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เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการรวมลงทุนเพื่อซื้อหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กับบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (“เอ็ม บี เค”) ไดศึกษาและพิจารณาถึง
โอกาสความเปนไปไดในการลงทุนในธุรกิจประกันชีวิต เห็นวาธุรกิจประกันชีวิตดังกลาวยังมีศักยภาพในการเติบโตอยู ซึ่งบริษัทฯ มี
ประสบการณในการทําธุรกิจนี้มากอน และเอ็ม บี เค มีความแข็งแกรงดานการตลาดและฐานลูกคา ซึ่งบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย
จํากัด (มหาชน) (“ประกันชีวิตนครหลวงไทย”) สามารถนําไปตอยอดชองทางการจําหนายลูกคาใหมในการดําเนินธุรกิจประกันชีวิตได
ตอไป อันจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ และ เอ็ม บี เค รวมถึงลูกคาของประกันชีวิตนครหลวงไทย ดวยเหตุดังกลาวคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมครั้งที่ 12/2556 จึงมีมติใหบริษัทฯ รวมลงทุนกับ เอ็ม บี เค ในการซื้อหุนของประกันชีวิตนครหลวงไทยทั้งหมดในราคารวม
900 ลานบาท ซึ่งเปนราคาที่สมเหตุสมผลโดยพิจารณาจากสภาพกิจการ ประกอบกับความเห็นของ บริษัท แคปปตอล แอดแวนเทจ
จํากัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่บริษัทฯ และ เอ็ม บี เค แตงตั้ง ไดประเมินมูลคายุติธรรมของประกันชีวิตนครหลวงไทย อยูในชวง
ระหวาง 911 – 976 ลานบาท ซึ่งไมนอยกวาราคาที่บริษัทฯ จะลงทุน
โดยบริษัทฯ และ เอ็ม บี เค ไดตกลงกรอบสัดสวนการถือหุน ดังนี้
• บริษัทฯ ซื้อหุนประกันชีวิตนครหลวงไทยไมนอยกวารอยละ 51 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของประกันชีวิต
นครหลวงไทย
• เอ็ม บี เค ซื้อหุนประกันชีวิตนครหลวงไทยไมเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของประกันชีวิต
นครหลวงไทย
กรณีดังกลาวทําใหบริษัทฯ เปนผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมในประกันชีวิตนครหลวงไทย ซึ่งบริษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาต
จากธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) ในการลงทุนดังกลาวและใหประกันชีวิตนครหลวงไทยยังคงเปนบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน
ธนชาตตอไป นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ในมาตรา 107 (2) กําหนดใหตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใน
การซื้อหุนของประกันชีวิตนครหลวงไทย โดยถือวาเปนการซื้อกิจการของบริษัทมหาชนจํากัดอื่นมาเปนของบริษัทฯ
ขอมูลของบริษทั ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
• การประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตนครหลวงไทยไดกอตั้งโดยไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตจากกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2540 ภายใตการกํากับดูแลของกรมการประกันภัยในขณะนั้น (ปจจุบันเปลี่ยนเปนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
ธุรกิจประกันภัย หรือ เรียกชื่อยอวา คปภ.) โดยใชชื่อวา บริษัท ศรีนครประกันชีวิต จํากัด ซึ่งมี ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) เปน
ผูถือหุนใหญ ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 500 ลานบาท มีการเติบโตในการทําธุรกิจประกันชีวิตอยางตอเนื่องเสมอมา โดยมีทุนจด
ทะเบียนในปจจุบัน 1,000 ลานบาท ทุนชําระแลว 700 ลานบาท
จากการควบรวมกิจการระหวางธนาคารศรีนครและธนาคารนครหลวงไทย บริษัท ศรีนครประกันชีวิต จํากัด จึงเปลี่ยนชื่อเปน
บริษัท แมกซประกันชีวิตจํากัด และตอมาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 ไดเปลี่ยนชื่อใหมอีกครั้งเปน บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย
จํากัด และในป 2554 ไดเขามาเปนบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต จากการรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย โดย
ธนาคารธนชาตเปนผูถือหุนทั้งทางตรงและทางออมคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
• ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
ทุนจดทะเบียน

1,000 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท

ทุนชําระแลว

700 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 70,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
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• คณะกรรมการ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ

ชื่อ - นามสกุล
นายสมเจตน หมูศิริเลิศ
นางสาวสุวิมล บุนนาค
นายพรชัย วงศถิรสิน
นายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน
นางธนวันต ชัยสิทธิการคา
นางจันทรจรัส บุญคุณ
นางสาวบุศรา ตันติเจริญ

• ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หนวย: ลานบาท)
11,393.54
10,269.59
1,123.96
(26.29)

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
กําไรสุทธิ

โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนใหมเรียบรอยแลว เบื้องตนจํานวนกรรมการของประกันชีวิตนครหลวงไทย จะมีจํานวน 7
คนเทาเดิม โดยบริษัทฯ และเอ็ม บี เค จะพิจารณาสงตัวแทนรวมเปนกรรมการในประกันชีวิตนครหลวงไทยตอไป และมีคุณจันทรจรัส
บุญคุณ กรรมการผูจัดการของประกันชีวิตนครหลวงไทย ในปจจุบัน ซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทฯ ยังคงเปนกรรมการผูจัดการในประกัน
ชีวิตนครหลวงไทยตอไป
สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
บริษัท แคปปตอล แอดแวนเทจ จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่บริษัทฯ และ เอ็ม บี เค แตงตั้ง ไดประเมินมูลคา
กิจการของประกันชีวิตนครหลวงไทยแลว โดยประเมิน 4 วิธีการ คือ
1. วิธีมูลคาหุนตามบัญชี
2. วิธีมูลคาตามบัญชีที่ปรับปรุงแลว
3. วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี
4. วิธีทางคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Appraisal of Economic Value Method)
โดยในแตละวิธีการประเมินมูลคาหุนมีขอพิจารณา ดังนี้
วิธีมูลคาหุนตามบัญชีและวิธีมูลคาตามบัญชีที่ปรับปรุงแลว เปนวิธีที่สะทอนถึงฐานะของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยวิธีนี้
ไมไดคํานึงถึงมูลคายุติธรรมของสินทรัพยบางรายการที่อาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากมูลคาตามบัญชี รวมถึงไมไดคํานึงถึง
ความสามารถในการทํากําไรและแผนธุรกิจของประกันชีวิตนครหลวงไทยในอนาคต นอกจากนี้ วิธีมูลคาตามบัญชีและวิธีมูลคาตาม
บัญชีที่ปรับปรุงแลว ยังไมไดสะทอนถึงแนวโนมภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม ดังนั้น วิธีมูลคาตามบัญชีและวิธีมูลคาตาม
บัญชีที่ปรับปรุงแลวจึงไมสะทอนถึงมูลคาที่แทจริงของประกันชีวิตนครหลวงไทย
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วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี ใชมูลคาตามบัญชีซึ่งเปนขอมูลในอดีตของประกันชีวิตนครหลวงไทย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 มาเปรียบเทียบกับอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในหมวดประกันภัยและ
ประกันชีวิตจํานวน 2 บริษัทที่ดําเนินธุรกิจประกันชีวิต ไดแก บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษทั ไทยพาณิชย
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) อยางไรก็ตามเนื่องจากประกันชีวิตนครหลวงไทยเปนบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ที่มีสวนแบงการตลาดในลําดับที่ 5 ในป 2555 ดวยสัดสวนการตลาดถึงรอยละ 8.87 ของ
เบี้ยประกันชีวิตรับโดยตรงรวม และบริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มีสวนแบงการตลาดในลําดับที่ 4 ในป 2555 ดวย
สัดสวนการตลาดถึงรอยละ 10.73 ของเบีย้ ประกันชีวิตรับโดยตรงรวม ขณะทีป่ ระกันชีวิตนครหลวงไทย มีสวนแบงการตลาดในลําดับที่
18 ในป 2555 ดวยสัดสวนการตลาดถึงรอยละ 0.39 ของเบี้ยประกันชีวิตรับโดยตรงรวม ประกอบกับจํานวนบริษัทประกันชีวิตใน
ตลาดหลักทรัพยฯ มีนอ ยเกินไป ดังนั้น การประเมินมูลคาหุนของ ประกันชีวิตนครหลวงไทย ดวยวิธีนี้ อาจไมสะทอนถึงมูลคาหุน
ที่เหมาะสมของประกันชีวิตนครหลวงไทยเชนกัน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีทางคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Appraisal of Economic Value Method)
เปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากเปนวิธีการประเมินมูลคาหุนที่นํามูลคาพื้นฐานของกิจการ (Embedded Value) ซึ่งเปนมูลคาของสวน
ของผูถือหุนในปจจุบันของประกันชีวิตนครหลวงไทย และมูลคาปจจุบันของกรมธรรมที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน (Value of In-force
Business หรือ “VIF”) และมูลคาปจจุบันของกรมธรรมใหม การประเมินมูลคาหุนประกันชีวิตนครหลวงไทย ดวยวิธีนี้จะสะทอนถึง
สถานะในปจจุบันของประกันชีวิตนครหลวงไทยและความสามารถในการสรางกระแสเงินสดและผลการดําเนินการในอนาคตของประกัน
ชีวิตนครหลวงไทย อยางไรก็ตาม ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอสมมติฐานในการจัดทําประมาณการกระแสเงินสดจาก
กรมธรรมใหม อยูบนหลักอางอิงจากสมมติฐานที่ไดรับจาก ประกันชีวิตนครหลวงไทย ภายใตสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณปจจุบัน
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับแผนธุรกิจและนโยบายตาง ๆ ของประกันชีวิตนครหลวงไทย หรือสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทําใหเกิดความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการดําเนินธุรกิจในปจจุบันของกิจการ หรือเปลี่ยนแปลงไปจากประมาณการและตัวแปร
ที่กําหนดไว อาจทําใหประมาณการที่กําหนดขึ้นภายใตสมมติฐานที่กลาวมาขางตนเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ และอาจสงผล
กระทบใหมูลคาหุนของประกันชีวิตนครหลวงไทยที่ประเมินไดเปลี่ยนแปลงไปเชนกัน
โดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นวามูลคายุติธรรม (Fair Value) ของหุนของประกันชีวิตนครหลวงไทย ที่จะไดมาในครั้ง
นี้ เทากับ 13.01 – 13.94 บาทตอหุน หรือมูลคากิจการที่ 911 – 976 ลานบาท ดังนั้น ราคาซื้อหุนประกันชีวิตนครหลวงไทย ที่ 12.86
บาทตอหุน หรือราคารวมที่ 900 ลานบาท เปนราคาที่เหมาะสม เนื่องจากต่ํากวามูลคายุติธรรมที่ประเมินไดโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ
ขออนุมัติ
ใหบริษัทฯ ลงทุนซื้อหุนบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ในจํานวนไมนอยกวารอยละ 51 ของจํานวนหุน
ที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมด ในราคาที่คํานวณจากมูลคากิจการของบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ทั้งหมดที่
900 ลานบาท โดยมีเงื่อนไขสําคัญ คือ บริษัทฯ ตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยในการลงทุนในบริษัท ประกันชีวิต
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จนมีอํานาจควบคุมกิจการ และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต

หนาที่ 50

