจากธนาคารธนชาตไม่
้
สามารถเกิดขึ ้นได้ ภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารหลังการรวมกิจการจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งได้ แก่ การยกเว้ นภาษี เงินได้
ภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามที่กาหนดไว้ ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่ 677) พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ดี ฝ่ ายบริ หารของธนาคารคาดว่าการรวมกิ จการ
กับธนาคารธนชาตจะแล้ วเสร็ จได้ ภายในปี 2563 โดยธนาคารและธนาคารธนชาตได้ มีการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับ
การรวมกิจการในด้ านต่างๆ ไว้ แล้ วบางส่วน
จากการพิจารณาโดยรวม ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า แม้ ว่าการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้จะมีความเสี่ยง
ตามที่กล่าวข้ างต้ น แต่ธนาคารก็มีแผนงานรองรับในการบริ หารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อทาให้ การรวมกิจการ
ระหว่างธนาคารและธนาคารธนชาตแล้ วเสร็ จได้ อย่างราบรื่ นภายในเวลาที่กาหนด ซึ่งจะก่อให้ เกิดประโยชน์ จากการ
ประสานประโยชน์ทางธุรกิจในด้ านต่างๆ ดังที่กล่าวข้ างต้ น การเข้ าทาธุรกรรมซื ้อหุ้นและรับโอนกิจการจากธนาคาร
ธนชาตจึงมีความสมเหตุสมผล และจะส่งผลดีตอ่ ภาพรวมธุรกิจและการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธนาคารในอนาคต
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3.

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเป็ นธรรมของราคา

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาต
้
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณา
ข้ อมูลจากงบการเงินที่ตรวจสอบและสอบทานแล้ ว โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประมาณการทางการเงินและแผนธุรกิจของ
ธนาคารธนชาต เอกสารและข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทารายการที่จดั เตรี ยมโดยที่ปรึ กษาอื่นๆ ของธนาคาร ซึ่งได้ แก่ ที่
ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาด้ านบัญชี รวมถึงข้ อมูลต่างๆ ที่ได้ รับจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารของธนาคาร
และธนาคารธนชาต การศึกษาภาวะเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรม ข้ อมูลทางธุรกิ จและการเงิ นของบริ ษัทและบริ ษั ท อื่ น ที่
เทียบเคียงได้ ตลอดจนข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะโดยทัว่ ไป ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานว่า
ข้ อมูลและเอกสารสาคัญต่างๆ ที่ได้ รับดังกล่าว เป็ นข้ อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้ วนและถูกต้ อง ซึ่งพิจารณาจากสถานการณ์และ
ข้ อมูลที่สามารถรั บรู้ ได้ ในปั จจุบัน ภายใต้ สมมติฐานที่ไม่มี การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมายและ
ข้ อบังคับต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีสาระสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของธนาคารธนชาต ซึ่ง
หากมีการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการประเมินมูลค่าหุ้น และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นได้
โครงสร้ างการถือหุ้นและราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้ าง แสดงได้ ดงั นี ้

ราคาซื ้อขายต่อหุ้น =

มูลค่าตามบัญชีของธนาคารธนชาตตามงบการเงินรวม
บวก กาไรจากการขายบริษัทย่อยและบริ ษัทอื่นภายใต้ การปรับโครงสร้ าง
บวก มูลค่าส่วนเพิ่มจานวน 9,245 ล้ านบาท
หัก มูลค่าตามบัญชีของ TBROKE ตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต
หัก มูลค่าตามบัญชีของ TFUND ตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต
หาร จานวนหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคารธนชาต
้

หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้ อ 1.6 มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทน

มูลค่าการซือ้ ขายหุ้นของธนาคารธนชาต จะอ้ างอิงจากมูลค่า ตามบัญชีของธนาคารธนชาต ทัง้ นี ้ เนื่องจากผู้บริ หารของ
ธนาคารและธนาคารธนชาตได้ เจรจาต่อรองราคาและพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาซื ้อขายหุ้นโดยอ้ างอิง จากข้ อมูลทาง
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การเงินของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นหลัก ดังนัน้ ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาซื ้อขายหุ้น
ของธนาคารธนชาต ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงใช้ สมมติฐานวันทารายการซื ้อขายหุ้น (Completion Date) คือวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็ นวันที่มีการจัดทางบการเงินรวมเสมือนของธนาคารธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้ างฉบับล่าสุด และ
เป็ นข้ อมูลทางการเงินที่ดีที่สดุ ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ รับจากธนาคาร ณ วันที่ในรายงานฉบับนี ้
ภายใต้ สมมติฐานวันทารายการซื ้อขายหุ้น (Completion Date) คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าการซื ้อขายหุ้นของธนาคาร
ธนชาตจะเท่ากับ 158,411 ล้ านบาท ซึง่ มูลค่าดังกล่าวจะรวมเงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนตามแผนการปรับโครงสร้ าง
ทางธุรกิจจานวน 25,912 ล้ านบาท ซึ่งเงินสดส่วนเกินนี ้จะยังคงอยู่ในธนาคารธนชาต ณ วันทารายการซื ้อขายหุ้น และหากไม่
รวมเงินสดรับดังกล่าว มูลค่าการซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตจะเท่ากับ 132,499 ล้ านบาท ดังแสดงได้ ดงั นี ้
สมมติฐานวันทารายการซื ้อขายหุ้น คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บวก กาไรจากการขายบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นภายใต้ การปรับโครงสร้ าง (สุทธิจากภาษี)
บวก มูลค่าส่วนเพิ่ม (Fixed Premium)
หัก มูลค่าตามบัญชีของ TFUND และ TBROKE ตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต
มูลค่ าการซือ้ ขายหุ้นธนาคารธนชาต - กรณีรวมเงินสดรับจากการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ
หัก เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนตามแผนการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ
มูลค่ าการซือ้ ขายหุ้นของธนาคารธนชาต - กรณีไม่ รวมเงินสดรับจากการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ

ล้ านบาท
144,269 /1
5,371
9,245 /2
(474)
158,411
(25,912) /2
132,499

หมายเหตุ: ข้ อมูลที่แสดงข้ างต้ นอ้ างอิงจากข้ อมูลทางการเงินภายใต้ สมมติฐานวันทารายการซื ้อขายหุ้น คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ จัดทาโดยธนาคารและ
ได้ รับความเชื่อมัน่ ในมาตรฐานการจัดทาโดย บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
/1

/2

ประกอบด้ วยมูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ เท่ากับ 141,699 ล้ านบาท ปรับปรุ งด้ วย
ส่วนเพิ่มจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ในเดือนเมษายนปี 2562 จานวน 2,570 ล้ านบาท ซึง่ ธนาคารธนชาตได้ บนั ทึกรายการดังกล่าวในงบการเงินไตรมาสที่
2 ปี 2562
ประกอบด้ วยส่วนเพิ่มของธนาคารธนชาต และมูลค่าการซื ้อขายหุ้นของ TFUND และ TBROKE

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระพิจารณาราคาซื ้อขายหุ้น
ของธนาคารธนชาตรวมเงินสดส่วนเกินจากการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ ซึ่งเท่ากับ 158,411 ล้ านบาท โดยการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของหุ้นของธนาคารธนชาตด้ วยวิธีตามทฤษฎีทางการเงินต่างๆ 5 วิธี ดังนี ้






วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี (Book value approach)
วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted book value approach)
วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนในตลาด (Market comparable approach)
วิธีเปรี ยบเทียบราคาซื ้อขายกับธุรกรรมซื ้อขายในอดีต (Precedent transaction comparable approach)
วิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum of the part approach)
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การประเมิ น มูล ค่ า หุ้น ของกิ จ การในกลุ่ม ธนาคารธนชาตด้ ว ยวิ ธี มูล ค่า ปั จ จุ บัน ของเงิ น ปั น ผล
(Dividend discount model) และวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted cash flows approach)

การประเมินมูลค่าหุ้นในแต่ละวิธีสามารถสรุปได้ ดังนี ้
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3.1

วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี (Book value approach)
การประเมินมูลค่าหุ้น ของธนาคารธนชาตด้ วยวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี แสดงให้ เห็นถึงมูลค่าของธนาคารธนชาตซึ่ง
ปรากฏตามมูลค่าทางบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยการประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตด้ วยวิธีดังกล่าว ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากมูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินรวมเสมือนของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ซึ่งจัดทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคารธนชาต และสอบทานโดยที่ปรึ กษาของธนาคาร ซึ่งเป็ นข้ อมูลทางการเงิน
รวมเสมือนฉบับล่าสุดที่จดั ทาขึ ้นโดยถือเสมือนว่าการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจตามเงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายหุ้นเกิดขึ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตด้ วยวิธีดงั กล่าวจะคานวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฎตามงบการเงินรวม
เสมือนของธนาคารธนชาต ซึ่งจัดทาขึ ้นโดยรวมงบการเงินของธนาคารธนชาต และบริ ษัทย่อย 1 บริ ษัท ได้ แก่ ธนชาต
โบรกเกอร์ (TBROKE) บวกด้ วยมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบลจ.ธนชาต (TFUND) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคาร
ธนชาตที่ร้อยละ 75 เพื่อให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นสะท้ อนมูลค่ารวมของสินทรั พย์ สุทธิ ของกลุ่มบริ ษัทภายหลังการปรั บ
โครงสร้ าง ซึง่ สามารถแสดงวิธีการคานวณได้ ดังนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (หลังการปรับโครงสร้ าง)

ล้ านบาท

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว

60,648

กาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร

52,129

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

7,632

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตและธนชาตโบรกเกอร์
/2

/1

บวก มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบลจ.ธนชาต
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต (หลังการปรับโครงสร้ าง)
บวก เงินสดส่วนเกินจากการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ/3
มูลค่ าหุ้นของธนาคารธนชาต
/1

/2
/3

120,409
318
120,727
25,912
146,639

งบการเงินรวมเสมือนของธนาคารธนชาตซึง่ รวมงบการเงินของธนชาตโบรกเกอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ภายหลังการปรับโครงสร้ างโดยการ
จาหน่ายเงินลงทุนจานวน 12 บริษัทตามเงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายหุ้น ซึง่ จัดทาโดยธนาคารธนชาต และสอบทานโดยที่ปรึกษาของธนาคาร
อ้ างอิงจากงบการเงินของบลจ. ธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คูณสัดส่วนการถือหุ้นโดยธนาคารธนชาตที่ร้อยละ 75
ที่มา: ธนาคารธนชาต สอบทานโดยที่ปรึกษาของธนาคาร

จากการประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคานวณราคาหุ้นของธนาคารธนชาตได้
เท่ากับ 146,639 ล้ านบาท
การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี ้ สะท้ อนฐานะการเงินของธนาคารธนชาตและบริ ษัทย่อยที่ธนาคารจะได้ มาภายหลังการ
ทารายการตามมูลค่าทางบัญชี ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิ น ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่ได้ สะท้ อนมูลค่าตลาดของ
สินทรัพย์บางรายการให้ เป็ นปั จจุบนั และไม่ได้ ไม่คานึงถึงความสามารถในการทากาไรของกิจการในอนาคต
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3.2

วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted book value approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตด้ วยวิธีนี ้ เป็ นการปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชีตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม
เสมือนของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้ วยรายการที่มีความสาคัญและเกิดขึ ้นหลังวันดังกล่าว รวมทัง้
ภาระผูกพันและหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต หรื อรายการส่วนเพิ่มหรื อส่วนลดของมูลค่าสินทรัพย์บางรายการที่มีการ
ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เพื่อสะท้ อนถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิที่เป็ นปั จจุบนั ที่สดุ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ตามงบการเงินรวมเสมือนของธนาคารธนชาตหลังการปรับโครงสร้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารธนชาตมี
สินทรัพย์ รวมจานวน 974,110 ล้ านบาท โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ ได้ แก่ รายการเงินสด รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน เงินลงทุนสุทธิ เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีมลู ค่าตามบัญชีรวม 943,357 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 96.8 ของสินทรัพย์ทงหมด
ั้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ดังกล่าวดังนี ้
สินทรัพย์หลัก ณ 31 ธันวาคม 2561
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้สุทธิ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์อื่น
รวม

มูลค่าตามบัญชี
11,012
95,266
148,679
680,587
7,824
30,742
974,110

ส่วนเพิ่ม(ลด)
3,212
-

มูลค่าตามบัญชี
หลังปรับปรุ ง
11,012
95,266
148,679
680,587
11,036
30,742
977,322

หมายเหตุ

(ก)
(ข)
(ค)

ทังนี
้ ้ เนื่องจากรายการเงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ถือเป็ นรายการเงินสดหรื อเทียบเท่าเงินสด ที่
ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาเฉพาะมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หลัก 3 รายการ ได้ แก่ รายการเงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้ และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดังนี ้
1) เงิ นลงทุนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารธนชาตมีเงินลงทุนสุทธิจานวน 148,679 ล้ านบาท แบ่งเป็ น เงินลงทุนเพื่อค้ า
จานวน 13,011 ล้ านบาท เงินลงทุนเผื่อขายจานวน 135,042 ล้ านบาท ตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกาหนดจานวน
508 ล้ านบาท และเงินลงทุนทัว่ ไปจานวน 118 ล้ านบาท
เงิ นลงทุนเพื ่อค้า เป็ นเงิ นลงทุนที่ธนาคารธนชาตมีความตังใจที
้ ่จะทากาไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาใน
ช่วงเวลาระยะสัน้ ซึง่ ประกอบด้ วย เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี ้ภาคเอกชน และตรา
สารทุนในความต้ องการของตลาดในประเทศ เงินลงทุนเพื่อค้ าในงบการเงินจะแสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม โดย
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มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความต้ องการของตลาดจะคานวณจากราคาเสนอซื ้อหลังสิ ้นสุดวันทาการ
สุดท้ ายของปี ขณะที่มลู ค่ายุติธรรมของตราสารหนี ้คานวณโดยใช้ อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี ้ไทย หรื ออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้ วยค่าความเสีย่ งที่เหมาะสม (แล้ วแต่กรณี) การ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะบันทึกเป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เนื่องจากเงินลงทุนเพื่อ
ค้ าดังกล่าวได้ แสดงในงบการเงินด้ วยมูลค่ายุติธรรมโดยการปรับปรุ งให้ เป็ นราคาตลาด (Mark-to-Market) ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ได้ ทาการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวเพิ่มเติม
เงิ นลงทุนเผือ่ ขาย เป็ นเงินลงทุนที่ธนาคารธนชาตมีความตังใจที
้ ่จะถือไว้ และอาจมีการขายเพื่อเสริ มสภาพคล่อง
หรื อเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี ้ย เงินลงทุนเผื่อขายในงบการเงินจะแสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม โดยการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะบันทึกในส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และจะ
รับรู้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุนนันออกไป
้
เนื่องจากเงินลงทุนเพื่อค้ าดังกล่าวได้ แสดงในงบ
การเงินด้ วยมูลค่ายุติธรรม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ได้ ทาการปรับปรุงเงินลงทุนดังกล่าวเพิ่มเติม
เงิ นลงทุนในตราสารหนี ้ที่จะถื อจนครบกาหนด แสดงมูลค่าในงบการเงินด้ วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายตามอัตรา
ดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง (Effective Interest Rate) ขณะที่ เงิ นลงทุนทัว่ ไป ประกอบด้ วย ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความ
ต้ องการของตลาด ซึ่งบันทึกในงบการเงินด้ วยวิธีราคาทุนสุทธิ จากค่าเผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี) ซึ่ง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 (หลังการปรับโครงสร้ าง) มีจานวนรวมกัน 626 ล้ านบาท คิดเป็ นเพียงร้ อยละ 0.06 ของสินทรัพย์
รวมทังหมด
้
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระไม่ได้ ปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว เนื่องจากมีสดั ส่วนไม่
เป็ นนัยสาคัญเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ทงหมด
ั้
2) เงิ นให้สินเชื ่อแก่ลูกหนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารธนชาตมีเงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้จานวน 700,250 ล้ านบาท โดยเงินให้ สนิ เชื่อ
ดังกล่าวได้ รับการจัดชันโดยพิ
้
จารณาจากระยะเวลาค้ างชาระและความสามารถในการชาระหนี ้ และได้ มีการตัง้
สารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นจานวน 11,842 ล้ าน
บาท นอกจากนี ้ ธนาคารธนชาตได้ ตงส
ั ้ ารองส่วนเกิน (Excess Provision) อีกจานวน 7,820 ล้ านบาท คิดเป็ น
อัตราส่วนสารองที่กันไว้ แล้ วต่อสารองพึงกันตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (Reserve to Required
Reserve) เท่ า กั บ ร้ อยละ 166 ซึ่ ง ผู้ สอบบัญ ชี ข องธนาคารธนชาตประเมิ น แล้ ว ว่ า เพี ย งพอต่ อ ผลขาดทุน
โดยประมาณที่ธนาคารคาดว่าจะได้ รับ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ได้ ปรับปรุงรายการค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ดังกล่าวเพิ่มเติม
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3) ทีด่ ิ น อาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของธนาคารธนชาต มีมูลค่าสุทธิ ทางบัญชี จานวน 7,824
ล้ านบาท โดยมูลค่าตามที่ปรากฎในงบการเงินของสินทรัพย์แต่ละประเภท เป็ นดังนี ้
▪

ที่ดิน แสดงมูลค่าตามวิธีราคาที่ตีใหม่ หักค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ มูลค่าที่ดินตามที่
แสดงอยูใ่ นงบการเงินของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นมูลค่าที่ประเมินขึ ้นโดยผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ อิสระในปี 2559 ซึง่ ยังไม่ได้ มีการปรับปรุงให้ สะท้ อนถึงมูลค่าที่แท้ จริ งในปั จจุบนั

▪

อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามมูลค่าราคาทุนหลังหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรับปรุงมูลค่าที่ดินและอาคารของธนาคารธนชาต โดยพิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ รับจาก
ธนาคารและที่ปรึกษา ซึ่งอ้ างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของธนาคารธนชาตฉบับล่าสุด ซึ่งจัดทา
ขึ ้นในเดือนเมษายน ปี 2562 เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของธนาคารธนชาตให้ เป็ น
ปั จจุบนั ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีที่เ กี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ สินทรัพย์ที่ประเมินมูลค่าใหม่ในครัง้ นี ้ คิดเป็ น
ร้ อยละ 84 ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทงหมด
ั้
โดยสินทรัพย์ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สว่ นที่ไม่ได้ ประเมินมูลค่า
ได้ แก่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์สานักงาน
สาหรับผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักของธนาคารธนชาตในแต่ละรายการ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
รายการทรัพย์สิน
(หน่วย: ล้ านบาท)

ที่ดนิ
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
รวมสินทรัพย์ ท่ ปี ระเมินมูลค่ า
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ ประเมินมูลค่า
รวมที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

มูลค่าตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
5,391
1,185
6,576
1,248
7,824

มูลค่ายุตธิ รรม
7,094
2,694
9,788
1,248
11,036

เพิ่มขึ ้น
(ลดลง)
1,703
1,509
3,212
3,212

ที่มา: ธนาคารธนชาต สอบทานโดยที่ปรึกษาของธนาคาร

มูลค่ายุติธรรมของหนี ้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารธนชาตมีหนี ้สินรวมจานวน 853,277 ล้ านบาท โดยหนี ้สินส่วนใหญ่ ได้ แก่ เงินรับ
ฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม ซึง่ มีมลู ค่าตามบัญชีรวม 829,266 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 97.2 ของหนี ้สินทังหมด
้
เป็ นหนี ้สินที่มีมลู ค่าตามบัญชีใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระจึงไม่ได้ ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของหนี ้สินดังกล่าวเพิ่มเติม

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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อย่างไรก็ดี หนี ้สินอื่นของธนาคารธนชาตจะปรับเพิ่มขึ ้นจากผลกระทบของ 2 รายการ ดังต่อไปนี ้
1) การปรับเพิ่มผลประโยชน์พนักงานหลังเกษี ยณอายุตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีการปรับเพิ่มผลประโยชน์สาหรับพนักงานที่มีอายุงานตังแต่
้ 20 ปี ขึ ้นไป
จากเดิมสูงสุด 300 วัน เป็ น 400 วัน ส่งผลให้ ธนาคารธนชาตต้ องตังส
้ ารองหรื อประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์
พนักงานเพิ่มขึ ้นจานวน 654 ล้ านบาท (ทีม่ า: ธนาคารธนชาต สอบทานโดยทีป่ รึ กษาของธนาคาร)
2) หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี ซึง่ เป็ นผลจากการปรับปรุงส่วนเกินทุนจากการตีมลู ค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ใหม่ตามที่กล่าวข้ างต้ น ซึง่ มีจานวนเท่ากับ 642 ล้ านบาท
จากที่กล่าวข้ างต้ น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชีของธนาคารธนชาต ด้ วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี ้สิน ดังนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (หลังการปรับโครงสร้ าง)

ล้ านบาท

มูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตตามวิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี
รายการปรับปรุ ง:
1) ส่วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิจากภาษี
2) ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
มูลค่ าตามบัญชีของสินทรั พย์ สุทธิหลังปรับปรุง

146,639
2,570
(654)
148,554

จากการประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี มูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตเท่ากับ 148,554 ล้ านบาท
3.3

วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนตลาด (Market comparable approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนตลาด เป็ นการประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตโดยการ
เปรี ยบเทียบราคาตลาดต่ออัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสมมติฐาน
ว่า บริ ษัทจดทะเบียนที่มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจและการดาเนินธุรกิจในสภาพแวดล้ อมที่คล้ ายคลึงกัน ควรจะมี
อัตราส่วนตลาดที่ใกล้ เคียงกัน ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาเลือกบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เช่นเดียวกับ ธนาคารธนชาต โดยบริ ษัทเทียบเคียงที่ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระนาใช้
อ้ างอิงในการประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาต มีจานวนทังสิ
้ ้น 10 บริ ษัท ดังนี ้
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บริ ษัทเทียบเคียง
1. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
3. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
4. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
5. ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
6. ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
7. บริ ษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
8. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
9. บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
10. ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์
BAY
BBL
CIMBT
KBANK
KKP
KTB
LHFG
SCB
TISCO
TMB

อัตราส่วนทางการตลาดที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนามาพิจารณาในการประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาต ได้ แก่
อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Price to Book Value Ratio: P/BV Ratio) และอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
กาไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio: P/E Ratio) ทังนี
้ ้ การประเมินมูลค่าหุ้นในแต่ละวิธี สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
3.3.1 วิธีอัตราส่ วนราคาตลาดต่ อมูลค่ าตามบัญชี (P/BV Multiple)
การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี ้ เป็ น การประเมินมูลค่าหุ้นโดยการนามูลค่าตามบัญชีของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 (ก่อนรวมเงินสดรับจากการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ) ซึ่งมีจานวนเท่ากับ 120,727 ล้ านบาท ตามที่
แสดงในข้ อ 3.1 คูณกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาตลาดต่อ มูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) ของบริ ษัทเทียบเคียง
ข้ างต้ น
P/BV เฉลี่ยย้ อนหลัง
BAY
BBL
KBANK
KTB
SCB
TMB
CIMBT
TISCO
KKP
LHFG
ค่าเฉลี่ย (เท่า)
มูลค่าตามบัญชีของธนาคารธนชาต/1

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

1 เดือน
1.10
0.86
1.10
0.86
1.19
0.84
0.66
2.19
1.45
0,76
1.10
120,727

3 เดือน
1.09
0.89
1.14
0.85
1.15
0.85
0.68
1.94
1.36
0.76
1.07
120,727

6 เดือน
1.11
0.92
1.17
0.86
1.16
0.90
0.70
1.89
1.37
0.77
1.08
120,727

12 เดือน
1.17
0.95
1.24
0.90
1.22
0.97
0.73
1.85
1.42
0.78
1.12
120,727
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P/BV เฉลี่ยย้ อนหลัง
มูลค่าหุ้นก่อนรวมเงินสดรับจากการปรับโครงสร้ าง
บวก เงินสดรับจากการปรับโครงสร้ าง
มูลค่ าหุ้นตามวิธี P/BV Multiple

1 เดือน
132,845
25,912
158,757

3 เดือน
129,119
25,912
155,031

6 เดือน
130,921
25,912
156,833

12 เดือน
135,516
25,912
161,428

ที่มา: Bloomberg ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
/1
ก่อนรวมเงินสดรับจากการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจจานวน 25,912 ล้ านบาท

จากการประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีอตั ราส่วนราคาตลาดต่อ มูลค่าตามบัญชี จะได้ ช่วงมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตอยู่
ระหว่าง 155,031 – 161,428 ล้ านบาท
3.3.2 วิธีอัตราส่ วนราคาตลาดต่ อกาไรสุทธิ (P/E Multiple)
การคานวณมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีอตั ราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ แสดงให้ เห็นถึงมูลค่าหุ้นของกิจการโดยการนากาไร
สุทธิต่อหุ้น (Earnings per share) ของธนาคารธนชาต คูณกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรต่อหุ้น (P/E
Ratio) ของบริ ษัทเทียบเคียง ทังนี
้ ้ ประมาณการกาไรสุทธิของธนาคารธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้ าง สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 แสดงได้ ดงั นี ้
ล้ านบาท
13,911
(2,513)
(520)
734
11,612

กาไรสุทธิของธนาคารธนชาตตามงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี 2561
หัก เงินปันผลรับจากบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นที่จะจาหน่ายออก
หัก เงินปันผลรับจาก TFUND และ TBROKE
บวก กาไรสุทธิของ TFUND (655 ล้ านบาท) และกาไรสุทธิของ TBROKE (79 ล้ านบาท)
ประมาณการกาไรสุทธิของธนาคารธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้ าง

การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีอตั ราส่วนตลาดต่อกาไรสุทธิ แสดงได้ ดงั นี ้
P/E เฉลี่ยย้ อนหลัง
BAY
BBL
KBANK
KTB
SCB
TMB
CIMBT
TISCO
KKP
LHFG
ค่าเฉลี่ย (เท่า)/1
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1 เดือน
8.91
10.29
11.84
9.29
12.51
7.81
164.02
11.37
10.70
10.16
10.32

3 เดือน
8.89
10.63
11.96
9.27
12.00
7.83
94.05
10.74
10.17
10.03
10.17

6 เดือน
9.60
10.94
12.04
9.30
11.72
8.06
74.42
10.51
10.08
10.13
10.26

12 เดือน
10.83
11.07
12.49
9.84
11.57
8.68
59.43
10.01
10.08
10.16
10.53
94
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P/E เฉลี่ยย้ อนหลัง
กาไรสุทธิของธนาคารธนชาต
มูลค่าหุ้นก่อนรวมเงินสดรับจากการปรับโครงสร้ าง
บวก เงินสดรับจากการปรับโครงสร้ าง
มูลค่ าหุ้นตามวิธี P/E Multiple

1 เดือน
11,612
119,834
25,912
145,746

3 เดือน
11,612
118,077
25,912
143,989

6 เดือน
11,612
119,176
25,912
145,088

12 เดือน
11,612
122,225
25,912
148,137

ที่มา: Bloomberg ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
/1
คานวณโดยไม่รวมค่าเฉลี่ย P/E ของ CIMBT เนื่องจากข้ อมูลมีคา่ สูงผิดปกติ

จากการประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีอตั ราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุท ธิ จะได้ ช่วงมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตอยู่ระหว่าง
143,989 – 148,137 ล้ านบาท
3.4

วิธีเปรี ยบเทียบราคาซื ้อขายกับธุรกรรมซื ้อขายในอดีต (Precedent Transaction Comparable Approach)
วิธีเปรี ยบเทียบราคาซื ้อขายกับธุรกรรมซื ้อขายในอดีต เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นโดยประมาณของธนาคารธนชาต
โดยเปรี ยบเทียบกับรายการซือ้ ขายอื่นในอดีตของสถาบันการเงิ นต่างๆ ในภูมิภาคเอเชี ย ในการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมของธนาคารธนชาตในครั ง้ นี ้ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระใช้ Implied P/BV Multiple และ Implied P/E
Multiple ทีค่ านวณได้ จากรายการซื ้อขายในอดีต ในการประมาณการมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของธนาคารธนชาต
ธุรกรรมซื ้อขายในอดีตที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนามาใช้ ในการประเมินมูลค่าหุ้นในครัง้ นี ้ เป็ น รายการซื ้อขายสถาบัน
การเงินในประเทศในภูมิภาคเอเชีย ทีเ่ กิดขึ ้นในระหว่างปี 2556 - 2562 ซึง่ มีจานวน 10 รายการ ดังนี ้
วันที่เกิด
รายการ

ผู้ซื ้อ

ประเทศ

ก.ค. 2556 MUFG/1

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

ไทย

72%

170,586

1.98

16.25

ก.ย. 2556 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

BTMU (สาขากรุ งเทพ)

ไทย

100%

44,586

1.15

10.89

ก.พ. 2557 CDF/2

KGI Bank

ไต้ หวัน

93%

23,493

1.50

8.04

มิ.ย. 2557 JB Financial Group

Kwangju Bank

เกาหลีใต้

57%

15,949

0.66

6.48

มิ.ย. 2557 BNK Financial Group

Kyongnam Bank

เกาหลีใต้

57%

39,261

1.73

10.25

พ.ย. 2557 Kotak Mahindra Bank

ING Vysya Bank

อินเดีย

100%

39,840

1.06

11.43

ส.ค. 2558 Yuanta Financial Holding Ta Chong Bank

ไต้ หวัน

100%

45,885

1.17

15.91

ไทย

36%

16,599

1.44

11.00

อินเดีย

100%

34,462

0.72

10.54

อินโดนีเซีย

44%

70,275

1.53

16.39

ค่าต่าสุด

0.66

6.48

ค่าสูงสุด

1.98

16.39

ค่าเฉลี่ย

1.29

11.72

มี.ค. 2559 CTBC Financial Holding LHFG
ก.ย. 2561 Bank of Baroda

Vijaya Bank

/1

ม.ค. 2562 MUFG

/1

สัดส่วน ราคาซื ้อขาย Implied Implied
ที่ได้ มา (ล้ านบาท) P/BV
P/E

บริ ษัทเป้าหมาย

Mitsubishi UFJ Financial Group

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

Bank Danamon

/2

China Development Financial Holding Corporation
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จากตารางข้ างต้ น สามารถคานวณมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตได้ ดงั นี ้
มูลค่าตามบัญชีหรื อกาไรสุทธิของธนาคารธนชาต
Implied Price Multiple
มูลค่าหุ้นก่อนรวมเงินสดรับจากการปรับโครงสร้ าง
บวก เงินสดรับจากการปรับโครงสร้ าง
มูลค่ าหุ้นตามวิธีเปรี ยบเทียบกับธุรกรรมในอดีต

Implied P/BV Multiple

Implied P/E Multiple

120,727
1.29
156,220
25,912
182,132

11,612
11.72
136,076
25,912
161,988

มูล ค่ า หุ้น ของธนาคารธนชาตที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น ด้ ว ยวิ ธี เ ปรี ย บเที ย บราคาซื อ้ ขายกับ ธุ ร กรรมซื อ้ ขายในอดี ต
(Precedent Transaction Comparable Approach) อยูใ่ นช่วงระหว่าง 161,988 – 182,132 ล้ านบาท
3.5

วิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum of The Parts Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตด้ วยวิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum of the Parts Approach) เป็ นการประเมิน
มูลค่าหุ้นของแต่ละกิจการในกลุม่ ของธนาคารธนชาตที่ธนาคารจะได้ มาจากการทารายการในครัง้ นี ้ เพื่อสะท้ อนมูลค่า
ยุติธรรมของแต่ละกิจการที่ธนาคารจะเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้อย่างเหมาะสม

หมายเหตุ: Dividend Discount Model : วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผล Discounted Cash Flows : วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

ในการประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการในกลุม่ ธนาคารธนชาตด้ วยวิธีรวมส่วนของกิจการ จะเป็ นการคานวณมูลค่าหุ้นของ
ธนาคารธนชาตโดยรวมมูลค่าหุ้นของแต่ละกิจการตามแผนภาพข้ างต้ น โดยวิธีก ารประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ
แต่ละกิจการ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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บริ ษัท

ชื่อย่อ

การถือหุ้นโดย
TBANK

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

TBANK

-

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด

TFUND

ร้ อยละ 75

วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

บริ ษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จากัด

TBROKE

ร้ อยละ 100

วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

วิธีประเมินมูลค่า
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของเงินปันผล

การประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตด้ วยวิธี Sum of the Parts Approach เป็ นการประเมินมูลค่ากิจการแบบแยก
ส่วน โดยคานึงถึงความสามารถในการทากาไรในอนาคตของแต่ละกิจการแยกจากกัน เพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงมูลค่าหุ้น
ตามปั จจัยพืน้ ฐานของแต่ละกิ จ การ จากนัน้ นากระแสเงิ นสดสุทธิ ที่ผ้ ูถื อหุ้นคาดว่าจะได้ รั บของแต่ละกิ จ การ มา
คานวณหามูลค่าปั จจุบนั ด้ วยโดยการคิดลดกระแสเงินสดด้ วยอัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity)
และนามารวมกับมูลค่าปั จจุบันของมูลค่าสุดท้ าย (Terminal Value) ของแต่ละกิจการ ณ ปี สุดท้ ายของระยะเวลา
ประมาณการ จากนัน้ นามูลค่าของกิจการทังหมดมารวมกั
้
นเพื่อให้ ได้ มลู ค่าของส่วนของผู้ถื อหุ้นของกิจการ
อนึ่ง การจัดทาประมาณการทางการเงิน เพื่อใช้ ในการประเมินมูลค่าหุ้นในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพิจารณาหามูลค่า
ยุติธรรมของหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต เพื่อให้ ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติการเข้ าทารายการของ
ธนาคารในครัง้ นี ้เท่านัน้ ไม่สามารถใช้ เป็ นราคาอ้ างอิงนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ ข้างต้ น นอกจากนี ้ หาก
ภาวะเศรษฐกิจและปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญจากสมมติฐานที่
กาหนดขึ ้นในช่วงระยะเวลาประมาณการ มูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตที่ประเมินได้ อาจเปลีย่ นแปลงไป
3.5.1 การประเมินมูลค่ าหุ้นของธนาคารธนชาต (TBANK)
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ นอิ สระพิจ ารณาใช้ วิธี มูลค่าปั จจุบันของเงิ นปั น ผล (Dividend discount model หรื อ ”DDM”)
สาหรับการประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาต ซึง่ เป็ นการประเมินมูลค่าหุ้นจากเงินปั นผลที่ธนาคารธนชาตสามารถ
จ่ายออกจากกาไรสุทธิในแต่ละปี โดยส่วนใหญ่วิธีดงั กล่าวใช้ ในการประเมินมูลค่ากิจการที่มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ที่ชดั เจน และมีการจ่ายเงินปั นผลจริ งอย่างสมา่ เสมอ ซึง่ ในอดีตที่ผา่ นมา ธนาคารธนชาตมีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเป็ นประจาทุกปี นอกจากนี ้ วิธีดงั กล่าวยังเป็ นวิธีที่นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์ใช้ กนั อย่างแพร่หลายในการประเมินมูลค่า
หุ้นของกิจการที่เป็ นสถาบันการเงิน ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณานาวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผลมาใช้
อ้ างอิงในการประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาต
สาหรับการประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตโดยวิธีนี ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของเงินปั น
ผลจ่ายของธนาคารธนชาตในอนาคต โดยนาเอาข้ อมูลกาไรสุทธิที่ได้ จากประมาณการทางการเงินในระยะเวลา 10 ปี
(ปี 2562 – 2571) โดยสมมติฐานที่ใช้ ในการจัดทาประมาณการทางการเงิ น อ้ างอิงจากนโยบายการดาเนินธุรกิจ
แผนการดาเนินงานในอนาคต ประมาณการทางการเงิน และข้ อมูลอื่นๆ ที่ได้ รับจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารของธนาคาร
ธนชาต รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้ มของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง และการพิจารณาข้ อมูลหรื ออัตราส่วนทางการเงินที่
เกิ ดขึน้ จริ งในอดีต โดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ปรั บปรุ งสมมติฐานให้ สะท้ อนถึงสภาวะตลาด การแข่งขันใน
อุตสาหกรรม รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในปั จจุบนั เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative basis)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ทังนี
้ ้ ประมาณการทางการเงินดังกล่าวตังอยู
้ ่บนสมมติฐานที่ว่า ธุรกิจของธนาคารธนชาตจะดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
(Ongoing basis) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญภายใต้ สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ตลอดปี ประมาณการ
โดยการประมาณการดังกล่าวไม่ได้ คานึงถึงแผนงานหรื อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจขึ ้นภายหลังการรวมกิจการกับ
ธนาคาร
สมมติฐานหลักที่ใช้ ในการจัดทาประมาณการทางการเงินของธนาคารธนชาต มีดงั นี ้
1)

เงินให้ สินเชื่อ
เงินให้ สินเชื่อของธนาคารธนชาต แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก ได้ แก่ (1) สินเชื่อภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่า
การเงิน (รวมเรี ยก “สินเชื่อเช่ าซือ้ ”) ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่าซื ้อรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ มีอายุของ
สัญญาโดยเฉลีย่ ประมาณ 3-7 ปี มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ตามที่ระบุในสัญญา และ (2) สินเชื่อทัว่ ไป โดยในช่วง 5 ปี ที่ผา่ น
มา เงินให้ สนิ เชื่อของธนาคารธนชาตมีอตั ราการเติบโต ดังนี ้
สิ นเชื ่อเช่าซื ้อ
ในช่วงปี 2557 - 2559 สินเชื่อเช่าซื ้อของธนาคารธนชาตได้ รับผลกระทบจากนโยบายคืนภาษีรถยนต์คนั แรกของรัฐบาล
ซึ่งส่ง ผลกระทบต่อการเติบโตของตลาดรถยนต์ มือ หนึ่งและมือสองในช่วงเวลาดังกล่าว ภายหลังจากที่โครงการ
ดังกล่าวสิ ้นสุดลงในปี 2559 สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของธนาคารธนชาตเริ่ มมีอตั ราการเติบโตที่สงู ขึ ้น โดยในปี 2560 –
2561 สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของธนาคารธนชาตมีอตั ราการเติบโตคิดเป็ นร้ อยละ 6.2 และร้ อยละ 12.6 ตามลาดับ จาก
การพัฒนาระบบการทางานและภาวะตลาดรถยนต์ที่ปรับตัวดีขึ ้น
สิ นเชื ่อทัว่ ไป
สาหรับสินเชื่อทัว่ ไปของธนาคารธนชาตในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมามีจานวนลดลงจาก 342,468 ล้ านบาทในปี 2557 เป็ น
325,955 ล้ านบาท ในปี 2561 เนื่องจากธนาคารธนชาตหันมามุง่ เน้ นตลาดสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์เป็ นหลัก
เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของสินเชื่อโดยรวมจะพบว่า ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา เงินให้ สนิ เชื่อของธนาคารธนชาตมีอตั รา
การเติบโตเท่ากับร้ อยละ 2.1 และร้ อยละ 5.1 ตามลาดับ โดยในช่วง 3 ปี ข้างหน้ า ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระประมาณ
การเติบโตของสินเชื่อของธนาคารธนชาตอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 5.7 - 6.3 โดยพิจารณาจากประมาณการของผู้บริ หารและ
นโยบายของธนาคารธนชาตที่ยงั คงมุง่ เน้ นการให้ บริ การสินเชื่อรายย่อยในภาวะที่ตลาดสินเชื่อเช่าซื ้อยังมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง จากนันที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ปรับ ประมาณการอัตราการเติบโตของสินเชื่อ ให้ ลดลงเพื่อสะท้ อน
การเติบโตบนฐานเงินให้ สนิ เชื่อที่สงู ขึ ้น จนในปี ที่ 10 ของการประมาณการเงินให้ สินเชื่อของธนาคารธนชาตจะมีอตั รา
การเติบโตเท่ากับร้ อยละ 5.0 ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยของอัตราการเติบโตของเงินให้ สินเชื่อทังระบบในช่
้
วง 5 ปี ที่ผ่านมา
(ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย)
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ตารางสรุปประมาณการเงิ นให้สินเชื ่อรวมของธนาคารธนชาต
(หน่วย: ล้ านบาท)
อัตราการเติบโตของสินเชื่อ
สินเชื่อเช่าซื ้อต่อสินเชื่อทัว่ ไป
สินเชื่อรายย่อยต่อสินเชื่อธุรกิจ

2560
2.1%
50:50

2561
5.1%
53:47
74:26

2562F
5.7%
57:43
76:24

2563F
6.1%
60:40
78:22

2564F
6.3%
62:38
79:21

2565F
6.1%
64:36
80:20

2566F
5.9%
66:34
81:19

2571F
5.0%
68:32
82:12

จากตารางข้ างต้ น ในปี ประมาณการสินเชื่อรายย่อยจะคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 80 ขณะที่สินเชื่อธุรกิจจะคิด
เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 20 ของสินเชื่ อทัง้ หมด ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายและแผนธุรกิ จของธนาคารธนชาตที่
ต้ องการเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อลูกค้ ารายย่อยเป็ นร้ อยละ 80 ในช่วง 3 ปี ข้างหน้ า โดยในปี ที่ผ่านมา ธนาคารธนชาตได้
ลงทุนพัฒนาระบบ Automotive Lending Digital Experience (ALDX) ขึ ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าสินเชื่อ
เช่าซื ้อรถยนต์ให้ ได้ รับบริ การที่สะดวกและรวดเร็ วขึ ้น ซึ่งถือเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึง่ ที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโต
ของเงินให้ สนิ เชื่อของธนาคารธนชาตในอนาคต
2)

ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าเผื่อหนี ้สงสัยสูญ โดยพิจารณาจากอัตราส่วนการตังส
้ ารองหนี ้สูญต่อ เงินให้
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ หรื อ NPL Coverage Ratio โดยในปี 2557 – 2561 ธนาคารธนชาตมีอตั ราส่วนดังกล่าวอยู่
ระหว่างร้ อยละ 123.5 – ร้ อยละ 149.6 ซึ่งแสดงถึงความเพียงพอของการตังส
้ ารองหนี ส้ ญ
ู ในอดีต ทังนี
้ ้ ในปี ประมาณ
การ กาหนดให้ ธนาคารธนชาตมีอตั ราส่วนการตังส
้ ารองหนี ้สูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 120
ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของธนาคารธนชาต
สาหรับเงินให้ สินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ หรื อ NPL ของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 2.3
ของสินเชื่อทังหมด
้
ในปี ประมาณการคาดว่าสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของธนาคารธนชาตในภาพรวมจะ
ปรับตัวลดลงอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 1.8 – 2.2 ของสินเชื่อทังหมดจากการเพิ
้
่มขึ ้นของสัดส่วนสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ซงึ่ เป็ น
เงินให้ สินเชื่อที่มี NPL ในระดับต่า ซึ่งเป็ นผลจากการใช้ เครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยงและมาตรฐานการพิจารณา
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของธนาคารธนชาต

3)

รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ประกอบด้ วยเงินสดที่เป็ นสภาพคล่องของธนาคาร ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2561 มีจานวนเท่ากับ 94,577 ล้ านบาท และ 95,257 ล้ านบาท ตามลาดับ ในปี ประมาณการกาหนดให้ ใน
กรณีที่ธนาคารธนชาตมีเงินสดส่วนที่เหลือจากการดาเนินงานภายหลังการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ธนาคารธนชาต
จะนาเงินดังกล่าวไปชาระคืนหนี ้สินหรื อเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารเพื่อลดต้ นทุนทางการเงิน ก่อนนามาลงทุนในรายการ
ระหว่า งธนาคารและตลาดเงิ น เพื่ อ เพิ่ ม มูลค่า กิ จ การผ่า นการใช้ สิน ทรั พ ย์ แ ละการจัด หาเงิ น ทุน อย่า งเหมาะสม
(Balance Sheet Optimization)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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4)

เงินรับฝาก
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินรับฝาก โดยพิจารณาจากอัตราส่วนเงินให้ สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (Loan to
Deposit Ratio หรื อ “LDR”) ควบคูก่ บั การพิจารณาอัตราการเติบโตของเงินรับฝากของธนาคารธนชาตในอดีต โดยในปี
2559 – 2561 ที่ผา่ นมา ธนาคารธนชาตมีอตั ราการเติบโตของเงินรับฝากเท่ากับร้ อยละ 1.1 ร้ อยละ 5.9 และร้ อยละ 5.0
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาเท่ากับร้ อยละ 4.0 ต่อปี
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินรับฝากในปี 2562 ให้ มีอตั ราการเติบโตเท่ากับร้ อยละ 3.0 ต่ากว่าค่าเฉลีย่
ของอัตราการเติบโตของเงินรับฝากในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา เพื่อสะท้ อนการลดลงของเงินฝากประจาในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี
2562 จากนัน้ กาหนดให้ อตั ราการเติบโตของเงินรับฝากทยอยปรับเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 4.0 ในปี 2571 ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย่
ของอัตราการเติบโตของเงิ นรั บฝากในช่วงปี 2559 - 2561 และสอดคล้ องกับอัตราการเติบโตของเงิ น รั บ ฝากของ
อุตสาหกรรมในช่วง 5 ปี ผา่ นมา
อัตราการเติบโตเงินรับฝาก
Loan to Deposit Ratio

2560
5.9%
93%

2561
5.0%
93%

2562F
3.0%
95%

2563F
3.1%
98%

2564F
3.2%
101%

2565F
3.3%
104%

2566F
3.4%
106%

2571F
4.0%
115%

จากตารางข้ างต้ น ในปี ประมาณการคาดว่าธนาคารธนชาตจะมีประสิทธิภาพการปล่อยสินเชื่อที่ดีขึ ้น ดังจะเห็นได้ จาก
อัตราส่วน LDR ของธนาคารธนชาตที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ ้นจากร้ อยละ 93 ณ สิ ้นปี 2561 เป็ นร้ อยละ 115 ในปี ที่ 10
ของการประมาณการ ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวเทียบเคียงได้ กบั ค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศซึง่ มี
อัตราส่วน LDR อยูร่ ะหว่างร้ อยละ 89 - ร้ อยละ 113 ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
อัตราการเติบโตเงินรับฝาก
Loan to Deposit Ratio

2560
5.9%
93%

2561
5.0%
93%

2562F
3.0%
95%

2563F
3.1%
98%

2564F
3.2%
101%

2565F
3.3%
104%

2566F
3.4%
106%

2571F
4.0%
115%

จากตารางข้ างต้ น ในปี ประมาณการคาดว่าธนาคารธนชาตจะมีประสิทธิภาพการปล่อยสินเชื่อที่ดีขึ ้น ดังจะเห็นได้ จาก
อัตราส่วน LDR ของธนาคารธนชาตที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ ้นจากร้ อยละ 93 ณ สิ ้นปี 2561 เป็ นร้ อยละ 115 ในปี ที่ 10
ของการประมาณการ ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวเทียบเคียงได้ กบั ค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศซึง่ มี
อัตราส่วน LDR อยูร่ ะหว่างร้ อยละ 89 - ร้ อยละ 113 ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
5)

รายได้ ดอกเบีย้
รายได้ ดอกเบีย้ ของธนาคารธนชาต ประกอบด้ วย ดอกเบีย้ รั บจากเงิ นให้ สินเชื่ อ ดอกเบีย้ รั บจากรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน และดอกเบี ้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี ้ โดยสมมติฐานที่ใช้ ประมาณการรายได้ ดอกเบี ้ยแต่
ละประเภท มีดงั นี ้
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▪

รายได้ดอกเบีย้ จากเงิ นให้สินเชื ่อ
ในปี 2558 – 2561 ธนาคารธนชาตมี อัตราดอกเบี ย้ รั บ บนเงิ น ให้ สิน เชื่ อ สุท ธิ เท่า กับ ร้ อยละ 5.8 – 5.9 ในปี
ประมาณการคาดว่าอัตราดอกเบี ้ยรับจะเท่ากับร้ อยละ 5.8 และทยอยปรับเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเป็ นร้ อยละ 5.9 ตาม
การเพิ่มขึ ้นของสัดส่วนสินเชื่อเช่าซื ้อ ซึง่ เป็ นสินเชื่อที่มีอตั ราดอกเบี ้ยรับที่สงู กว่าสินเชื่อทัว่ ไป

▪

รายได้ดอกเบีย้ จากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ น
สาหรับอัตราดอกเบี ้ยรับจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน กาหนดให้ เท่ากับร้ อยละ 1.9 ต่อปี เท่ากับ
ค่าเฉลีย่ ของอัตราดอกเบี ้ยรับในปี 2560 – 2561

▪

รายได้ดอกเบีย้ จากเงิ นลงทุนในตราสารหนี ้
เงินลงทุนที่มีดอกเบี ้ยโดยส่วนใหญ่ของธนาคารธนชาต เป็ นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และตรา
สารหนีภ้ าคเอกชน ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ ดอกเบีย้ จากเงิ นลงทุน โดยกาหนดอัตรา
ดอกเบี ้ยรับเฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 1.9 เท่ากับค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี ้ยรับจากเงินลงทุนในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี
2559 – 2561)

ตารางสรุปประมาณการอัตราดอกเบี ้ยรับของสินทรัพย์แต่ละประเภท
รายได้ ดอกเบี ้ย
▪ เงินให้ สินเชื่อ
▪ รายการระหว่างธนาคาร
▪ เงินลงทุนในตราสารหนี ้

6)

2560
5.8%
1.9%
1.9%

2561
5.8%
1.8%
1.8%

2563F
5.8%
1.9%
1.9%

2562F
5.8%
1.9%
1.9%

2564F
5.9%
1.9%
1.9%

2565F
5.9%
1.9%
1.9%

2566F
5.9%
1.9%
1.9%

2571F
5.9%
1.9%
1.9%

รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ ประกอบด้ วย รายได้ 2 ส่วน ดังนี ้
▪

รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การจากธุรกิจพาณิชย์ ซึง่ ประกอบด้ วย รายได้ คา่ ธรรมเนียมจากการรับรองอาวัลและ
การค ้าประกัน ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และค่าธรรมเนียมรับค่าเบี ้ยประกันภัย เป็ นต้ น ซึ่งในปี ประมาณการ
กาหนดให้ มีอตั ราการเติบโตเท่ากับร้ อยละ 5.4 ต่อปี เท่ากับอัตราการเติบโตเฉลี่ย (Compound Annual Growth
Rate หรื อ CAGR) ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา

▪

รายได้ ค่าธรรมเนียมเกี่ ยวกับธุรกิ จเช่าซื ้อ กาหนดให้ เท่ากับร้ อยละ 0.4 ของเงิ นให้ สินเชื่ อเช่าซือ้ อ้ างอิงจาก
สัดส่วนเฉลีย่ ในปี 2558 – 2561
รายได้ ค่าธรรมเนียม
▪ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
▪ ธุรกิจเช่าซื ้อ
รายได้ ค่าธรรมเนียมรวม

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

2560
5,476
1,396
6,872

2561
6,377
1,449
7,826

2562F
6,718
1,663
8,382

2563F
7,078
1,865
8,943

2564F 2565F 2566F
7,456 7,855 8,275
2,072 2,281 2,487
9,528 10,136 10,762

2571F
10,739
3,425
14,164
101201
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7)

รายได้ จากการดาเนินงานอื่น
รายได้ จากการดาเนินงานอื่น ประกอบด้ วย กาไร(ขาดทุน)จากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ กาไร
(ขาดทุน)จากเงินลงทุน กาไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย รายได้ เงินปั นผล และรายได้ จากการดาเนินงานอื่นๆ ซึ่ง
ในปี ประมาณการกาหนดให้ เท่ากับ 2,761 ล้ านบาท อ้ างอิงจากค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2557 – 2561) ทังนี
้ ้
รายได้ เงินปั นผลจะคานวณเฉพาะเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนที่คงเหลืออยู่ภายหลังการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ ตาม
เงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายหุ้น

8)

ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยจ่ายของเงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ตราสารหนี ้และ
เงินกู้ยืม ซึง่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราดอกเบี ้ยจ่ายโดยอ้ างอิงจากข้ อมูลที่เกิดขึ ้นจริ งในอดีต ดังนี ้
▪

อัตราดอกเบีย้ เงิ นฝาก กาหนดให้ เท่ากับร้ อยละ 1.25 ในปี 2562 อ้ างอิงจากค่าเฉลีย่ ของอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากใน
ปี 2560 – 2561 จากนันก
้ าหนดให้ อตั ราดอกเบี ้ยเงินฝากทยอยปรับเพิ่มขึ ้น 15 Basis Point เป็ นร้ อยละ 1.40 ต่อ
ปี ในปี สดุ ท้ ายของการประมาณการ ทังนี
้ ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระประเมินว่า อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากโดยรวม
ของธนาคารธนชาตในระยะยาวจะปรับเพิ่มขึ ้นไม่มากนัก เนื่องจากถึงแม้ สถานการณ์ การแข่งขันด้ านเงินรับฝาก
จะเพิ่มสูงขึ ้นในอนาคต แต่ธนาคารธนชาตก็มีนโยบายบริ หารความเสี่ยงโดยการมุ่งเน้ น ขยายฐานเงินฝากใน
บัญชีเดินสะพัดและเงินฝากออมทรัพย์ (Current Account-Saving Account หรื อ CASA) ซึง่ จากข้ อมูลในอดีตที่
ผ่านมา พบว่า ธนาคารธนชาตสามารถเพิ่มอัตราส่วนของเงินฝากประเภทดังกล่าวได้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะส่งผลให้
ธนาคารธนชาตมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมแม้ อยูใ่ นภาวะดอกเบี ้ยขาขึ ้นหรื อภาวะที่มีการแข่งขันสูง

▪

อัตราดอกเบีย้ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ น กาหนดให้ เท่ากับร้ อยละ 1.0 ต่อปี เท่ากับค่าเฉลีย่ ระยะยาว
ในปี 2558 – 2561

▪

อัตราดอกเบี ้ยของตราสารหนี ้และเงินกู้ยืม กาหนดให้ เท่ากับร้ อยละ 4.8 ต่อปี เท่ากับค่าเฉลีย่ ระยะยาวในปี 2558
– 2561

▪

ส่ว นเงิ น น าส่ง กองทุน เพื่ อ การฟื ้น ฟู แ ละพัฒ นาระบบสถาบัน การเงิ น และสถาบัน คุ้ม ครองเงิ น ฝาก (FIDF)
กาหนดให้ เท่ากับร้ อยละ 0.5 ของเงินรับฝาก

ตารางสรุปประมาณการอัตราดอกเบี ้ยรับ ดอกเบี ้ยจ่าย และส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ย
อัตราดอกเบี ้ยรับเฉลี่ย
อัตราดอกเบี ้ยจ่ายเฉลี่ย/1
ส่ วนต่ างอัตราดอกเบีย้
/1

202

2560
4.8%
1.8%
3.0%

2561
4.7%
1.8%
3.0%

2562F
4.8%
1.8%
3.0%

2563F
4.9%
1.8%
3.1%

2564F
5.0%
1.8%
3.1%

2565F
5.0%
1.8%
3.2%

2566F
5.1%
1.9%
3.2%

2571F
5.2%
2.0%
3.3%

อัตราดอกเบี ้ยจ่ายของหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยทังหมด
้
ซึง่ ได้ แก่ เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
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9)

ค่ าใช้ จ่ายค่ าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมบริ การ กาหนดให้ เท่ากับร้ อยละ 53 ของรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ อ้ างอิงจากค่าเฉลี่ย
ของอัตราส่วนที่เกิดขึ ้นจริ งในปี 2559 – 2561

10)

ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่
และอุปกรณ์ ค่าภาษี อากร และค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานอื่นๆ
ในการประมาณการค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากอัตราส่วนค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน
ต่อรายได้ (Cost to Income) โดยในปี 2560 – 2561 ธนาคารธนชาตมีคา่ ใช้ จา่ ยในการดาเนินงานคิดเป็ นประมาณร้ อย
ละ 52.0 และร้ อยละ 51.4 ของรายได้ ตามลาดับ ซึ่งปรับตัวลดลงจากในปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 54.3 ของรายได้ จาก
การดาเนินงาน ทังนี
้ ้ ในการคานวณอัตราส่วนดังกล่าว ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระคานวณโดยไม่รวมเงินปั นผลรับจาก
เงินลงทุนที่จาหน่ายออก ในรายได้ จากการดาเนินงาน
ในปี 2562 ซึง่ เป็ นปี แรกของการประมาณการ กาหนดให้ คา่ ใช้ จ่ายในการดาเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 51 ของรายได้ เท่ากับ
ในปี 2561 เนื่องจากธนาคารธนชาตมีการบันทึกผลประโยชน์พนักงานหลังเกษี ยณเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 2 ปี 2562
จากนันก
้ าหนดให้ คา่ ใช้ จ่ายดังกล่าวทยอยปรับตัวลดลงจนเหลือร้ อยละ 46 ของรายได้ ในปี ที่ 10 ของการประมาณการ
ซึง่ เป็ นผลจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) เมื่อธนาคารธนชาตมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ ้นตามการเติบโต
ของเงินให้ สนิ เชื่อ อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารธนชาตในด้ านต่างๆ
เช่น การปรับลดสาขา หรื อการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานต่างๆ ให้ เป็ นระบบอัตโนมัติมากขึ ้นเพื่อให้ บริ การแก่
ลูกค้ าได้ รวดเร็ วและแม่นยามากขึ ้น ทังนี
้ ้ อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายดาเนินงานต่อรายได้ ในช่วงปี ประมาณการยังคงสูงกว่า
ค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรมซึง่ เป็ นกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศซึง่ อยู่ระหว่างร้ อยละ 43 – 45 ในช่วง 3 ปี
ที่ผา่ นมา
TBANK Cost to Income

2560
52%

2561
51%

2562F
51%

2563F
50%

2564F
49%

2565F
48%

2566F
47%

2571F
46%

หมายเหตุ: อัตราส่วน Cost to income ที่แสดงข้ างต้ น คานวณโดยไม่รวมเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนที่จาหน่ายออก ในรายได้ จากการดาเนินงาน

11)

ต้ นทุนความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ (Credit Cost)
ต้ นทุนความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ ประกอบด้ วย การเพิ่มขึ ้นของการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ และหนี ้สูญตัด
จาหน่าย ซึง่ มีสมมติฐานในการประมาณการ ดังนี ้

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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▪
▪

12)

การเปลีย่ นแปลงของค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ เป็ นไปตามประมาณการค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในข้ อ (2) ข้ างต้ น
หนี ้สูญตัดจาหน่าย แบ่งเป็ น การตัดจาหน่ายหนี ้สูญของสินเชื่อเช่าซื ้อและสินเชื่อทัว่ ไป เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ ว
การตัดจาหน่ายหนี ้สูญในปี ประมาณจะเท่ากับร้ อยละ 0.8 - ร้ อยละ 0.9 ของเงินให้ สนิ เชื่อทังหมด
้
ซึง่ เท่ากับอัตรา
การตัดจาหน่ายหนี ้สูญที่เกิดขึ ้นจริ งในปี 2560 – 2561

ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ในปี ที่ผา่ นมา ธนาคารธนชาตได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซงึ่ เป็ นผลจากการควบรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย
จากัด (มหาชน) ทังนี
้ ้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงั กล่าวได้ สิ ้นสุดลงในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ทาให้ ตงแต่
ั ้ ช่วงครึ่งหลังของปี
2561 ธนาคารธนชาตจะเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามอัตราปกติ ดังนัน้ ในปี ประมาณการจึงกาหนดให้ อตั ราภาษีเงินได้
นิติบคุ คลเท่ากับร้ อยละ 20 ของกาไรก่อนภาษี
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สรุ ปประมาณการผลการดาเนินงานของธนาคารธนชาตในปี 2562 – 2571
ปี ประมาณการ
TBANK งบกำไรขำดทุน
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายได้ ดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย
รำยได้ ดอกเบีย้ สุทธิ

5

10
2571F

53,906
17,875
36,032

57,047
18,936
38,112

73,342
24,590
48,753

9,528
3,959
5,570
2,775
42,329

10,136
4,176
5,960
2,775
44,767

10,762
4,405
6,358
2,775
47,244

14,164
5,751
8,413
2,775
59,941

19,785
5,976

20,538
6,362

21,356
6,679

22,340
6,971

27,380
9,481

13,619
(2,724)
10,895

14,207
(2,841)
11,365

15,428
(3,086)
12,343

16,732
(3,346)
13,385

17,933
(3,587)
14,347

23,079
(4,616)
18,463

100
2,933
13,911

79
10,974

72
11,438

74
12,417

77
13,462

80
14,427

80
18,543

16,798

18,880

20,183

21,790

23,411

24,904

32,561

2562F

1

2563F

2

2564F

3

2560

2561

41,282
14,144
27,138

42,806
14,440
28,365

45,406
14,839
30,567

47,945
15,941
32,004

50,847
16,863
33,984

รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้ จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริ การ
รำยได้ ค่ำธรรมเนียมและบริ กำรสุทธื
รายได้ จากการดาเนินงานอืน่
รวมรำยได้ จำกกำรดำเนินงำน

6,872
2,929
3,943
2,980
34,061

7,826
3,361
4,465
1,753
34,583

8,382
3,541
4,841
2,775
38,183

8,943
3,753
5,189
2,775
39,968

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ

17,702
5,935

17,785
4,465

19,303
5,261

กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรั บปี

10,424
(11)
10,413

12,333
(1,456)
10,878

เงินปันผลรั บจาก TBROKE
เงินปันผลรั บบริ ษัทที่จะจาหน่ายออก/1
กำไรสำหรั บปี ตำมงบกำรเงิน

90
2,632
13,135

กำไรก่ อนกำรตัง้ สำรองฯ

16,359

2565F

4

2566F

หมายเหตุ: /1 ประกอบด้ วยเงินปั นผลรับจากบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอื่นที่จะจาหน่ายออกตามแผนการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ และเงินปั นผลรับจาก TFUND

สรุ ปประมาณการฐานะการเงินของธนาคารธนชาตในปี 2562 – 2571
ปี ประมาณการ
TBANK รำยกำรที่สำคัญในงบดุล
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อ-สุทธิ
สินทรั พย์ อนื่
สินทรั พย์ รวม

94,577
157,448
646,217
56,218
954,460

1
2
3
4
5
10
2561
2562F
2563F
2564F
2565F
2566F
2571F
(*)
95,257
95,257
95,257
95,257
95,257
95,257
95,257
148,773 148,773 148,773 148,773 148,773 148,773 148,773
680,584 720,813 765,723 814,547 865,192 917,234 1,190,254
51,466
52,128
52,465
53,400
54,484
55,670
60,859
976,080 1,016,970 1,062,218 1,111,978 1,163,706 1,216,934 1,495,143

เงินรั บฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี ้สินอืน่
หนีส้ นิ รวม

717,807
69,809
20,005
22,453
830,074

753,945
55,964
20,005
23,068
852,982

2560

776,563
56,997
31,574
22,855
887,989

800,617
66,549
36,865
23,183
927,214

826,221 853,502 882,600 1,061,279
77,470
88,581
99,318 137,303
42,915
49,069
55,017
76,059
23,764
24,185
24,673
27,209
970,370 1,015,338 1,061,608 1,301,850

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
60,649
60,649
60,649
60,649
60,649
60,649
60,649
สารองตามกฎหมาย
4,259
4,954
5,205
5,472
5,759
6,065
6,065
กาไรสะสม
55,776
52,173
57,806
63,562
69,879
76,332
83,290
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผู้ถือหุ้น
3,702
5,322
5,322
5,322
5,322
5,322
5,322
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
124,385 123,098 128,981 135,005 141,608 148,368 155,326
หมายเหตุ (*) : หลังปรับปรุ งผลกระทบจากการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจโดยการจาหน่ายเงินลงทุนบางส่วนออกตามเงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายหุ้น

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

60,649
6,065
121,258
5,322
193,293
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การประเมินมูลค่ าหุ้นของธนาคารธนชาตด้ วยวิธีมูลค่ าปั จจุบันของเงินปั นผล
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผล โดยการนาเอาเงิน
ปั นผลที่คาดว่าจะได้ รับในปี ประมาณการมาคิดลดให้ เป็ นมูลค่าปั จจุบนั จากนันบวกด้
้
วยมูลค่ากิจการในปี สดุ ท้ าย
(Terminal Value) ซึ่งอ้ างอิงจากอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) ของธนาคารพาณิชย์ทงหมด
ั้
เพื่อใช้ เป็ นตัวแทนของราคาหุ้นทังหมดในปี
้
สดุ ท้ าย จากนันน
้ ามาคิดลดด้ วยอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Cost of
equity) ซึ่งคานวณจากแบบจาลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยการประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคาร
ธนชาตด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผล มีสมมติฐานที่สาคัญดังนี ้
อัตราการจ่ ายเงินปั นผล
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราการจ่ายเงินปั นผลของธนาคารธนชาตในอนาคต โดยใช้ สมมติฐานว่า
ธนาคารธนชาตจะจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่มากที่สดุ โดยจะยังคงรักษาอัตราส่วนเงินกองทุนทังหมดต่
้
อ
สินทรัพย์เสีย่ ง (Capital Adequacy Ratio หรื อ CAR) ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 17.5 ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย่ เงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสีย่ งของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทยในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
ค่าเฉลี่ย CAR ย้ อนหลัง 3 ปี
/1

KBANK
17.5%

BBL
18.0%

KTB
17.5%

SCB
17.1%

BAY
15.0%

ค่าเฉลี่ย/1
17.5%

ไม่รวมค่าเฉลี่ย CAR ของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อ BAY เนื่องจากมีคา่ ต่ากว่าค่าเฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อย่างมีนยั สาคัญ

จากสมมติฐานดังกล่าว อัตราการจ่ายเงินปั นผลของธนาคารธนชาตในช่วงปี ประมาณการ 2562 – 2571 จะอยูร่ ะหว่าง
ร้ อยละ 46 – 58 คิดเป็ นค่าเฉลี่ยของอัตราการจ่ายเงินปั นผลในช่วง 10 ปี ข้างหน้ าเท่ากับร้ อยละ 51.4 สอดคล้ องกับ
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของธนาคารธนชาตในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งธนาคารธนชาตมีอตั ราการจ่ายเงินปั น
ผล (Dividend Payout Ratio) ที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากร้ อยละ 31.3 ของกาไรสุทธิในปี 2557 เป็ นร้ อยละ 47.6 ของ
กาไรสุทธิในปี 2561
เงินกองทุนส่ วนเกิน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ธนาคารธนชาตมี เ งิ น กองทุน ตามเกณฑ์ BASEL III ทัง้ สิน้ 131,859 ล้ า นบาท และมี
สินทรัพย์เสี่ยงจานวน 677,937 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้ อยละ 19.5 และคาด
ว่าอัตราส่วนดังกล่าวจะลดลงเหลือประมาณร้ อยละ 18.4 หลังการปรับโครงสร้ างโดยการจาหน่ายเงินลงทุนบางส่วน
ตามเงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายหุ้น ซึง่ ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดไว้ ที่ร้อยละ 10.375 ใน
กรณี ที่ธนาคารธนชาตต้ องการรั กษาอัตราส่วนเงิ นกองทุน ขัน้ ต่า ที่ร้ อยละ 17.5 ตามสมมติฐานข้ างต้ นเพื่อรั ก ษา
ความสามารถในการแข่งขันกับธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาว่า ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธนาคารธนชาตมีเงินกองทุนส่วนเกิน (Excess Capital) ซึ่งเป็ นเงินกองทุนส่วนที่เกินกว่าร้ อยละ 17.5
โดยถื อว่าเงินกองทุนส่วนเกินดังกล่าวเป็ นเงินปั นผลพิเศษที่ผ้ ูถื อหุ้นจะได้ รับ ซึ่งจะไม่นาไปรวมในรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินเพื่อการหารายได้ ดอกเบี ้ยในอนาคต
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จากสมมติฐานข้ างต้ น เงินทุนส่วนเกิน หรื อ Excess Capital ของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ภายหลัง
การปรับโครงสร้ าง) จะเท่ากับ 6,263 ล้ านบาท ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจะนาเงินทุนส่วนเกินนี ้ไปรวมกับมูลค่า
ปั จจุบนั ของเงินปั นผลสาหรับการคานวณมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาต
ทังนี
้ ้ จากนโยบายการดารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงข้ างต้ น ธนาคารธนชาตจะมีเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของ
เจ้ าของ (Common Equity Tier 1) ในปี ประมาณการอยู่ในช่วงระหว่างร้ อยละ 13.6 – 14.6 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ชนต
ั ้ ่าของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ กาหนดไว้ ที่ร้อยละ 6.375 และเทียบเคียงได้ อตั ราส่วนของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของ
ประเทศไทยซึง่ อยูร่ ะหว่างร้ อยละ 13.6 - 16.3 ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
มูลค่ ากิจการในปี สุดท้ าย
มูลค่ากิจการ ณ ปี ประมาณการสุดท้ าย (Terminal value) เท่ากับ 198,219 ล้ านบาท ซึ่งคานวณจากอัตราส่วนราคา
ตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) ของกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ซึง่ มีจานวน 5 บริ ษัท ประกอบด้ วย BBL,
BAY, KBANK, KTB, และ SCB โดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระพิจารณาใช้ P/BV Ratio ที่ 1.06 เท่า ซึ่งเป็ นค่ากลาง
ของค่าเฉลีย่ P/BV Ratio ของกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในช่วง 1 เดือน – 12 เดือนที่ผา่ นมา เป็ นตัวแทนของการ
กาหนดมูลค่ากิจการในปี สดุ ท้ าย ซึง่ เปรี ยบเสมือนว่า ธนาคารธนชาตได้ ขายสินทรัพย์และหนี ้สินทังหมดที
้
่ราคาดังกล่าว
ณ ปี สุดท้ ายของการประมาณการ (Liquidation Value) ทัง้ นี ้ มูลค่ากิ จการ ณ ปี ประมาณการสุดท้ ายที่คานวณได้
ข้ างต้ น เทียบเท่ามูลค่าหุ้นต่อกาไรสุทธิ (P/E) ที่ 10.74 เท่า ซึ่งเทียบเคียงได้ กับอัตราส่วน P/E ของธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ในช่วง 1 เดือน - 12 เดือนที่ผา่ นมา ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 10.57 – 11.16 เท่า
นอกจากนี ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ทาการประเมินช่วงของ P/BV Ratio ที่เหมาะสมอีกวิธีหนึ่งผ่านการวิเคราะห์
การถดถอยอย่างง่าย (Simple Linear Regression) บนความสัมพันธ์ ระหว่าง P/BV Ratio กับ Return on Average
Equity (“ROAE”) โดยใช้ ข้อมูลรายไตรมาสของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 10 ปี เพื่อ
คัดเลือกธนาคารพาณิชย์ที่แสดงคุณสมบัติ ทางสถิติได้ ดี เช่น R-Square, F-statistic, t-statistic เป็ นตัวแทนกลุม่ โดย
จากการวิเคราะห์ ทางสถิติ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระคานวณช่วง P/BV Ratio ที่เหมาะสมของธนาคารธนชาตอยู่
ในช่วงระหว่าง 1.06 – 1.08 เท่า สาหรับกรณีที่ธนาคารธนชาตมี ROAE อยูร่ ะหว่างร้ อยละ 10.0 – 10.2 ในปี ที่ 10 ของ
การประมาณการ ดังนัน้ การประมาณการมูลค่ากิจการในปี สดุ ท้ ายโดยใช้ P/BV Ratio ที่ 1.06 เท่า จึงเป็ นสมมติฐานที่
ยอมรับได้
อัตราคิดลด (Discount Rate)
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระใช้ อตั ราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of equity: Ke) เป็ นอัตราคิดลดที่ใช้ ในการ
คานวณมูลค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผล โดยอัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระใช้ ในการ
คานวณมาจากแบบจาลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีสตู รการคานวณ ดังนี ้
อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity) = Rf + β(Rm – Rf)
โดยที:่

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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Rf
β

=
(Beta)

Rm

=
=

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ปี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่ง
เท่ากับร้ อยละ 1.99
ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนของหุ้นทังหมดในกลุ
้
ม่ ธนาคารพาณิชย์เทียบกับผลตอบแทน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้ อนหลัง 5 ปี ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 0.94 (ที่มา: Bloomberg)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระยะเวลา 15 ปี (Market
Return) ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 10.62 (การคานวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ)

จากสูตรการคานวณข้ างต้ น อัตราคิดลดซึง่ เท่ากับอัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of equity) เท่ากับร้ อย
ละ 10.14 นามาใช้ คิดลดเงินปั นผลที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคต ดังนี ้
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของเงินปันผล (ล้ านบาท)
ประมาณการกาไรสุทธิ
ประมาณการเงินปั นผล
มูลค่ากิจการ ณ ปี สดุ ท้ าย
อัตราคิดลด
มูลค่าปัจจุบนั ของเงินปันผล
บวก เงินกองทุนส่วนเกิน
บวก เงินสดรับจากการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ
มูลค่ าหุ้นของธนาคารธนชาต (กรณีฐาน)

2562F
10,895
5,012

2563F
11,365
5,342

2564F
12,343
5,739

2565F
13,385
6,626

2566F
14,347
7,389
ร้อยละ

2571F
18,463
10,616
198,219
10.14
118,863
6,263
25,912
151,038

จากการประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผล (DDM) โดยการกาหนดสมมติฐานที่
กล่าวข้ างต้ น จะได้ มลู ค่าหุ้นของธนาคารธนชาตในกรณีฐานเท่ากับ 151,038 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เงินปั นผลจ่ายของธนาคาร
ธนชาตตามที่แสดงข้ างต้ น เป็ นการประมาณการเงินปั นผลจ่ายภายหลังการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจภายใต้ สมมติฐาน
ที่กาหนดไว้ เท่านัน้
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ทาการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น โดยการ
ปรับสมมติฐานนโยบายการรักษาอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งขันต
้ ่าตลอดระยะเวลาประมาณการ จากกรณี
ฐานที่ ร้ อยละ 17.5 เป็ น ระหว่า งร้ อยละ 17.0 – 18.0 ซึ่ง เท่า กับ ช่วงต่า สุดและสูงสุด ของอัตราส่ว นเงิ น กองทุนต่อ
สินทรัพย์เสีย่ งของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ซึง่ จะทาให้ มลู ค่าหุ้นเปลีย่ นแปลงไปดังนี ้
การวิเคราะห์ความไว
มูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาต (ล้ านบาท)

นโยบายอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงขันต
้ ่า
ร้ อยละ 18.0
ร้ อยละ 17.5
ร้ อยละ 17.0
148,803
151,038
153,278

จากตารางข้ างต้ นจะพบว่า ในกรณีที่อตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงขันต
้ ่าอยู่ระหว่างร้ อยละ 17.0 ถึงร้ อยละ
18.0 มูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตจะอยูร่ ะหว่าง 148,803 – 153,278 ล้ านบาท
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3.5.2 การประเมินมูลค่ าหุ้นของบลจ.ธนชาต (TFUND)
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระพิจารณาใช้ วิธีมูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows หรื อ ”DCF”)
สาหรับการประเมินมูลค่าหุ้นของบลจ.ธนชาต ซึ่งเป็ นการประเมินมูลค่าหุ้นโดยคานึงถึงความสามารถในสร้ างกระแส
เงินสดในอนาคต โดยการคานวณกระแสเงินสดที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับจากการดาเนินงานในอนาคต แล้ วนามาคิดลดให้ เป็ น
มูล ค่ า ปั จ จุ บัน โดยกระแสเงิ น สดสุท ธิ ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น คาดว่ า จะได้ รั บ ในอนาคต (Free cash flows to Equity: FCFE)
ประกอบด้ วยกระแสเงินสด 2 ส่วนหลัก คือ กระแสเงินสดจากช่วงระยะเวลาประมาณการ 5 ปี ตังแต่
้ เดือนมกราคม
2562 – ธันวาคม 2566 และมูลค่ากิจการ ณ ปี ประมาณการสุดท้ าย (Terminal value) ซึง่ อ้ างอิงจากกระแสเงินสดต่อผู้
ถือหุ้น ณ ปี ประมาณการสุดท้ ายเป็ นตัวแทนของกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจัดทาประมาณการทางการเงินขึ ้น โดยอ้ างอิงจากข้ อมูลและสมมติฐานที่ได้ รับจากบลจ.ธน
ชาต รวมถึงการศึกษาข้ อมูลหรื ออัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญที่เกิดขึน้ จริ งในอดีต ข้ อมูลสถิตของอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบลจ.ธนชาต โดยประมาณการทางการเงินนีต้ งอยู
ั ้ บ่ นสมมติฐานว่า บลจ.ธนชาต ยังคง
ดาเนินกิจการต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Basis) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนยั สาคัญเกิดขึ ้น รวมทัง้
เป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ ปัจจุบนั โดยที่ไม่ได้ คานึง การเปลี่ยนแปลงของแผนงานที่อาจเกิดขึ ้นใน
อนาคตภายหลังการรวมกิจการกับธนาคาร
สมมติฐานในการจัดทาประมาณการทางการเงิน ในครัง้ นี ้ถูกกาหนดขึ ้นภายใต้ สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั
หากภาวะเศรษฐกิจและปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ
จากสมมติฐานที่กาหนดไว้ ราคาหุ้น บลจ.ธนชาต ที่ประเมินได้ ตามวิธีนี ้จะเปลีย่ นแปลงไปด้ วยเช่นกัน
สมมติฐานสาคัญที่ใช้ ในการจัดทาประมาณการทางการเงินของบลจ.ธนชาต สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1)

อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ภายใต้ การบริหารจัดการ
บลจ.ธนชาต ให้ บริ การบริ หารจัดการกองทุน 3 ประเภท ได้ แก่ กองทุนรวม (Mutual Fund) กองทุนส่วนบุคคล (Private
Fund) และกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ (Provident Fund) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรั พย์ ภายใต้ การบริ หาร
จัดการ (Asset under Management: AuM หรื อ “สินทรั พย์ กองทุน ”) ของบลจ.ธนชาต เท่ากับ 221,347 ล้ านบาท
โดยแบ่งออกเป็ นกองทุนแต่ละประเภท ดังนี ้
สินทรัพย์ภายใต้ การบริ หารจัดการ ณ 31 ธันวาคม 2561
13,573 , 6%
191,660 , 87%

กองทุนรวม

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

16,114 , 7%

กองทุนส่วนบุคคล

กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

109209

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บลจ.ธนชาตมีสนิ ทรัพย์กองทุนรวมร้ อยละ 87 กองทุนสารองเลี ้ยงชีพร้ อยละ 7 และกองทุน
ส่วนบุคคลร้ อยละ 6 ตามลาดับ โดยในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา สินทรัพย์กองทุนของบลจ.ธนชาต มี อตั ราการเติบโตเฉลี่ย
(Compound Annual Growth Rate หรื อ CAGR) เท่ากับร้ อยละ 10.7 ต่อปี แต่หากพิจารณาในช่วง 2 ปี ลา่ สุด (ปี 2560
– 2561) สินทรัพย์ กองทุนของบลจ.ธนชาตมีอตั ราการเติบโตเท่ากับร้ อยละ 8.2 ต่อปี โดยสินทรัพย์กองทุน ณ สิ ้นปี
2561 ลดลงจากปี ก่อนจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี ้ ขณะที่ภาพรวมของสินทรัพย์กองทุนทัง้
ประเทศในช่วง 5 ที่ผา่ นมามีอตั ราการเติบโตอยูท่ ี่ร้อยละ 11.7 ต่อปี (ทีม่ า: สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน)
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระพิจารณาใช้ สมมติฐานอัตราการเติบโตของสินทรัพย์กองทุนในกรณีฐานเท่ากับร้ อยละ 10.0
ต่อปี เนื่องจากผู้บริ หารยังมีนโยบายรักษาอัตราการเติบโตของสินทรัพย์กองทุนเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด โดย
คาดว่าบลจ.ธนชาตจะมีการออกกองทุนใหม่เพิ่มขึ ้นซึง่ จะทาให้ สนิ ทรัพย์กองทุนเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี ทังนี
้ ้ กาหนดให้ บลจ.
ธนชาตยังคงรักษาสัดส่วนของสินทรัพย์กองทุนแต่ละประเภทเท่ากับสัดส่วนที่เกิดขึ ้นจริ ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
หน่วย: ล้ านบาท
สินทรัพย์กองทุนทังหมด
้
อัตราการเติบโต

2)

2559
2560
2561
2562F 2563F 2564F 2565F 2566F
189,021 228,601 221,347 243,456 267,774 294,521 323,939 356,296
13.6% 20.9% -3.2% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

รายได้ ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บลจ.ธนชาต มีรายได้ ค่าธรรมเนียมจากการบริ หารจัดการกองทุนประเภทต่างๆ โดยจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการเป็ นอัตราร้ อยละของมูลค่าสิ นทรัพย์ของแต่ละกองทุน ดังนัน้ ในการประมาณการรายได้ ค่าธรรมเนียมการ
จัดการกองทุน จะคานวณจากมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนภายใต้ การบริ หารจัดการของ บลจ.ธนชาต แต่ละประเภท
คูณกับอัตราค่าธรรมเนียมเฉลี่ยจากการบริ หารจัดการกองทุนดังกล่าว โดยประมาณการรายได้ ค่าธรรมเนียมการ
จัดการของกองทุนแต่ละประเภท จะอ้ างอิงจากความสามารถในการสร้ างรายได้ ของบริ ษัทในอดีต ดัง สรุปได้ ดงั นี ้
กองทุนรวม
กองทุนส่วนบุคคล
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ค่าธรรมเนียมอื่น/1
/1

3)

2559
0.5%
0.1%
0.2%
0.1%

2560
0.5%
0.1%
0.1%
0.1%

2561
0.7%
0.1%
0.1%
0.2%

2562F
0.6%
0.1%
0.1%
0.1%

2563F
0.6%
0.1%
0.1%
0.1%

2564F
0.5%
0.1%
0.1%
0.1%

2565F
0.5%
0.1%
0.1%
0.1%

2566F
0.5%
0.1%
0.1%
0.1%

รายได้ คา่ ธรรมเนียมอื่น คานวณจากสินทรัพย์กองทุนทุกประเภท

รายได้ ดอกเบีย้ และเงินปั นผล
ประมาณการรายได้ ดอกเบี ้ยและเงินปั นผลรับจากการลงทุนในปี 2562 – 2566 เท่ากับ 7.6 ล้ านบาทต่อปี โดยประมาณ
การจากมูลค่าเงินลงทุนของ บลจ.ธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 409 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ กาหนดให้ อตั รา
ดอกเบี ้ยรับและเงินปั นผลรับเท่ากับร้ อยละ 1.9 ต่อปี อ้ างอิงจากค่าเฉลีย่ ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา (ปี 2560 – 2561)
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4)

ค่ าธรรมเนียมบริการจ่ าย
ประมาณการค่าธรรมเนียมบริ การจ่ายเท่ากับร้ อยละ 37 ของรายได้ ค่าธรรมเนียมการจัดการ อ้ างอิงจากค่าเฉลี่ยที่
เกิดขึ ้นจริ งในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา (ปี 2560 – 2561)

5)

ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายพนักงาน ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ และ
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานอื่น ซึง่ ได้ แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น ซึง่ ประมาณการ
โดยอ้ างอิงจากค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งในอดีต ดังนี ้

6)

▪

ค่าใช้จ่ายพนักงาน กาหนดให้ มีอตั ราเติบโตเท่ากับร้ อยละ 5 ต่อปี อ้ างอิงจากประมาณการอัตราขึ ้นเงินเดือนของ
บลจ.ธนชาต และการเติบโตเฉลีย่ ของค่าใช้ จ่ายพนักงานในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 4.2 ต่อปี

▪

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานอืน่ ๆ เท่ากับร้ อยละ 10.8 ของรายได้ คา่ ธรรมเนียมการจัดการ

ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลกาหนดเท่ากับร้ อยละ 20 ของกาไรก่อนภาษี

7)

ค่ าใช้ จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditure)
ค่าใช้ จ่ายในการลงทุน ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนเกี่ยวกับอาคารและอุปกรณ์สาหรับใช้ ในการดาเนินงาน
และค่าใช้ จ่ายในการลงทุนเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟท์ แวร์ กาหนดให้ เท่ากับ 7.6 ล้ านบาทต่อปี อ้ างอิงจาก
ค่าเฉลีย่ ของค่าใช้ จ่ายในการลงทุนที่เกิดขึ ้นจริ งในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา (ปี 2557 – 2561)

8)

เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)
การประมาณการเงิ น ทุน หมุน เวี ย นในอนาคต ที่ อ้ า งอิ ง จากอัต ราส่ว นเงิ น ทุน หมุน เวี ย นของบริ ษั ท ในอดี ต โดย
รายละเอียดของเงินทุนหมุนเวียนในอดีต และประมาณการเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต แสดงดังในตารางต่อไปนี ้
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

9)

2558
34
108

2559
33
36

2560
40
40

2561
32
26

2562-2566F
35
34

อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate)
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดภายหลังปี 2566 ซึ่งเป็ นปี สดุ ท้ าย
ของการประมาณการ เท่ากับร้ อยละ 3.0 ต่อปี ตามการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ อ้ างอิงจาก
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product หรื อ GDP) ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา โดย
มูลค่ากิจการ ณ ปี ประมาณการสุดท้ าย (Terminal value) ที่คานวณได้ มีมลู ค่าเท่ากับ 10,325 ล้ านบาท ซึ่งเทียบเท่า
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อัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 14.4 เท่า ซึง่ ใกล้ เคียงกับอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิของบริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) (“MFC”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เพียงแห่งเดียวที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ P/E Ratio ในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมาที่ประมาณ 14.3 เท่า
10)

อัตราคิดลด (Discount Rate)
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระใช้ อตั ราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of equity: Ke) เป็ นอัตราคิดลดที่ใช้ ในการ
คานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดต่อผู้ถือหุ้น โดยอัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระใช้ ในการคานวณมาจากแบบจาลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดังแสดงในหน้ า 107-108
อย่างไรก็ดี ในการคานวณค่าเบต้ า (Beta) หรื อค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ เปรี ยบเทียบ
กับผลตอบแทนของหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนที่มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ ายคลึงกัน กับบลจ.ธนชาต จะพบว่า
ในปั จจุบนั มีเพียงบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) (MFC) ที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ซึง่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การนาค่าเบต้ าของเพียงบริษัท
เดียวมาใช้ อ้างอิงในการคานวณอัตราคิดลดดังกล่าว อาจทาให้ ค่าเบต้ าที่คานวณได้ มีโอกาสเบี่ยงเบน และไม่สะท้ อน
ความเสีย่ งของหุ้นที่ประกอบธุรกิจดังกล่าวอย่างแท้ จริ ง
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาใช้ อตั ราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity) ซึ่งเท่ากับร้ อยละ
10.14 ที่คานวณได้ จากแบบจาลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) สาหรับการประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคาร
ธนชาต ตามที่แสดงในหน้ า 107-108 เป็ นตัวแทนของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนขันต
้ ่าที่ธนาคารต้ องการจากการ
เข้ าลงทุนในบลจ.ธนชาตในครัง้ นี ้
ตารางสรุ ปประมาณการผลการดาเนินงานของบลจ.ธนชาต ปี 2562 – 2566
หน่วย: ล้ านบาท
รายได้ ค่าธรรมเนียม
รายได้ อื่น
รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

212

2559
1,058
12
1,070
626
89
355

2560
1,333
9
1,342
809
107
426

2561
1,859
9
1,868
1,050
164
655

2562F
1,627
11
1,638
968
134
536

2563F
1,694
11
1,705
1,009
139
556

2564F
1,765
11
1,775
1,053
144
578

2565F
1,947
11
1,957
1,151
161
645

2566F
2,141
11
2,152
1,254
179
718
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ตารางสรุ ปกระแสเงินสดสุทธิต่อผู้ถอื หุ้นของบลจ.ธนชาต ปี 2566 – 2566
หน่วย: ล้ านบาท
กาไรสุทธิ
หัก รายได้ จากเงินลงทุน (สุทธิจากภาษี)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการลงทุน
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
กระแสเงินสดต่ อผู้ถือหุ้น
มูลค่าสุดท้ าย (Terminal value)
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
บวก เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บวก เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บวก เงินให้ ก้ ยู ืมแก่พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รวมมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สัดส่วนการถือหุน้ โดยธนาคารธนชาต
มูลค่ าหุ้นของบลจ.ธนชาต (ตามสัดส่ วนการถือหุ้น)

2562F
536
(6)
5
(8)
11
539

2563F
556
(6)
7
(8)
3
552

2564F
578
(6)
8
(8)
3
576

2565F
645
(6)
9
(8)
2
644

2566F
718
(6)
9
(8)
2
716
10,325

8,622
28
409
9
9,068
75%
6,801

จากการประเมินมูลค่าหุ้นของบลจ.ธนชาต ตามวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (DCF) โดยการกาหนดสมมติฐานที่
กล่าวข้ างต้ น จะได้ มลู ค่าหุ้นของบลจ.ธนชาต เท่ากับ 6,801 ล้ านบาท (ตามสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารธนชาตที่
ร้ อยละ 75)
นอกจากนี ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ วิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น ของบลจ.ธนชาต (Sensitivity
Analysis) ในกรณีที่อตั ราการเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้ การบริ หารจัดการ (AuM) ไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้ โดยปรับ
สมมติฐานอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้ การบริ หารจัดการจากร้ อยละ 10.0 ต่อปี เป็ นร้ อยละ 8.2 ต่อปี เทียบเท่า
กับค่าเฉลี่ยของอัตราการเติบโตของสินทรัพย์กองทุนของบลจ.ธนชาตในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2560 – 2561) จะทาให้
มูลค่าหุ้นของบลจ.ธนชาต เปลีย่ นแปลงไปดังนี ้
การวิเคราะห์ความไว (TFUND)
มูลค่าหุ้นของบลจ.ธนชาต (ล้ านบาท)/1
/1

อัตราการเติบโตของสินทรัพย์กองทุน (AuM)
ร้ อยละ 8.2
ร้ อยละ 10.0 (กรณีฐาน)
6,296
6,801

มูลค่าตามสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารธนชาตที่ร้อยละ 75

จากการวิเคราะห์ความไวของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นข้ างต้ น จะได้ มลู ค่าหุ้นของบลจ.ธนชาต (ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นของธนาคารธนชาตที่ร้อยละ 75) ซึ่งประเมินด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (DCF) เท่ากับ 6,296 – 6,801
ล้ านบาท
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3.5.3 การประเมินมูลค่ าหุ้นของธนชาตโบรกเกอร์ (TBROKE)
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระพิจารณาใช้ วิธีมูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows หรื อ ”DCF”)
สาหรับการประเมินมูลค่าหุ้นของธนชาตโบรกเกอร์ ซึ่งเป็ นการประเมิน มูลค่าหุ้นโดยคานึงถึงความสามารถในสร้ าง
กระแสเงินสดในอนาคต โดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจัดทาประมาณการทางการเงินขึ ้น โดยอ้ างอิงจากข้ อมูลและ
สมมติฐานที่ได้ รับจากธนชาตโบรกเกอร์ รวมถึงการศึกษาข้ อมูลหรื ออัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญที่เกิดขึ ้นจริ งในอดีต
ข้ อมูลสถิตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง โดยประมาณการทางการเงินนีต้ งอยู
ั ้ ่บนสมมติฐานว่าธนชาตโบรกเกอร์ ยังคง
ดาเนินกิจการต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Basis) และไม่มีการเปลีย่ นแปลงใดๆ อย่างมีนยั สาคัญเกิดขึ ้น โดยที่ไม่ได้
คานึงการเปลีย่ นแปลงของแผนงานที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตภายหลังการรวมกิจการกับธนาคาร
สมมติฐานในการจัดทาประมาณการทางการเงิน ในครัง้ นี ้ถูกกาหนดขึ ้นภายใต้ สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั
หากภาวะเศรษฐกิจและปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของธนชาตโบรกเกอร์ มีการเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างมีนยั สาคัญจากสมมติฐานที่กาหนดไว้ ราคาหุ้นที่ประเมินได้ ตามวิธีนี ้จะเปลีย่ นแปลงไปด้ วยเช่นกัน
สมมติฐานสาคัญที่ใช้ ในการจัดทาประมาณการทางการเงินของธนชาตโบรกเกอร์ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1)

รายได้
ธนชาตโบรกเกอร์ ประกอบธุรกิจหลักเป็ นนายหน้ าประกันภัย ทังนายหน้
้
าประกันวินาศภัยและนายหน้ าประกันชีวิต
โดยมีรายได้ หลักจากการให้ บริ การนายหน้ าประกันวินาศภัยทังประกั
้
นภัยรถยนต์และประกันอัคคีภยั (Fire Insurance)
รวมถึง ประกันวินาศภัยเบ็ดเตล็ด นอกจากนี ้ ธนชาตโบรกเกอร์ ยังให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนและให้ บริ การ
สนับ สนุน ธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ เช่ า ซื อ้ รถยนต์ ข องธนาคารธนชาต โดยให้ บ ริ ก ารงานทะเบี ย นและต่ อ ภาษี ร ถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์แก่ลกู ค้ าสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของธนาคารธนชาต บริ การติดตามภาษี เรี ยกเก็บภาษี ค่าเบี ้ยประกันภัย
และค่าบริ การที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ รายได้ หลักของธนชาตโบรกเกอร์ เป็ นรายได้ จากการให้ บริ การเป็ นนายหน้ าประกันภัย ซึ่งประกอบด้ วยรายได้ คา่
นายหน้ า (Commission Income) ซึ่งเป็ นรายได้ ที่บริ ษัทได้ รับจากบริ ษัทประกันภัยที่ เป็ นคู่ค้าของบริ ษัท ซึ่งรวมถึง
บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน) (“TNI”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ของธนาคารธนชาตก่อนการปรับโครงสร้ าง ทังนี
้ ้
รายได้ ที่ได้ รับจาก TNI คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 60 ของรายได้ คา่ นายหน้ าทังหมด
้
รายได้ค่านายหน้า
ในปี 2559 ธนชาตโบรกเกอร์ มีรายได้ คา่ นายหน้ ารวม 363 ล้ านบาท และเติบโตเป็ น 383 ล้ านบาทในปี 2561 ตามการ
เติบโตของสินเชื่ อเช่าซื ้อรถยนต์ ของธนาคารธนชาต ซึ่ง คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ย เท่ากับร้ อยละ 2.8 ต่อปี ในปี
ประมาณการกาหนดให้ รายได้ ค่านายหน้ าเติบโตเท่ากับร้ อยละ 2.8 อ้ างอิงจากค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของรายได้
ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา (ปี 2560 – 2561).
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รายได้ค่าทีป่ รึ กษา
ในปี 2559 – 2561 ธนชาตโบรกเกอร์ มีรายได้ คา่ ที่ปรึ กษาอยูใ่ นช่วงระหว่าง 52 – 66 ล้ านบาทต่อปี ในปี ประมาณการ
กาหนดให้ รายได้ คา่ บริ การอื่นเท่ากับ 57 ล้ านบาท เท่ากับค่าเฉลีย่ ของรายได้ ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา (ปี 2559 – 2561)
2)

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนการให้ บริ การและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของธนชาตโบรกเกอร์ สว่ นใหญ่ ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายพนักงาน
ค่านายหน้ า และค่าบริ การจ่ายให้ แก่ธนาคารธนชาต (Service Fee) เป็ นต้ น ซึง่ ประมาณการโดยอ้ างอิงจากค่าใช้ จา่ ยที่
เกิดขึ ้นจริ งในอดีต ดังนี ้

3)

▪

ค่านายหน้าจ่าย (Commission Expense) เท่ากับร้ อยละ 27.5 ของรายได้ คา่ นายหน้ า

▪

ค่าใช้จ่ายพนักงาน เท่ากับร้ อยละ 37.3 ของรายได้ คา่ นายหน้ าและค่าบริ การอื่น

▪

ค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับอาคาร สถานที ่และอุปกรณ์ ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายในการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริ ษัท เช่น
ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สานักงาน กาหนดให้ เท่ากับร้ อยละ 7.6 ของรายได้ คา่ นายหน้ าและค่าบริ การอื่น

▪

ค่ าบริ การจ่ ายให้แก่ ธนาคารธนชาต เท่ากับ 42.5 ล้ านบาทต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยของค่าบริ การที่จ่ายให้ แก่
ธนาคารธนชาตในปี 2559 – 2561

ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลกาหนดเท่ากับร้ อยละ 20 ของกาไรก่อนภาษี

4)

ค่ าใช้ จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditure)
ค่าใช้ จ่ายในการลงทุน ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายในลงทุนเกี่ยวกับอาคารและอุปกรณ์สาหรับใช้ ในการดาเนินงาน และ
ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนเกี่ ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟท์ แวร์ ซึ่งกาหนดให้ เท่ากับ 15.8 ล้ านบาทต่อปี อ้ างอิงจาก
ค่าเฉลีย่ ของค่าใช้ จ่ายในการลงทุนที่เกิดขึ ้นจริ งในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา (ปี 2557 – 2561)

5)

เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)
การประมาณการเงิ น ทุน หมุน เวี ย นในอนาคต ที่ อ้ า งอิ ง จากอัต ราส่ว นเงิ น ทุน หมุน เวี ย นของบริ ษั ท ในอดี ต โดย
รายละเอียดของเงินทุนหมุนเวียนในอดีต และประมาณการเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต แสดงดังในตารางต่อไปนี ้
ระยะเวลาเก็บหนี ้ - รายได้ ค่านายหน้ าเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาเก็บหนี ้ - รายได้ ค่าบริ การอื่นเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

2559
31
106
56

2560
31
98
60

2561
35
81
45

2562-2566F
33
95
54
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6)

อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate)
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดภายหลังปี 2566 ซึ่งเป็ นปี สดุ ท้ าย
ของการประมาณการ เท่ากับร้ อยละ 3.0 ต่อปี ตามการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ อ้ างอิงจาก
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product หรื อ GDP) ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา

7)

อัตราคิดลด (Discount Rate)
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระใช้ อตั ราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of equity: Ke) เป็ นอัตราคิดลดที่ใช้ ในการ
ค านวณมูลค่า ปั จ จุบัน ของกระแสเงิ น สดต่อ ผู้ถื อ หุ้น โดยค านวณจากแบบจ าลอง Capital Asset Pricing Model
(CAPM) ดังนี ้
อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity) = Rf + β(Rm – Rf)
โดยที:่
Rf
β

(Beta)

Rm

=
=

=

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ปี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่ง
เท่ากับร้ อยละ 1.99
ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนของหุ้นของบริ ษัท ที่ประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันภัย ซึ่งมี
จานวน 2 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) (“ASN”) และบริ ษัท ทีคิวเอ็ม
คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“TQM”) เปรี ยบเทียบกับผลตอบแทนของตลาดหลักทรั พย์ แ ห่ง
ประเทศไทย ย้ อนหลัง 5 ปี ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.94 (ที่มา: Bloomberg)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระยะเวลา 15 ปี (Market
Return) ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 10.62 (การคานวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ)

จากสูตรการคานวณข้ างต้ น อัตราคิดลดซึง่ เท่ากับอัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of equity) เท่ากับร้ อย
ละ 10.11 อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาใช้ อตั ราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต
ที่ร้อยละ 10.14 เป็ นตัวแทนของอัตราผลตอบแทนขันต
้ ่าที่ต้องการสาหรับการลงทุนใน TBROKE โดยนามาใช้ คิดลด
กระแสเงินสดต่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
ตารางสรุ ปประมาณการผลการดาเนินงานของธนชาตโบรกเกอร์ ปี 2566 – 2566
หน่วย: ล้ านบาท
รายได้ ค่านายหน้ า
รายได้ ค่าบริ การอื่น
รายได้ อื่น
รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

216

2559
363
53
8
424
300
22
101

2560
368
66
10
444
341
20
84

2561
383
52
33
468
371
18
79

2562F
394
57
9
459
368
18
73

2563F
405
57
9
470
378
18
73

2564F
416
57
9
481
385
19
77

2565F
427
57
9
493
393
20
80

2566F
439
57
9
505
404
20
80
116
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ตารางสรุ ปกระแสเงินสดสุทธิต่อผู้ถอื หุ้นของธนชาตโบรกเกอร์ ปี 2566 – 2566
หน่วย: ล้ านบาท
กาไรสุทธิ
หัก รายได้ ดอกเบี ้ย (สุทธิจากภาษี)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการลงทุน
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
กระแสเงินสดต่ อผู้ถือหุ้น
มูลค่าสุดท้ าย (Terminal value)
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
บวก เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หัก ค่าเบี ้ยประกันภัยค้ างจ่ายสุทธิ
มูลค่ าหุ้นของธนชาตโบรกเกอร์

2562F
73
(2)
12
(16)
11
75

2563F
73
(2)
15
(16)
13
71

2564F
77
(2)
13
(16)
11
73

2565F
80
(2)
13
(16)
11
76

2566F
80
(2)
16
(16)
14
79
1,139

984
220
(116)
1,088

จากการประเมินมูลค่าหุ้นของธนชาตโบรกเกอร์ ตามวิธีมูลค่าปั จจุบันของกระแสเงิ นสด (DCF) โดยการกาหนด
สมมติฐานต่างๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ น จะได้ มลู ค่าหุ้นของธนชาตโบรกเกอร์ ในกรณีฐาน เท่ากับ 1,088 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ สระได้ วิ เ คราะห์ ค วามไวต่อ การเปลี่ย นแปลงมูลค่าหุ้น ของธนชาตโบรกเกอร์
(Sensitivity Analysis) โดยปรับสมมติฐานอัตราการเติบโตของรายได้ คา่ นายหน้ าจากร้ อยละ 2.8 เป็ นร้ อยละ 3.0 ต่อปี
เนื่องจากภายหลังจากที่ธนาคารเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดของธนาคารธนชาต
้
อาจส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงการคิดอัตราค่า
นายหน้ า ระหว่า งธนชาตโบรกเกอร์ และ TNI ให้ เ ป็ น ไปตามราคาตลาด ซึ่ง จะส่ง ผลให้ ธ นชาตโบรกเกอร์ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนที่สงู ขึ ้น ซึง่ จะทาให้ มลู ค่าหุ้นของธนชาตโบรกเกอร์ เปลีย่ นแปลงไปดังนี ้
การวิเคราะห์ความไว (TBROKE)
มูลค่าหุ้นของธนชาตโบรกเกอร์ (ล้ านบาท)

อัตราการเติบโตของรายได้ คา่ นายหน้ า
ร้ อยละ 2.8
ร้ อยละ 3.0
1,088
1,100

จากการวิเคราะห์ความไวของการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นข้ างต้ น จะได้ มลู ค่าหุ้นของธนชาตโบรกเกอร์ ซึง่ ประเมินด้ วยวิธี
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (DCF) เท่ากับ 1,088 – 1,100 ล้ านบาท

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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3.5.4 สรุ ปผลการประเมินมูลค่ าหุ้นด้ วยวิธีรวมส่ วนของกิจการ
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประเมินมูลค่าหุ้นของแต่ละกิจการ จากนันน
้ ามารวมกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละ
กิจการ (Sum of the Parts) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
บริ ษัท
ธนาคารธนชาต
บลจ.ธนชาต
ธนชาตโบรกเกอร์
รวม (ล้ านบาท)

วิธีประเมินมูลค่า
DDM
DCF
DCF

มูลค่าหุ้น
กรณีฐาน
151,038
6,801
1,088
158,927

การวิเคราะห์ความไว
มูลค่าต่าสุด
มูลค่าสูงสุด
148,803
153,278
6,296
6,801
1,088
1,100
156,187
161,179

จากการประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธี Sum of the Parts จะได้ มลู ค่าหุ้นของธนาคารธนชาตในกรณีฐานเท่ากับ 158,927
ล้ านบาท และหากวิเคราะห์ความไวของมูลค่าหุ้นโดยเปลี่ยนแปลงสมมติฐานต่างๆ จะทาให้ มลู ค่าหุ้นของธนาคาร
ธนชาตอยูใ่ นช่วงระหว่าง 156,187 - 161,179 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ราคาที่ประเมินได้ ดงั กล่าวเป็ นการประเมินจากประมาณ
การทางการเงินภายใต้ สมมติฐานทีก่ าหนดไว้ ข้างต้ นเท่านัน้
3.6

สรุ ปผลการประเมินมูลค่ าหุ้นของธนาคารธนชาต
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตด้ วยวิธีตา่ งๆ ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังนี ้
วิธีการประเมิน
1. วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี
2. วิธีปรับปรุ งมูลค่าหุ้นตามบัญชี
3. วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนตลาด
3.1 Price to Book Value
3.2 Price to Earnings
4. วิธีเปรี ยบเทียบกับธุรกรรมซื ้อขายอื่น
4.1 Price to Book Value
4.2 Price to Earnings
5. วิธีผลรวมมูลค่าแต่ละกิจการ (Sum of The Parts)
6.1 กรณีฐาน
6.2 กรณีเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด

218

ล้ านบาท
146,639
148,554

ความเหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

155,031 – 161,428
143,989 – 148,137

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

182,132
161,988

ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

158,927
156,187 – 161,179

เหมาะสม
เหมาะสม

118
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ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นต่อความเหมาะสมของแต่ละวิธีที่ นามาประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาต
ดังนี ้


วิธีมูลค่ าหุ้นตามบัญชี (Book value approach) เป็ นวิธีที่อ้างอิงข้ อมูลจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ ว
ซึง่ แสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึง่ ตามนโยบายบัญชีตา่ งๆ ที่กาหนดไว้ จึงไม่สามารถสะท้ อน
ความสามารถในการทากาไรและกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการได้ วิธีดงั กล่าวจึงไม่เหมาะสมในการนามา
ประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการ



วิธีปรั บปรุ งมูลค่ าหุ้นตามบัญชี (Adjusted book value approach) สามารถสะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริ งของมูลค่า
หุ้นของธนาคารธนชาตได้ ดีกว่าวิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี เนื่องจากมีการปรับปรุ งมูลค่าสินทรัพย์หลัก บางรายการ
ของธนาคารธนชาตด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นนๆ
ั ้ เพื่อสะท้ อนความเป็ นปั จจุบนั ของส่วนของผู้ถือหุ้น แต่
วิธีดงั กล่าวยังไม่ได้ คานึงถึงผลประกอบการและศักยภาพในการแข่งขันของธนาคารในอนาคต รวมถึงแนวโน้ ม
ของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม



วิธีเปรียบเทียบอัตราส่ วนตลาด (Market comparable approach) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนตลาดจะสะท้ อน
ราคาตลาดที่นกั ลงทุนให้ เพิ่มจากมูลค่าตามบัญชี และกาไรสุทธิ โดยมูลค่าหุ้นของกิจการที่คานวณได้ จากวิธี
ดังกล่าวสะท้ อนผลประกอบการและฐานะการเงินของกิจการ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่
ในทางปฏิบตั ิ วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV multiple) เป็ นวิธีหลักวิธีหนึ่งที่นกั
ลงทุนหรื อผู้ซื ้อและผู้ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ใช้ ในการประเมินมูลค่าหุ้น
ของสถาบันการเงิน เนื่องจากวิธีดงั กล่าวมักจะใช้ ในประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการที่มีโครงสร้ างทางการเงินและ
นโยบายทางบัญชีที่คล้ ายคลึงกัน โดยในการประเมินมุลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตด้ วยวิธี P/BV Multiple จะเป็ น
การเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีของสถาบันการเงินอื่น ซึง่ ถือได้ วา่ มีโครงสร้ างทางการเงินและ
นโยบายทางบัญชีที่คล้ ายคลึงกับธนาคารธนชาต เนื่องจากอยูภ่ ายใต้ การกากับของธนาคารแห่งประเทศไทยใน
ด้ านต่างๆ เช่นเดียวกัน
ในขณะที่ วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนตลาดต่อกาไรสุทธิ (P/E Multiple) เป็ นวิธีที่ไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่า
หุ้นของธนาคารธนชาต เนื่องจากโดยทัว่ ไปกาไรสุทธิ ของกิจการที่เป็ นสถาบันการเงินมักจะผัน ผวนตามภาวะ
เศรษฐกิจ การใช้ วิธี P/E Multiple ซึ่งเป็ นการนาเอาค่า P/E Ratio และกาไรสุทธิ ของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึง่
จึงอาจไม่สามารถสะท้ อนมูลค่าหุ้นที่แท้ จริ ง ในขณะที่มลู ค่าตามบัญชี หรื อ Book Value จะมีความผันผวนน้ อย
กว่าเมื่อภาวะเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง วิธี P/BV multiple จึงเหมาะสมที่จะนามาใช้ ในการอ้ างอิงมูลค่าหุ้น
ของธนาคารธนชาต



วิธีเปรี ยบเทียบราคาซือ้ ขายกับธุรกรรมซือ้ ขายในอดีต (Precedent transaction comparable approach)
แม้ อตั ราส่วนราคาที่นามาใช้ ในการคานวณได้ มีการสะท้ อนถึงราคาส่วนเพิ่ม (Premium) ที่เกี่ยวกับรายการซื ้อ
ขายกิจการแล้ ว มูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตที่ได้ จากการประเมินด้ วยวิธีดงั กล่าวไม่เหมาะสม เนื่องจากรายการ
ซื ้อขายกิจการประเภทสถาบันการเงินที่นามาใช้ เทียบเคียงเพื่อประเมินราคาซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาต มีความ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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แตกต่างกับรายการในครัง้ นี ้ ทังในด้
้ านขนาดของรายการ ปี ที่เกิดรายการ และสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจของ
ประเทศที่บริ ษัทเป้าหมายดาเนินงานอยู่ นอกจากนี ้ การเลือกรายการซื ้อขายที่นามาเปรี ยบเทียบจากการซื ้อขาย
ที่เกิดขึ ้นในหลายประเทศ อาจมีผลกระทบจากการใช้ มาตรฐานการบัญชีที่แตกต่างกัน ซึง่ อาจส่งผลให้ อตั ราส่วน
ราคาเทียบเคียงต่างๆ ทัง้ Implied P/BV Multiple และ Implied P/E Multiple ไม่สามารถนามาเปรี ยบเทียบเพื่อ
ประมาณการมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตได้ อย่างเหมาะสม


วิ ธี รวมส่ ว นของกิจ การ (Sum of the parts approach) มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ นวิธีที่สะท้ อนมูลค่า
ยุติ ธ รรมของหุ้น ของธนาคารธนชาตภายหลัง การปรั บ โครงสร้ างได้ ดี ที่ สุด อี ก ทัง้ วิ ธี ดัง กล่า วยัง ค านึ ง ถึ ง
ความสามารถในการทากาไรและการสร้ างกระแสเงินสดในอนาคตของแต่ละกิจการที่ธนาคารจะได้ มาจากการทา
รายการในครัง้ นี ้ ซึ่งได้ พิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของแต่ละกิจการ เช่น นโยบายและ
แผนการดาเนินงาน ความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการต้ นทุน และเงินลงทุนใน
สินทรั พย์ หลัก รวมถึง ข้ อจากัดของการดารงอัตราส่วนเงิ นกองทุน เป็ นต้ น โดยสมมติฐานที่ใช้ ในการจัด ท า
ประมาณการกาหนดขึน้ โดยอ้ างอิงจากการวิเคราะห์ ข้อมูลผลการดาเนิ นงานในอดีต ร่ วมกับ การพิจารณา
แผนการดาเนินงานในอนาคต ข้ อมูลเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงมุมมองของฝ่ ายบริ หาร ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงมีความเห็นว่า วิธีนี ้เป็ นเหมาะสมที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาต อย่างไรก็ตาม การ
ประเมินโดยวิธีนี ้มีข้อจากัด คือ หากสิ่งที่เกิดขึ ้นในอนาคตแตกต่างจากสมมติฐานที่ประมาณการไว้ จะส่งผล
กระทบต่อการประเมินราคาหุ้นด้ วยเช่นกัน

จากที่กล่าวข้ างต้ น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีรวมส่ วนของกิจการ (Sum of The Parts Approach)
ซึ่งได้ จากการประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารธนชาตด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผล (DDM) และการประเมินมูลค่า
หุ้นของบลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ ด้วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (DCF) เป็ นวิธีที่เหมาะสมในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของธนาคารธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ โดยมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ
ธนาคารธนชาตที่คานวณได้ จากวิธี ดังกล่าวอยู่ระหว่าง 156,187 – 161,179 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นมูลค่าที่รวมเงิ นสด
ส่วนเกินจากการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจจานวน 25,912 ล้ านบาท ซึ่งเงินสดส่วนเกินนี ้จะยังคงอยู่ในธนาคารธนชาต
ณ วันทารายการซื ้อขายหุ้น นอกจากนี ้ มูลค่าที่ประเมินได้ จากวิธีรวมส่วนของกิจการข้ างต้ น ยังสอดคล้ องกับช่วง
ราคาที่ประเมินด้ วยวิธี P/BV Multiple
ดังนัน้ ราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตที่ 158,411 ล้ านบาท จึงอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสมที่ประเมินโดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ

220

120

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

4. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเป็ นธรรมของเงื่อนไขของรายการ
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาเงื่อนไขของสัญญาซื ้อขายหุ้น และสัญญาจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคาร ฉบับลงวันที่ 8
สิงหาคม 2562 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่สรุ ปไว้ ในข้ อ 1.9 ของรายงานฉบับนี ้ โดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็ น ต่อ
เงื่อนไขที่สาคัญของสัญญาดังกล่าว ดังนี ้


เงือ่ นไขบังคับก่อน
การกาหนดเงื่อนไขบังคับก่อนที่ต้องดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จก่อนเข้ า ซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาต เช่น การได้ รับอนุมตั ิหรื อ
ความเห็นชอบจากหน่วยงานกากับดูแลให้ ดาเนินการตามแผนการรวมกิจการ ซึ่งรวมถึงการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างผู้ถือ
หุ้น โครงสร้ างผู้บริ หาร และการได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทารายการในครัง้
นี ้ ตลอดจนการได้ รับอนุญาตให้ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาต เป็ น
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ เพื่อให้ การดาเนินการต่างๆ ไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง



เงือ่ นไขระยะเวลาการทารายการ
สัญญาซื ้อขายหุ้นได้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับระยะเวลาของการทารายการไว้ ดังนี ้ (1) เงื่อนไขบังคับก่อนในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
การได้ รับอนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งได้ แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และสานักงาน กลต.
รวมถึงการได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถื อหุ้น จะต้ องแล้ วเสร็ จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 (Initial Long Stop Date)
และ (2) เงื่ อนไขบังคับก่อนข้ ออื่นๆ ทัง้ หมดจะต้ องแล้ วเสร็ จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (Long Stop Date) หาก
เงื่อนไขดังกล่าวไม่สามารถบรรลุหรื อได้ รับการผ่อนผันโดยคู่สญ
ั ญาภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าสัญญาซื ้อขาย
หุ้นเป็ นอันยกเลิก ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ข้ อกาหนดดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากช่วยกาหนด
กรอบเวลาในการทารายการเพื่อให้ การรวมกิจการแล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งจะส่งผลให้ การรวมกิจการใน
ครัง้ นี ้ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการควบรวมกิจการของสถาบันการเงิน ตามที่กาหนดไว้ ในพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่ 677) พ.ศ. 2562



การออกและเสนอขายหุน้ เพิ่ มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารธนชาต
การกาหนดให้ ภายหลังการชาระค่าหุ้นของธนาคารธนชาต ธนาคารจะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของ
ธนาคารธนชาตทุกราย เป็ นเงื่อนไขที่เหมาะสม เนื่องจากการกาหนดราคาเสนอขายหุ้นของธนาคารที่ 1.1 เท่าของมูลค่า
ตามบัญชี ต่อหุ้นของธนาคารภายหลังจากการจัดหาเงิ นทุน ผ่าน TSR เป็ นราคาที่ไม่ทาให้ ผ้ ูถือหุ้นของธนาคารเสีย
ผลประโยชน์ เนื่องจากราคาดังกล่าวสะท้ อนมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของธนาคาร ณ วันทารายการ อีกทัง้ เมื่อคานวณภายใต้
สมมติฐาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ราคาดังกล่าวสูงกว่าราคาหุ้นของธนาคารในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ในรายงาน
ฉบับนี ้ ถึงแม้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงและส่วนแบ่งกาไรของผู้ถือหุ้นเดิม
ของธนาคาร แต่การเพิ่มทุนดังกล่าวทาให้ ธนาคารมีฐานทุนที่แข็งแกร่ งขึ ้น และพร้ อมต่ อการขยายธุรกิจหลังการรวม
กิจการในอนาคต

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

121221

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

นอกจากนี ้ การกาหนดจานวนหุ้นเพิ่มทุนสูงสุดที่จะออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาต ซึ่งจะทาให้
TCAP เข้ าถือหุ้นของธนาคารในสัดส่วนใกล้ เคียงกับกระทรวงการคลัง และ ING ที่ประมาณร้ อยละ 20.1 – 23.3 ของหุ้น
ที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดภายหลั
้
งการทารายการ เป็ นเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร เนื่องจาก
ไม่สง่ ผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุมของธนาคาร โดยสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวไม่สง่ ผลให้ TCAP สามารถ
คัดค้ านการเข้ าทาธุรกรรมสาคัญต่างๆ ของธนาคาร ซึ่งต้ องใช้ คะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่สามารถคัดค้ านธุรกรรมในกรณีปกติที่ใช้ เพียงคะแนนเสียงข้ างมาก
ได้ นอกจากนี ้ สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ยังไม่สง่ ผลให้ TCAP มีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของธนาคาร
ั้
ตามประกาศที่เกี่ยวข้ อง


เงือ่ นไขการจาหน่ายหุน้ ของบลจ.ธนชาต (TFUND)
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการขายหุ้นของบลจ.ธนชาต ให้ กบั บุคคลภายนอก โดยที่ธนาคารจะได้ รับการแต่งตังเป็
้ นที่ปรึกษา
ของธนาคารธนชาตสาหรับการทารายการดังกล่าว ซึ่งคู่สญ
ั ญาจะดาเนินการให้ การซื ้อขายหุ้นของบลจ.ธนชาตสาเร็ จ
พร้ อมหรื อหลังการซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตในทันที ซึง่ จะทาให้ กาไรที่ได้ จากการขายหุ้นของบลจ.ธนชาต ถูกรับรู้ใน
งบการเงินรวมของธนาคารทังจ
้ านวน ถือเป็ นเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์ต่อธนาคาร นอกจากนี ้ การดาเนินการขายหุ้นของ
บลจ.ธนชาต ภายหลังจากที่ธนาคารเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารธนชาต จะช่วยลดความซ ้าซ้ อนของการดาเนิน
ธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักหรื อ Core Business ของธนาคาร เนื่องจากในปั จจุบนั ธนาคารยังคงถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 35
ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของบลจ.ทหารไทย
้
ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบลจ.ธนชาต คือ ธุรกิจ
จัดการกองทุน



เงือ่ นไขการกาหนดราคาซื ้อขายหุน้ ของธนาคารธนชาต
ข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ องกับการกาหนดราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต เช่น การกาหนดให้ งบการเงินที่ใช้ ในการอ้ างอิง
ราคาซือ้ ขายหุ้นของธนาคารธนชาต ทัง้ ราคาซือ้ ขายเบือ้ งต้ น (Initial Price) และราคาซือ้ ขายสุดท้ าย (Final Price)
จะต้ องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ข้ อตกลงในการนาส่วนปรับปรุ งของผลกระทบจากหลักการกันเงิน
สารองตาม TFRS9 (ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ ในปี 2563 เป็ นต้ นไป) มาใช้ เป็ นเกณฑ์ในการปรับลดราคาซื ้อขายหุ้น รวมถึงการ
กาหนดให้ มีผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระด้ าน TFRS9 จากภายนอก เป็ นผู้ให้ ความเห็นต่อรายการปรับปรุ ง ดังกล่าว เป็ นเงื่อนไขที่มี
ความเหมาะสมและเป็ นธรรมต่อคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย
นอกจากนี ้ การให้ สิทธิ แก่ ธนาคารในการยกเลิกสัญญาซือ้ ขายหุ้น ในกรณี ที่ราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตใน
เบื ้องต้ น (Initial Price) เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงเกินกว่าร้ อยละ 15 จากราคาซื ้อขายหุ้นภายใต้ สมมติฐานวันทารายการซื ้อขาย
หุ้น คื อ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ สระพิ จ ารณาว่า เงื่ อ นไขดัง กล่า วเป็ น ประโยชน์ ต่อ ธนาคาร
เนื่องจากในกรณีที่ราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต สูงกว่ากรอบราคาที่กาหนดไว้ ธนาคารจะไม่มีภาระในการจัดหา
แหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร หรื อไม่ทาให้ ธนาคารมีภาระหนี ้สินจากการทา
รายการมากจนเกินไป
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การให้คารับรองหรื อคารับประกัน (Representations and Warranties)
ผู้ขายได้ ให้ คารับรองหรื อคารับประกัน (Representations and Warranties) แก่ธนาคารในด้ านต่างๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่
จากัดเพียง การเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในหุ้นของธนาคารธนชาตและบริ ษัทย่อย ความถูกต้ องตามกฎหมายของสัญญาที่
ทากับลูกค้ า รวมถึงคารับรองด้ านบัญชี ภาษี และการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยในกรณีผ้ ขู ายผิดคา
รับรองหรื อคารับประกันที่ให้ ไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้น ผู้ขายตกลงที่จะชดใช้ ความเสียหายให้ แก่ธนาคารตามเงื่อนไขที่ตก
ลงในสัญญาซื ้อขายหุ้น ซึ่งการให้ คารับรองดังกล่าวเป็ นเงื่อนไขปกติทวั่ ไปของสัญญาซื ้อขายหุ้นของกิจการ นอกจากนี ้
คารับรองและข้ อจากัดความรับผิด ของผู้ขายในกรณีผิดคารับรอง ยังเป็ นเงื่อนไขเดียวกับที่ธนาคารได้ ให้ ไว้ แก่ TCAP
ตามสัญญาจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน
อย่างไรก็ ดี เพื่อลดความเสี่ยงที่ อาจเกิ ดขึน้ จากการทารายการในครั ง้ นี ้ ธนาคารได้ ร่วมกับที่ปรึ กษาของธนาคารได้
ดาเนินการตรวจสอบสถานะกิจการของธนาคารธนชาตทังด้
้ านธุรกิจ การเงิน ภาษี และกฎหมายโดยละเอียด และได้
รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารให้ รับทราบถึงผลการตรวจสอบสถานะกิจการดังกล่าว รวมถึงได้ เปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 แล้ วว่าไม่พบประเด็นที่มีผลกระทบต่อแผนการรวมกิจการอย่างมีนยั สาคัญ



เงือ่ นไขอืน่ ๆ
เงื่อนไขอื่นๆ เช่น ข้ อตกลงเกี่ยวกับการแข่งขัน โดยภายในระยะเวลา 3 ปี ผู้ขาย ซึ่งได้ แก่ TCAP จะไม่ประกอบธุรกิจที่
คล้ ายคลึงหรื อแข่งขันกับธุรกิจเช่าซื ้อรถยนต์ของธนาคารธนชาต และการที่ผ้ ขู ายจะใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ ในการ
รักษาบุคลากรหลักที่สาคัญ (Key Employees) ของธนาคารธนชาต ล้ วนเป็ นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของธนาคารหลัง
การรวมกิจการ ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ ความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจและเอื ้อประโยชน์ตอ่ การขยายธุรกิจเช่าซื ้อในอนาคต

ข้อสังเกตของทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระ


เงือ่ นไขการยกเลิ กสัญญาซื ้อขายหุน้
ตามเงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายหุ้น ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนสาเร็ จครบถ้ วนภายในเวลาที่กาหนด ธนาคารจะ
สามารถยกเลิกการเข้ าซื ้อหุ้นของธนาคารธนชาตได้ เพียง 2 กรณี คือ (1) ราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตในเบื ้องต้ น
(Initial Price) เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาต ซึ่งคานวณโดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมฉบับ
ตรวจสอบของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นสัดส่วนตังแต่
้ ร้อยละ 15 ขึ ้นไป หรื อ (2) มูลค่าตามบัญชี
ของธนาคารภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม TSR และการออกและเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ซึง่ อ้ างอิงจากข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของธนาคาร ณ วันที่
30 กันยายน 2562 บวกด้ วยข้ อมูลทางการเงินของธนาคาร ที่จัดทาโดยฝ่ ายจัดการของธนาคาร สาหรับผลประกอบการ
ภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดของงบการเงินดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากมูลค่าตามบัญชีของ
ธนาคารที่รวมการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม TSR และการออกและเสนอขายหุ้น เพิ่มทุน
ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ซึง่ อ้ างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นสัดส่วน
ตังแต่
้ ร้อยละ 15 ขึ ้นไป เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะสามารถเจรจาตกลงกันได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้น
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ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีข้อสังเกตว่า เงื่อนไขการยกเลิกรายการดังกล่าวมี ค่อนข้ างจากัด เนื่องจากโดยทัว่ ไปเงื่อนไข
ปกติของการยกเลิกการซื ้อขายหุ้นของกิจการ จะรวมถึงข้ อกาหนดที่ต้องไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของธนาคารธนชาต รวมทังไม่
้ มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องอันเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินการตามแผนการรวมกิจการก่อนวันทารายการซื ้อขายหุ้น อย่างไรก็ดี
สัญญาซือ้ ขายหุ้นมีข้อตกลงให้ ก่อนทารายการซือ้ ขายหุ้น ผู้ขายจะต้ องดาเนินธุรกิ จให้ เป็ นไปตามปกติ โดยหาก มี
เหตุก ารณ์ ฉุก เฉิ น ที่ อ าจส่ง ผลกระทบอย่ า งร้ ายแรง (Material Adverse Effect) ต่ อ ธนาคารธนชาต ผู้ข ายจะต้ อ ง
ดาเนินการใดๆ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ในกรณีที่ผ้ ขู ายไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดดังกล่าว ธนาคารในฐานะผู้ซื ้อมีสทิ ธิ
เรี ยกร้ องให้ ผ้ ขู ายชดเชยหรื อชดใช้ ความเสียหายสาหรับ เหตุผิดสัญญาดังกล่าวได้ นอกจากนี ้ ฝ่ ายบริ หารของธนาคาร
ประเมินว่า ช่วงเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 8 สิงหาคม 2562 ซึง่ เป็ นวันที่ธนาคารลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้น จนถึงวันทารายการซื ้อ
ขายหุ้น (ในช่วงเดือนธันวาคม 2562) คิดเป็ นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบ
ในทางลบดังกล่าวไม่มากนัก ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า เงื่อนไขการทารายการดังกล่าวจะไม่ก่อให้ เกิด
ความเสีย่ งแก่ธนาคารอย่างมีนยั สาคัญ


โครงสร้างบริ หารจัดการของธนาคารหลังการรวมกิ จการ
เงื่อนไขการทารายการในครัง้ นี ้ ยังไม่มีข้อสรุ ปสุดท้ ายเรื่ องการจัดสรรคณะกรรมการธนาคารหลังการรวมกิจการ ซึ่ง
ข้ อตกลงดังกล่าวจะกาหนดไว้ ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ซึ่งจะเป็ นสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ที่จะตกลงร่วมกันในภายหลัง อย่างไรก็ดี ตามข้ อมูลที่ธนาคารได้ รับแจ้ งในเบื ้องต้ นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คาดว่า
โครงสร้ างของคณะกรรมการของธนาคารภายหลังการทารายการ จะประกอบด้ วย กรรมการซึ่งเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ซึ่งได้ แก่ กระทรวงการคลังจานวน 2 ท่าน ING จานวน 2 ท่าน และ TCAP จานวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็ น
ผู้บริ หารจานวน 1 ท่าน กรรมการอิสระและกรรมการอื่นๆ รวม 7 ท่าน รวมทังสิ
้ ้น 14 ท่าน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
ข้ อ 1.10 สรุปแผนธุรกิ จหลังการรวมกิ จการ) ทังนี
้ ้ ฝ่ ายบริ หารของธนาคารจะแจ้ งข้ อสรุ ปในเรื่ องดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้
รับทราบต่อไป

จากที่กล่าวข้ างต้ น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงื่อนไขสาคัญต่างๆ ที่กาหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้นและสัญญา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทารายการในครัง้ นี ้มีความเหมาะสม ช่วยรักษาผลประโยชน์ของธนาคาร โดยข้ อตกลงหรื อเงื่อนไขส่วน
ใหญ่สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิทวั่ ไปของธุรกรรมประเภทเดียวกัน นอกจากนี ้ เงื่อนไขและข้ อกาหนดดังกล่าวจะช่วยให้ การรวม
กิจการระหว่างธนาคารและธนาคารธนชาตสาเร็ จลุล่วงได้ ตามวัตถุประสงค์ ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยธนาคารได้
บริ หารจัดการความเสี่ยงจากเงื่อนไขของสัญญาบางข้ อด้ วยการเข้ าตรวจสอบสถานะกิจการในด้ านต่างๆ โดยละเอียด เพื่อให้
มัน่ ใจว่าภายหลังการทาธุรกรรมซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาต
้
ธนาคารจะไม่มีความเสีย่ งจากการทารายการอย่างมี
นัยสาคัญ
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5. สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จากการวิเคราะห์ของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของธุรกรรมซื ้อหุ้น สามัญทังหมดของธนาคาร
้
ธนชาต ธุรกรรมการออกหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต แผนการรวมกิจการ ตลอดจนความเหมาะสมของราคา
ซื ้อขายหุ้น และเงื่อนไขของสัญญาซื ้อขายหุ้นและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การทา
รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ธนาคาร เนื่องจาก
1)

การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาต
้
ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารและธนาคาร
ธนชาต มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นการดาเนินการตามแผนการขยายธุรกิจของธนาคาร และเป็ นการเข้ ารวม
กิจการกับธนาคารที่มีศกั ยภาพในการเติบโตของเงินให้ สนิ เชื่อและมีความสามารถในการสร้ างรายได้ และมีอตั ราการทา
ก าไรในระดับ ที่ ดี โดยภายหลัง การรวมกิ จ การกับ ธนาคารธนชาต ธนาคารจะมี ข นาดสิน ทรั พ ย์ ที่ ใ หญ่ ขึน้ และมี
ความสามารถในการแข่งขันกับธนาคารขนาดใหญ่ทงั ้ ในระดับประเทศและในระดับอาเซียน นอกจากนี ้ ในกรณีที่
ธนาคารสามารถบริ หารจัดการความเสี่ยงจากการรวมกิจการต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารจะได้ รับประโยชน์
จากการประสานประโยชน์ทางธุรกิจในด้ านต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีตอ่ ผลประกอบการและอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นของธนาคารในระยะยาว

2)

ภายใต้ สมมติฐานวันทารายการซื ้อขายหุ้น คือวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตจะเท่ากับ
158,411 ล้ านบาท (รวมเงินสดส่วนเกินจากการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ จานวน 25,912 ล้ านบาท ซึ่งเงินสดส่วนเกินนี ้
จะยังคงอยู่ในธนาคารธนชาต ณ วันทารายการซื ้อขายหุ้น ) โดยราคาซื ้อขายดังกล่าวอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสมที่
ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระด้ วยวิธี รวมส่วนของกิจการ (Sum of the Parts Approach) ซึ่งมูลค่าหุ้นของ
ธนาคารธนชาตซึ่งประเมินได้ จากวิธีดงั กล่าวอยู่ในช่วงระหว่าง 156,187 - 161,179 ล้ านบาท นอกจากนี ้ มูลค่าหุ้นที่
ประเมินได้ จากวิธีรวมส่วนของกิจการข้ างต้ น ยังสอดคล้ องกับช่วงราคาที่ประเมินด้ วยวิธี P/BV Multiple ซึ่งเท่ากับ
155,031 – 161,428 ล้ านบาท ดังนัน้ ราคาซื ้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตจึงมีความเหมาะสม

3)

ข้ อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาซื ้อขายหุ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปตามปกติธุรกิจ เป็ นธรรมต่อคู่สญ
ั ญาทังสอง
้
ฝ่ าย และไม่ได้ เป็ นเงื่อนไขที่ทาให้ ธนาคารเสียผลประโยชน์ โดยเงื่อนไขดังกล่าวจะทาให้ ธนาคารสามารถดาเนินการ
ตามแผนการรวมกิจการภายหลังการเข้ าทาธุรกรรมซื ้อขายหุ้นได้ แล้ วเสร็ จภายในเวลาที่กาหนด

ดังนัน้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการทารายการซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารธนชาต
้
ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารและธนาคารธนชาตในครัง้ นี ้
ทัง้ นี ้ การพิจารณาอนุ มัติให้ ธนาคารเข้ าทารายการดังกล่ าวหรื อไม่ เป็ นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจึงควร
ศึกษาข้ อมูลทัง้ หมดที่ปรากฎในรายงานของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ และเอกสารทัง้ หมดที่แนบมาพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถอื หุ้นในครัง้ นี ้ และใช้ ดุลยพินิจตัดสินใจเพื่อลงมติอย่ างรอบคอบ
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บริ ษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองว่าได้ พิจารณาให้ ความเห็นต่อการทารายการ
ในครัง้ นี ้ด้ วยความรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชี พ โดยคานึงถึงความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล รวมทังประโยชน์
้
ของผู้ถือ
หุ้นเป็ นสาคัญ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด

(ดร. ก้ องเกียรติ โอภาสวงการ)
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

(เล็ก สิขรวิทย)
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

(รัชดา เกลียวปฏินนท์)
ผู้ควบคุมการปฏิบตั ิงาน
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เอกสารแนบ 1
ข้ อมูลสรุ ป ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
1.

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต” หรื อ “TBANK”) เริ่ มประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยมีบริ ษัท
ทุนธนชาติ จากัด (มหาชน) (“ทุนธนชาต” หรื อ “TCAP”) เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ มาตังแต่
้ วนั ที่ 22 เมษายน 2545 โดยเมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2549 ธนาคารและทุนธนชาตได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ให้ จัดตังกลุ
้ ม่
ธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุม่ โดยมีทนุ ธนชาตเป็ นบริ ษัทใหญ่
ต่อมาในปี 2550 ได้ มีธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย หรื อ Scotia Netherlands Holdings B.V. (“BNS”) ซึ่งเป็ นผู้ประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศแคนาดาเข้ าร่ วมถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 24.98 ก่อนที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็ น
ร้ อยละ 48.99 จึ ง ท าให้ ปั จ จุบัน ธนาคารธนชาตมีผ้ ูถื อ หุ้น หลัก 2 กลุ่ม คื อ TCAP และ BNS และต่อ มาในปี 2554
ธนาคารธนชาตรับโอนกิจการทังหมดจากธนาคารนครหลวงไทย
้
จากัด (มหาชน) โดยโครงสร้ างกลุม่ ธุรกิจของธนาคาร
ธนชาต แบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ 1) กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน และ 2) กลุม่ ธุรกิจสนับสนุน
โครงสร้ างการถือหุ้นของธนาคารธนชาตก่อนการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ เพื่อเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ แสดงได้ ดงั นี ้
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธนาคารธนชาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 และประกาศ
ธนาคารประเทศไทยที่เกี่ยวข้ อง โดยมีผลิตภัณฑ์ 5 กลุม่ หลัก ดังนี ้
1) บริ การด้ านเงินฝาก ให้ บริ การด้ านเงินฝากกับกลุม่ ลูกค้ าทังประเภทบุ
้
คคลธรรมดาและนิติบคุ คล แบ่งบริ การด้ าน
เงินฝากออกเป็ น 6 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Deposit) เงินฝากประจา (Fixed Deposit) บัตรเงิน
ฝาก (Negotiable Certificate of Deposit) เงิ น ฝากปลอดภาษี (Tax Free Deposit) เงิ น ฝากกระแสรายวัน
(Current Deposit) และเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit)
2) บริ การด้ านการให้ สนิ เชื่อ ให้ บริ การสินเชื่อทังหมด
้
7 ประเภท ประกอบด้ วย
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)
2.5)
2.6)

สินเชื่อธุรกิจ ทังกลุ
้ ม่ ลูกค้ าขนาดใหญ่ กลุม่ ลูกค้ าขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุม่ ลูกค้ าขนาดเล็ก
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกี่ยวกับรถยนต์
สินเชื่อเพื่อการค้ าต่างประเทศ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
สินเชื่อบุคคลที่มีหลักประกัน
สินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน

3) บริ การด้ านอิเล็กทรอนิกส์ ให้ บริ การรองรับการทาธุรกรรมทางการผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตแบงกิง้ และช่องทาง
ต่างๆ ของธนาคารธนชาต โดยมีบริ การรองรับทาธุรกรรมของทังกลุ
้ ม่ ลูกค้ าธุรกิจและลูกค้ าบุคคล
4) บริ ก ารธุ ร กิ จ ช าระเงิ น ให้ บ ริ ก ารโดยร่ ว มมื อ กัน ระหว่า งธนาคารในฐานะสมาชิ ก ของผู้ใ ห้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ย
(Visa/MasterCard) กับผู้ให้ บริ การระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Facilitator) ในการให้ บริ การรับชาระ
ค่าสินค้ าหรื อบริ การผ่านอุปกรณ์รับชาระเงินในรู ปแบบต่าง ๆ โดยให้ บริ การรับชาระเงินผ่านผลิตภัณฑ์เครื่ องรับ
รู ดบัตร ช่องทางการชาระเงินผ่านระบบออนไลน์ และระบบ QR Code อีกทัง้ ยังให้ บริ การรั บและส่งเงินด่วน
ระหว่างประเทศ ผ่านเครื อข่ายระบบเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ซึง่ สามารถรับและ
ส่งเงินได้ กว่า 200 ประเทศ
5) บริ การด้ านอื่นๆ อันได้ แก่
5.1) บริ การธุรกิ จปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ ให้ บริ การซือ้ ขายธนบั ตรต่างประเทศ Travellers’ cheques
รวมถึงการซื ้อขายเงินตราต่างประเทศทันที และการซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า เพื่อธุรกรรมของ
ลูกค้ าทางด้ านการค้ าต่างประเทศ และเพื่อการโอนเงินตราต่างประเทศเข้ า/ออก สาหรับการรับและชาระ
ค่าสินค้ าและบริ การเพื่อบุคคลธรรมดา รวมถึงการเปิ ดบัญชีเงินฝากที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ (FCD)
5.2) บริ ก ารงานสนับ สนุ น ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ ให้ บริ ก ารเป็ นผู้ รั บ ฝากทรั พ ย์ สิ น ( Custodian) เป็ นผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ของกองทุน (Fund Supervisor) เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Bondholder Representative) และ
เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และตัวแทนชาระเงิน (Registrar and Paying Agent)
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3.

คณะกรรมการ
ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 (วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 26 ประจาปี 2562) คณะกรรมการธนาคารประกอบด้ วย
กรรมการจานวน 12 ท่าน โดยเป็ นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารจานวน 4 ท่าน กรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน และ
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจานวน 4 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ
นาย บันเทิง ตันติวิท
นาย ศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์
นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
นายวิลเลียม จอร์ จ ซาอิด
นายวอลเตอร์ ทัส
นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย
นายณรงค์ จิวงั กูร
นายร็ อด ไมเคิล เรโนลด์
ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์
นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
ประธานกรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้ซงึ่ มีอานาจลงลายมือชื่อแทนธนาคารธนชาต คือ นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
นายประพัน ธ์ อนุพ งษ์ อ งอาจ และนายวิ ลเลีย ม จอร์ จ ซาอิ ด กรรมการสองในสี่คนนี ้ ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกัน และ
ประทับตราสาคัญของธนาคาร

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

129229

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

4.

ผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 (วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2562) ธนาคารธนชาตมีทนุ จดทะเบียน 99,136,649,030 บาท ทุนที่ออกชาระแล้ ว 60,648,621,700 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 6,064,862,170 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดผู้ถือหุ้นดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

230

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)/1
Scotia Netherlands Holdings B.V.
นายถุงเงิน พุ่มเงิน
นางสาวกิตติมา โตเลี ้ยง
นายสถิต มุจลินทังกูร
นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์
นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์
นายฐณะวัฒน์ เจริ ญธรรศนนท์
นายพินิต เหล่าสุนทร
นายสมยศ จิตติพลังศรี /2
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
รวม

จานวนหุ้น
3,090,699,234
2,971,739,163
460,309
173,278
121,360
96,665
84,809
70,000
69,926
60,000
6,063,574,744
1,287,426
6,064,862,170

ร้ อยละ
50.961
48.999
0.008
0.003
0.002
0.002
0.001
0.001
0.001
0.001
99.979
0.021
100.000

/1

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) หรื อ “TCAP” ประกอบด้ วย บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด ถื อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 16.49
และบริ ษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 11.15 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ตามลาดับ

/2

โดยเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ของบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ การทุนไทย จากัด (มหาชน)

130

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

5.

สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของธนาคารธนชาต
งบแสดงฐานะการเงินของธนาคารธนชาต (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 และ ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : ล้ านบาท)
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ
ลูกหนี ้จากการซื ้อขายหลักทรัพย์
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี ้สิน
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เจ้ าหนี ้จากการซื ้อขายหลักทรัพย์
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
กาไรสะสม (จัดสรรแล้ ว – สารองตามกฎหมาย)
กาไรสะสม (ยังไม่ได้ จดั สรร)
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

2559

31 ธันวาคม
2560

2561

31 มีนาคม
2562

12,072
47,466
3,564
167,275
7,359
632,931
1,444
9,296
20,534
4,928
906,868

11,445
94,577
2,888
157,448
7,170
646,217
1,467
8,396
20,069
34
4,749
954,460

11,012
95,257
2,001
152,430
7,156
680,584
1,633
7,798
19,637
1,091
5,523
984,124

9,368
105,248
2,483
133,398
11,506
688,266
1,783
7,562
19,533
2,963
4,778
986,888

677,807
56,156
1,986
4,912
34,522
10
3,341
799
1,000
1,970
4,401
4,379
791,283
60,649
2,101
948
3,602
48,286
115,585
906,868

717,807
69,809
1,989
2,865
20,005
10
3,369
939
44
2,242
4,636
6,360
830,074
60,649
2,101
1,601
4,259
55,776
124,385
954,460

753,945
55,964
1,163
2,093
20,005
9
3,582
1,184
759
2,065
5,240
6,973
852,982
60,649
2,101
651
4,954
62,787
131,141
984,124

746,306
59,952
2,011
2,090
20,005
1
3,490
1,458
1,224
2,387
2,666
6,233
847,823
60,649
2,101
1,105
4,954
70,256
139,065
986,888
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งบกาไรขาดทุนของธนาคารธนชาตสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 และสาหรับงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2561 และ 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : ล้ านบาท)

งวด 3 เดือนแรก

2559

2560

2561

2561

2562

41,843

41,282

42,806

10,439

11,076

(15,295)

(14,144)

(14,440)

(3,543)

(3,801)

26,548

27,138

28,365

6,896

7,275

6,424

6,872

7,826

1,880

1,882

(2,643)

(2,929)

(3,361)

(838)

(933)

3,781

3,943

4,465

1,042

949

กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

435

435

268

110

152

กาไรสุทธิจากเงินลงทุน

616

1,033

(127)

341

74

รายได้ เงินปั นผล

2,829

2,838

3,112

203

4,970

รายได้ จากการดาเนินงานอื่น ๆ

1,299

1,397

1,532

315

324

รวมรายได้ จากการดาเนินงาน

35,508

36,783

37,616

8,907

13,744

รวมค่าใช้ จา่ ยจากการดาเนินงานอื่น ๆ

17,843

17,702

17,785

4,629

4,202

5,808

5,935

4,465

1,336

1,443

11,857

13,147

15,366

2,943

8,098

105

(11)

(1,456)

102

(628)

11,962

13,135

13,911

3,045

7,470

1.97

2.17

2.29

0.50

1.23

(1,439)

875

(1,137)

(3)

567

288

(175)

227

1

(113)

1,603

-

-

-

-

กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย สาหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

(12)

(228)

2

-

-

ภาษีเงินได้ เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(318)

46

-

-

-

122

517

(908)

(2)

454

12,083

13,653

13,003

3,042

7,924

รายได้ ดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้ จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่า
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับงวด
กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาทต่ อหุ้น)
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้ เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

232

ปี

132

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดของธนาคารธนชาตสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 และสาหรับงวด 3 เดือนสิ ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : ล้ านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสด ณ วันปลายปี

2559
23,364
4,173
(28,801)
(1,264)
13,336
12,072

ปี
2560
2,194
18,165
(20,986)
(627)
12,072
11,445

2561
(7,795)
14,714
(7,352)
(433)
11,445
11,012

งวด 3 เดือนแรก
2561
2562
(20,703) (25,747)
18,803
24,378
(274)
(274)
(2,174)
(1,644)
11,445
11,012
9,271
9,368

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : ร้ อยละ)

2559

2560

31 มีนาคม
2561

2562

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตราดอกเบี ้ยรับ/1
อัตราดอกเบี ้ยจ่าย/2
ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ย
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน/4

4.94
1.93
3.01
62.84
33.69
10.70
4.11

4.83
1.79
3.05
64.55
35.71
10.95
4.08

4.81
1.77
3.04
64.84
36.98
10.89
3.46

4.87/3
1.82/3
3.05/3
63.47
54.35
13.76/5
6.97/5

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย : เท่า)
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินฝากและเงินกู้ยืม
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินฝาก
อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี ้สินรวม
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
อัตราเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

6.85
91.48
96.14
85.66
32.83
13.27
19.15

6.67
90.20
92.71
86.48
38.03
14.81
18.94

6.50
90.39
92.79
88.39
42.48
15.42
19.45

6.10
92.39
94.87
88.03
N/A
15.19
19.18

1.98
149.64
2.96

2.16
137.89
2.98

2.27
123.59
2.81

2.34
122.91
2.88

อัตราส่ วนคุณภาพสินทรัพย์
อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ตอ่ เงินให้ สินเชื่อ
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม
/1

31 ธันวาคม

อัตราดอกเบี ้ยรับ = รายได้ ดอกเบี ้ย หารด้ วย สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้ เกิดรายได้ เฉลี่ย (รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ที่มีดอกเบี ้ย เงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและตราสารหนี ้โดยไม่รวมเงินลงทุนเพื่อค้ า และเงินให้ สนิ เชื่อสุทธิ)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

133233

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
/2 อัตราดอกเบี ้ยจ่าย = ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย หารด้ วย หนี ้สินที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย (เงินฝากรวม รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่มีดอกเบี ้ย
และตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม)
/3 สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้ เกิดรายได้ และหนี ส้ ินที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายถูกคานวณโดยการอ้ างอิงรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินทั ้งที่มี
ดอกเบี ย้ และไม่มีดอกเบี ้ย เนื่ องจากหมายเหตุประกอบงบงวด 3 เดือนไม่ละเอียดเพียงพอที่จะจาแนกรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เฉพาะที่มีดอกเบี ้ย
/4 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = ดอกเบี ้ยรับจากเงินลงทุน เงินปั นผลจากเงินลงทุน และกาไรจากการซื ้อขายหลักทรัพย์ หารด้ ว ย เงินลงทุนสุทธิ
และเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมสุทธิ
/5 ปรับการคานวณอัตราผลตอบแทนเป็ น 12 เดือนย้ อนหลัง

6.

การวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของธนาคารธนชาต

6.1

การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : ล้ านบาท)

2560

งวด 3 เดือนแรก
2561

2561

2562

รายได้ ดอกเบีย้

41,282

42,805

10,439

11,076

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้ า
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
การให้ เช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงิน

1,378
26
3,031
17,425
19,422

1,739
108
2,509
17,245
21,204

478
17
603
4,232
5,109

463
43
617
4,156
5,797

ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้

14,144

14,440

3,543

3,801

8,710
593
3,348
1,493

9,085
768
3,482
1,105

2,261
147
862
272

2,407
217
904
273

27,138

28,365

6,896

7,275

4.83
1.79
3.05

4.81
1.77
3.04

4.86/1
1.83/1
3.03/1

4.87/1
1.82/1
3.05/1

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนาส่งกองทุนฟื น้ ฟูฯและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
อัตราดอกเบี ้ยรับ
อัตราดอกเบี ้ยจ่าย
ส่ วนต่ างอัตราดอกเบีย้
/1

ปี

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้ เกิดรายได้ และหนี ส้ ินที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายถูกคานวณโดยการอ้ างอิงรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินทั ้งที่มี
ดอกเบี ย้ และไม่มีดอกเบี ้ย เนื่ องจากหมายเหตุประกอบงบงวด 3 เดือนไม่ละเอียดเพียงพอที่จะจาแนกรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เฉพาะที่มีดอกเบี ้ย

ในปี 2561 ธนาคารธนชาตมีรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิจานวน 28,365 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 1,228 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
4.52 จากปี ก่อนหน้ า ตามการเติบโตของเงินให้ สนิ เชื่อ โดยในปี 2561 ธนาคารธนชาตมีสว่ นต่างอัตราดอกเบี ้ยที่ร้อยละ
3.04 ใกล้ เคียงกับในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.05

234

134

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ในไตรมาส 1 ปี 2562 ธนาคารมีรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิจานวน 7,275 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 379 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
5.49 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้ า โดยกลุม่ การให้ เช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงินซึง่ มีอตั ราดอกเบี ้ยรับที่สงู
สามารถเติบโตได้ ดีเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ส่งผลให้ สว่ นต่างอัตราดอกเบี ้ยเพิ่มสูงขึ ้นอยูท่ ี่ร้อยละ 3.05
เมื่อเทียบกับร้ อยละ 3.04 ในปี 2561
รายได้ทีม่ ิ ใช่ดอกเบีย้ สุทธิ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : ล้ านบาท)

รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายได้ เงินปั นผล
รายได้ อื่น ๆ
รวมรายได้ จากการดาเนินงานอื่น
รวมรายได้ ท่ มี ิใช่ ดอกเบีย้

ปี
2560

3,943
435
1,033
2,838
1,397
5,703
9,646

งวด 3 เดือนแรก
2561

4,465
268
(127)
3,112
1,532
4,786
9,251

2561
1,042
110
341
203
315
969
2,011

2560

949
152
74
4,970
324
5,519
6,468

รายได้ ที่มิใช่ดอกเบีย้ ในปี 2561 มีจานวน 9,251 ล้ านบาท ลดลง 395 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.1 จากปี 2560 โดย
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิเพิ่มขึ ้นจาก 3,943 ล้ านบาทในปี 2560 เป็ น 4,465 ล้ านบาทในปี 2561 จากการ
เพิ่มขึ ้นของค่าธรรมเนียมจากการจัดการกองทุน และค่านายหน้ าจากการเป็ นตัวแทนขายประกันภัยและประกันชีวิต
อย่างไรก็ตาม รายได้ จากการดาเนินงานอื่นลดลง 917 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16.1 จากปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
กาไรจากการขายเงินลงทุนที่ลดลง 1,160 ล้ านบาท จากการปรับพอร์ ตเงินลงทุนให้ เหมาะสมต่อภาวะตลาด
รายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยในไตรมาส 1 ปี 2562 มีจานวน 6,468 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 4,458 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 221.69 จาก
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ประกอบด้ วย รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ มีจานวน 949 ล้ านบาท ลดลง 92
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 8.87 เป็ นผลจากค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การที่เพิ่มขึ ้น 95 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม รายได้
จากการดาเนินงานอื่นมีจานวน 5,519 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 4,550 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 469.52 จากไตรมาสเดียวกันของ
ปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ เงินปั นผลในไตรมาส 1 ปี 2562 จานวน 4,970 ล้ านบาท ซึ่งในปี 2561 ธนาคาร
ได้ รับรายได้ เงินปั นผลเพิ่มเติมจากบริ ษัทย่อยในไตรมาสอื่น (รายได้ เงินปั นผลตลอดปี 2561 มีจานวน 3,112 ล้ านบาท)
โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 ได้ รับเงินปั นผลเพียง 203 ล้ านบาท

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

135235

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานอืน่ ๆ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : ล้ านบาท)

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้ จ่ายอื่น
รวมรายได้ จากการดาเนินงานอื่น ๆ
ต้นทุนจากการดาเนิ นงานต่อรายได้จากการดาเนิ นงานสุทธิ
/1

ปี

งวด 3 เดือนแรก

2560

2561

10,135
40
2,507
708
4,312
17,702
48.12

9,367
42
2,314
698
5,364
17,785
47.28

2561
2,418
5
569
172
1,465
4,629
51.96

2560

2,456
5
548
167
1,028
4,202
46.32/1

ไม่รวมรายได้ เงินปั นผลของ บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ ที เอส จากัด และ บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน) เพื่อจุดประสงค์ในการเปรี ย บเทียบ
เนื่ องจากบริ ษัทย่อยดังกล่าวจ่ายเงินปั นผลในไตรมาสอื่ นของปี 2561 หากรวมรายได้ เงินปั นผลดังกล่าว อัตราส่วนต้ นทุนต่อรายได้ จากการ
ดาเนินงานจะเท่ากับร้ อยละ 30.58

ในปี 2561 ธนาคารธนชาตมีคา่ ใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่นๆ จานวน 17,785 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 83 ล้ านบาท หรื อร้ อย
ละ 0.47 จากปี ก่อน ซึ่งเพิ่มขึน้ ตามรายได้ ที่เพิ่มขึน้ โดยมีอัตราส่วนต้ นทุนจากการดาเนินงานต่อ รายได้ จ ากการ
ดาเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 47.28 ลดลงจากปี ก่อนที่ร้อยละ 48.12 จากการบริ หารจัดการ
ค่าใช้ จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ในไตรมาส 1 ปี 2562 มีค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่นๆ จานวน 4,202 ล้ านบาท ลดลง 426 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
9.21 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้ จ่ายอื่นจานวน 437 ล้ านบาท
ค่าใช้จ่ายหนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าใช้ จ่ายหนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
(หน่วย : ล้ านบาท)
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
Credit Cost (ร้อยละ)

ปี
2560
5,935
0.84

2561
4,465
0.60

งวด 3 เดือนแรก
2561
2562
1,336
1,443
0.92*
0.61*

หมายเหตุ: (*) Credit cost ย้ อนหลัง 12 เดือน

ในปี 2561 มีค่าใช้ จ่ายหนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่าจานวน 4,465 ล้ านบาท ลดลง 1,470 ล้ าน
บาทหรื อร้ อยละ 24.77 เมื่อเทียบกับปี ก่อน คิดเป็ น Credit Cost เท่ากับร้ อยละ 0.60 ลดลงจากร้ อยละ 0.84
ในไตรมาส 1 ปี 2562 มีค่าใช้ จ่ายหนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่าจานวน 1,443 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
107 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 8.03 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้ า คิดเป็ น Credit Cost อยู่ที่ร้อยละ 0.61
ลดลงจากร้ อยละ 0.92 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
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กาไรสุทธิ
ในปี 2561 ธนาคารธนชาตมีกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 13,911 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 775 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 5.90 จากปี ก่อน ซึ่งเป็ นการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 4 ติดต่อกัน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้น
ของรายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ ซึ่งเพิ่มขึน้ ตามการเติบโตของเงินให้ สินเชื่อ และรายได้ ที่มิใช่ดอกเบีย้ ที่เพิ่มขึน้ จากรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ ประกอบกับการบริ หารคุณภาพหนี ้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้ อยค่าปรับตัวลดลง ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานปรับเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย จากการบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายได้ เป็ นอย่างดี ส่งผลให้ กาไรก่อนภาษี ของธนาคารธนชาตเติบโตกว่าร้ อยละ 16.88 จากปี ก่อน อย่างไรก็ตาม
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ในปี 2561 ได้ ปรับเพิ่มขึ ้น เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของธนาคารธนชาตจากการรวมกิจการ
กับธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) ได้ สิ ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม 2561
6.2

การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 และวันที่ 31 มีนาคม 2562 สินทรัพย์รวมของธนาคารมีจานวน 954,460 ล้ านบาท
984,124 ล้ านบาท และ 986,888 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดสาคัญของการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์ ดังนี ้
เงิ นให้สินเชื ่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารธนชาตมีเงินให้ สินเชื่อสุทธิจานวน 680,584 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 34,367 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 5.32 จากสิ ้นปี ก่อน จากการเติบโตของสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเช่าซื ้อที่
เติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จากการพัฒนากระบวนการทางานและภาวะตลาดรถยนต์ที่ปรับตัวดีขึ ้น โดย ณ สิ ้นปี 2561
ธนาคารธนชาตมีสดั ส่วนเงินให้ สนิ เชื่อรายย่อยต่อสินเชื่อธุรกิจเท่ากับร้ อยละ 74 ต่อ 26
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สินเชื่อรายย่อย ซึง่ ได้ แก่ สินเชื่อเช่าซื ้อและสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยยังคงเติบโตได้ ดีตอ่ เนื่องจาก ณ
สิ ้นปี 2561 ในขณะที่สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่หดตัวและสินเชื่อธุรกิจ SME เติบโตได้ แบบชะลอตัว ส่งผลให้ ปริ มาณเงิน
ให้ สินเชื่อสุทธิ ณ สิ ้นไตรมาส 1 ปี 2562 ลดลงร้ อยละ 0.02 จาก ณ สิ ้นปี 2561 เป็ น 688,266 ล้ านบาท โดยสัดส่วน
สินเชื่อรายย่อยต่อสินเชื่อธุรกิจ ปรับเพิ่มขึ ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 75 ต่อ 25 เมื่อเทียบกับ ณ สิ ้นปี 2561 ที่ร้อยละ 74 ต่อ 26
ซึ่งส่งผลดีต่อความสามารถในการสร้ างรายได้ ดอกเบี ้ย เนื่องจากสินเชื่อรายย่อยมีอตั ราผลตอบแทนที่ สงู กว่าสินเชื่อ
ธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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สิ นเชื ่อจัดชัน้ และค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
เงิ นให้สินเชือ่ ด้อยคุณภาพต่อเงิ นให้สินเชือ่ รวม (ร้อยละ)
อัตราส่วนสารองต่อสารองพึงกันตามเกณฑ์ธปท. (ร้อยละ)
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญทัง้ หมดต่อเงิ นให้สินเชือ่ ด้อยคุณภาพ (ร้อยละ)

31 ธันวาคม
2560
2561
14,415
15,905
19,878
19,662
2.16
2.27
191.59
165.07
137.89
123.59

31 มีนาคม
2562
16,608
20,413
2.34
162.60
122.91

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561 และวันที่ 31 มีนาคม 2562 ธนาคารมีเงินให้ สนิ เชื่อด้ อยคุณภาพ (Non-Performing
Loan หรื อ NPL) จานวน 14,415 ล้ านบาท 15,905 ล้ านบาท และ 16,608 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้นตามเงินให้ สินเชื่ อที่
เพิ่มขึ ้น โดยสัดส่วนเงินให้ สนิ เชื่อด้ อยคุณภาพต่อเงินให้ สินเชื่อรวม (NPL Ratio) ปรับตัวสูงขึ ้นจากร้ อยละ 2.16 ณ สิ ้น
ปี 2560 เป็ นร้ อยละ 2.27 ณ สิ ้นปี 2561 และร้ อยละ 2.34 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ตามลาดับ โดยมีอตั ราส่วนค่าเผื่อ
หนี ้สงสัยจะสูญทังหมดต่
้
อเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ที่ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 122.91 แต่ยงั คงอยู่ใน
ระดับที่เพียงพอ โดยมีสารองส่วนเกินจานวน 7,932 ล้ านบาท
เงิ นลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนของธนาคารธนชาตโดยส่วนใหญ่ เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 69.97
ของเงินลงทุนทังหมด
้
รองลงมาคือ ตราสารหนี ้ภาคเอกชน ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 13.83 ของเงินลงทุนทังหมด
้
ตามลาดับ
เงินลงทุนสุทธิ ของธนาคารธนชาต ณ สิ ้นปี 2561 มีจานวน 152,430 ล้ านบาท ปรับตัวลดลงจากปี ก่อน 5,018 ล้ าน
บาท จากการลดสัดส่วนการลงทุนของหลักทรั พย์ รัฐ บาลและรั ฐวิสาหกิ จเพื่อ การบริ หารอัต ราผลตอบแทนอย่า ง
เหมาะสม
รายการสิ นทรัพย์อืน่ ๆ
1)
2)
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รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีการปรับตัวสูงขึ ้นตามการบริ หารสภาพคล่อง
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ปรับตัวสูงขึ ้นเทียบกับสิ ้นปี 2561 เนื่องมาจาก
การเพิ่มเงินลงทุนใน บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) และ บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
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หนีส้ ิน
31 ธันวาคม
2560
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: ล้ านบาท)
หนีส้ ิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน

717,807
69,809
20,005
22,453
830,074

31 มีนาคม
2562

753,945
55,964
20,005
23,068
852,982

746,306
59,952
20,005
21,560
847,823

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 และวันที่ 31 มีนาคม 2562 หนี ้สินรวมของธนาคารมีจานวน 830,074 ล้ านบาท
852,982 ล้ านบาท และ 847,823 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดสาคัญของการเปลีย่ นแปลงหนี ้สิน ดังนี ้
เงิ นรับฝาก
โครงสร้ างเงินรับฝากแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ในปี 2559 – 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : ล้ านบาท)
เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA)
เงินฝากประจา (FIXED)
รวมเงินรับฝาก

31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
ร้ อยละ
2560
ร้ อยละ
308,888
45.57 308,520
42.98
368,919
54.43 409,287
57.02
677,807 100.00 717,807 100.00

31 ธันวาคม
2561
ร้ อยละ
366,156
48.57
387,789
51.43
753,945 100.00

เงินรับฝากในระบบธนาคารพาณิชย์แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1) เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA)
และ 2) เงินฝากประจา (FIXED) โดยเงินฝากประจามีข้อจากัดหรื อข้ อกาหนดในการทารายการมากกว่าเงินฝาก CASA
ทาให้ เงินฝากประจามีต้นทุนทางการเงินที่สงู กว่าเงินฝาก CASA ในการรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารธนชาตมีเงินรับฝากเพิ่มขึ ้นเป็ น 753,945 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ 717,807 ล้ าน
บาทในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินฝากประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA) ที่เพิ่มขึ ้น ขณะที่เงินฝาก
ประจาปรับตัวลดลง ส่งผลให้ สดั ส่วนเงินรับฝากประเภท CASA เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 42.98 ณ สิ ้นปี 2560 เป็ น 48.57
ณ สิ ้นปี 2561
ณ 31 มีนาคม 2562 เงินรับฝากรวมของธนาคารธนชาตปรับตัวลดลงเล็กน้ อยเป็ น 746,306 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากเงิ นฝากประจาที่ไหลออก ขณะที่ธนาคารธนชาตยังคงสามารถขยายฐานเงิ นฝากออมทรั พย์ ได้ อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ สดั ส่วนเงินฝาก CASA ต่อเงินรับฝากรวมยังคงเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 48.57 ณ สิ ้นปี 2561 เป็ นร้ อยละ
49.31 ณ สิ ้นไตรมาส 1 ปี 2562

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมธนาคารธนชาตมีเงินฝากประจาเป็ นสัดส่วนกว่าครึ่ งหนึ่งของเงินฝากรวม ส่งผลให้ ต้นทุน
ทางการเงินของธนาคารธนชาตในส่วนของเงินรับฝากสูงกว่าธนาคารพาณิชย์อื่นที่มีสดั ส่วนเงินฝากประจาที่ต่ากว่า
ส่งผลให้ ต้นทุนทางการเงินโดยรวมของธนาคารธนชาตยังอยูใ่ นระดับสูง ถึงแม้ จะมีสดั ส่วนเงินรับฝากมากในโครงสร้ าง
เงินทุนก็ตาม
ตราสารหนีท้ ีอ่ อกและเงิ นกู้ยืม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม ณ สิ ้นปี 2560 – 2561 และ ณ สิ ้นไตรมาส 1 ปี 2562 มีจานวน 20,005 ล้ านบาท ไม่
เปลีย่ นแปลง โดยประกอบด้ วยตราสารด้ อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ที่มีกาหนดไถ่ถอนในปี 2567 และ 2568
จานวน 13,000 ล้ านบาท และ 7,000 ล้ านบาท ตามลาดับ และตัว๋ สัญญาใช้ เงินเมื่อทวงถามอีก 5 ล้ านบาท
ส่ วนของเจ้ าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 และวันที่ 31 มีนาคม 2562 ธนาคารธนชาตมีสว่ นของเจ้ าของรวมจานวน 124,385
ล้ านบาท 131,141 ล้ านบาท และ 139,065 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยการเพิ่มขึ ้นของส่วนของเจ้ าของในปี 2561 เป็ น
ผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของกาไรสะสม ซึง่ เกิดจากกาไรสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 13,911 ล้ านบาท ขณะที่ธนาคาร
ธนชาตมีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี จานวน 6,247 ล้ านบาท โดยองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ ซึ่งเกิดขึ ้นจาก
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรั พย์และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ส่งผลเพียงเล็กน้ อยในส่วนของ
เจ้ าของรวม
ความเพียงพอของเงิ นกองทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: ร้ อยละ)
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนทังหมดต่
้
อสินทรัพย์เสี่ยง

31 ธันวาคม
2560
2561
14.81
15.42
14.81
15.42
4.13
4.03
18.94
19.45

31 มีนาคม
2562
15.19
15.19
3.99
19.18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561 และวันที่ 31 มีนาคม 2562 ธนาคารธนชาตมีอตั ราส่วนเงินกองทุนที่สงู กว่าขันต
้ ่าที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ซึ่งได้ กาหนดขันต
้ ่าไว้ ที่ร้อยละ 7.00 สาหรับเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
ต่อสินทรั พย์ เสี่ยงร้ อยละ 8.50 สาหรั บเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรั พย์ เสี่ยง และร้ อยละ 11.00 สาหรั บเงิ นกองทุน
ทังหมดต่
้
อสินทรัพย์เสีย่ ง

240
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เอกสารแนบ 2
ข้ อมูลสรุ ป บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
1.

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด (“บลจ. ธนชาต”) ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ธุรกิจจัดการกองทุน
ส่ว นบุค คล กองทุน สารองเลีย้ งชี พ และธุ ร กิ จ ที่ป รึ กษาการลงทุน โดยเป็ น บริ ษัท ร่ ว มทุนระหว่างธนาคารธนชาต
(ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 75) กับธนาคารออมสิน (ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 25)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บลจ. ธนชาต มีสินทรั พย์ ภายใต้ การบริ หารรวม (Asset under Management) จานวน
226,923 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2561 จานวน 5,563 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2.51 สาหรับสัดส่วนสินทรัพย์ภายใต้
การบริ หารแบ่งเป็ นสัดส่วนของกองทุนรวม ร้ อยละ 89.06 กองทุนส่วนบุคคล ร้ อยละ 3.76 และกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ร้ อยละ 7.18 ในธุรกิจกองทุนรวม บลจ. ธนชาตมีสว่ นแบ่งทางการตลาด เป็ นอันดับ 8 คิดเป็ นร้ อยละ 3.86 ธุรกิจกองทุน
ส่วนบุคคลมีสว่ นแบ่งทางการตลาด เป็ นอันดับ 13 คิดเป็ นร้ อยละ 0.85 และธุรกิจกองทุนสารองเลี ้ยงชีพมีสว่ นแบ่งทาง
การตลาด เป็ นอันดับ 13 คิดเป็ นร้ อยละ 1.41

2.

คณะกรรมการ
ณ วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 คณะกรรมการบลจ. ธนชาต ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 8 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ
นาย สมเจตน์ หมู่ศริ ิ เลิศ
นาย อมรฤทธิ์ จันทร์ ประสิทธิ์
นางสาว ปภากร รัตนเศรษฐ
นาย บุญชัย เกียรติธนาวิทย์
นาย ปิ ยะพงศ์ อาจมังกร
นาย เกรี ยงไกร ภูริวทิ ย์วฒ
ั นา
นาย พอล อลัน ดิวลู ์ฟ
นาย ทรงวุฒิ เชาวลิต

ตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

กรรมการผู้ซึ่งมีอานาจลงนาม คือ นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ นายอมรฤทธิ์ จันทร์ ประสิทธิ์ นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ
และนายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ สองในสีค่ นนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
3.

ผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2562) บลจ. ธนชาต มีทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว 100,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 10,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดของผู้ถือหุ้นดังนี ้

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
นาย ชูเกียรติ สถิตย์สกุล
นาย โชติช่วง ธีรขจรโชติ
นาย บุญชัย เกียรติธนาวิทย์
นาย วริ นทร ขาวละออถ์
นางสาว วิภาสิริ เกษมศุข
นาย วิศษิ ฐ์ ชื่นรัตนกุล
นาย สมบัติ ลาภพิเชฐ
รวม

จานวนหุ้น
7,499,993
2,500,000
1
1
1
1
1
1
1
10,000,000

ร้ อยละ
75.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบลจ.ธนชาต
งบแสดงฐานะการเงินของบลจ.ธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายรับค่าธรรมเนียมและค่าบริการค้ างรับ
เงินลงทุน
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
รายจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริการค้ างจ่าย
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
กาไรสะสม (จัดสรรแล้ ว – สารองตามกฎหมาย)
กาไรสะสม (ยังไม่ได้ จดั สรร)
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

242

ปี 2559
ล้ านบาท
ร้อยละ

ปี 2560
ล้ านบาท
ร้อยละ

ปี 2561
ล้ านบาท
ร้อยละ

41
95
281
5
9
7
19
457

8.99
20.84
61.44
1.07
2.02
1.44
4.20
100.00

86
145
261
7
10
7
27
543

15.85
26.70
48.08
1.31
1.84
1.33
4.89
100.00

28
161
409
9
12
8
31
659

4.23
24.45
62.13
1.34
1.88
1.19
4.78
100.00

32
29
25
83
169
100
10
178
288
457

6.99
6.39
5.54
18.11
37.03
21.86
2.19
38.92
62.97
100.00

53
36
30
95
214
100
10
219
329
543

9.75
6.65
5.51
17.53
39.45
18.42
1.84
40.28
60.55
100.00

50
53
34
98
235
100
10
314
424
659

7.59
8.05
5.14
14.93
35.71
15.18
1.52
47.59
64.29
100.00
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ผลการดาเนินงานของบลจ.ธนชาต สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561
งบกาไรขาดทุน

ปี 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ

รายได้
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริการ
ดอกเบี ้ยและเงินปั นผล
รายได้ อื่น
รวมรายได้
รายจ่ าย
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
รวมรายจ่ าย
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับโครงการ
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้ เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จรวม

ปี 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ปี 2561
ล้ านบาท
ร้ อยละ

1,058
7
5
1,070

98.90
0.66
0.44
100.00

1,333
6
3
1,342

99.36
0.41
0.23
100.00

1,859
6
3
1,868

99.52
0.30
0.18
100.00

328
174
124
626
444
(89)
355

30.61
16.28
11.58
58.47
41.53
(8.31)
33.22

486
186
137
809
533
(107)
426

36.19
13.89
10.22
60.30
39.70
(7.98)
31.72

696
182
172
1,050
818
(164)
655

37.23
9.75
9.21
56.19
43.81
(8.77)
35.04

0

(3)

(0)

(0)
356

1
424

0
654

งบกระแสเงินสดของบลจ.ธนชาต สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561
งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้ านบาท)

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

359

411

654

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(13)

17

(153)

(343)

(383)

(560)

4

45

(58)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้ นปี

37

41

86

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ สิน้ ปี

41

86

28

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

143243

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

5.

การวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบลจ.ธนชาต
ผลการดาเนิ นงาน
ณ สิ ้นปี 2560 บลจ. ธนชาต มีสนิ ทรัพย์ภายใต้ การบริ หารรวม 228,590 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี ก่อนจานวน 39,582
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20.94 โดยมีรายได้ ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การจานวน 1,333 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 275 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 25.99 เทียบกับปี ก่อน คิดเป็ นอัตรารายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การต่อสินทรัพย์ภายใต้ การบริ หารเฉลี่ย
สูงขึ ้น เป็ นร้ อยละ 0.64 เทียบกับร้ อยละ 0.60 ในปี ก่อน อย่างไรก็ตาม สัดส่วนค่าใช้ จ่ายรวมต่อรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นจาก
ร้ อยละ 58.47 ในปี 2559 เป็ นร้ อยละ 60.30 ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของรายจ่ายค่าธรรมเนียม
และบริ การ ส่งผลให้ กาไรสุทธิในปี 2560 มีจานวน 426 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 71 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 19.72 เมื่อเทียบกับ
ปี ก่อน แต่อตั ราส่วนกาไรสุทธิลดลงเหลือร้ อยละ 31.72 ในปี 2560 เมื่อเทียบกับร้ อยละ 33.22 ในปี 2559
ณ สิ ้นปี 2561 บลจ. ธนชาต มีสินทรัพย์ภายใต้ การบริ หารรวม 221,360 ล้ านบาท ลดลงจากสิ ้นปี ก่อนจานวน 7,230
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.16 จากการขายคืน หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมตราสารหนี ้ โดยรายได้ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริ การมีจานวน 1,859 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 526 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 39.44 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมีอตั รารายได้
ค่าธรรมเนียมต่อสินทรัพย์ภายใต้ การบริ หารเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 0.64 ในปี 2560 เป็ นร้ อยละ 0.83 ในปี 2561 นอกจากนี ้
ในปี 2561 บลจ.ธนชาตมีสดั ส่วนค่าใช้ จ่ายรวมต่อรายได้ รวมเท่ากับร้ อยละ 56.19 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับร้ อยละ 60.30
ในปี 2560 ส่งผลให้ บลจ.ธนชาตมีกาไรสุทธิในปี 2561 จานวน 655 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 229 ล้ านบาท จากปี ก่อน คิดเป็ น
อัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 35.04 เทียบกับร้ อยละ 31.72 ในปี ก่อน
ฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 บลจ. ธนชาต มีสินทรัพย์รวม 457 ล้ านบาท 543 ล้ านบาท และ 659 ล้ านบาท
ตามลาดับ ซึง่ เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี โดยในปี 2561 บลจ.ธนชาตมีการย้ ายสินทรัพย์จากเงินสดฝากออมทรัพย์และเงินฝาก
ประจาไปยังหลักทรัพย์รัฐบาล อีกทังยั
้ งทาการลงทุนเพิ่มเติมในหลักทรัพย์รัฐบาลและหุ้นกู้ เป็ นผลให้ เงินลงทุนเพิ่มขึ ้น
148 ล้ านบาท ในส่วนของ ลูกหนี ้การค้ า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน และสินทรัพย์อื่นๆ มีขนาด
เพิ่มขึ ้นตามขนาดธุรกิจที่เติบโตขึ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 หนี ้สินรวมของบลจ. ธนชาต มีจานวน 169 ล้ านบาท 214 ล้ านบาท และ 235 ล้ าน
บาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 26.41 ในปี 2560 เทียบกับปี ก่อนหน้ า และร้ อยละ 9.85 ในปี 2561 เทียบกับปี ก่อนหน้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 ส่วนของเจ้ าของรวมของบลจ. ธนชาต มีจานวน 288 ล้ านบาท 329 ล้ านบาท และ
424 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยการเพิ่มขึ ้นของส่วนของเจ้ าของในปี 2561 เป็ นผลมาจากกาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
จานวน 655 ล้ านบาท และการจ่ายเงินปั นผลในระหว่างปี จานวน 560 ล้ านบาท
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เอกสารแนบ 3
ข้ อมูลสรุ ป บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จากัด
1.

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จากัด (“ธนชาตโบรกเกอร์ ”) ประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยและนายหน้ า
ประกันชีวิต ให้ บริ การงานทะเบียนและต่อภาษี รถยนต์และรถจักรยานยนต์แก่ลกู ค้ าของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารธนชาต แนะนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สาหรับลูกค้ าเช่าซื ้อ
รถยนต์ของธนาคารธนชาต โดยครอบคลุมถึงการติดตามภาษี การเรี ยกเก็บภาษี ค่าเบี ้ยประกันภัยและค่าบริ การที่
เกี่ยวข้ อง บริ การทวงถามหนี ้เฉพาะงาน ติดตามการต่อภาษี รถยนต์ประจาปี รวมทังประกอบธุ
้
รกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่ องกับ
ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย

2.

คณะกรรมการ
ณ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2562 คณะกรรมการธนชาตโบรกเกอร์ ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 5 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ
นาย เอกสิทธิ์ ศักดิธ์ นาคร
นาย บัญชา ชีระสาร
นางสาว เต็มเดือน เกสะวัฒนะ
นางสาว สุใจ ศุภปี ตพิ ร
นาง วรรณฤดี พิตรปรี ชา

ตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

กรรมการผู้ซึ่งมีอานาจลงนาม คือ นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร หรื อ นายบัญชา ชีระสาร ลงลายมือชื่อร่ วมกับ นางสาว
เต็มเดือน เกสะวัฒนะ หรื อ นางสาวสุใจ ศุภปี ติพร หรื อ นางวรรณฤดี พิตรปรี ชา รวมเป็ นสองคนพร้ อมประทับตรา
สาคัญของบริ ษัท
3.

ผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 (วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2562) ธนชาตโบรกเกอร์ มีทนุ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว 100,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 10,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดของผู้ถือหุ้นดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4

รายชื่อผู้ถือหุ้น
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
นางสาว นงค์ลกั ษณ์ เตชะมหาลาภ
นางสาว วารุ ณี นามเสาร์
นางสาว อลงกต เปรมกมลเนตร
รวม

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

จานวนหุ้น
9,999,000
800
100
100
10,000,000

ร้ อยละ
99.990
0.008
0.001
0.001
100.000
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4.

สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของธนชาตโบรกเกอร์
งบแสดงฐานะการเงินของธนชาตโบรกเกอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – เงินฝาก
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-ชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
กาไรสะสม (จัดสรรแล้ ว – สารองตามกฎหมาย)
กาไรสะสม (ยังไม่ได้ จดั สรร)
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
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ปี 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ปี 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ปี 2561
ล้ านบาท
ร้ อยละ

210
62
0
18
20
3
2
317

66.34
19.64
0.06
5.68
6.44
1.09
0.74
100.00

226
68
0
20
25
5
3
348

65.05
19.58
0.09
5.87
7.23
1.32
0.87
100.00

220
71
0
15
25
5
3
340

64.90
20.80
0.10
4.43
7.37
1.57
0.83
100.00

84
45
0
5
5
12
152
100
10
56
166
317

26.61
14.05
0.03
1.59
1.65
3.89
47.82
31.52
3.15
17.50
52.18
100.00

109
54
2
7
18
189
100
10
49
159
348

31.18
15.43
0.52
1.98
5.18
54.29
28.73
2.87
14.11
45.71
100.00

128
44
1
6
22
201
100
10
28
138
340

37.61
12.99
0.17
1.91
6.56
59.24
29.44
2.94
8.38
40.76
100.00
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ผลการดาเนินงานของธนชาตโบรกเกอร์ สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561
งบกาไรขาดทุน
รายได้
รายได้ จากค่านายหน้ าประกันภัย
รายได้ คา่ ทีป่ รึกษา
รายได้ ดอกเบี ้ย
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนในการให้ บริการ
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
กาไรสุทธิสาหรับปี

5.

ปี 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ปี 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ปี 2561
ล้ านบาท
ร้ อยละ

358
47
2
17
424

84.45
11.11
0.52
3.91
100.00

358
55
2
30
444

80.48
12.43
0.42
6.67
100.00

377
53
2
36
468

80.42
11.42
0.41
7.75
100.00

85
215
0
123
(22)
101

20.14
50.79
29.07
(5.30)
23.77

89
252
0
103
(20)
84

20.12
56.64
23.24
(4.43)
18.81

105
264
2
98
(18)
79

22.45
56.37
0.34
20.84
(3.89)
16.95

การวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของธนชาตโบรกเกอร์
ผลการดาเนิ นงาน
ในปี 2560 ธนชาตโบรกเกอร์ มีกาไรสุทธิ 84 ล้ านบาท ลดลง 17 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 14.99 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมี
สาเหตุหลักจากค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มสูงขึ ้น เช่น ค่าส่งเสริ มการขายและค่าบริ การงานสนับสนุนบริ ษัทใหญ่
ในขณะที่รายได้ รวมเพิ่มขึ ้นเพียง 20 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.91 เทียบกับปี ก่อน ซึ่งไม่สามารถเติบโตเพียงพอสาหรับ
รายจ่ายที่เพิ่มขึ ้น
ในปี 2561 ธนชาตโบรกเกอร์ มีกาไรสุทธิ 79 ล้ านบาท ลดลง 5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5.04 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจาก
การให้ สว่ นลดค่านายหน้ าที่สงู ขึ ้น ส่งผลให้ สดั ส่วนต้ นทุนการบริ การต่อรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 22.45 เทียบกับ
ร้ อยละ 20.12 ในปี ก่อน อีกทังค่
้ าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้น 12 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.87 เทียบกับปี ก่อน อย่างไรก็
ตาม รายได้ รวมเพิ่มขึ ้น 24 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5.37 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากส่วนของรายได้ อื่นที่
เพิ่มขึ ้น 6 ล้ านบาท โดยฝ่ ายบริ หารของธนชาตโบรกเกอร์ ได้ ให้ ความเห็นว่า รายได้ อื่นในส่วนเพิ่มเติมนี ้จะยังคงเกิดขึ ้น
ต่อไปในอนาคต

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 ธนชาตโบรกเกอร์ มีสินทรัพย์รวมจานวน 317 ล้ านบาท 348 ล้ านบาท และ 340
ล้ านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์สว่ นใหญ่ ประกอบด้ วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี ้การค้ าและ
ลูกหนี ้อื่น ซึง่ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 64.90 และร้ อยละ 20.80 ของสินทรัพย์รวมในปี 2561 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ ในปี 2561
ธนชาตโบรกเกอร์ มีสนิ ทรัพย์รวมที่ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากการตัดค่าเสือ่ มราคาของอุปกรณ์สานักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 หนี ้สินรวมของธนชาตโบรกเกอร์ มีจานวน 152 ล้ านบาท 189 ล้ านบาท และ 201
ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ ของ
พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 ธนชาตโบรกเกอร์ มีสว่ นของเจ้ าของจานวน 166 ล้ านบาท 159 ล้ านบาท และ 138
ล้ านบาท ตามลาดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของส่วนของเจ้ าของในปี 2561 เป็ นผลจากกาไรสุทธิ จากการดาเนินงาน
จานวน 79 ล้ านบาท และการจ่ายเงินปั นผลในระหว่างปี จานวน 100 ล้ านบาท
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เอกสารแนบ 4
ข้ อมูลสรุ ป ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
1.

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร” หรื อ “TMB”) ได้ รับอนุญาตให้ จัดตังขึ
้ น้ เพื่อดาเนินธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์และเปิ ดดาเนินการอย่างเป็ นทางการเมื่อปี 2500 โดยมุ่งเน้ นให้ บริ การทางการเงินแก่หน่วยงานทหารและ
ข้ าราชการทหารเป็ นหลัก ต่อมาในปี 2516 ธนาคารได้ ดาเนินธุรกิจในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ ้นด้ วย
การขยายฐานการให้ บ ริ ก ารสู่ลูก ค้ า ประชาชนโดยทั่ว ไป จากนัน้ ในปี 2526 ธนาคารได้ เ ข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และในปี 2537 ได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด โดยใช้ ชื่อว่า ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
รวมทังได้
้ จดั ตังบริ
้ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมทหารไทย จากัด โดยได้ รับอนุญาตให้ ดาเนินการได้ ตงแต่
ั ้ ปี 2539
หลังจากช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540 ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ได้ ปรับโครงสร้ างองค์กรใหม่ให้
เหมาะสม โดยจัดตัง้ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิ จสินเชื่ อและฝ่ ายสอบทานสินเชื่ อขึน้ ในปี 2541 พร้ อมทัง้ จัดตัง้ บริ ษัทจัดการ
อสังหาริ มทรัพย์ ทหารไทย จากัด ในปี เดียวกัน และในปี 2544 ได้ พฒ
ั นาเทคโนโลยีด้านต่างๆ โดยเฉพาะโครงการ
พัฒนาระบบการให้ บริ การลูกค้ า (Core Banking) การพัฒนาระบบ Credit Scoring ระบบ Trade Finance ระบบ
Treasury รวมทังระบบงาน
้
Retail Banking
ในเดือนกันยายน 2547 ธนาคารได้ รวมกิจการกับธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ซึง่ การรวมกิจการดังกล่าวส่งผลให้ ธนาคารสามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่างครบวงจรมากขึ ้น ซึง่ มีทงธนาคารพาณิ
ั้
ชย์
บริ ษัทประกันฯ และบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนในเครื อ โดยมีขนาดสินทรัพย์รวมใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของธนาคาร
พาณิชย์ทงระบบ
ั้
ณ เวลานัน้
ในเดือนธันวาคม 2550 ธนาคารเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใหม่จานวน 37,622 ล้ านบาท ให้ แก่ ING Bank N.V. ซึง่ เป็ น 1 ใน
10 ของสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สดุ ในยุโรป รวมทังกระทรวงการคลั
้
งและกลุม่ บุคคลเฉพาะเจาะจงในประเทศ
ในเดือนกรกฎาคม 2561 ธนาคารได้ ขายหุ้นร้ อยละ 65 ของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด (“บลจ.
ทหารไทย” หรื อ “TMBAM”) ให้ แก่ บริ ษัท อีสท์สปริ ง อินเวสท์เมนทส์ (Eastspring Investments Singapore Ltd.)
บริ ษัทจัดการลงทุนในภูมิภาคเอเชียของกลุม่ บริ ษัทพรู เด็นเชียล (Prudential) โดยในปั จจุบนั บลจ.ทหารไทยมีสถานะ
เป็ นบริ ษัทร่วมของธนาคาร โดยมีธนาคารถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 35
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ธนาคารมีทนุ จดทะเบียนจานวน 41,903,301,555.05 บาท ซึง่ เป็ นทุนเรี ยกชาระแล้ วจานวน
41,659,298,454.50 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 43,851,893,110 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.95 บาท โดยมีบริ ษัท
ย่อยและบริ ษัทร่วมดังต่อไปนี ้

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ชื่อบริ ษัทย่อย
บริษัทย่ อย
1. บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์พหลโยธิน จากัด
2. บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์พญาไท จากัด/1
บริษัทร่ วม
1. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด
/1

2.

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้นโดย
ธนาคาร (ร้ อยละ)

บริ หารสินทรัพย์
บริ หารสินทรัพย์

100.00
100.00

หลักทรัพย์จดั การกองทุน

35.00

จดทะเบียนเลิกบริ ษัทกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และปั จจุบนั อยู่ระหว่างการชาระบัญชี

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธนาคารนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์และบริ การด้ านเงินฝาก สินเชื่อ การค้ า
ระหว่างประเทศ การลงทุน บริ การธนบดีธนกิจ ประกันชีวิตและทรัพย์สิน และบริ การวาณิชธนกิจ โดย ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2562 ธนาคารมีสาขาทังหมด
้
407 สาขาทัว่ ประเทศ
นอกจากนี ้ ธนาคารยังดาเนินธุรกิจบริ หารสินทรัพย์และบริ หารจัดการกองทุน ผ่านบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ดังนี ้

3.

1)

บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์พหลโยธิน จากัด เป็ นบริ ษัทย่อยที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรั บโอนสินเชื่อ
และสิ น ทรั พ ย์ ด้ อ ยคุณ ภาพของธนาคาร รวมถึ ง หลัก ประกัน ของสิ น ทรั พ ย์ นัน้ และน าไปบริ ห ารให้ ไ ด้ รั บ
ผลตอบแทนเพิ่มขึ ้น

2)

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด เป็ นบริ ษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และธุรกิจจัดการลงทุน จัดตังขึ
้ ้นโดยมีธนาคารทหารไทยเป็ น
แกนนาของกลุ่มผู้ถือหุ้น แต่ปัจจุบันถื อหุ้นอยู่เพียงร้ อยละ 35 โดยบริ ษัทให้ บริ การทางด้ านกองทุนรวมและ
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพแก่ลกู ค้ า ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทมีกองทุนภายใต้ การบริ หารจัดการทังหมด
้
67
กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 426,709 ล้ านบาท คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ 7.95 ซึ่งมี
ขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศ

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และการบริการ
เนื่องจากลูกค้ าในแต่ละกลุม่ มีความต้ องการทางการเงินที่แตกต่างกัน ธนาคารจึงได้ แบ่งกลุม่ ลูกค้ าออกเป็ นกลุม่ ลูกค้ า
ธุรกิจและกลุม่ ลูกค้ าบุคคล เพื่อที่จะได้ นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การให้ ตรงตามความต้ องการมากที่สดุ ดังนี ้
1. กลุม่ ลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่
2. กลุม่ ลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
3. กลุม่ ลูกค้ ารายย่อย
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ผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับกลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่
1) กลุม่ ลูกค้ าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มียอดขายมากกว่า 5,000 ล้ านบาทต่อปี
2) กลุม่ ลูกค้ าบรรษัทธุรกิจ ที่มยี อดขายตังแต่
้ 1,000 ล้ านบาท ถึง 5,000 ล้ านบาทต่อปี
ผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับกลุม่ ลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ สรุปได้ ดงั นี ้
ประเภท

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

บริ การธุรกรรมทางการเงิน

บริ การด้ านการค้ าระหว่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ประกัน
บริ การเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์และบริการ

บัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจ เช่น บัญชีธุรกิจ TMB One Bank
สินชื่อหมุนเวียน
สินเชื่อเครื อข่ายธุรกิจการค้ า
หนังสือค ้าประกัน
บริ การด้ านชาระเงิน
บริ การด้ านเรี ยกเก็บเงิน
บริ การจัดการสภาพคล่องทางการเงิน
บริ การด้ านธุรกรรมการค้ าระหว่างประเทศ
บริ การด้ านความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ประกันและคุ้มครองธุรกิจ
บริ การบัตรธุรกิจ
บริ การตัวแทนและธุรกิจหลักทรัพย์
บริ การวาณิชธนกิจและที่ปรึกษาการลงทุน

ผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับกลุม่ ลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
1) กลุม่ ผู้ประกอบการขนาดกลาง ทีม่ ียอดขายตังแต่
้ 100 ล้ านบาท ถึง 1,000 ล้ านบาทต่อปี
2) ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่มยี อดขายน้ อยกว่า 100 ล้ านบาทต่อปี
ผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับกลุม่ ลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สรุปได้ ดงั นี ้
ประเภท
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

บริ การธุรกรรมทางการเงิน

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์และบริ การ
บัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจ เช่น บัญชีธุรกิจ TMB One Bank
สินชื่อหมุนเวียน
สินเชื่อเครื อข่ายธุรกิจการค้ า
สินเชื่อเพื่อ SME (ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี สมาร์ ท บิส)
หนังสือค ้าประกัน
บริ การด้ านชาระเงิน
บริ การด้ านเรี ยกเก็บเงิน
บริ การจัดการสภาพคล่องทางการเงิน
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ประเภท
บริ การด้ านการค้ าระหว่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ประกัน
บริ การเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์และบริ การ
บริ การด้ านธุรกรรมการค้ าระหว่างประเทศ
บริ การด้ านความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ประกันและคุ้มครองธุรกิจ
บริ การบัตรธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับกลุม่ ลูกค้ าบุคคล
1) ลูกค้ าธนบดีและธนบดีธนกิจ สาหรับลูกค้ าที่มีรายได้ ตงแต่
ั ้ 100,000 บาทต่อเดือนขึ ้นไป
2) ลูกค้ าบุคคลระดับกลาง สาหรับลูกค้ าทีม่ ีรายได้ ตงแต่
ั ้ 15,000 บาท – 100,000 บาทต่อเดือน
3) ลูกค้ าบุคคลทัว่ ไป สาหรับลูกค้ าที่มีรายได้ ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน
ผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับกลุม่ ลูกค้ าบุคคล สามารถสรุปได้ ตามตารางด้ านล่างนี ้
ประเภท

ผลิตภัณฑ์และบริ การ

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

บัญชีเงินฝากเพื่อใช้ (All Free)
บัญชีเงินฝากเพื่อออม (No Fixed)
สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
บัตรเครดิต
ศูนย์รวมกองทุนดี ยี่ห้อดัง ที่เดียวครบ
ประกันชีวติ เพื่อการออม
ประกันชีวติ เพื่อความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ
ประกันชีวติ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สิน
บริ การธนบดีธนกิจ
บริ การธนบดี

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต
ผลิตภัณฑ์การลงทุน
ผลิตภัณฑ์ประกัน

บริ การธนบดีธนกิจ

การให้ บริ การด้ านผลิตภัณฑ์การลงทุน TMB Open Architecture
TMB ถื อเป็ นธนาคารไทยแห่งแรก ที่เปิ ดเสรี ภาพการลงทุนกองทุนรวมให้ กับลูกค้ าทุกคนทุกกลุ่ม ธนาคารได้ เปิ ด
ให้ บริ การ TMB Open Architecture ศูนย์ รวมกองทุนดี ยี่ห้อดัง ที่เดียวครบ โดยคัดเลือกกองทุนรวมคุณภาพจาก
หลากหลายบลจ.ชันน
้ า ที่เหมาะกับความเสี่ยงของลูกค้ าหลายระดับมาให้ ลูกค้ าเลือกลงทุนได้ อย่างมัน่ ใจและสะดวก
ในที่เดียว ปั จจุบนั ลูกค้ ามีโอกาสลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท จาก บลจ.ชัน้ นา 10 แห่ง ได้ แก่ Aberdeen,
CIMB Principal, KAsset, KrungsriAM, KTAM, Manulife, One Asset, Tisco, TMBAM และ UOBAM
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การให้ บริ การด้ านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันภัย
ธนาคารและเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ร่ วมมือเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อร่ วมกันสร้ างสรรค์นวัตกรรมด้ านผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตและการประกันสุขภาพที่ดี ที่ตอบสนองการวางแผนทางการเงินของลูกค้ าในทุกช่วงชีวิตได้ อย่างลงตัว
ลูกค้ าทุกคนจะสามารถใช้ ชีวิตได้ อย่างมัน่ ใจและก้ าวไปข้ างหน้ าได้ อย่างมัน่ คง
สาหรับธุรกิจประกันวินาศภัย ธนาคารร่วมกับบริ ษัทประกันวินาศภัยหลายแห่ง โดยให้ บริ การรับประกันภัยหลักประกัน
สิน เชื่ อ นอกจากนัน้ ยัง มี บ ริ ก ารประกัน วิน าศภัยอื่ น ๆ เช่ น ประกัน ภัย อุบัติ เหตุส่วนบุคคล ประกัน สุข ภาพ และ
ประกันภัยรถยนต์ เป็ นต้ น
4.

คณะกรรมการ
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้ วยกรรมการจานวน 12 ท่าน โดยเป็ นกรรมการที่ไม่ได้
เป็ นผู้บริ หารจานวน 7 ท่าน กรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจานวน 1 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ
นาย ประสงค์ พูนธเนศ
นาย ปิ ติ ตัณฑเกษม
นาย ฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์
นาง แคทเธอรี น เป็ ก เช็ง โล
นาย จุมพล ริ มสาคร
นาย วอน นิเจล ริ กเตอร์
นาย หยกพร ตันติเศวตรัตน์
นาย สิงหะ นิกรพันธุ์
นาย ศิริพงษ์ สมบัตศิ ริ ิ
นาย คริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
นาย ไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้ซงึ่ มีอานาจลงนามแทนธนาคารคือ นายปิ ติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ กรรมการสองคน
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของธนาคาร
5.

ผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 (วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เพื่อกาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับเงิ นปั นผล
ประจาปี 2562) ธนาคารมีทนุ จดทะเบียนและทุนที่ออกและชาระแล้ วจานวน 41,659,298,455 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
จานวน 43,851,893,110 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.95 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดผู้ถือหุ้นดังนี ้

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6.

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น
11,364,282,005
10,970,893,359
4,440,084,852
749,436,044
618,000,000
546,487,860
542,441,700
476,900,500
383,501,644
233,765,400
30,325,793,364
13,526,099,746
43,851,893,110

กระทรวงการคลัง
ING BANK N.V.
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
South East Asia UK (Type C) Nominees Limited
นางสมพร จึงรุ่ งเรื องกิจ
กองทัพบก
N.C.B. Trust Limited-Norges Bank 5
The Bank of New York Mellon
State Street Europe Limited
กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม

ร้ อยละ
25.92
25.02
10.13
1.71
1.41
1.25
1.24
1.09
0.87
0.53
69.17
30.83
100.00

ตราสารหนี ้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ธนาคารมีตราสารระยะยาวประเภทไม่มีหลักประกันและด้ อยสิทธิ คงเหลือ 20,430 ล้ านบาท
รายละเอียดดังนี ้
ชื่อตราสาร
TMB248A
TMB27NA

7.

จานวน
(ล้ านบาท)
15,000
5,430

อัตราดอกเบี ้ย
(ร้ อยละต่อปี )
5.5
3.5

วันที่ออก
ตราสาร
29/08/2557
29/05/2560

อายุ
(ปี )
10
10.5

วันครบกาหนด
ไถ่ถอน
29/08/2567
29/11/2570
รวม

ยอดคงเหลือ
(ล้ านบาท)
15,000
5,430
20,430

หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ธนาคารมีห้ นุ กู้ระยะยาวประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิในสกุลเงินดอลล่าสหรัฐ
มูลค่า 14,315 ล้ านบาท ดังนี ้
ชื่อหุ้นกู้
Euro Medium
Term Note
Green Bond

254

จานวน
(ล้ านบาท)
9,543
($300)
1,909
($60)

อัตราดอกเบี ้ย
(ร้ อยละต่อปี )
3.108

วันที่ออก
ตราสาร
01/04/2559

อายุ
(ปี )
5.5

วันครบกาหนด
ไถ่ถอน
01/10/2564

LIBOR6M+1.05

5/06/2561

7

05/06/2568

ยอดคงเหลือ
(ล้ านบาท)
9,543
($300)
1,909
($60)
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อหุ้นกู้
SME Bond

จานวน
(ล้ านบาท)
2,863
($90)

อัตราดอกเบี ้ย
(ร้ อยละต่อปี )
LIBOR6M+1.05

วันที่ออก
ตราสาร
17/12/2561

อายุ
(ปี )
7

วันครบกาหนด
ไถ่ถอน
17/12/2568
รวม

8.

ยอดคงเหลือ
(ล้ านบาท)
2,863
($90)
14,315

สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 และ 31 มีนาคม 2562
งบการเงินรวม
(หน่วย: ล้ านบาท)
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี ้อื่นสุทธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมสุทธิ
ประมาณการหนี ้สินจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี ้สินอื่น
รายได้ รอตัดบัญชี
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

2559
16,531
113,858
10,460
62,985
569,268
1,506
12,383
1,704
775
2,262
5,584
797,316
598,948
45,417
4,032
362
10,728
39,874
1,657
1,453
701
218
10,078
713,468
41,617
325
5,278

31 ธันวาคม
2560
17,872
112,534
8,674
61,305
619,373
2,214
12,071
2,132
683
1,690
5,325
843,872
611,430
60,349
3,665
386
8,559
33,352
1,301
544
18,908
15,523
754,016
41,648
379
5,097

2561
15,234
113,522
7,916
73,477
4,577
654,040
2,614
11,876
2,592
401
1,251
4,212
891,713
649,568
64,267
3,505
397
7,328
35,124
1,221
630
17,594
13,302
792,934
41,659
404
4,811

31 มีนาคม
2562
11,678
104,248
7,980
84,223
4,637
656,846
2,688
11,741
2,608
567
1,325
3,683
892,224
661,287
51,266
5,018
401
7,139
34,852
1,584
646
17,334
12,302
791,830
41,659
404
4,829
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
(หน่วย: ล้ านบาท)
กาไรสะสม (จัดสรรแล้ ว – สารองตามกฎหมาย)
กาไรสะสม (ยังไม่ได้ จดั สรร)
รวมส่ วนของธนาคาร
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

2559
2,120
34,382
83,723
125
83,848
797,316

31 ธันวาคม
2560
2,550
40,181
89,856
89,856
843,872

31 มีนาคม
2562
3,000
50,501
100,394
100,394
892,224

2561
3,000
48,905
98,779
98,779
891,713

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของธนาคารสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 และงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2561 และ 2562
งบการเงินรวม
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายได้ ดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้ จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วย
มูลค่ายุติธรรม
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รายได้ จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้ จากการดาเนินงาน
รวมค่าใช้ จา่ ยจากการดาเนินงานอื่น ๆ
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับงวด
กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาทต่ อหุ้น)
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงาน
ในต่างประเทศ
ภาษีเงินได้ เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ า
ไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

256

2559
35,631
10,870
24,761
10,168
2,171
7,997

ปี
2560
34,713
9,979
24,734
13,533
2,947
10,586

งวด 3 เดือนแรก
2561
2562
8,545
9,051
2,515
2,814
6,030
6,236
3,614
2,480
874
758
2,741
1,722

2561
35,128
10,632
24,497
12,764
3,426
9,338

1,691

1,147

1,529

455

363

(13)
201
585
35,223
16,589
8,649
9,984
1,740
8,244
0.19
(173)

(24)
64
932
37,439
17,792
8,915
10,732
2,004
8,728
0.20
103

(11)
11,963
64
663
48,042
17,475
16,100
14,467
2,866
11,601
0.26
(80)

(3)
9
151
9,383
4,265
2,305
2,813
534
2,280
0.05
(0)

(6)
4
60
137
8,517
4,738
1,839
1,940
361
1,579
0.04
60

(0)

(51)

(10)

(10)

(10)

35

(10)

18

2

(10)
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
(หน่วย: ล้ านบาท)
รวมรายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้
ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ เกี่ยวกับรายการที่ต้องไม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่ต้องไม่ จัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้
ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น – สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ปี
2560

2559

งวด 3 เดือนแรก
2561
2562

2561

(138)
2,079

42
(40)

(72)
(49)

(8)
(3)

40
(5)

89

193

79

-

-

(434)

(31)

(6)

1

1

1,735
1,596
9,841

122
164
8,892

24
(48)
11,554

(3)
(11)
2,269

(4)
36
1,615

งบกระแสเงินสดของธนาคารสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 และงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2561 และ 2562
งบการเงินรวม
(หน่วย: ล้ านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการ
นงานในต่
างประเทศ
เงินดาเนิ
สดเพิ
่ มขึน้ (ลดลง)
สุทธิ
เงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสด ณ วันปลายปี

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

2559
(36,204)
29,650
5,794
(0)
(0)
(759)
17,290
16,531

ปี
2560
18,559
(8,398)
(8,770)
(51)
(51)
1,341
16,531
17,872

2561
165
(688)
(2,104)
(10)
(2,638)
17,872
15,234

งวด 3 เดือน
2561
2562
(11,280)
4,613
10,676
(7,780)
(3,291)
(379)
(10)
(10)
(10)
(3,905)
(3,556)
17,872
15,234
13,967
11,678
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อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
งบการเงินรวม
(หน่วย: ร้ อยละ)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตราดอกเบี ้ยรับ/1
อัตราดอกเบี ้ยจ่าย/2
ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ย
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน/4
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย : เท่า)
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินฝากและเงินกู้ยืม
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินฝาก
อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี ้สินรวม
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
อัตราเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่ วนคุณภาพสินทรัพย์
อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ตอ่ เงินให้ สินเชื่อ
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม
/1

/2

/3

/4

/5

258

2559

31 ธันวาคม
2560

2561

31 มีนาคม
2562

4.76
1.56
3.20
71.52
23.41

4.59
1.44
3.15
73.21
23.31

4.34
1.46
2.88
70.65
24.15

4.40/3
1.53/3
2.88/3
69.02
18.54

10.26
2.28

10.01
2.15

12.30
19.09

11.32/5
2.07/5

8.51
92.90
99.08
83.95
28.12
12.90
18.25

8.39
99.78
105.22
81.09
31.93
13.27
17.44

8.03
100.15
105.56
81.92
30.27
13.53
17.31

7.89
98.73
103.93
83.51
N/A
13.58
17.37

2.96
142.51
4.22

2.72
142.51
3.88

3.16
151.82
4.80

3.17
145.39
4.61

อัตราดอกเบี ้ยรับ = รายได้ ดอกเบี ้ย หารด้ วย สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้ เกิดรายได้ เฉลี่ย (รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่มีดอกเบี ้ย เงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและตราสารหนี ้โดยไม่รวมเงินลงทุนเพื่อค้ า และเงินให้ สนิ เชื่อสุทธิ)
อัตราดอกเบี ้ยจ่าย = ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย หารด้ วย หนี ้สินที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย (เงินฝากรวม รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่มีดอกเบี ้ย
และตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม)
สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้ เกิดรายได้ และหนี ส้ ินที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายถูกคานวณโดยการอ้ างอิงรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินทั ้งที่มี
ดอกเบี ย้ และไม่มีดอกเบี ้ย เนื่ องจากหมายเหตุป ระกอบงบงวด 3 เดือนไม่ละเอียดเพียงพอที่จะจาแนกรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เฉพาะที่มีดอกเบี ้ย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = ดอกเบี ้ยรับจากเงินลงทุน เงินปั นผลจากเงินลงทุน และกาไรจากการซื ้อขายหลักทรัพย์ หารด้ วย เงินลงทุนสุทธิ
และเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมสุทธิ
ปรับการคานวณอัตราผลตอบแทนเป็ น 12 เดือนย้ อนหลัง
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9.

การวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

9.1

การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
งบการเงินรวม
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายได้ ดอกเบีย้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้ า
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
เงินให้ สินเชื่อ
อื่นๆ
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนาส่งกองทุนฟื น้ ฟูฯและสถานบันคุ้มครองเงินฝาก
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
อื่นๆ
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
อัตราดอกเบี ้ยรับ (ร้ อยละ)
อัตราดอกเบี ้ยจ่าย (ร้ อยละ)
ส่ วนต่ างอัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
/1

ปี
2560
34,713
1,824
61
1,213
31,580
35
9,979
4,990
744
2,842
1,378
20
6
24,734
4.59
1.44
3.15

2561
35,128
1,761
56
1,219
32,082
10
10,632
5,627
686
2,965
1,278
15
61
24,497
4.34
1.46
2.88

งวด 3 เดือนแรก
2561
2562
8,545
9,051
443
461
4
15
288
388
7,806
8,180
3
6
2,515
2,814
1,306
1,481
181
204
721
760
297
365
5
4
6
0
6,030
6,236
/1
4.58
4.40/1
1.48/1
1.53/1
3.10/1
2.88/1

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้ เกิดรายได้ และหนี ส้ ินที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายถูกคานวณโดยการอ้ างอิงรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินทั ้งที่มี
ดอกเบี ย้ และไม่มีดอกเบี ้ย เนื่ องจากหมายเหตุประกอบงบงวด 3 เดือนไม่ละเอียดเพียงพอที่จะจาแนกรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เฉพาะที่มีดอกเบี ้ย

ในปี 2561 ธนาคารมีรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิจานวน 24,497 ล้ านบาท ลดลง 237 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 0.96 เมื่อ
เทียบกับปี ก่อน โดยในปี 2561 ธนาคารมีอตั ราดอกเบี ้ยรับเท่ากับร้ อยละ 4.34 ลดลงจากปี ก่อนหน้ าที่ร้อยละ 4.59
เนื่องจากสินเชื่อเอสเอ็มอีซึ่งเป็ นสินเชื่อที่มีอตั ราดอกเบี ้ยรับสูงมีการเติบโตแบบชะลอตัว ขณะที่อตั ราดอกเบี ้ยจ่าย
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากร้ อยละ 1.44 ในปี 2560 เป็ นร้ อยละ 1.46 ในปี 2561 ซึง่ เป็ นผลจากการขยายตัวของเงินฝาก ทาให้
ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ยในปี 2561 ลดลงอยูท่ ี่ร้อยละ 2.88 จากร้ อยละ 3.15 ในปี ก่อน
ในไตรมาส 1 ปี 2562 ธนาคารมีรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิจานวน 6,236 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 207 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.43
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ซึ่งเป็ นผลมาจากการขยายตัวของเงินให้ สินเชื่อและเงินลงทุนในตราสาร
หนี ้ โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 ธนาคารมีอตั ราดอกเบี ้ยรับเท่ากับร้ อยละ 4.40 เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 ที่ร้อยละ
4.34 ในขณะที่อตั ราดอกเบี ้ยจ่ายเพิ่มสูงขึ ้นจากปี ก่อนเช่นกันเป็ นร้ อยละ 1.53 จากการขยายตัวของเงินฝากเพื่อออม

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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อย่างไรก็ดี ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 ยังคงเดิมที่ร้อยละ 2.88 เทียบกับปี
2561
รายได้ทีม่ ิ ใช่ดอกเบีย้
งบการเงินรวม
(หน่วย : ล้ านบาท)
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วย
มูลค่ายุติธรรม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

ปี
2560

งวด 3 เดือนแรก
2561
2562

2561

10,586

9,338

2,741

1,722

1,147

1,529

455

363

(24)
64

(11)
11,963

(3)
9

(6)
4

-

64

-

60

209

70

7

5

32

19

1

-

รายได้ จากการดาเนินงานอื่น ๆ

691

574

142

132

รวมรายได้ จากการดาเนินงานอื่น

2,119

14,208

612

558

12,705

23,545

3,353

2,280

ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
กาไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์
รายได้ เงินปั นผล

รวมรายได้ ท่มี ิใช่ ดอกเบีย้

รายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยในปี 2561 มีจานวน 23,545 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 10,841 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 85.33 เมื่อเทียบกับ
ปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการดาเนินงานอื่นจานวน 12,089 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
570.46 จากกาไรจากการขายบลจ.ทหารไทยในระหว่างปี 2561 จานวน 11,852 ล้ านบาท ขณะที่รายได้ คา่ ธรรมเนียม
และบริ การสุทธิในปี 2561 มีจานวน 9,338 ล้ านบาท ลดลง 1,248 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 11.79 จากปี ก่อน จากการ
ชะลอตัวของรายได้ คา่ ธรรมเนียมจากการขายกองทุนรวมและการประกันภัยของลูกค้ ารายย่อย
รายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยในไตรมาส 1 ปี 2562 มีจานวน 2,280 ล้ านบาท ลดลง 1,073 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 32.00 จาก
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ซึ่งเป็ นผลมาจาก 1) การลดลงของรายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิจานวน 1,019
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 37.16 เป็ นผลมาจากการชะลอตัวของรายได้ ค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุนรวมและการ
ประกันภัยของลูกค้ ารายย่อย และ 2) การลดลงของรายได้ จากการดาเนินงานอื่นจานวน 54 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 8.88
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ

260

160

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายจากการดาเนิ นงานอืน่ ๆ
ปี

งบการเงินรวม
(หน่วย : ล้ านบาท)
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
อัตราส่ วนค่ าใช้ จ่ายดาเนินงานต่ อรายได้ จากการดาเนินงาน
(Cost to Income Ratio)/1
/1

2560
8,511
45
3,384
1,250
4,602
17,792

2561
8,198
44
3,431
1,264
4,538
17,475

47.52

48.29/1

งวด 3 เดือนแรก
2561
2562
2,069
2,543
8
8
832
862
305
317
1,051
1,008
4,265
4,738
45.45

55.63

คานวณโดยไม่รวมกาไรจากการขายบลจ.ทหารไทย จานวน 11,852 ล้ านบาท ในรายได้ จากการดาเนินงานสุทธิ

ในปี 2561 ธนาคารมีค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่นๆ จานวน 17,475 ล้ านบาท ลดลง 318 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
1.79 จากปี 2560 โดยอัตราส่วนต้ นทุนจากการดาเนินงานต่อรายได้ จากการดาเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio)
ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 48.29 เทียบกับปี ก่อนที่ร้อยละ 47.52 ซึ่งเป็ นผลมาจากทัง้ รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ และรายได้
ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การสุทธิที่ลดลง
ในไตรมาส 1 ปี 2562 มีค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่นๆ จานวน 4,738 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 473 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
11.10 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และการ
บันทึกค่าใช้ จ่ายพิเศษสาหรับเงินชดเชยโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเมื่อเกษี ยณอายุ อีกทังฐาน
้
รายได้ จากการดาเนินรวมในไตรมาส 1 ปี 2562 ยังมีค่าลดลงเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561 เป็ นผลให้ Cost to Income
Ratio ปรับตัวสูงขึ ้นเป็ นร้ อยละ 55.63 เทียบกับร้ อยละ 48.29 ในปี 2561
หนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
งบการเงินรวม
(หน่วย : ล้ านบาท)
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
Credit Cost (ร้ อยละ)
/1

ปี
2560
8,915
1.44

2561
16,100
2.42

งวด 3 เดือนแรก
2561
2562
2,305
1,839
1.44/1
2.34/1

คานวณจากหนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่าย้ อนหลัง 12 เดือน

ในปี 2561 ธนาคารมีค่าใช้ จ่ายหนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่าจานวน 16,100 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
7,186 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 80.60 จากปี ก่อน โดยสาเหตุหลักจากการที่ธนาคารได้ ตงส
ั ้ ารองค่าเผื่ อหนี ้สงสัยจะสูญ
เพิ่มเติมจากระดับปกติเพื่อเตรี ยมความพร้ อมสาหรับมาตรฐานบัญชี TFRS9 ที่จะเริ่ มใช้ ในปี 2563 ส่งผลให้ ธนาคารมี
Credit Cost ในปี 2561 เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 2.42 เทียบกับร้ อยละ 1.44 ในปี ก่อนหน้ า

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ในไตรมาส 1 ปี 2562 ธนาคารมีคา่ ใช้ จ่ายหนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่าจานวน 1,839 ล้ านบาท
ลดลง 466 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20.21 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้ า โดย Credit Cost ลดลงจากร้ อย
ละ 2.42 ในปี 2561 เป็ นร้ อยละ 2.34 เนื่องจากในปี 2561 ธนาคารมีการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสูงเป็ นกรณี
พิเศษตามที่กล่าวข้ างต้ น
9.2

การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 และวันที่ 31 มีนาคม 2562 ธนาคารมีสินทรั พย์รวมจานวน 843,872 ล้ านบาท
891,713 ล้ านบาท และ 892,224 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดสาคัญของการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์ ดังนี ้
เงิ นให้สินเชื ่อ
โครงสร้ างสินเชื่อแบ่งตามประเภทของลูกค้ า แสดงได้ ดงั นี ้
ล้ านบาท

643,373

685,707

687,274

29%

32%

33%

14%
17%

15%
14%

15%
14%

40%

39%

38%

ปี 2560

ปี 2561

ไตรมาส 1 ปี 2562

ธุรกิจขนาดใหญ่

เอสเอ็มอีขนาดกลาง

เอสเอ็มอีขนาดเล็ก

รายย่อย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 โครงสร้ างสินเชื่อของธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยจาก ณ สิ ้นปี 2561 โดยสินเชื่อ
ลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่มสี ดั ส่วนร้ อยละ 38 สินเชื่อลูกค้ าเอสเอ็มอีขนาดกลางและขนาดเล็กร้ อยละ 29 และสินเชื่อลูกค้ า
รายย่อยที่ร้อยละ 33 ซึง่ ในช่วงปี ที่ผา่ นมา ธนาคารมีอตั ราการเติบโตของสินเชื่อลูกค้ ารายย่อยที่มากกว่าสินเชื่อเอสเอ็ม
อีขนาดกลางและขนาดเล็ก
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สิ นเชื ่อจัดชัน้ และค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
งบการเงินรวม
(หน่วย: ล้ านบาท)
จัดชันปกติ
้
จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันต
้ ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชันสงสั
้ ย
จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ
รวมเงินให้ สินเชื่อและดอกเบีย้ ค้ างรับ
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ ธปท.
สารองส่วนเกิน
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
เงินให้ สินเชื่อสุทธิ

31 ธันวาคม
2560
2561
600,675
637,138
26,146
28,157
1,875
2,073
1,013
1,927
14,633
17,720
644,342
687,015
18,576
15,049
9,590
13,400
330
999
654,040
619,373

31 มีนาคม
2562
639,995
26,760
2,514
954
18,364
688,587
18,402
12,314
1,025
656,846

เงิ นให้สินเชื ่อด้อยคุณภาพ
งบการเงินรวม
(หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับโครงสร้ างหนี ้
เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพต่อเงินให้ สินเชื่อรวม (ร้ อยละ)
อัตราส่วนสารองต่อสารองพึงกันตามเกณฑ์ธปท. (ร้ อยละ)
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญทัง้ หมดต่ อเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ (ร้ อยละ)

31 ธันวาคม
2560
2561
17,521
21,720
24,969
32,975
2.72
3.16
165.92
177.52
151.82
142.51

31 มีนาคม
2562
21,832
31,741
3.17
172.49
145.39

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561 และวันที่ 31 มีนาคม 2562 ธนาคารมีเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพจานวน 17,521
ล้ านบาท 21,720 ล้ านบาท และ 21,832 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งมีจานวนเพิ่มขึ ้นตามเงินให้ สินเชื่อที่เพิ่มขึ ้น ประกอบ
กับการปรับลดขันสิ
้ นเชื่อ (Qualitative Downgrade) เพื่อรองรับ TFRS9 ส่งผลให้ เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพต่อเงินให้
สินเชื่อรวม (NPL Ratio) ของธนาคารปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้นจากร้ อยละ 2.72 ณ สิ ้นปี 2560 เป็ นร้ อยละ 3.16 ณ สิ ้นปี 2561
และที่ ร้ อยละ 3.17 ณ สิน้ ไตรมาส 1 ปี 2562 โดยอัต ราส่ว นสารองต่อ สารองพึงตามเกณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศ
(Reserve to Required Reserve) และอัต ราส่ ว นค่ า เผื่ อ หนี ส้ งสัย จะสูญ ทัง้ หมดต่ อ เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุณ ภาพ
(Coverage Ratio) ที่ยงั อยูใ่ นระดับสูง
รายการสิ นทรัพย์อืน่ ๆ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลง และเงินลงทุนที่เพิ่มขึน้ มีสาเหตุจากการบริ หารสภาพคล่องและการ
บริ หารสัดส่วนสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ ให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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หนีส้ ิน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 – 2561 และวัน ที่ 31 มี น าคม 2562 ธนาคารมี ห นี ส้ ิน รวมจ านวน 754,016 ล้ า นบาท
792,934 ล้ านบาท และ 791,830 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดสาคัญของการเปลีย่ นแปลงหนี ้สิน ดังนี ้
1) เงินรับฝากที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้เงินฝากที่เป็ นผลิตภัณฑ์เด่นของธนาคารสามารถเติบโตได้ อย่างดี ทังเงิ
้ นฝากเพื่อออม
(Non-Transactional Deposit) ซึ่งได้ การสนับสนุนจาก เงินฝาก No-Fixed และ ME SAVE และเงินฝากเพื่อการ
ทาธุรกรรม (Transactional Deposit) ซึ่งได้ รับแรงหนุนจากลูกค้ าธุรกิ จ SME One Bank และ ลูกค้ ารายย่อย
TMB ALL Free โดย ณ สิ ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ธนาคารยังคงมีสดั ส่วนเงินฝากจากกลุ่มลูกค้ ารายย่อยต่อเงิน
ฝากรวมที่ประมาณร้ อยละ 69 และเงินฝากของลูกค้ าธุรกิจอีกร้ อยละ 31 ของเงินฝากรวม เท่ากับสิ ้นปี 2561
2) หนี ้สินรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลงตามการบริ หารสภาพคล่องของธนาคารซึ่งเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันกับสินทรัพย์รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
3) ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมอื่นๆ โดยที่
ยอดหนี ้ของหุ้นกู้ด้อยสิทธิในประเทศมูลค่า 20,430 ล้ านบาท และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ สกุลเงินดอลล่าสรอ. มูลค่า
450 ล้ านดอลล่าสรอ. หรื อ 14,315 ล้ านบาทตามงบการเงินรวม ณ 31 มีนาคม 2562 ยังคงไม่ถึงกาหนดชาระ
โดยมีกาหนดชาระที่เร็ วที่สดุ คือ 1 ตุลาคม 2564 มูลค่า 300 ล้ านดอลล่าสรอ. หรื อประมาณ 9,543 ล้ านบาท จาก
Euro Medium Term Note
โครงสร้างเงิ นทุน
งบการเงินรวม
(หน่วย : ล้ านบาท)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมสุทธิ
รวมหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้

31 ธันวาคม

2560
611,430
60,349
33,352
754,016

ร้อยละ
86.71
8.56
4.73
100.00

31 ธันวาคม

2561
649,568
64,267
35,124
792,934

ร้อยละ
86.73
8.58
4.69
100.00

31 มีนาคม

2562
661,287
51,266
34,852
791,830

ร้อยละ
88.48
6.86
4.66
100.00

สาหรับโครงสร้ างหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย เงินรับฝากยังคงเป็ นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สดุ ของหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยโดย
ณ 31 มีนาคม 2562 เงิ นรั บฝากคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 88.48 ของหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ทัง้ หมดรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินที่ร้อยละ 6.86 และตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมอีกร้ อยละ 4.66
ด้ วยเหตุที่ธนาคารมีเงิ นรั บฝากซึ่งเป็ นเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่าที่สุด เป็ นสัดส่วนที่มากถึงร้ อยละ 88.48 ใน
โครงสร้ างเงินทุน ทาให้ ธนาคารมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ากว่าหากเทียบกับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ที่มีโครงสร้ างเงินทุน
เป็ นเงิ นรั บฝากในสัดส่วนที่ต่ากว่า อย่างไรก็ ตาม เงิ นรั บฝากแต่ละประเภทมีต้นทุนทางการเงินที่แตกต่างกัน การ
พิจารณาเพียงโครงสร้ างเงินทุนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสาหรับการวิเคราะห์แนวโน้ มต้ นทุนทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชย์
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โครงสร้ างเงินรับฝากแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์
หน่วย: ล้ านบาท
611,430

649,568
12%
7%

661,287
10%
8%

34%

41%

42%

32%

31%

32%

8%

9%

8%

ปี 2560

ปี 2561

ไตรมาส 1 ปี 2562

19%
7%

กระแสรายวัน

ออมทรัพย์

เงินฝาก No-Fixed

เงินฝาก ME

เงินฝากประจา

หมายเหตุ: บัญชีเงินฝากไม่ประจา (TMB No Fixed) และ บัญชีเงินฝากไม่ประจา ME จัดอยู่ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ เนื่องจากไม่จากัด
วงเงินฝากขันต
้ ่าและระยะเวลาการเบิกถอนและการคิดดอกเบี ้ยไม่คงที่ตามระยะเวลา

เงินรับฝากในระบบธนาคารพาณิชย์แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1) เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA)
และ 2) เงินฝากประจา (FD) โดยเงินฝากประจามีข้อจากัดหรื อข้ อกาหนดในการทารายการมากกว่าเงินฝาก CASA ทา
ให้ เงินฝากประจามีต้นทุนทางการเงินที่สงู กว่าเงินฝาก CASA ในการรับฝาก
ธนาคารยังคงขยายฐานเงินฝาก โดยเฉพาะเงินฝาก CASA ได้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้ สดั ส่วนเงินฝาก CASA ต่อเงินรับ
ฝากรวมเพิ่มขึน้ เป็ นร้ อยละ 90 ณ 31 มีนาคม 2562 เทียบกับร้ อยละ 88 ณ สิ ้นปี 2561 และเงินฝากประจาต่อเงินรับ
ฝากรวมลดลงมาที่ร้อยละ 10 เทียบกับร้ อยละ 12 ซึ่งเป็ นผลให้ ต้นทุนทางการเงินของธนาคารในส่วนของเงินรับฝากมี
แนวโน้ มจะต่ากว่าธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ที่มีสดั ส่วนเงินฝากประจาสูงกว่าของธนาคาร
ส่ วนของเจ้ าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560-2561 และวันที่ 31 มีนาคม 2562 ส่วนของเจ้ าของรวมของธนาคารมี จานวน 89,856 ล้ าน
บาท 98,779 ล้ านบาท และ 100,394 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยการเพิ่มขึ ้นของส่วนของเจ้ าของในปี 2561 เป็ นผลมา
จากการเพิ่มขึ ้นของกาไรสะสม ซึ่งเกิดจากกาไรสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 11,601 ล้ านบาท โดยธนาคารจัดสรร
กาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 430 ล้ านบาท และจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี จานวน 2,630 ล้ านบาท

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

165265

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ความเพียงพอของเงินกองทุน
งบการเงินรวม
(หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชันที
้ ่1
เงินกองทุนชันที
้ ่2
เงินกองทุนรวมตามเกณฑ์ Basel III
สินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้ อยละ)
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้ อยละ)
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้ อยละ)
อัตราส่ วนเงินกองทุนทัง้ หมดต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง (ร้ อยละ)

31 ธันวาคม
31 มีนาคม
2560
2561
2562
80,855
86,301
86,118
80,855
86,301
86,118
25,370
24,095
24,019
106,225
110,396
110,137
609,097
637,628
634,069
13.27
13.53
13.58
13.27
13.53
13.58
4.17
3.78
3.79
17.44
17.31
17.37

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560-2561 และวันที่ 31 มีนาคม 2562 ธนาคารมีเงินกองทุนรวมตามเกณฑ์ Basel III จานวน
106,225 ล้ านบาท 110,396 ล้ านบาท และ 110,137 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งเงินกองทุนรวมที่เพิ่มขึ ้นจะสะท้ อนการ
เพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์เสีย่ งตามการขยายตัวของสินเชื่อ โดยธนาคารยังคงมีอตั ราส่วนเงินกองทุนที่สงู กว่า เกณฑ์ขนต
ั ้ ่าที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
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เอกสารแนบ 5
ภาพรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของธนาคารและธนาคารธนชาต
ภาพรวมและแนวโน้ มเศรษฐกิจไทย ปี 2562
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2562 มีภาพรวมขยายตัวชะลอลง สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(“สศช.”) รายงานตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาสแรก ปี 2562 ขยายตัวร้ อยละ 2.8 ลดลงจากไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 3.6 อัน
เนื่องมาจากแรงฉุดของภาคการนาเข้ าและส่งออกสินค้ าที่หดตัวลงซึ่งได้ รับผลกระทบมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) แถลงการณ์ในเดือนกรกฎาคม 2562 ปรับลดคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลกใน
ปี 2562 เป็ นร้ อยละ 3.2 ลดลงจากการคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 3.3 อีกทังประเทศไทยยั
้
งได้ รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน
ของสงครามการค้ าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึง่ ยังไม่สามารถระบุทิศทางที่ชดั เจนได้ ในอนาคตอันสัน้ การส่งออกบริ การหรื อการ
ท่องเที่ยวของไทยได้ ปรับตัวลดลง แม้ ว่าจานวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ ้นแต่ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของนักท่องเที่ยวมีการปรับ
ลดลง การบริ โภคและการลงทุนของภาคเอกชนมีการเติบโตได้ ดี ซึง่ เป็ นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตังแต่
้ ช่วงปลายปี
2561 อย่างไรก็ตาม หากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสิ ้นสุดลง อาจเป็ นผลให้ การบริ โภคภาคเอกชนชะลอตัวลงในช่วงครึ่ งหลัง
ของปี 2562 โดย สศช. คาดการณ์อตั ราการขยายตัวของ GDP ไทยโดยรวมของปี 2562 ลดลงมาอยู่ในช่วงร้ อยละ 3.3 – 3.8
จากเดิมที่เคยคาดการณ์ ไว้ ที่ช่วงร้ อยละ 3.5 – 4.5 นอกจากนี ้ ศูนย์ วิจัยกสิกรไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ได้ ปรั บลด
ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ลงมาอยูท่ ี่ร้อยละ 3.1 จากเดิมที่ร้อยละ 3.7 เนื่องจากภาคการส่งออกที่ได้ รับผลกระทบ
จากการชะลอตัวของการค้ าโลก หลังสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนมีโอกาสยืดเยื ้อ
ภาพรวมธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ไทย
ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบของสินทรัพย์ เงินฝาก และเงินให้ สนิ เชื่อ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
ธนาคาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ธ. กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธ. ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธ. กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธ. กรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธ. กรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ธ. ธนชาต จากัด (มหาชน)
ธ. ทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธ. ยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ธ. เกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ธ. ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
ธ. ไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
ธ. สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
รวมธนาคารพาณิชย์ ไทย 14 แห่ ง

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์
(ล้ านบาท)
3,053,911
2,914,834
2,703,019
2,639,322
2,161,287
1,000,715
896,115
557,322
375,172
297,911
279,847
238,415
208,002
150,371
17,476,242

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้ อยละ)
17.47
16.68
15.47
15.10
12.37
5.73
5.13
3.19
2.15
1.70
1.60
1.36
1.19
0.86
100.00

เงินฝาก
(ล้ านบาท)
2,297,915
2,188,099
2,002,159
1,988,687
1,489,417
727,340
648,856
449,954
187,342
177,955
201,040
165,409
110,829
62,653
12,697,656

ส่วนแบ่ง
เงินให้ สนิ เชื่อ
ตลาด
หลังหักค่าเผื่อฯ
(ร้ อยละ)
(ล้ านบาท)
18.10
1,811,531
17.23
2,049,004
15.77
1,768,431
15.66
1,855,235
11.73
1,565,750
5.73
696,337
5.11
649,698
3.54
383,346
1.48
217,194
1.40
224,527
1.58
226,106
1.30
156,466
0.87
109,077
0.49
33,995
100.00
11,746,697

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้ อยละ)
15.42
17.44
15.05
15.79
13.33
5.93
5.53
3.26
1.85
1.91
1.92
1.33
0.93
0.29
100.00
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ธนาคาร

สินทรัพย์
(ล้ านบาท)

รวมธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ 5 แห่ง
รวมธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดกลาง 3 แห่ง
รวมธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดเล็ก 6 แห่ง

13,472,371
2,454,153
1,549,719

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้ อยละ)
77.09
14.04
8.87

เงินฝาก
(ล้ านบาท)
9,966,278
1,826,149
905,228

ส่วนแบ่ง
เงินให้ สนิ เชื่อ
ตลาด
หลังหักค่าเผื่อฯ
(ร้ อยละ)
(ล้ านบาท)
78.49
9,049,951
14.38
1,729,380
7.13
967,366

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้ อยละ)
77.04
14.72
8.24

ที่มา: รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี ้สิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

สินทรัพย์
ณ 30 มิถุนายน 2562 ธนาคารพาณิชย์ไทยมีจานวน 14 แห่ง มีสินทรัพย์รวมกัน 17,476 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 337 พันล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 1.97 เทียบกับสิ ้นปี 2561
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (มีสว่ นแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไป) ทังหมด
้
5 แห่ง มีขนาดสินทรัพย์รวม
13,472 พันล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 77.09 ของธนาคารพาณิชย์ทงระบบ
ั้
โดยขนาดสินทรัพย์ขยายตัว 257 พันล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 1.94 เทียบกับสิ ้นปี 2561
ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง (มีสว่ นแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมตังแต่
้ ร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้ อยละ 10)ทังหมด
้
3 แห่ง มีขนาด
สินทรัพย์รวม 2,454 พันล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 14.04 ของธนาคารพาณิชย์ทงระบบ
ั้
โดยขนาดสินทรัพย์ขยายตัว
57 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2.37 เทียบกับสิ ้นปี 2561
ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก (มีสว่ นแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมน้ อยกว่าร้ อยละ 2.5) ทังหมด
้
6 แห่ง มีขนาดสินทรัพย์รวม 1,550
พันล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8.87 ของธนาคารพาณิชย์ทงระบบ
ั้
โดยขนาดสินทรัพย์ขยายตัว 23 พันล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 1.53 เทียบกับสิ ้นปี 2561
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ธนาคารซึง่ ถูกจัดอยูใ่ นกลุม่ ธนาคารขนาดกลาง มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 896,115 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จากสิ ้นปี 2561 จานวน 7,964 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.90 โดยธนาคารมีสนิ ทรัพย์สงู เป็ นอันดับที่ 7 และมีสดั ส่วนร้ อยละ 5.13
ของระบบธนาคารพาณิชย์
เงินรับฝาก
ณ 30 มิถนุ ายน 2562 เงินรับฝากรวมของทังระบบธนาคารพาณิ
้
ชย์ไทยมีจานวน 12,698 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 120 พันล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 0.95 เทียบกับสิ ้นปี 2561 โดยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มีเงินรับฝากรวม 9,966 พันล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 78.49 ของธนาคารพาณิชย์ทงระบบ
ั้
ซึ่งยอดรวมของเงิ นรับฝากมีการขยายตัว 92 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ
0.93 เทียบกับสิ ้นปี 2561 ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางมีเงินรับฝากรวม 1,826 พันล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 14.38
ของธนาคารพาณิชย์ทงระบบ
ั้
ซึง่ ยอดรวมของเงินรับฝากมีการขยายตัว 17 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.96 เทียบกับสิ ้นปี 2561
และธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กมีเงินรับฝากรวม 905 พันล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7.13 ของธนาคารพาณิชย์ทงั ้
ระบบ ซึง่ ยอดรวมของเงินรับฝากมีการขยายตัว 11 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.22 เทียบกับสิ ้นปี 2561
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ณ 30 มิถนุ ายน 2562 ธนาคารทหารไทยซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุม่ ธนาคารขนาดกลาง มี เงินรับฝากรวมเท่ากับ 649,856 ล้ านบาท
ลดลงจาก ณ สิ ้นปี 2561 จานวน 719 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.11
เงินให้ สนิ เชื่อ
ณ 30 มิถุนายน 2562 เงิ นให้ สินเชื่อคงค้ างรวม (หลังหักค่าเผื่อหนีฯ้ ) ของทัง้ ระบบธนาคารพาณิ ชย์ไทยมีจานวน 11,747
พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 132 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.14 เทียบกับสิ ้นปี 2561 โดยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มีเงินให้ สนิ เชื่อคง
ค้ างรวม 9,050 พันล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 77.04 ของธนาคารพาณิชย์ทงระบบ
ั้
ซึ่งยอดสินเชื่อมีการขยายตัว 92
พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.02 เทียบกับสิ ้นปี 2561 ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางมีเงินให้ สินเชื่อคงค้ างรวม 1,729 พันล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 14.72 ของธนาคารพาณิชย์ทงระบบ
ั้
ซึง่ ยอดสินเชื่อมีการขยายตัว 25 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.44
เทียบกับสิ ้นปี 2561 และธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กมีเงินให้ สิน เชื่อคงค้ างรวม 967 พันล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
8.24 ของธนาคารพาณิชย์ทงระบบ
ั้
ซึง่ ยอดสินเชื่อมีการขยายตัว 16 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.65 เทียบกับสิ ้นปี 2561
ณ 30 มิถนุ ายน 2562 ธนาคารซึง่ ถูกจัดอยูใ่ นกลุม่ ธนาคารขนาดกลาง มียอดสินเชื่อคงค้ างรวมเท่ากับ 649,698 ล้ านบาท หด
ตัวจากสิ ้นปี 2561 จานวน 3,016 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.46
แนวโน้ มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทย
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (“กนง.”) มีมติให้ ลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายมาที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี จากเดิมที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี
ในการประชุมกนง. ครั ง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยให้ เหตุผลว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มขยายตัวต่ากว่าที่
ประเมินไว้ และยังต่ากว่าศักยภาพ โดยมีสาเหตุมาจากการหดตัวของการส่งออกสินค้ าและบริ การเป็ นสาคัญ อีกทังอั
้ ตราเงิน
เฟ้อที่มีแนวโน้ มต่ากว่ากรอบเป้าหมาย ทาให้ แนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ยนโยบายอาจจะถูกลดอีกร้ อยละ 0.25 ต่อปี ภายในปี 2562
เนื่องจากความเสีย่ งของสงครามการค้ าที่มีเพิ่มสูงขึ ้น อีกทังภาวะค่
้
าเงินบาทที่ยงั คงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง
การขยายตัวของสินเชื่อสุทธิของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่งยังเติบโตได้ ดี ณ 31 มีนาคม 2562 โดยขยายตัวที่ประมาณร้ อย
ละ 5.0 ต่อปี เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ ลดลงเทียบกับปี 2561 ที่เติบโตประมาณร้ อยละ 5.7 โดยการขยายตัวของ
สินเชื่อในไตรมาสแรกของปี 2562 มีปัจจัยหนุนมาจากความต้ องการสินเชื่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ ในขณะที่
สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอีเองยังคงได้ รับผลกระทบในการฟื น้ ตัวตามทิศทางเศรษฐกิจที่ยงั ชะลอตัวในภาพรวม และในส่วนของ
สินเชื่อรายย่อย ความต้ องการสินเชื่อ ครัวเรื อนได้ ปรับตัวสูงขึ ้น ทังสิ
้ นเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อที่อยู่
อาศัยซึ่งเติบโตขึน้ จากการเร่ งโอนกรรมสิทธิ์ ก่อนที่มาตรการ LTV ที่มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 อย่างไรก็ตาม
สินเชื่อภาคธุรกิจและภาคครัวเรื อนหรื อสินเชื่อรายย่อยในครึ่ งปี หลังของปี 2562 มีแนวโน้ มชะลอตัว เนื่องจากมาตรฐานการ
พิจารณาให้ สินเชื่อทังภาคธุ
้
รกิจและภาคครัวเรื อนมีแนวโน้ มที่จะเข้ มงวดขึ ้น โดยมีปัจจัยหลักมาจากภาวะอุตสาหกรรมและ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังชะลอตัว คุณภาพสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ที่มีคุณภาพสินเชื่อลดลง อีกทังมาตรการ
้
LTV ที่บงั คับใช้
สาหรับสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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แรงหนุนจากสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายย่อยหลายประเภทชะลอลงต่อเนื่องในเดือนมิถนุ ายน 2562 ประกอบกับสินเชื่อเอส
เอ็มอีที่ยงั ไม่ฟืน้ ตัว ทาให้ อตั ราเพิ่มสินเชื่อเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อนขยายตัวในอัตราที่ต่าที่สดุ ในรอบประมาณ 1 ปี ครึ่ง ที่
ร้ อยละ 3.9 ต่อปี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าภาพรวมสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศในปี 2562 จะ
ขยายตัวร้ อยละ 4.5 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้ อยละ 5.7 ในปี 2561 เนื่องจากการเบิกใช้ สนิ เชื่อในช่วงครึ่งปี แรกยังฟื น้ ตัวไม่มาก
โดยเฉพาะในกลุม่ สินเชื่อภาคธุรกิจ สาหรับสิน เชื่อรายย่อยที่เติบโตดีในช่วงครึ่ งแรกของปี นนั ้ คาดว่า คงชะลอลงในช่วงครึ่งปี
หลัง เนื่องจากปั จจัยพิเศษที่สนับสนุนการเร่งตัวของสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย และสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ทยอยลดลง อย่างไรก็ดี การเติบโตในอัตราที่ชะลอลงของสินเชื่อ ดังกล่าว ยังเป็ นทิศทางที่สอดคล้ องกับข้ อจากัดการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทยในปี 2562
ภาพรวมและแนวโน้ มธุรกิจสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถจดทะเบียนใหม่ปา้ ยแดง (หน่วย: คัน)
รถยนต์ ส่วนบุคคล
รย.1 รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
รย.2 รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลเกิน 7 คน
รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
รถจักรยานยนต์
รถบรรทุก

2557
2558
2559
2560
2561
878,310 758,995 769,359 878,068 954,318
592,980 514,093 535,919 617,937 680,917
16,591
11,861
11,234
16,835
13,490
268,739 233,041 222,206 243,296 259,911
1,699,218 1,625,779 1,738,729 1,810,856 1,788,459
45,873
36,785
38,626
36,463
40,123

6M2562
546,101
396,825
7,137
142,139
894,148
19,178

ที่มา: กลุม่ สถิตกิ ารขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก

ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการเช่าซื ้อรถยนต์ควรจะเติบโตตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ กล่าวคือ หากมียอดขายรถยนต์ใหม่
เพิ่มขึ ้น ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการเช่าซื ้อรถยนต์จะมีการเติบโตขึ ้นอย่างสัมพันธ์กนั โดยในปี 2561 ยอดรถจดทะเบียนใหม่ปา้ ยแดง
ประเภท รถยนต์ ส่ว นบุค ล รถจัก รยานยนต์ และรถบรรทุก มี ก ารเติ บ โตร้ อยละ 8.68 ร้ อยละ (1.24) และร้ อยละ 10.04
ตามลาดับ ซึ่งเป็ นสัญญาณฟื น้ ตัวที่ดีเทียบกับการหดตัวอย่างมากในปี 2558 นอกจากนี ้ ปั จจัยเรื่ องอัตราดอกเบี ้ยที่ยงั ต่าอยู่
เป็ นผลดีแก่ลกู ค้ าที่มีความต้ องการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ซึ่งจะส่งผลทางบวกต่อธุรกิจเช่าซื ้อรถยนต์เช่นกัน อย่างไรก็ตาม
รายงานจาก สศช. ระบุวา่ สถานการณ์หนี ้ครัวเรื อนไทยในปี 2561 มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง อีกทัง้ ธปท. ได้ สง่ สัญญาณเตือน
ความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์มีแ นวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น ซึ่งอาจจะนาไปสูก่ ารยกระดับการบังคับใช้ มาตรการที่รัดกุม
มากขึ ้นในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ เหมือนในกรณีการปรับปรุงเกณฑ์การกากับดูแลสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยใหม่ (LTV) ที่เพิง่ มี
ผลไปเมื่อ 1 เมษายน 2562 โดยหาก ธปท. ออกมาตรการเพิ่มเติมในช่วงครึ่ งหลังของปี 2562 เกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ เช่น การปรับเพิ่มเงินดาวน์ขนต
ั ้ ่า อาจส่งผลให้ ยอดขายรถยนต์หดตัวลงพร้ อมกับยอดสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ในปี 2562
ที่จะชะลอตัวลงเช่นเดียวกัน
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ภาพรวมและแนวโน้ มธุรกิจหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
สถิติที่สาคัญในอุตสาหกรรมจัดการกองทุน
กองทุนรวม
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (ล้ านบาท)
การเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (ร้ อยละ)
จานวนกองทุน (กองทุน)
บริษัทจัดการกองทุน (บริษัท)
จานวนบัญชี (บัญชี)
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ GDP (ร้ อยละ)
จานวนบัญชีกองทุนต่อจานวนประชากร (ร้ อยละ)
จานวนบัญชีกองทุนต่อบัญชีเงินฝาก (ร้ อยละ)
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (ล้ านบาท)
การเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (ร้ อยละ)
จานวนกองทุน (กองทุน)
จานวนนายจ้ างที่จดั ให้ มีกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ (ราย)
จานวนสมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ (ราย)
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ GDP (ร้ อยละ)
จานวนบัญชีกองทุนต่อจานวนประชากร (ร้ อยละ)
จานวนสมาชิกต่อบัญชีเงินฝาก (ร้ อยละ)
กองทุนส่ วนบุคคล
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (ล้ านบาท)
การเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (ร้ อยละ)
จานวนกองทุน (กองทุน)
บริษัทจัดการกองทุน (บริษัท)
จานวนบัญชี (บัญชี)
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ GDP (ร้ อยละ)
จานวนบัญชีกองทุนต่อจานวนประชากร (ร้ อยละ)
จานวนบัญชีกองทุนต่อบัญชีเงินฝาก (ร้ อยละ)
ข้ อมูลสนับสนุน
GDP (ล้ านบาท)
จานวนบัญชีเงินฝาก (บัญชี)
จานวนประชากร (คน)

2557

2558

2559

2560

2561

3,808,510
23.82
1,579
22
4,356,409
27.49
6.69
5.03

4,063,084
6.68
1,464
21
4,833,280
33.08
7.35
5.46

4,648,985
14.42
1,539
22
5,220,626
30.83
7.92
5.76

5,016,345
7.90
1,511
23
5,789,465
28.52
8.75
6.10

5,055,101
0.77
1,649
23
6,656,692
31.64
10.02
6.66

837,077
11.91
427
15,433
2,818,998
6.04
4.33
3.25

883,616
5.56
424
16,607
2,974,755
7.19
4.53
3.36

973,273
10.15
419
17,534
3,141,629
6.45
4.76
3.47

1,082,619
11.23
413
18,704
3,321,617
6.16
5.02
3.50

1,128,848
4.27
402
19,460
3,301,588
7.06
4.97
3.31

479,421
11.28
2,830
22
2,830
3.46
0.00
0.00

590,846
23.24
3,221
21
3,221
4.81
0.00
0.00

749,385
26.83
3,375
23
3,375
4.97
0.01
0.00

841,012
12.23
4,707
24
4,707
4.78
0.01
0.00

989,415
17.65
6,505
24
6,505
6.19
0.01
0.01

3,856,283
6,662,217
5,124,716

2,282,755
8,602,036
5,729,098

15,079,272
0,648,406
5,931,550

17,587,433
4,846,533
6,188,503

15,978,252
99,882,718
66,413,979

ที่มา:
1. สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน - ข้ อมูลกองทุนรวม กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล
2. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - GDP Gross Domestic Product at Current Market Prices (Original)
3. ธนาคารแห่งประเทศไทย - บัญชีเงินฝาก
4. สานักงานสถิติแห่งชาติ - จานวนประชากร

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ธุรกิจหลักทรัพย์จดั การกองทุนเติบโตได้ ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมีสถิติของภาพรวมอุตสาหกรรมการจัดการลงทุนที่
สาคัญ อ้ างอิงจากสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน (AIMC) ดังนี ้
1)

2)

3)

จานวนบัญชีกองทุนต่อจานวนประชากร และจานวนบัญชีกองทุนต่อจานวนบัญชีฝากเงินเพิ่มสูงขึ ้นจากร้ อยละ 1.31
และ 1.61 ตามลาดับ ในปี 2540 ไล่ระดับขึ ้นมาทุกปี โดยในปี 2561 อยูท่ ี่ร้อยละ 15.00 และ 9.98 ตามลาดับ ซึง่ เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกับสัดส่วนของการออมและการลงทุนในภาคครัวเรื อนที่เคยมีสดั ส่วนของเงินฝากภาคครัวเรื อนที่ร้อยละ
85.85 ในปี 2540 และลดลงมาที่ร้อยละ 38.83 ในปี 2561 โดยกระจายสัดส่วนการออมและการลงทุนไปที่กองทุนรวม
กองทุนส่วนบุคคล เงินสารองประกันภัย และเงินลงทุนเพื่อการเลี ้ยงชีพ
อัตราส่วนมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของอุตสาหกรรมจัดการลงทุนต่อ GDP ประเทศไทย สาหรับกองทุนรวม กองทุน ส่วน
บุคคล และกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 2.15 ร้ อยละ 0.004 และร้ อยละ 2.90 ตามลาดับ ในปี 2540 เป็ น
ร้ อยละ 31.64 ร้ อยละ 7.06 และร้ อยละ 6.19 ตามลาดับ ในปี 2561
กองทุนส่วนบุคคลมีการเติบโตของมูลค่าสินทรั พย์ สุทธิ ในปี 2559-2561 ร้ อยละ 26.83 ร้ อยละ 12.23 และร้ อยละ
17.65 ตามลาดับ เปรี ยบเทียบกับการเติบโตของสินทรัพย์สทุ ธิในกองทุนรวมในช่วงเวลาเดียวกันที่ ร้ อยละ 14.42 ร้ อย
ละ 7.90 และร้ อยละ 0.77 โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลมีการเติบโตที่ร้อยละ 6.22
และร้ อยละ 7.90 ตามลาดับ

ธุรกิจจัดการกองทุนยังคงมีแนวโน้ มที่สามารถเติบโตได้ โดยเฉพาะกองทุนส่วนบุคคลที่มีแนวโน้ มเติบโตได้ ดีกว่ากองทุนรวม
และกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ถึงแม้ วา่ เศรษฐกิจโลกเริ่ มมีแนวโน้ มชะลอตัวลง และยังคงมีแรงกดดันจากสงครามการค้ าระหว่าง
สหรัฐฯและจีน โดยในการประชุม G20 ครัง้ ล่าสุด ณ วันที่ 28-29 มิถนุ ายน 2562 มีการเจรจาระหว่างผู้นาทังสองประเทศ
้
ทา
ให้ ภาพรวมในการลงทุนปรับตัวดีขึ ้น มากไปกว่านัน้ การจัดการกองทุนในปั จจุบนั สามาถขยายขอบเขตการลงทุนไปได้ ทวั่ โลก
และมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้ นกั ลงทุนได้ ตดั สินใจเลือกลงทุน เช่น ตราสารหนี ้ ตราสารทุน และตราสารอนุพนั ธ์ แฝงต่างๆ
เป็ นต้ น
ดังนัน้ หากบลจ. สามารถคัดเลือกการลงทุนที่เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิ จไทยและเศรษฐกิ จโลกให้ แก่นักลงทุน โดยมี
ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายในพื ้นที่เปิ ดกว้ างทัว่ โลก ธุรกิจการจัดการกองทุนในไทยยังคงเติบโตได้ อย่างน้ อยตามการ
เติบโตของ GDP ประเทศไทย ในกรณีที่มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ GDP ยังคงที่ และจะเติบโตได้ มากกว่าหากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ต่อ GDP ปรับตัวสูงขึ ้น ซึง่ เหตุการณ์นี ้ได้ เกิดขึ ้นอย่างสม่าเสมอในอดีต

272

172

