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เล่ม 2 (เอกสารประกอบการประชุม) หน้า 

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 ส่วนที่ 1 สารสนเทศเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหวา่งธนาคาร 
ธนชาต จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 1) 
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 ส่วนที่ 2 สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจ (บญัชี 1) 111 

 ส่วนที่ 3 สารสนเทศเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหวา่งธนาคาร 
ธนชาต จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และการได้มาซึง่
สนิทรัพย์ภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจ (บญัชี 2) 
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ใบแทรก 

ของเอกสารประกอบการประชมุเลม่ 2 สว่นท่ี 1 (สารสนเทศเกี่ยวกบัการปรบัโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่าง

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 1))  

ของหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ของ บมจ. ทนุธนชาต 

1. ค ำอธิบำยหมำยเหตุ 1 ของโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ TBANK และ TMB ภำยหลังกำรขำยหุ้นสำมัญของ 
TBANK และกำรซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ TMB  

ให้แก้ไขข้อความดงัตอ่ไปนี ้ในหน้า 13 และ 14 

ข้อความเดิม  

หมายเหต:ุ (1) ภายใต้สมมติฐานว่า (1) ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารทหารไทยทกุรายใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตาม TSR เต็มจ านวนตามสิทธิ 
ของตน (2) บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเต็มตามจ านวน และ (3) ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคาร 
ธนชาตทุกรายใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย โดย (i) ทนุธนชาตจะจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุของธนาคาร 
ทหารไทย คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 20.1 - 23.3 (ii) BNS จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารทหารไทย คิดเป็นสดัส่วน
ประมาณร้อยละ 5.6 – 6.4 และ (iii) ทุนธนชาตจะจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุในส่วนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร 
ธนชาตตอ่ไป คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 0.03 – 0.04 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลงั
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ (1) ผู้ ถือ TSR (2) บุคคลในวงจ ากัด และ (3) ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย โดยไม่รวม
โครงการ TMB Stock Retention Program ในครัง้นี)้   

ข้อความใหม ่

หมายเหต:ุ (1) ภายใต้สมมติฐานว่า (1) ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารทหารไทยทกุรายใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตาม TSR เต็มจ านวนตามสิทธิ 
ของตน (2) บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเต็มตามจ านวน และ (3) ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคาร 
ธนชาตทกุรายใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารทหารไทย โดยไม่รวมโครงการ TMB Stock Retention Program ในครัง้นี ้
ทัง้นี ้สดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว อ้างอิงจากมลูคา่ทางบญัชีของธนาคารทหารไทย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

2. ข้อมูลที่ส ำคัญอื่น ๆ  

ให้เพิ่มข้อความดงัตอ่ไปนีเ้ป็นหวัข้อ 10.7 ในหน้า 75 

“10.7 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรำยย่อยของธนำคำรธนชำตที่ไม่ได้ขำยหุ้นสำมัญของธนำคำรธนชำตให้แก่

ธนำคำรทหำรไทยภำยใต้กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรรวมกิจกำร 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตไมไ่ด้ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทยภายใต้

การรวมกิจการฯ ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตรายดงักล่าวจะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตต่อไป ทัง้นี ้เมื่อธนาคาร 

ธนชาตโอนกิจการทัง้หมดของธนาคารธนชาต (Entire Business Transfer) ให้แก่ธนาคารทหารไทยตามโครงการการรวม

กิจการ (Integration Plan) ที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และท าการเลิกบริษัทโดยการช าระบญัชีตาม

ขัน้ตอนของกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว หากธนาคารธนชาตยงัมีเงินเหลืออยู่ภายใต้กระบวนการช าระบญัชี ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร

ธนชาตรายดงักลา่วจะมีสทิธิได้รับเงินท่ีเหลอือยู่ดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหุ้นในธนาคารธนชาต” 



 

เอกสารประกอบการประชุม 

เล่ม 2 ส่วนที่ 1 

1 

 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

สารสนเทศเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่าง 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) (บัญชี 1) 

หลักการและเหตุผล 

ด้วย (ก) บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) (“ทุนธนชาต” หรือ “TCAP”) และ The Bank of Nova Scotia และ 

(ข) ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย” หรือ “TMB”) ได้มีการดําเนินการโดยสมคัรใจในอนัท่ีจะ

รวมกิจการของธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต” หรือ “TBANK”) และธนาคารทหารไทยเข้าด้วยกนั

ตามนโยบายท่ีรัฐให้การสนบัสนนุ ซึง่รวมถึงการจะได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินการ

ดงักล่าว โดยการรวมกิจการของธนาคารทัง้สองแห่งจะทําให้เกิดธนาคารพาณิชย์ท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ เพ่ิมศกัยภาพการ

แข่งขนัในภาคธุรกิจทางการเงิน ลดต้นทุนในการบริหารจดัการ สร้างประสิทธิภาพในการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการ

ให้กบัลกูค้าได้ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดีขึน้ และสามารถสนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกิจ

ของประเทศได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึ่งจะเพ่ิมความมัน่คงและเสถียรภาพให้แก่ระบบสถาบนัการเงิน รวมทัง้เป็นการเพ่ิม

ความเช่ือมัน่ของภาคประชาชนท่ีมีตอ่ระบบสถาบนัการเงินไทย โดยธนาคารท่ีจะเกิดจากการรวมกิจการระหว่างธนาคาร

ธนชาตและธนาคารทหารไทย (“Merged Bank”) จะมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ ING Bank N.V. (“ING”) ทุนธนชาต และ

กระทรวงการคลงั  

การรวมกิจการจะทําให้ Merged Bank มีขนาดและศกัยภาพทางธุรกิจเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั มุ่งสูก่ารเป็น

ธนาคารชัน้นําขนาดใหญ่ของประเทศ โดยภายหลงัการรวมกิจการ Merged Bank จะมีสินทรัพย์รวมอยู่ท่ีประมาณ  

1.9 ล้านล้านบาท ฐานลกูค้ากวา่ 10 ล้านราย และมีขนาดใหญ่เป็นลาํดบัท่ีหกในอตุสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทย  

ธุรกิจของธนาคารทัง้สองแหง่มีจดุแข็งซึง่สง่เสริมกนั กลา่วคือ ธนาคารทหารไทยมีจุดเด่นในการระดมเงินฝากด้วย

กลยทุธ์ด้านเงินฝากโดยการนําเสนอผลิตภณัฑ์เงินฝากท่ีแตกต่างจากผลิตภณัฑ์แบบดัง้เดิม ขณะท่ีธนาคารธนชาตเป็น

ผู้ นําด้านสินเช่ือรายย่อย โดยเฉพาะสินเช่ือเพ่ือการเช่าซือ้รถยนต์ ดังนัน้ การรวมกิจการจึงช่วยเพ่ิมศักยภาพ 

ในการระดมเงินฝากจากฐานลูกค้าท่ีเพ่ิมขึน้ และสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างสินเช่ือได้เป็นอย่างดี โดยจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจใน 3 ด้านหลกั ๆ ดงันี ้

ประโยชน์ด้านงบดุล : การรวมกิจการจะทําให้มูลค่าของกิจการเพ่ิมขึน้จากการมีงบดุลท่ีเหมาะสม (Balance 

Sheet Optimization) ผ่านการใช้สินทรัพย์และการจัดหาเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้มีโอกาสได้รับอัตรา

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ท่ีสงูขึน้และต้นทนุในการจดัหาเงินทนุท่ีลดลง 

ประโยชน์ดา้นตน้ทนุ : การรวมกิจการจะทําให้ได้ประโยชน์จากขนาดกิจการท่ีใหญ่ขึน้ (Scale) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

จากการรวมกันของหน่วยงานสนับสนุนท่ีสําคัญ เช่น การลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการตลาด 



 

2 

 

 ประโยชน์ดา้นรายได ้: การรวมกิจการจะทําให้ฐานลกูค้าเพ่ิมขึน้กวา่เทา่ตวั ช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการสร้างรายได้ 

อีกทัง้การดําเนินงานร่วมกันจะทําให้มีประสิทธิภาพในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้กับลูกค้าได้

ครอบคลมุยิ่งขึน้ รวมถึงความสามารถในการนําเสนอผลติภณัฑ์และบริการใหม ่ๆ  

โดยทนุธนชาตและผู้ ท่ีเก่ียวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) ING 2) The Bank of Nova Scotia 3) ธนาคารธนชาต และ 

4) ธนาคารทหารไทย ได้ลงนามในบนัทึกข้อตกลงแบบไม่มีผลผูกพนัทางกฎหมาย (Non-binding Memorandum of 

Understanding) เก่ียวกับการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกบัธนาคารทหารไทย เมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562  

ท่ีผา่นมา เพ่ือกําหนดกรอบความเข้าใจและหลกัการสาํหรับการเจรจาร่วมกนัต่อไปเก่ียวกบัการดําเนินการต่าง ๆ ระหว่าง

คูส่ญัญา โดยมีวตัถปุระสงค์ในการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกบัธนาคารทหารไทยเพ่ือร่วมดําเนินธุรกิจธนาคาร

พาณิชย์ท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้และแข็งแกร่งยิ่งกวา่เดิม  

รูปแบบและโครงสร้างของการดาํเนินการ 

การดําเนินการเพ่ือให้เกิดการรวมกิจการระหวา่งธนาคารธนชาตกบัธนาคารทหารไทย แบง่ออกได้เป็น 2 ช่วง ดงันี ้

I. การดําเนินการก่อนการรวมกิจการ โดยการปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารธนชาตและทุนธนชาต  

โดยธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัทให้แก่ 

ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุรายตามสดัสว่นการถือหุ้น 

II. การดําเนินการตามแผนการรวมกิจการ ซึ่งประกอบด้วย 1) ธนาคารทหารไทยเสนอซือ้หุ้นสามญัของ

ธนาคารธนชาตจากผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย 2) ธนาคารทหารไทยเสนอขายหุ้นสามัญ 

เพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย และ 3) การโอนกิจการของธนาคารธนชาตให้แก่

ธนาคารทหารไทย 

I. การดาํเนินการก่อนการรวมกิจการ 

 ก่อนการรวมกิจการ ทุนธนชาตและธนาคารธนชาตจะดําเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจของทุนธนชาตและ 

ธนาคารธนชาต (“การปรับโครงสร้างฯ”) เพ่ือเสริมบทบาทการดําเนินธุรกิจ Holding Company ท่ีประกอบธุรกิจทางการ

เงินของทนุธนชาตให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ โดยการลดขนาดกิจการของธนาคารธนชาตลงให้มีขนาดกิจการใกล้เคียงกบัธนาคาร

ทหารไทย (ภายหลงัจากธนาคารทหารไทยดําเนินการเพ่ิมทนุเพ่ือจดัหาเงินทนุมาใช้ในการดําเนินการตามแผนงานในครัง้

นี)้ เพ่ือความเหมาะสมในการรวมกิจการ โดยธนาคารธนชาตจะขายหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน

บางบริษัท (รวมเรียกว่า “บริษัทย่อยและบริษัทอื่น”) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุรายตามสดัส่วนการถือหุ้น 

โดยจะทําการเสนอขายหุ้นของบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนให้แก่ (ก) ทนุธนชาต ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตในสดัสว่น

ร้อยละ 50.96 (ข) Scotia Netherlands Holdings B.V. (“BNS”) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตในสดัสว่นร้อยละ 

49.00 และ (ค) ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาต (โดย ณ วนัท่ี 4 เมษายน 2562 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตมี

จํานวน 743 ราย) ซึ่งถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.04 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารธนชาต  

เพ่ือเป็นการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายของธนาคารธนชาตอยา่งเทา่เทียมกนั 
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ทัง้นี ้ในการปรับโครงสร้างฯ ธนาคารธนชาตจะทําการขายหุ้นบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร

ธนชาตทกุรายตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

1. หุ้นสามญัของบริษัท ธนชาตประกันภยั จํากดั (มหาชน) (“ธนชาตประกันภัย” หรือ “TNI”) จํานวน 

492,999,434 หุ้ น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ 

ธนชาตประกนัภยั 

2. หุ้ นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บล.ธนชาต” หรือ “TNS”) จํานวน 

1,659,999,930 หุ้ น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ 

บล.ธนชาต 

3. หุ้ นสามัญของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากัด (“บบส.ทีเอส” หรือ “TSAMC”) จํานวน 

199,999,997 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ บบส.ทีเอส  

4. หุ้ นสามัญของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“ราชธานี” หรือ “THANI”) จํานวน 

2,460,861,562 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 65.18 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของราชธานี 

โดยธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นของราชธานีท่ีธนาคารธนชาตถืออยูใ่ห้แก่  

4.1 นิติบคุคลท่ีธนาคารธนชาตจะจดัตัง้ขึน้ลาํดบัท่ี 1 (“SPV1”) ซึง่ธนาคารธนชาตจะเป็นผู้จดัตัง้

ขึน้ด้วยทนุจดทะเบียนจํานวน 1 ล้านบาท มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท แบ่งออกเป็น 

100,000 หุ้น และธนาคารธนชาตจะถือหุ้นใน SPV1 ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของจํานวน

หุ้นทัง้หมดของ SPV1 ซึ่งธนาคารธนชาตจะขายหุ้นของราชธานีให้แก่ SPV1 จํานวน 

2,459,878,098 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.16 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

ราชธานี (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีธนาคารธนชาตถือในราชธานีท่ี

ร้อยละ 65.18) ซึ่งเป็นสดัสว่นเช่นเดียวกบัท่ีทนุธนชาต และ BNS ถือหุ้นในธนาคารธนชาต 

และ  

4.2 ทุนธนชาตผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” 

จํานวน 983,464 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.026 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

ราชธานี  
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ทัง้นี ้ก่อนการเข้าซือ้หุ้นราชธานีของ SPV1 ธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นของ SPV1 ทัง้จํานวนให้แก่

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารธนชาต ซึ่งได้แก่ ทุนธนชาตและ BNS ในสดัส่วนร้อยละ 50.98 และ 

ร้อยละ 49.02 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ SPV1 ตามลาํดบั ซึง่เป็นสดัสว่นการถือหุ้นในทํานองเดียวกบั

ท่ีทนุธนชาต และ BNS ถือหุ้นในธนาคารธนชาต จากนัน้ SPV1 จะเพ่ิมทนุและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน

ให้แก่ทนุธนชาตและ BNS ตามสดัส่วนการถือหุ้นเพ่ือเป็นเงินทนุในการซือ้หุ้นราชธานี และธนาคาร 

ธนชาตจะทําการเสนอขายหุ้นท่ีถืออยูใ่นราชธานีให้แก่ SPV1 ตอ่ไป โดยแสดงตามแผนภาพดงันี ้ 

 

นอกจากนี ้ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างฯ การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตและการซือ้หุ้ น

สามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยแล้วเสร็จ ทนุธนชาตจะเข้าซือ้หุ้นของ SPV1 จาก BNS ในสดัสว่น

ร้อยละ 49.02 ของจํานวนหุ้ นทัง้หมดของ SPV1 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ 

การประชุม เลม่ 2 สว่นท่ี 2 ทัง้นี ้การเข้าซือ้หุ้นของ SPV1 จาก BNS ดงักลา่วไม่ได้เป็นสว่นหนึ่งของ

การปรับโครงสร้างฯ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคาร

ทหารไทยแตอ่ยา่งใด  

อนึง่ เน่ืองจากหุ้นสามญัของราชธานีเป็นหลกัทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) การปรับโครงสร้างฯ รวมถึงการเข้าซือ้หุ้น SPV1 ตามลําดบัข้างต้น อาจสง่ผล

ให้ทุนธนชาตหรือ SPV1 มีหน้าท่ีต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของราชธานีตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ

หลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) อย่างไรก็ดี การปรับโครงสร้างฯ และการ

เข้าซือ้หุ้ นดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงอํานาจการควบคุมในราชธานี กล่าวคือ 

ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ และการเข้าซือ้หุ้นดงักลา่ว ทนุธนชาตจะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นใน SPV1 เกิน

กว่าร้อยละ 50.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ SPV1 ในทํานองเดียวกบัสดัสว่นท่ีทนุธนชาตถืออยู่ใน

ธนาคารธนชาตในปัจจุบนัซึ่งเกินกว่าร้อยละ 50.00 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

ธนาคารธนชาต โดย SPV1 จะเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นราชธานีในสดัสว่นร้อยละ 65.16 และทนุธนชาตเพ่ือ

เสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตจะถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 0.026 รวมคิดเป็นสดัสว่น

TBANK 

 

100.00% 

THANI SPV1 

65.18% 

SPV1 

0.026% 

65.16% 

THANI 

SPV1 

TCAP เพ่ือ 

เสนอขายตอ่ 

ผู้ ถือหุ้นรายย่อย

ของ TBANK 

BNS  TCAP  

50.96% 49.00% 

TCAP  BNS  

50.98% 49.02% 

50.98% 

TCAP  BNS  

49.02% 
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ร้อยละ 65.18 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของราชธานี ซึ่งเท่ากบัท่ีธนาคารธนชาตถือหุ้น

ในราชธานีก่อนการปรับโครงสร้างฯ ทัง้นี ้ทนุธนชาตและ/หรือ SPV1 จะดําเนินการขอผ่อนผนัหน้าท่ีใน

การทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของราชธานีจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) ตอ่ไป  

5. หุ้ นสามัญของบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (“เอ็มบีเค” หรือ “MBK”) จํานวนรวมทัง้สิน้ 

167,797,300 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 9.90 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของเอ็มบีเค  

โดยก่อนวนัท่ีทํารายการรวมกิจการ ธนชาตประกนัภยั และ บล.ธนชาต จะขายหุ้นสามญัของเอ็มบีเค 

จํานวน 34,365,000 หุ้น และ 75,603,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.03 และ ร้อยละ 4.46 ของจํานวน

หุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของเอ็มบีเค ตามลําดบั ให้แก่ธนาคารธนชาต จากนัน้ในวนัท่ีทํารายการ

ธนาคารธนชาตจะขายหุ้ นสามัญของเอ็มบีเคท่ีธนาคารธนชาตซือ้จากธนชาตประกันภัยและ  

บล.ธนชาต รวมทัง้หุ้นท่ีธนาคารธนชาตถืออยูก่อ่นจํานวน 57,829,300 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.41 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของเอ็มบีเคให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายตาม

สดัสว่นการถือหุ้น 

6. หุ้นสามัญของบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) (“ปทุมไรซมิล” หรือ “PRG”) 

จํานวนรวมทัง้สิน้ 58,844,130 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 9.81 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของปทมุไรซมิล  

โดยก่อนวันท่ีทํารายการรวมกิจการ ธนชาตประกันภัย และ บล.ธนชาตจะขายหุ้ นสามัญของ 

ปทมุไรซมิล จํานวน 12,800,000 หุ้น และ 26,424,130 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.13 และ ร้อยละ 4.40 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของปทุมไรซมิลตามลําดบั ให้แก่ธนาคารธนชาต จากนัน้ใน

วนัท่ีทํารายการ ธนาคารธนชาตจะขายหุ้นสามัญของปทุมไรซมิลท่ีธนาคารธนชาตซือ้จากธนชาต 

ประกนัภยั และ บล.ธนชาต รวมทัง้หุ้นท่ีธนาคารธนชาตถืออยู่ก่อน จํานวน 19,620,000 หุ้น คิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 3.27 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของปทมุไรซมิลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร

ธนชาตทกุรายตามสดัสว่นการถือหุ้น 

7. หุ้นสามญัของนิติบคุคลท่ีธนาคารธนชาตจะจัดตัง้ขึน้ลําดบัท่ี 2 (“SPV2”) ซึ่งธนาคารธนชาตจะเป็น 

ผู้ ถือหุ้นใน SPV2 ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ SPV2 โดยก่อนวนัท่ีทํารายการ

รวมกิจการ ธนาคารธนชาตจะเพ่ิมทนุใน SPV2 และเสนอขายหุ้นของบริษัทดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่ SPV2  

7.1. หุ้นสามญัของบริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“ซีคอน” หรือ “SEACON”) 

จํานวน 260,284 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 4.53 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด

ของซีคอน 
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7.2. หุ้ นสามัญของบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด (“อายิโนะโมะโต๊ะ” หรือ 

“AJNMT”) จํานวน 477,816 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 6.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ 

อายิโนะโมะโต๊ะ 

7.3. หุ้นสามญัของบริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จํากดั (“ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง” หรือ “TGL”) จํานวน 

35,999,994 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของธนชาตกรุ๊ป 

ลสีซิ่ง  

7.4. หุ้นสามญัของบริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (“ธนชาตเทรนน่ิง” หรือ 

“TTD”) จํานวน 499,993 หุ้น หรือคิดสดัสว่นเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ 

ธนชาตเทรนน่ิง  

7.5. หุ้นสามัญของบริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จํากัด (“สคิบเซอร์วิส” หรือ 

“SSV”) จํานวน 99,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ 

สคิบเซอร์วิส  

7.6. หุ้นสามญัของบริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จํากดั (“ธนชาตแมเนจเม้นท์” 

หรือ “TMS”) จํานวน 599,993 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด

ของธนชาตแมเนจเม้นท์ 

อนึง่ เน่ืองจากบริษัทตามข้อ 7.1 -7.6 บางแหง่มีข้อห้ามหรือข้อจํากดัการโอนหุ้นตามท่ีระบใุนข้อบงัคบั

บริษัท หรือเป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญา หรือบริษัทบางแห่งไม่มีความประสงค์ท่ีจะกระจายหุ้นไปยงั

บคุคลภายนอก ธนาคารธนชาตจึงมีความจําเป็นต้องจัดตัง้ SPV2 ซึ่งเป็นนิติบคุคลท่ีธนาคารธนชาต 

จะเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ทัง้นี ้ภายหลงัการจดทะเบียนจัดตัง้ SPV2 ด้วยทุนจด

ทะเบียน 1 ล้านบาท มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท แบง่ออกเป็น 100,000 หุ้น SPV2 จะเพ่ิมทนุและ

เสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุให้แก่ธนาคารธนชาต เพ่ือเป็นเงินทนุในการเข้าซือ้หุ้นของบริษัทดงักลา่ว จากนัน้ 

SPV2 จะเข้าซือ้หุ้นของบริษัทดงักลา่วจากธนาคารธนชาต และธนาคารธนชาตจะขายหุ้นของ SPV2 ท่ี

ถืออยูท่ัง้หมดให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายของธนาคารธนชาตตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยแสดงตามแผนภาพ

ดงันี ้
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ดงันัน้ โครงสร้างการถือหุ้นของธนาคารธนชาตหลงัการปรับโครงสร้างฯ จะเป็นดงันี ้

 

ทัง้นี ้การปรับโครงสร้างฯ จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จกอ่นท่ีธนาคารทหารไทยจะทําการเสนอซือ้หุ้นสามญัของ

ธนาคารธนชาตจากผู้ ถือหุ้ นของธนาคารธนชาตทุกราย และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 

ธนชาตทุกราย โดยในเบือ้งต้น มีกําหนดการสําหรับการซือ้ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตและการซือ้ขายหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยดงักลา่วภายในเดือนธันวาคม 2562 (“วันที่ทํารายการ”) และเพ่ือให้การปรับโครงสร้างฯ 

แล้วเสร็จได้ก่อนหรือภายในวนัท่ีทํารายการ ธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนในสว่นท่ีจะเสนอขาย

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยทกุรายของธนาคารธนชาตให้แก่ทนุธนชาต ผา่นบญัชี “ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อย

ของธนาคารธนชาต” เพ่ือให้ทนุธนชาตทําการเสนอขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนจํานวนดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นราย

ย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตามสดัส่วนการถือหุ้นในภายหลงั โดยทนุธนชาตจะเร่ิมกระบวนการเปิดให้ผู้ ถือหุ้นราย

ย่อยของธนาคารธนชาตจองซือ้หุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนภายหลงัจากการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตและ

การซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยเสร็จสมบรูณ์โดยเร็วตอ่ไป  

100.00% 

SEACON (4.53%), 

AJNMT (6%),  

TGL (100.00%),  

TTD (100.00%),  

SSV (100.00%),  

TMS (100.00%),   

SPV2 

100.00% 

 SPV2 

100.00% 

 

SEACON (4.53%), 

AJNMT (6%),  

TGL (100.00%),  

TTD (100.00%),  

SSV (100.00%),  

TMS (100.00%) 

SPV2 

TCAP, BNS และ TCAP 

เพ่ือเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้น 

รายย่อยของ TBANK  

SEACON (4.53%),  

AJNMT (6%),  

TGL (100.00%),  

TTD (100.00%),  

SSV (100.00%),  

TMS (100.00%) 

TBANK 

 

TBANK 

 

100.00% 75.00% 

- TNI, TNS, TSAMC, MBK, PRG 

- THANI (TCAP และ BNS ถือผ่าน SPV1 โดยผู้ ถือหุ้นรายย่อยถือโดยตรง) 

- SPV2 (ซึง่ถือหุ้นใน SEACON, AJNMT, TGL, TTD, SSV และ TMS)  

หมายเหต:ุ ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ หุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนในส่วนท่ีเสนอ

ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK จะถือโดย TCAP เพ่ือผู้ ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK 

BNS 

 

TCAP 

 

TBANK 

 

50.96% 49.00% 0.04% 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของ 

TBANK 

 

TBROKE TFUND 
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II. การดาํเนินการตามแผนการรวมกิจการ 

ภายหลงัจากท่ีทุนธนชาตและธนาคารธนชาตดําเนินการปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ จะเข้าสู่กระบวนการรวม

กิจการ (“การรวมกิจการฯ”) โดยมีขัน้ตอนท่ีสาํคญั ดงันี ้

1) ธนาคารทหารไทยเสนอซือ้หุ้นสามัญของธนาคารธนชาตจากผู้ถอืหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย 

ภายหลงัจากท่ีเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตสําเร็จลง ซึ่งรวมถึงการปรับ

โครงสร้างฯ เสร็จสิน้ และโครงการซือ้หุ้นเพ่ือการโอนและรับโอนกิจการทัง้หมดของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย 

(Integration Plan) (“โครงการการรวมกิจการ”) ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ธนาคาร 

ทหารไทยตกลงจะเสนอซือ้หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตจากผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตสองราย โดยทนุธนชาตจะขาย

หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตท่ีถืออยู่ทัง้หมดจํานวน 3,090,699,234 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 50.96 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย (“การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต”) ทัง้นี ้

ตามข้อกําหนดในสญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต BNS ตกลงจะขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตท่ีถืออยู่

ทัง้หมดจํานวน 2,971,739,163 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 49.00 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคาร 

ธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทยด้วยเช่นกัน นอกจากการซือ้หุ้ นจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้สองรายตามสญัญาข้างต้น  

ธนาคารทหารไทยจะดําเนินการเพ่ือเสนอซือ้หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตท่ีเหลือทัง้หมดจํานวนรวมไม่เกิน 2,423,773 

หุ้น (ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารธนชาต) จากผู้ ถือหุ้นรายย่อยอ่ืนของธนาคาร 

ธนชาตทกุรายด้วย ในการนี ้ราคาซือ้ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตจะกําหนดจากเกณฑ์การกําหนดราคาตามท่ีระบไุว้

ในข้อ 5.2  

ทัง้นี ้ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ ธนาคารธนชาตจะยงัคงมีบริษัทย่อยจํานวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์

จดัการกองทนุธนชาต จํากดั (“บลจ.ธนชาต” หรือ “TFUND”) และบริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จํากดั (“ธนชาตโบรก

เกอร์” หรือ “TBROKE”) ในสดัสว่นร้อยละ 75.00 และ 100.00 ตามลาํดบั  

อย่างไรก็ดี ในส่วนของ บลจ.ธนชาต นัน้ คู่สญัญาได้ตกลงกันไว้ภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัของธนาคาร 

ธนชาตให้ธนาคารธนชาตดําเนินการขายหุ้นท่ีธนาคารธนชาตถืออยูใ่น บลจ.ธนชาต ทัง้หมดคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 75.00 

ของหุ้นทัง้หมดของ บลจ.ธนชาต ให้แก่บคุคลภายนอก ภายหลงัจากการซือ้ขายหุ้นของธนาคารธนชาตภายใต้สญัญาซือ้

ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตแล้วเสร็จ สาํหรับหุ้นของธนชาตโบรกเกอร์นัน้ ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้คู่สญัญายงัไม่

มีเจตนาท่ีจะขายหุ้นดงักลา่วให้แก่บคุคลภายนอก 

โครงสร้างการถือหุ้ นของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตก่อนและหลังการขายหุ้ นสามัญของ 

ธนาคารธนชาต (ภายใต้สมมติฐานวา่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตทกุรายตกลงขายหุ้นท่ีถืออยู่ทัง้หมดในธนาคาร

ธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย) จะเป็นดงันี ้
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100.00% 75.00% 

100.00% 75.00% 

TFUND TBROKE 

50.96% 49.00% 0.04% 

BNS

 

TCAP

 
 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย

ของ TBANK 

TBANK 

 

100.00%  

TMB 

 

TBANK 

 

TBROKE TFUND 

25.92% 

ING 

TMB 

 

 

29.90 %(1) 49.06% 

ประชาชน
ทัว่ไป 

กระทรวง 
การคลงั 

โครงสร้างการถือหุ้นของธนาคารทหารไทย  

ก่อนการซือ้หุ้นสามญัของธนาคารธนชาต 
 

โครงสร้างการถือหุ้นของธนาคารธนชาต 

หลงัปรับโครงสร้างและก่อนการขายหุ้นสามญัของ

ธนาคารธนชาต 
 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต 

ภายหลงัการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต 
 

(1) รวมใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (THAI 

NVDR) จํานวนร้อยละ 4.88 ซึ่งถือโดย ING Support Holding B.V. ซึ่งหาก ING 

Support Holding B.V. ไม่สามารถแปลงใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก

หลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (THAI NVDR) เป็นหุ้นสามญัของธนาคารทหารไทยแล้ว 

ING จะถือหุ้นของธนาคารทหารไทย ร้อยละ 25.02 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย 
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ในการนี ้ธนาคารทหารไทยจะจดัหาเงินทนุเพ่ือใช้ในการซือ้หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้

ไม่น้อยกว่า 158,371 ล้านบาท (มลูค่าดงักลา่วรวมเงินสดสว่นเกินจากการปรับโครงสร้างฯ ประมาณ 20,000 - 30,000 

ล้านบาท ซึ่งเงินสดส่วนเกินนีจ้ะยังคงอยู่ในธนาคารธนชาตภายหลงัจากท่ีธนาคารทหารไทยได้มาซึ่งหุ้ นสามัญของ

ธนาคารธนชาต) โดย  

(ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับการใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามใบแสดง

สิทธิในการซือ้หุ้ นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้ (“TSR”) ท่ีธนาคารทหารไทยจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของ

ธนาคารทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยมีความประสงค์ท่ีจะระดมทนุผ่าน TSR เป็นจํานวนไม่เกิน 

42,500,000,000 บาท 

(ข) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายต่อ (ก) บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 

โดยธนาคารทหารไทยคาดว่าจะได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็น

จํานวนไม่เกิน 6,400,000,000 บาท และ (ข) ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทุกราย โดยธนาคาร 

ทหารไทยคาดวา่จะได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วเป็นจํานวนประมาณ 

57,635,000,000 บาท 

(ค) การออกและเสนอขายตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 (Additional Tier 1) ให้แก่ 

ผู้ลงทนุสถาบนัตา่งประเทศ จํานวนประมาณ 9,600,000,000 - 16,000,000,000 บาท 

(ง) การเสนอขายตราสารด้อยสิทธิท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 (Tier 2 Subordinated Debt) 

ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบนั (Institutional Investor) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) จํานวน

ประมาณ 15,000,000,000 บาท 

(จ) เ งินสดส่วนเกินจากการปรับโครงสร้างของธนาคารธนชาตประมาณ 20,000,000,000 - 

30,000,000,000 บาท ซึง่เงินสดสว่นเกินนีจ้ะยงัคงอยู่ในธนาคารธนชาตท่ีธนาคารทหารไทยจะซือ้หุ้น

มาด้วย 

(ฉ) การใช้ตราสารหนีร้ะยะสัน้และสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารทหารไทยจํานวนไม่ เ กิน 

20,000,000,000 บาท ซึง่จะใช้ก็ตอ่เมื่อเงินทนุจาก (ก) - (จ) ไมเ่พียงพอตอ่การเข้าทํารายการ 

นอกจากนี ้ภายใต้ความสาํเร็จจากการท่ีธนาคารทหารไทยซือ้ขายหุ้นสามญัธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย

จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของธนาคารทหารไทยและบริษัทย่อยของธนาคาร 

ทหารไทยตามโครงการ TMB Stock Retention Program (“TMB Stock Retention Program”) เป็นจํานวนไม่เกิน 

200,000,000 หุ้น ซึง่คิดเป็นอตัราสว่นไมเ่กินร้อยละ 0.19 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย 

(ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ (1) ผู้ ถือ TSR (2) บคุคลในวงจํากัด และ (3) ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 

ธนชาตทกุราย)  
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2) ธนาคารทหารไทยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย 

ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิน้ นอกเหนือจากธนาคารทหารไทยจะเสนอซือ้หุ้ นสามัญของธนาคาร 

ธนชาตจากผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุรายแล้ว ธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย

จํานวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย โดยราคา

เสนอขายหุ้นจะกําหนดจากเกณฑ์การกําหนดราคาตามท่ีระบไุว้ในข้อ 5.3 

อนึง่ ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตแต่ละกลุม่ (ทนุธนชาต, BNS, ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อย

ของธนาคารธนชาตในภายหลงั) จะสามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย ได้เป็นจํานวนไม่เกินกว่าท่ี

จํานวนท่ีได้กําหนดไว้ในตารางด้านลา่ง ถึงแม้ว่าผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตรายใดไม่ได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ตามสดัสว่นท่ีผู้ ถือหุ้นรายนัน้ได้รับจดัสรรเต็มจํานวน หรือไม่ได้ใช้สิทธิเลย เป็นผลให้มีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเสนอขายให้แก่ 

ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตเหลอื ธนาคารทหารไทยก็จะไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัสว่นท่ีเหลอืดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

ธนาคารธนชาตรายอ่ืนแตอ่ยา่งใด ทัง้นี ้ในสว่นของการจดัสรรหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตโดยทนุธนชาต 

หากมีหุ้นคงเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยตามสดัสว่นการถือหุ้น ทุนธนชาตจะจดัสรรหุ้นให้กับผู้ ถือหุ้น 

รายย่อยของธนาคารธนชาตท่ีแสดงความจํานงขอใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเกินสดัสว่นการถือหุ้น (pro rata) อย่างไรก็ตาม  

หากยงัคงมีหุ้นของธนาคารทหารไทยคงเหลอืจากการจดัสรร ทนุธนชาตอาจมีความจําเป็นต้องถือครองหุ้นดงักลา่วไว้เอง 

ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดในสญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย ธนาคารทหารไทยตกลงจะจดัสรร

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตแตล่ะรายในอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้ 

ผู้ถอืหุ้นของ 

ธนาคารธนชาต 

จาํนวนหุ้นที่จดัสรร 

ทนุธนชาต ไมเ่กิน 21,663,091,024 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณ ร้อยละ 20.1 - 23.3 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลงัการ

เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ (1) ผู้ ถือ TSR (2) บคุคลในวงจํากดั และ (3) 

ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย โดยไมร่วมโครงการ TMB Stock Retention 

Program ในครัง้นี)้ ทัง้นี ้จํานวนเงินเพ่ิมทุนของทนุธนชาตจะไม่เกิน 45,200 

ล้านบาท ซึ่งจํานวนเงินดงักลา่วอาจเพ่ิมขึน้ได้หากทนุธนชาตมีสดัสว่นการถือ

หุ้นในธนาคารทหารไทยน้อยกวา่ร้อยละ 20.1 
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ผู้ถอืหุ้นของ 

ธนาคารธนชาต 

จาํนวนหุ้นที่จดัสรร 

BNS ไมเ่กิน 5,926,197,357 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 5.6  - 6.4 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลงัการเสนอ

ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ (1) ผู้ ถือ TSR (2) บคุคลในวงจํากดั และ (3) ผู้ ถือ

หุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย โดยไม่รวมโครงการ TMB Stock Retention 

Program ในครัง้นี)้ ทัง้นี ้จํานวนเงินเพ่ิมทนุของ BNS จะไม่เกิน 12,365 ล้าน

บาท 

ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขายตอ่ 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคาร

ธนชาต 

รวมไม่เกิน 33,549,035 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 0.03 - 0.04 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลงัการ

เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ (1) ผู้ ถือ TSR (2) บคุคลในวงจํากดั และ (3) 

ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย โดยไมร่วมโครงการ TMB Stock Retention 

Program ในครัง้นี)้ โดยจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นในธนาคารธนชาตของผู้

ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาต 

ทีม่า: ธนาคารทหารไทย 

ในการนี ้ทุนธนชาตตกลงจะจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนท่ีเสนอขายให้แก ่

ทนุธนชาตตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรดงักลา่ว ทัง้นี ้เพ่ือให้การซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยแล้วเสร็จใน 

วันท่ีทํารายการ ทุนธนชาตตกลงจะจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนท่ีจะเสนอขายให้แก่ 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยทกุรายของธนาคารธนชาต ผ่านบญัชี “ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” 

โดยทนุธนชาตจะทําการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวนดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทกุรายตาม

สดัส่วนการถือหุ้นในภายหลัง โดยทุนธนชาตจะเร่ิมกระบวนการเปิดให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตจองซือ้ 

หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวภายหลังจากการซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยเสร็จสมบูรณ์โดยเร็วต่อไป  

(“การซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย”)  

ดงันัน้ โครงสร้างการถือหุ้นของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยภายหลงัการขายหุ้นสามญัของธนาคาร 

ธนชาตและการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยจะเป็นดงันี ้(1)  
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หมายเหต:ุ (1) ภายใต้สมมติฐานวา่ (1) ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารทหารไทยทกุรายใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตาม TSR เต็มจํานวน

ตามสิทธิของตน (2) บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเต็มตามจํานวน และ (3) ผู้ ถือ

หุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทกุรายใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย โดย (i) ทนุธนชาตจะจองซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 20.1 - 23.3 (ii) BNS จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ของธนาคารทหารไทย คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 5.6 – 6.4 และ (iii) ทนุธนชาตจะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในส่วน

ที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตต่อไป คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 0.03 – 0.04 ของจํานวนหุ้น

ที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ (1) ผู้ ถือ TSR (2) บุคคล

ในวงจํากดั และ (3) ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย โดยไมร่วมโครงการ TMB Stock Retention Program ในครัง้นี)้   

 (2) ทัง้นี ้รวมใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (THAI NVDR) จํานวนร้อยละ 3.47 ซึ่งถือโดย ING 

Support Holding B.V. ซึ่งหาก ING Support Holding B.V. ไม่สามารถแปลงใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก

หลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (THAI NVDR) เป็นหุ้นสามญัของธนาคารทหารไทยแล้ว กลุ่ม ING จะถือหุ้นของธนาคารทหาร

ไทยรวมกันประมาณร้อยละ 17.79 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลงัการเสนอ

ขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ (1) ผู้ ถือ TSR (2) บุคคลในวงจํากัด และ (3) ผู้ ถือหุ้ นของธนาคารธนชาตทุกราย  

โดยไมร่วมโครงการ TMB Stock Retention Program ในครัง้นี)้ 

3) การโอนกิจการของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย 

ภายหลงัจากท่ีทําการซือ้ขายหุ้นของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็จสิน้ ธนาคารทหารไทยและ 

ธนาคารธนชาตจะดําเนินการตามโครงการการรวมกิจการท่ีได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และจะ

ดําเนินการตามขัน้ตอนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือดําเนินการโอนกิจการทัง้หมดของธนาคารธนชาต (Entire Business 

Transfer) ให้แก่ธนาคารทหารไทย ซึง่คาดวา่การโอนกิจการทัง้หมดดงักลา่วจะแล้วเสร็จภายในปี 2564  

ในการนี ้ธนาคารธนชาตจะโอนกิจการทัง้หมดของธนาคารธนชาต (Entire Business Transfer) ให้แก่ 

ธนาคารทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยจะรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์และหนีส้ินทัง้หมดของธนาคารธนชาตและ 

2.89% 31.39% 

กระทรวง 

การคลงั 

 
21.26%(2) 

ING 

18.41% 

100.00% 

TBANK

 

0.03% 5.59% 

TCAP 

 

ประชาชน

ทัว่ไป 

TMB 

 

20.43%  

BNS

 

TCAP เพ่ือผู้ ถือ
หุ้นรายยอ่ยของ

TBANK 

 

ผูถื้อหุน้เดิมของ TMB  ผูถื้อหุน้เดิมของ TBANK 

บคุคล 
ในวงจํากดั 
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ธนาคารธนชาตจะหยุดประกอบกิจการ คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และทําการเลิกบริษัทเพ่ือเข้าสู่

กระบวนการชําระบญัชีตอ่ไป  

 

โดยภายหลงัการโอนกิจการทัง้หมดของธนาคารธนชาต (Entire Business Transfer) ให้แก่ธนาคารทหารไทย 

โครงสร้างการถือหุ้นของ Merged Bank จะเป็นดงันี ้(1) 

 

หมายเหต:ุ (1) ภายใต้สมมติฐานวา่ (1)  ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารทหารไทยทกุรายใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตาม  TSR เต็มจํานวน

ตามสิทธิของตน (2) บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเต็มตามจํานวน และ (3) ผู้ ถือ

หุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทกุรายใช้สิทธิจองหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย โดย (i) ทนุธนชาตจะจองซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 20.1 – 23.3 (ii) BNS จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ของธนาคารทหารไทย คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 5.6 – 6.4 และ (iii) ทนุธนชาตจะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในส่วน

ที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตตอ่ไป คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 0.03 - 0.04 ของจํานวนหุ้นที่

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ (1) ผู้ ถือ TSR (2) บุคคลใน

วงจํากดั และ (3) ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย โดยไมร่วมโครงการ TMB Stock Retention Program ในครัง้นี ้

 (2) ทัง้นี ้รวมใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (THAI NVDR) จํานวนร้อยละ 3.47 ซึ่งถือโดย ING 

Merged Bank 

TMB 

 

TBANK 

 

โอนกิจการ 

ทัง้หมด 

2.89% 

บคุคล 
ในวงจํากดั 

 

18.41% 

ING  

21.26%(2) 5.59% 

TCAP 

 

20.43%  

กระทรวง 

การคลงั 

 

Merged Bank 

(TMB ซึง่ได้รับโอน

สินทรัพย์และหนีส้ิน

ทัง้หมดของ TBANK) 

BNS 

 
31.42% 

ผู้ ถือหุ้น 

รายยอ่ย 
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Support Holding B.V. ซึ่งหาก ING Support Holding B.V. ไม่สามารถแปลงใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก

หลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (THAI NVDR) เป็นหุ้นสามญัของธนาคารทหารไทย แล้ว ING จะถือหุ้นของธนาคารทหารไทย 

ประมาณร้อยละ 17.79 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุให้แก่ (1) ผู้ ถือ TSR (2) บคุคลในวงจํากดั และ (3) ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย โดยไม่รวมโครงการ TMB 

Stock Retention Program ในครัง้นี)้  

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการทุนธนชาต ครัง้ท่ี 9/2562 เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการปรับ 

โครงสร้างฯ การรวมกิจการฯ และการดําเนินการท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้อนุมตัิการเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562  

ในวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการดําเนินการท่ีเก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดท่ีสาํคญั ดงันี ้

การปรับโครงสร้างฯ: การเสนอขายหุ้นของบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนของธนาคารธนชาตให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายของ

ธนาคารธนชาตตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยทนุธนชาตในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารธนชาตจะเข้าซือ้หุ้นของบริษัทย่อย

และบริษัทอ่ืนดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหุ้น ถือเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยการโอนและรับโอนหุ้นระหว่างบริษัท

ภายในกลุม่เดียวกนั จึงไมเ่ข้าขา่ยเป็นรายการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี 

ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน

การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม)(“ประกาศรายการได้มาหรือ 

จําหน่ายไป”) และไม่เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง 

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) อย่างไรก็ตาม การเข้าซือ้หุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนจากธนาคารธนชาตภายใต้

การปรับโครงสร้างฯ เข้าข่ายเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของทนุธนชาตตามมาตรา 

107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

จํากัด”) ซึ่งทุนธนชาตจะต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาตด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย ในการ

นี ้เอ็มบีเค ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของทนุธนชาต ไมถื่อเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในการพิจารณาอนมุตัิการปรับโครงสร้างฯ 

การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต: การขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตท่ีทนุธนชาตถืออยู่ทัง้หมดใน

สดัสว่นร้อยละ 50.96 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทยไม่เข้าข่ายเป็น

รายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน อย่างไรก็ดี รายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่ง

สนิทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหนา่ยไป โดยขนาดรายการของการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตซึ่งคํานวณ

ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีมีมลูค่าขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 145.56 ดงันัน้ การขาย

หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตจึงเป็นรายการประเภทท่ี 1 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 ซึ่ง 

ทนุธนชาตมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และได้รับ

อนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของทนุธนชาตด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย และแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกับการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตและจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่ สํานักงาน ก.ล.ต.  
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ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นของทนุธนชาตพิจารณาต่อไป ในการนี ้ทนุธนชาตได้แต่งตัง้ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จํากดั 

ให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกับการทํารายการตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป

ดงักล่าว นอกจากนี ้การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของทุนธนชาตบางส่วน 

ท่ีสําคัญให้แก่บุคคลอ่ืนตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งทุนธนชาตจะต้องได้รับอนุมัติจาก 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของทนุธนชาตด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ 

มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

การซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย: การท่ีทุนธนชาตเข้าซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของธนาคาร 

ทหารไทยในสดัสว่นประมาณร้อยละ 20.1 – 23.3 ไม่เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

อย่างไรก็ดี รายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป โดยขนาด

รายการของการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยท่ีคํานวณตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์

ท่ีมีมลูค่าขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 92.37 อย่างไรก็ดี หากคํานวณขนาดรายการรวมกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

อ่ืนของทนุธนชาตในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ซึง่ยงัไมไ่ด้อนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งได้แก่การเข้าซือ้หุ้นของบริษัทย่อยและ

บริษัทอ่ืนบางบริษัทจาก BNS ดงัรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ เลม่ 2 สว่นท่ี 2 จะมีขนาดรายการรวม

เทา่กบัร้อยละ 107.44 ดงันัน้ การซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยจึงเป็นรายการประเภทท่ี 1 กลา่วคือ รายการซึ่ง

มีขนาดเท่ากับหรือสงูกว่าร้อยละ 50 ซึ่งทุนธนชาตมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ

ธนาคารทหารไทยต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของทนุธนชาตด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่น

ได้เสีย และแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยและ

จดัสง่ความเห็นดงักลา่วให้แก่สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นของทนุธนชาตพิจารณาต่อไป ในการนี ้ 

ทนุธนชาตได้แต่งตัง้ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จํากัด ให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบัการทํา

รายการตามประกาศรายการได้มาหรือจําหนา่ยไปดงักลา่ว  

ทัง้นี ้เน่ืองจากทุนธนชาตมีหุ้นท่ีถืออยู่จากการซือ้หุ้นคืน (Treasury Stock) จํานวน 19,467,000 หุ้น คิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 1.67 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทุนธนชาต ดงันัน้ หุ้นจํานวนดงักล่าวจะไม่นบัเป็นองค์

ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ไมม่ีสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในการพิจารณาอนมุตัิการปรับโครงสร้างฯ การขาย

หุ้นสามญัของธนาคารธนชาต และการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยดงักลา่วข้างต้น 

นอกจากนี ้ทนุธนชาตและธนาคารธนชาตจะต้องยื่นโครงการแสดงรายละเอียดการดําเนินงานตามโครงการการ

รวมกิจการเพ่ือเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบ โดยภายหลงัได้รับ 

ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ธนาคารธนชาตจะต้องดําเนินการจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอีกครัง้หนึ่ง

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการโอนกิจการ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม  

ทัง้นี ้ตามมาตรา 73 และมาตรา 74 ของพระราชบญัญตัิธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดย

การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิตามมาตรา 107 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั 
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อนึ่ง การดําเนินการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ ข้างต้น เป็นการตกลงเข้าทํารายการภายใต้สญัญา 

ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน และเง่ือนไขท่ีสําคญัอ่ืน ๆ ดงัรายละเอียดปราฏตามข้อ 3.1.2 โดยคณะกรรมการของ 

ทนุธนชาตได้มีมติอนมุตัิการเข้าทําสญัญาท่ีเก่ียวข้องดงักลา่วในคราวเดียวกนันี ้ 

ทนุธนชาตขอแจ้งสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหนา่ยไปดงัตอ่ไปนี ้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

หลังจากท่ีประชุมคณะกรรมการของทุนธนชาตมีมติอนุมัติการเข้าทํารายการ ทุนธนชาตจะลงนามใน  

(ก) สญัญาซือ้ขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน ระหว่างทนุธนชาต ธนาคารธนชาต และ BNS (“สัญญาซือ้ขายหุ้น

สามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น”) เพ่ือดําเนินการปรับโครงสร้างฯ หลงัจากท่ีธนาคารธนชาตได้จดัตัง้ SPV1 และ 

SPV2 แล้วเสร็จ (ข) สญัญาซือ้ขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต ระหว่างทุนธนชาต BNS และธนาคารทหารไทย 

(“สัญญาซือ้ขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต”) ในวนัท่ี 8 สงิหาคม 2562 โดยภายใต้สญัญาดงักลา่ว ทนุธนชาต และ 

BNS ตกลงจะขายหุ้นท่ีถืออยูใ่นธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทยเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่า 6,062,438,397 

หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่น้อยกว่า 99.96 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารธนชาต และ (ค) สญัญาซือ้ขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยระหวา่งทนุธนชาต BNS และธนาคารทหารไทย (“สัญญาซือ้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของธนาคารทหารไทย”) โดยภายใต้สญัญาดงักลา่ว ธนาคารทหารไทยตกลงจะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคาร

ทหารไทยจํานวนไมเ่กิน 27,622,837,416 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย ในวนัท่ี 8 สงิหาคม 2562 

ทัง้นี ้ทุนธนชาตคาดว่าการดําเนินการปรับโครงสร้างฯ การขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต และการซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย จะเสร็จสมบรูณ์ภายในปี 2562 หลงัจากท่ีได้รับอนญุาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

และเง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใต้สญัญาท่ีเก่ียวข้องเป็นผลสําเร็จ หรือได้รับการผ่อนผนัจากคู่สญัญาฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

และได้มีการดําเนินการต่าง ๆ ตามท่ีได้ระบุไว้ในสญัญาท่ีเก่ียวข้องตามรายละเอียดในข้อ 3.1.2 เสร็จสมบูรณ์  

ทัง้นี ้การดําเนินการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องและอยู่

ภายใต้เง่ือนไขในการเข้าทํารายการตามรายละเอียดในข้อ 13 

นอกจากนี ้ทุนธนชาตคาดว่าการดําเนินการโอนกิจการของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทยจะแล้วเสร็จ

ภายในปี 2564 หลงัจากท่ีฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้ดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนดแล้ว 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับทุนธนชาต 

2.1 การปรับโครงสร้างฯ 

ผู้ขาย : ธนาคารธนชาต 

ผู้ซือ้ : ทนุธนชาต และ BNS 

ความสัมพนัธ์กับ

ทุนธนชาต 

: ทนุธนชาต และ BNS เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารธนชาต ทัง้นี ้การปรับโครงสร้างฯ 

เป็นการเสนอขายหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนของธนาคารธนชาต (ดังรายละเอียด

ปรากฏตามข้อ I. การดําเนินการก่อนการรวมกิจการ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายของธนาคาร 

ธนชาตตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยเป็นการโอนและรับโอนหุ้นระหว่างบริษัทภายในกลุ่ม

เดียวกนั จึงไมเ่ข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
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2.2 การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต 

ผู้ขาย : ทนุธนชาต 

ผู้ซือ้ : ธนาคารทหารไทย 

ความสัมพนัธ์กับ

ทุนธนชาต 

: ธนาคารทหารไทยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของธนาคารทหารไทยไม่ได้เป็น 

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของทุนธนชาต ดงันัน้ การขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตจึงไม ่

เข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ทัง้นี ้ธนาคารธนชาตอาจจะขายหุ้น บลจ.ธนชาต ท่ีธนาคารธนชาตถืออยู่จํานวน 7,499,993 หุ้นหรือคิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 75.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ บลจ.ธนชาต ให้แก่บคุคลภายนอกภายหลงัจากการซือ้ขายหุ้น

ของธนาคารธนชาตภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตแล้วเสร็จ ในการนี ้บคุคลภายนอกดงักลา่ว

จะต้องไมเ่ป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของทนุธนชาต 

2.3 การซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย 

ผู้ออกหุ้น : ธนาคารทหารไทย 

ผู้จองซือ้หุ้น : ทนุธนชาต 

ความสัมพนัธ์กับ

ทุนธนชาต 

: ธนาคารทหารไทยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของธนาคารทหารไทยไม่ได้เป็น 

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของทนุธนชาต ดงันัน้ การซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย

จึงไมเ่ข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

3. ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ 

3.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ 

3.1.1 รายละเอียดและขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

การดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องในการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย ประกอบด้วยการ

ดําเนินการก่อนการรวมกิจการ ได้แก่ การปรับโครงสร้างฯ และขัน้ตอนการรวมกิจการฯ ได้แก่ การขายหุ้นสามญั

ของธนาคารธนชาต การซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย และการโอนกิจการของธนาคารธนชาตให้แก่

ธนาคารทหารไทย ซึง่เป็นการดําเนินการตามโครงการการรวมกิจการ (Intregration Plan) ท่ีได้รับความเห็นชอบ

จากธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยจะมีการดําเนินการตามขัน้ตอนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การโอนกิจการ

ทัง้หมดของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทยภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business 

Transfer) เสร็จสมบูรณ์ ในการนี ้การปรับโครงสร้างฯ การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต และการซือ้หุ้ น

สามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
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(1) การปรับโครงสร้างฯ 

ก่อนหรือภายในวนัท่ีทํารายการ ภายหลงัจากท่ีได้รับอนญุาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ี

กําหนดในสญัญาท่ีเก่ียวข้องเสร็จสมบรูณ์หรือได้รับการผ่อนผนัจากคู่สญัญาฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ธนาคารธนชาตจะ

เสนอขายหุ้ นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนท่ี ถืออยู่ทัง้จํานวนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของธนาคารธนชาตทุกราย  

โดยทุนธนชาตจะเข้าซือ้หุ้ นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนตามสดัส่วนการถือหุ้นของทุนธนชาตในธนาคารธนชาต  

โดยราคาหุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนจะกําหนดจากเกณฑ์การกําหนดราคาตามท่ีระบไุว้ในข้อ 5.1  

นอกจากนี ้เพ่ือให้การปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จได้ก่อนหรือภายในวนัท่ีทํารายการ ธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้น

ของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนในส่วนของผู้ ถือหุ้นรายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาต ให้แก่ทุนธนชาตผ่านบญัชี  

“ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพ่ือให้ทนุธนชาตทําการเสนอขายหุ้นดงักล่าว

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทกุรายตามสดัสว่นการถือหุ้นในธนาคารธนชาตในภายหลงั ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น

รายยอ่ยของธนาคารธนชาต มีสิทธิเลือกซือ้หุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนตามสดัสว่นการถือหุ้นในธนาคารธนชาต 

โดยจะซือ้เฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทก็ได้ โดยทุนธนชาตจะเร่ิมกระบวนการเปิดให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อย

ของธนาคารธนชาตดงักล่าวจองซือ้หุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน ภายหลงัจากการขายหุ้นสามญัของธนาคาร 

ธนชาตและการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยเสร็จสมบรูณ์โดยเร็วต่อไปในภายหลงั ในราคาเดียวกบัท่ี

ทนุธนชาตซือ้หุ้นดงักลา่วจากธนาคารธนชาต  

ในการนี ้ทนุธนชาตจะดําเนินการเสนอขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยภายใน 90 วนั

นบัแตว่นัท่ีการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรซึ่งสง่ผลให้ไม่สามารถ

ดําเนินการเสนอขายหุ้นภายในระยะเวลาดงักลา่วได้ ทนุธนชาตอาจพิจารณาขยายระยะเวลาในการเสนอขาย

หุ้นตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตออกไปตามความเหมาะสม โดยทนุธนชาตจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้อง และในกรณีท่ีมีหุ้ นคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยตาม

สดัส่วนการถือหุ้น ทุนธนชาตจะจัดสรรหุ้นให้กับผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตท่ีแสดงความจํานงขอใช้สิทธิ 

จองซือ้หุ้นเกินสดัสว่นการถือหุ้น (pro rata basis) อย่างไรก็ตาม หากยงัคงมีหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนคงเหลือ

จากการจดัสรร ทนุธนชาตอาจมีความจําเป็นต้องถือครองหุ้นดงักลา่วไว้ตอ่ไป ทัง้นี ้การถือครองหุ้นจํานวนดงักลา่วจะ

ไมส่ง่ผลกระทบตอ่มลูคา่กิจการของทนุธนชาตแตอ่ยา่งใด  

อนึ่ง ในการเสนอขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนในบญัชี “ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยของ

ธนาคารธนชาต” ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตทกุรายตามสดัสว่นการถือหุ้นในธนาคารธนชาต ในกรณี

ท่ีมีเศษหุ้นตัง้แต่ 0.50 หุ้นขึน้ไปแต่ไม่ถึง 1 หุ้น จํานวนหุ้นท่ีจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร 

ธนชาตจะถกูปัดขึน้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตจะได้รับการเสนอขายหุ้น

ดงักลา่วไม่น้อยกว่า 1 หุ้น ในการนี ้หากมีจํานวนหุ้นท่ีเกิดจากการปัดเศษหุ้นไม่เพียงพอต่อการจดัสรร ทนุธนชาต 

จะนําหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนในส่วนของทุนธนชาตมาจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยจนครบตามสิทธิของ 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยท่ีแสดงความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นของบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนตามสดัสว่นการถือหุ้นของตน 
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สรุปสาระสาํคญัของการปรับโครงสร้างฯ1/ 

บริษัทย่อยและ

บริษัทอ่ืนที่ 

ปรับโครงสร้าง 

หุ้นที่ธนาคารธนชาตจะขาย หุ้นที่ TCAP จะซือ้ตามสัดส่วน หุ้นที่ TCAP จะซือ้ผ่านบัญชี 

"ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อ 

ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ 

ธนาคารธนชาต" 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ (%) จาํนวนหุ้น ร้อยละ (%) จาํนวนหุ้น ร้อยละ (%) 

1 TNS 1,659,999,930 100.00% 845,948,410 50.96% 663,406 0.04% 

2 TNI 492,999,434 100.00% 251,236,207 50.96% 197,024 0.04% 

3 TSAMC 199,999,997 100.00% 101,921,497 50.96% 79,929 0.04% 

4 MBK 167,797,300 9.90% 85,510,760 5.05% 67,061 0.004% 

5 PRG 58,844,130 9.81% 29,987,408 5.00% 23,518 0.004% 

6 SPV1 99,998 100.00% 50,980 50.98% - - 

7 THANI2/ 2,460,861,562 65.18% -2/ - 983,464 0.03% 

8 SPV23/ 405,359,4844/ 100.00% 206,574,232 50.96% 161,999 0.04% 

9 AJNMT 477,816 6.00% - - - - 

10 SEACON 260,284 4.53% - - - - 

11 TGL 35,999,994 100.00% - - - - 

12 TTD 499,993 100.00% - - - - 

13 SSV 99,998 100.00% - - - - 

14 TMS 599,993 100.00% - - - - 

หมายเหต:ุ1/. การปรับโครงสร้างฯ ในครัง้นีธ้นาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นทัง้หมดท่ีตนถือในบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนให้กบัผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย

ตามสดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ีทํารายการ อยา่งไรก็ดี ข้อมลูท่ีแสดงในตารางข้างต้นเป็นข้อมลู ณ วนัท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนัน้ 

จํานวนหุ้นท่ีจะเสนอขายในวนัท่ีทํารายการจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

2/TCAP จะถือหุ้น THANI ทางอ้อมผ่าน SPV1 โดย TCAP ถือหุ้นใน SPV1 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50.98 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ SPV1  

ทัง้นี ้SPV1 จะถือหุ้นใน THANI จํานวน 2,459,878,098 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.16 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ THANI 

3/TCAP และ TCAP เพ่ือผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตจะถือหุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS ทางอ้อมผ่าน SPV2 โดย 

TCAP และ TCAP เพ่ือผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตจะถือหุ้นใน SPV2 ร้อยละ 50.96 และ 0.04 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ SPV2 

ตามลําดับ ทัง้นี ้SPV2 จะถือหุ้นใน AJNMT, SEACON , TGL, TTD, SSV และ TMS จํานวน 477,816 หุ้น, 260,284 หุ้น, 35,999,994 หุ้น, 

499,993 หุ้น, 99,998 หุ้น และ 599,993 หุ้น ตามลําดับ หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 6.00, 4.53, 100.00, 100.00, 100.00 และ 100.00 ของ

จํานวนหุ้นทัง้หมดของ AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS ตามลําดบั 

4/ทุนจดทะเบียนจัดตัง้ของ SPV2 เท่ากับ 1 ล้านบาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 10.00 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น โดยก่อนวันท่ีทํารายการ

ธนาคารธนชาต จะเพ่ิมทุนใน SPV2 เพ่ือใช้เป็นเงินทุนในการซือ้หุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS จากธนาคารธนชาต ใน

ราคาตามเกณฑ์ท่ีระบุในข้อ 5.2 โดยมลูค่าหุ้น SPV2 ท่ีจะเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นทุกรายจะเท่ากับมลูค่ารวมในการซือ้หุ้นของบริษัทดังกล่าว 

ทัง้นี ้ภายใต้สมมติฐานวา่ หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มลูค่ารวมของหุ้นของบริษัทดังกล่าว จะเทียบเท่ากับ 4,054 

ล้านบาท ดงันัน้ ภายหลงัการเพ่ิมทนุ ทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้วของ SPV2 จะเทียบเท่ากบั 4,054 ล้านบาท แบง่ออกเป็น 405,359,484 หุ้น โดย

ธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นของ SPV2 ให้แก่ TCAP, BNS และ TCAP เพ่ือผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตตามสดัส่วนการถือหุ้นใน

ธนาคารธนชาต จํานวนเทียบเท่ากบั 206,574,232 หุ้น, 198,623,253 หุ้น และ 161,999 หุ้น ตามลําดบั 

(2) การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตและการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย 

ภายในวัน ท่ี ทํารายการ ภายหลังจากเ ง่ือนไขบังคับก่อนตามท่ีกําหนดในสัญญาท่ี เ ก่ียว ข้อง  และ 

การปรับโครงสร้างฯ เสร็จสมบรูณ์หรือได้รับการผอ่นผนัจากคูส่ญัญาฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทนุธนชาตจะขายหุ้นสามญั
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ของธนาคารธนชาตจํานวน 3,090,699,234 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.96 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

ธนาคารธนชาตให้แกธ่นาคารทหารไทย โดยราคาหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตจะกําหนดจากเกณฑ์การกําหนด

ราคาตามท่ีระบไุว้ในข้อ 5.2 

ทัง้นี ้ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ ธนาคารธนชาตจะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นใน บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ ใน

สดัสว่นร้อยละ 75.00 และ 100.00 ตามลําดบั อย่างไรก็ดี ในสว่นของ บลจ.ธนชาต นัน้ คู่สญัญาได้ตกลงกนัไว้

ภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตให้ธนาคารธนชาตดําเนินการขายหุ้นท่ีธนาคารธนชาตถืออยู่

ใน บลจ.ธนชาต ทัง้หมดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของจํานวนหุ้ นทัง้หมดของ บลจ.ธนชาต ให้แก่

บุคคลภายนอก ภายหลงัจากการซือ้ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้นสามัญของ

ธนาคารธนชาตแล้วเสร็จ  

ในขณะเดียวกัน ทุนธนชาตจะซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยภายหลงัการจัดหาเงินทุนของธนาคาร

ทหารไทยแล้วเสร็จ โดยราคาซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจากธนาคารทหารไทยจะกําหนดจากเกณฑ์การกําหนดราคา

ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 5.3 โดยทนุธนชาตจะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย คิดเป็นสดัสว่นประมาณ

ร้อยละ 20.1 - 23.3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลงัการเสนอขาย 

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ (1) ผู้ ถือ TSR (2) บคุคลในวงจํากดั และ (3) ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย โดยไม่

รวมโครงการ TMB Stock Retention Program ในครัง้นี)้ 

นอกจากนี ้เพ่ือให้การซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยแล้วเสร็จได้ในวนัท่ีทํารายการ ธนาคารทหารไทยจะ

เสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนของผู้ ถือหุ้ นรายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาต  

คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 0.03 - 0.04 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย 

(ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก ่(1) ผู้ ถือ TSR (2) บคุคลในวงจํากดั และ (3) ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 

ธนชาตทุกราย โดยไม่รวมโครงการ TMB Stock Retention Program ในครัง้นี)้ โดยเสนอขายให้แก่ 

ทนุธนชาตผ่านบญัชี “ทุนธนชาตเพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพ่ือให้ทุนธนชาตทําการ

เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตามสดัส่วนการถือหุ้นใน

ภายหลงั ในราคาเดียวกับท่ีทุนธนชาตซือ้หุ้ นสามญัเพ่ิมทุนดังกล่าวจากธนาคารทหารไทย โดยการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยในภายหลงั (Re-offer) จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์รวมทัง้

ขัน้ตอนและรูปแบบเช่นเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของ

ธนาคารธนชาต ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ (1) ข้างต้น ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย มีสิทธิในการซือ้

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย โดยไมค่ํานงึวา่ผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะได้ขายหุ้นท่ีถืออยู่ในธนาคารธนชาตให้แก่

ธนาคารทหารไทย ตามท่ีธนาคารทหารไทยเสนอซือ้จากผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตหรือไม ่
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TBANK 

 

TCAP 

 

TMB 

 

20.43% 

 

100.00% 

 

TBANK 

 

TCAP

 

50.96% 

 

การปรับ

โครงสร้างฯ 

การดาํเนินการในการรวมกิจการฯ 

 
การปรับโครงสร้างฯ 

(การดําเนินการ

ภายในกลุ่ม 

ทุนธนชาต) 

(1) TBANK จะเสนอ

ขายหุ้นท่ีถืออยู่ใน

บริษัทย่อยและ

บริษัทอ่ืนให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นของ 

TBANK ทุกรายตาม

สัดส่วนการถือหุ้น 

(2) TCAP จะเข้าซือ้หุ้น

ของบริษัทดังกล่าว  

(ก) ในสัดส่วนท่ี

เสนอขายให้แก่ 

TCAPและ (ข) ใน

สัดส่วนท่ีเสนอขาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นราย

ย่อยของ TBANK 

ผ่านบัญชี “ทุนธน

ชาตเพื่อเสนอขาย

ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

ของธนาคารธนชาต 

(3) TCAP จะเสนอขาย

หุ้นตามข้อ (2)(ข) 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นราย

ย่อยของ TBANK 

ในภายหลัง 

การขายหุ้น  

TBANK 

(1) TMB จะเสนอซือ้หุ้น

สามัญของ TBANK  

จากผู้ถือหุ้นของ 

TBANK 

(2) TCAP จะขายหุ้น

สามัญท่ีถืออยู่ใน 

TBANK จาํนวน 

3,090,699,234 หุ้น 

คดิเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 50.96 ให้แก่ 

TMB 

การซือ้หุ้น  

TMB 

(1) TMB จะเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ 

TBANK ทุกราย 

(2) TCAP จะจองซือ้หุ้น

สามัญเพิ่มทุนของ 

TMB (ก) ในสัดส่วน

ท่ีเสนอขายให้แก่ 

TCAP และ (ข) ใน

สัดส่วนท่ีเสนอขาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นราย

ย่อยของ TBANK 

ผ่านบัญชี “ทุนธน

ชาตเพื่อเสนอขาย

ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

ของธนาคารธนชาต 

(3) TCAP จะเสนอขาย

หุ้นตามข้อ (2)(ข) 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นราย

ย่อยของ TBANK 

ในภายหลัง 

การดาํเนินการระหว่าง TBANK และ TMB 

Merged Bank  

(TMB ได้รับโอนมาซึ่งสินทรัพย์และหนีส้ิน

จาก TBANK) 

โครงสร้างภายหลังการทาํรายการ 

TBANK จะโอนกิจการทัง้หมดให้แก่ TMB 

ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด 

(Entire Business Transfer) โดย TBANK จะ

เลกิบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชาํระบัญชี

ตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

การดาํเนินการตามโครงการการรวมกิจการ 

โครงสร้างก่อนการเข้าทํารายการ 

 

โครงสร้างภายหลังการเข้าทํารายการ 

TBANK 

 

TMB 

 

โอนกิจการ

ทัง้หมด 
 

Merged Bank  
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3.1.2 รายละเอียดของสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

(1) สัญญาซือ้ขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น  

สญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนประกอบด้วยสญัญาทัง้หมด 9 ฉบบั ดงันี ้

คู่ สัญญา หุ้นที่ซือ้ขาย 

1. ผู้ซือ้: 

• ทนุธนชาต 

• BNS 

ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต 

หุ้ นสามัญของธนชาตประกันภัย จํานวน 492,999,434 หุ้ น  

ซึง่ธนาคารธนชาตขายให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

• ทนุธนชาต จํานวน 251,236,207 หุ้น 

• BNS จํานวน 241,566,203 หุ้น 

• ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต 

จํานวน 197,024 หุ้น 

2. ผู้ซือ้: 

• ทนุธนชาต  

• BNS 

ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต 

หุ้นสามญัของ บล.ธนชาต จํานวน 1,659,999,930 หุ้น ซึ่งธนาคาร 

ธนชาต ขายให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

• ทนุธนชาต จํานวน 845,948,410 หุ้น 

• BNS จํานวน 813,388,114 หุ้น 

• ทนุธนชาต เพ่ือเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาต 

จํานวน 663,406 หุ้น 

3. ผู้ซือ้: 

• ทนุธนชาต 

• BNS 

ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต 

หุ้นสามญัของ บบส.ทีเอส จํานวน 199,999,997 หุ้น ซึ่งธนาคาร 

ธนชาตขายให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

• ทนุธนชาต จํานวน 101,921,497 หุ้น 

• BNS จํานวน 97,998,571 หุ้น 

• ทนุธนชาต เพ่ือเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาต 

จํานวน 79,929 หุ้น 

4. ผู้ซือ้: 

• ทนุธนชาต  

• BNS 

ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต 

หุ้นสามญัของ SPV1 จํานวน 99,998 หุ้น ซึ่งธนาคารธนชาตขาย

ให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

• ทนุธนชาต จํานวน 50,980 หุ้น 

• BNS จํานวน 49,018 หุ้น 

5. ผู้ซือ้: 

• ทนุธนชาต  

• SPV1 

ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต 

หุ้นสามัญของราชธานี จํานวน 2,460,861,562 หุ้น ซึ่งธนาคาร 

ธนชาต ขายให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

• SPV1 จํานวน 2,459,878,098 หุ้น 

• ทนุธนชาต เพ่ือเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาต 

จํานวน 983,464 หุ้น 
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คู่ สัญญา หุ้นที่ซือ้ขาย 

6. ผู้ซือ้: ธนาคารธนชาต 

ผู้ขาย: 

• ธนชาตประกนัภยั 

• บล.ธนชาต 

(ก) หุ้นสามญัของเอ็มบีเค จํานวนรวมทัง้สิน้ 109,968,000 หุ้น 

แบง่เป็น 

- 34,365,000 หุ้น ซึง่ขายโดย ธนชาตประกนัภยั 

- 75,603,000 หุ้น ซึง่ขายโดย บล.ธนชาต 

(ข) หุ้นสามญัของปทมุไรซมิล จํานวนรวมทัง้สิน้ 39,224,130 หุ้น 

แบง่เป็น 

- 12,800,000 หุ้น ซึง่ขายโดย ธนชาตประกนัภยั 

- 26,424,130 หุ้น ซึง่ขายโดย บล.ธนชาต 

7. ผู้ซือ้: 

• ทนุธนชาต  

• BNS 

ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต 

(ก) หุ้นสามญัของเอ็มบีเค จํานวนรวมทัง้สิน้ 167,797,300 หุ้น 

ขายให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

• ทนุธนชาต จํานวน 85,510,760 หุ้น 

• BNS จํานวน 82,219,479 หุ้น 

• ทนุธนชาต เพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร 

ธนชาต จํานวน 67,061 หุ้น 

(ข) หุ้นสามญัของปทมุไรซมิล จํานวนรวมทัง้สิน้ 58,844,130 หุ้น 

ขายให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

• ทนุธนชาต จํานวน 29,987,408 หุ้น 

• BNS จํานวน 28,833,204 หุ้น 

• ทนุธนชาต เพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร

ธนชาต จํานวน 23,518 หุ้น 

8. ผู้ซือ้: SPV2 

ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต 

(ก) หุ้นสามญัของซีคอน จํานวน 260,284 หุ้น 

(ข) หุ้นสามญัของอายิโนะโมะโต๊ะ จํานวน 477,816 หุ้น 

(ค) หุ้นสามญัของธนชาตกรุ๊ปลสีซิ่ง จํานวน 35,999,994 หุ้น 

(ง) หุ้นสามญัของธนชาตเทรนน่ิง จํานวน 499,993 หุ้น 

(จ) หุ้นสามญัของสคิบเซอร์วิส จํานวน 99,998 หุ้น 

(ฉ) หุ้นสามญัของธนชาตแมเนจเม้นท์ จํานวน 599,993 หุ้น 

9. ผู้ซือ้: 

• ทนุธนชาต  

• BNS 

ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต 

หุ้นสามญัของ SPV2 ภายหลงัจากการเพ่ิมทนุ โดยขายให้แก่บคุคล

ดงัตอ่ไปนี ้

• ทุนธนชาต ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 50.96 ของจํานวนหุ้น

สามญัทัง้หมดของ SPV2 ภายหลงัจากการเพ่ิมทนุ 
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คู่ สัญญา หุ้นที่ซือ้ขาย 

• BNS ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 49.00 ของจํานวนหุ้นสามญั

ทัง้หมดของ SPV2 ภายหลงัจากการเพ่ิมทนุ 

• ทนุธนชาต เพ่ือเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาต 

ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 0.04 ของจํานวนหุ้นสามญัทัง้หมด

ของ SPV2 ภายหลงัจากการเพ่ิมทนุ 

โดยข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีสาํคญัของสญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืน สรุปได้ดงันี ้

วันที่ของสัญญา ภายหลงัจากท่ีธนาคารธนชาตได้จดัตัง้ SPV1 และ SPV2 แล้วเสร็จ 

ราคาซือ้ขาย ราคาหุ้นสามญัของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนจะกําหนดจากเกณฑ์การกําหนด

ราคาตามท่ีระบไุว้ในข้อ 5.1 

เงื่อนไขบังคับก่อน 

ที่สาํคัญ 

การซือ้ขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุข้างต้นจะ

เกิดขึน้ต่อเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามท่ีกําหนดภายใต้สัญญาซือ้ขายหุ้ น

สามญัของธนาคารธนชาตสาํเร็จเสร็จสิน้ หรือได้รับการผอ่นผนั (แล้วแตก่รณี)  

เงื่อนไขอื่น ๆ  

ที่สาํคัญ 
• สําหรับสัญญาซือ้ขายหุ้นสามัญของ ธนชาตประกันภัย และ  

บล.ธนชาต  

มีข้อกําหนดวา่ ทนุธนชาตจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้จนกว่า BNS ขายหุ้น

สามัญในบริษัทดังกล่าวท่ี BNS ซือ้ภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้นดังกล่าว

ข้างต้น 

(ก) ทุนธนชาตจะไม่ขาย จําหน่าย จ่าย โอน หรือก่อให้เกิดสิทธิใน

หลกัประกนัหรือสิทธิอ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก สําหรับหุ้นสามญัใน

บริษัทดังกล่าวท่ีทุนธนชาตซือ้ภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้นดังกล่าว

ข้างต้น  

(ข) เว้นแตไ่ด้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทนุธนชาตและ 

BNS ทัง้ ทนุธนชาตและ BNS จะดําเนินการไมใ่ห้  

- คณะกรรมการของ ธนชาตประกันภยั และบล.ธนชาต (รวมถึง

บริษัทลูกของบริษัทดังกล่าว) มีมติใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ

ดําเนินงานหรือธุรกิจของบริษัทดงักลา่ว 

- ผู้บริหารของ ธนชาตประกนัภยั และบล.ธนชาต (รวมถึงบริษัท

ลูกของสองบริษัทดังกล่าว) ตัดสินใจในเร่ืองท่ีสําคัญใด ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานหรือธุรกิจของบริษัทดงักลา่ว 
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วันที่ธุรกรรมเสร็จ

สมบูรณ์ 

สญัญาดงักลา่วกําหนดให้การซือ้ขายหุ้นดงักล่าวข้างต้นจะต้องเกิดขึน้ก่อน

หรือในวนัท่ีทํารายการ แต่ก่อนการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตเสร็จ

สมบรูณ์ 

(2) สัญญาซือ้ขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต 

ข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีสาํคญัของสญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต สรุปได้ดงันี ้

ผู้ซือ้ ธนาคารทหารไทย 

ผู้ขาย ทนุธนชาต และ BNS 

หุ้นที่ซือ้ขาย หุ้ นสามัญของธนาคารธนชาต เป็นจํานวนอย่างน้อย 6,062,438,397หุ้ น  

ซึง่คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของธนาคารธนชาต  

ราคาซือ้ขายหุ้น ราคาหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตจะกําหนดจากเกณฑ์การกําหนดราคาตามท่ี

ระบไุว้ในข้อ 5.2 

การเลิกสัญญา คู่ สัญญาจะต้ องเจรจาเ พ่ื อตกลงกันเ พ่ิ ม เติ ม เ ก่ี ยวกับการซื อ้ขายหุ้ น  

หาก (1) ราคาเสนอขายเบือ้งต้น เพ่ิมขึน้หรือลดลงจากราคาซือ้ขายหุ้ นของ

ธนาคารธนชาตซึง่คํานวณโดยอ้างอิงตามงบการเงินรวมท่ีตรวจสอบแล้วสําหรับปี

สิ น้สุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2561 เป็นสัดส่วนตัง้แต่ ร้อยละ 15 ขึ น้ไป หรือ  

(2) ในกรณีท่ีมูลค่าทางบัญชีของธนาคารทหารไทย ภายหลงัจากการออกและ

เสนอขายหุ้ นเพ่ือรองรับ TSR และการออกและเสนอขายหุ้ นให้แก่บุคคลใน

วงจํากดั ซึง่อ้างอิงตามข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2562 ของธนาคารทหารไทย ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของ

ธนาคารทหารไทย และข้อมลูทางการเงินของธนาคารทหารไทย ท่ีจัดทําโดยฝ่าย

จดัการของธนาคารทหารไทย สําหรับผลประกอบการภายหลงัจากวนัท่ีสิน้สดุของ

งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วฉบบัลา่สดุดงักลา่วจนถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 เพ่ิมขึน้

หรือลดลงจากมลูค่าทางบญัชีของหุ้นของธนาคารท่ีรวมถึงการออกและเสนอขาย

หุ้นเพ่ือรองรับ TSR และการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจํากัด ซึ่ง

อ้างอิงตามงบการเงินรวมสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นสดัส่วน

ตัง้แตร้่อยละ 15 ขึน้ไป ทัง้นี ้หากคู่สญัญาตามสญัญาซือ้ขายหุ้นไม่สามารถตกลง

กันได้ภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้นดงักล่าวจะเป็นอัน

เลกิกนั 
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เงื่อนไขบังคับก่อนที่

สาํคัญ  

การซือ้หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตจะเกิดขึน้ต่อเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ี

กําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตสําเร็จเสร็จสิน้ หรือ

ได้รับการผ่อนผัน (แล้วแต่กรณี) โดยเง่ือนไขบังคบัก่อนดังกล่าวรวมถึงกรณี

ตอ่ไปนี ้

• คู่สัญญาท่ีเก่ียวข้องและธนาคารธนชาตได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน

ภาครัฐท่ีเก่ียวข้องให้ดําเนินการรวมกิจการฯ และดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียว

เน่ืองกัน ตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การอนญุาต

จากธนาคารแหง่ประเทศไทย และสาํนกังาน ก.ล.ต. เป็นต้น 

• คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องและธนาคารธนชาตได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

ของตนในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกฎหมายกําหนด 

• ใบอนุญาตท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคารทหารไทยและ

ธนาคารธนชาตยงัมีผลบงัคบัใช้ตามกฎหมาย ณ วนัท่ีเข้าทํารายการ 

• ธนาคารธนชาตได้รับการยกเว้นหรือระงับ สิทธิในการเลิกสัญญา 

ค่าเสียหายจากการผิดสญัญา ค่าเลิกสญัญา หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการ

ยกเลิกสญัญา ค่าความเสียหายต่าง ๆ ท่ีมีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของ

ราคาซือ้ขายหุ้นเบือ้งต้น จากคูส่ญัญาซึง่เป็นบคุคลภายนอกเป็นระยะเวลา

ไมน้่อยกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัท่ีเข้าทํารายการ 

• หนงัสือชีช้วนของธนาคารทหารไทยท่ีจัดทําเพ่ือการเสนอขายหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตมีผลใช้

บงัคบัแล้ว 

• ธนาคารทหารไทยสามารถจดัหาเงินทนุท่ีจําเป็นต้องใช้ในการรวมกิจการฯ 

ได้ครบถ้วนและประสบความสาํเร็จ 

• ทนุธนชาต และ BNS ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นในบางบริษัทซึ่ง BNS 

เป็นผู้ ถือหุ้น หลงัจากการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิน้ 

• การปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิน้  

• The European Central Bank และ The Dutch Central Bank ได้ออก

หนังสือไม่คัดค้านการเข้าทําธุรกรรมหรือการใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการทํา

ธุรกรรมตามท่ีกําหนด ในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

ทัง้นี ้ทุนธนชาตคาดว่าเง่ือนไขบังคับก่อนข้างต้นจะแล้วเสร็จภายในวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 (หรือวนัอ่ืนตามท่ีคู่สญัญาจะได้ตกลงกนั) ทัง้นี ้เป็นไปตาม

ข้อตกลงและเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต  
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(3) สัญญาซือ้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย  

ข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีสาํคญัของสญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย สรุปได้ดงันี ้

ผู้ซือ้ ทนุธนชาต และ BNS 

ผู้ขาย ธนาคารทหารไทย 

หุ้นที่ซือ้ขาย หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย จํานวนอย่างน้อย 27,622,837,416 หุ้น ซึ่ง

คิดเป็นประมาณร้อยละ 33.8 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย 

(ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ (1) ผู้ ถือ TSR และ (2) บุคคลใน

วงจํากดั) 

ราคาซือ้ขายหุ้น ราคาหุ้นสามญัของธนาคารทหารไทยจะกําหนดจากเกณฑ์การกําหนดราคาตามท่ี

ระบไุว้ในข้อ 5.3 

เงื่ อนไขบังคับ

ก่อน 

• การซือ้ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทย จะเกิดขึน้โดยสําเร็จได้ก็

ต่อเมื่อการซือ้ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตระหว่าง ทนุธนชาต BNS และ

ธนาคารทหารไทย ได้สาํเร็จเสร็จสิน้ลง 

• หากการซือ้ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตระหว่างทุนธนชาต BNS และ

ธนาคารทหารไทย ไม่สําเร็จเสร็จสิน้ภายในวันท่ีกําหนดในสัญญาซือ้ขาย 

หุ้นสามญัของธนาคารธนชาต ข้อสญัญาบางข้อในสญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุของธนาคารทหารไทยยอ่มเป็นอนัระงบัและสิน้ผลไป แตท่ัง้นี ้ความระงบัและ

สิน้ผลไปซึง่ข้อสญัญาดงักลา่วยอ่มไมก่ระทบถึงสิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดของ

คู่สัญญาอันเก่ียวกับการชําระค่าเสียหายสําหรับการไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ี

กําหนดไว้ในสญัญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และไม่กระทบถึงการใด ๆ ท่ีได้

กระทําไปก่อนท่ีสญัญาซือ้ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยจะได้

ระงบัและสิน้ผลลง  
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4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มาและจาํหน่ายไป 

4.1. สินทรัพย์ที่จะได้มาภายใต้การปรับโครงสร้างฯ 

4.1.1 หุ้นสามัญของธนชาตประกันภยั 

สินทรัพย์ที่จะได้มา หุ้นสามญัของธนชาตประกนัภยั จํานวน 251,236,207 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 50.96 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของธนชาตประกนัภยั 

ชื่อบริษัท บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

ประเภทนิติบุคคล บริษัทมหาชนจํากดั 

ประเภทธุรกิจ ประกนัวินาศภยั 

ทุนจดทะเบียน  4,930,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 493,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 4,930,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 493,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น รายช่ือผู้ ถือหุ้นก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2562) 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 492,999,434 100.00 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ 6 ราย 566 0.00 

รวม 493,000,000 100.00 

ทีม่า: บญัชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นหลงัการปรับโครงสร้างฯ 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ทนุธนชาต 251,236,207 50.96 

2. BNS 241,566,203 49.00 

3. ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขาย

ตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของ 

ธนาคารธนชาต 

197,024 0.04 

4. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ 6 ราย 566 0.00 

รวม 493,000,000 100.00 
 

ข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ ข้อมลูทัว่ไปอ่ืน ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท่ี 1 
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4.1.2 หุ้นสามัญของ บล.ธนชาต 

สินทรัพย์ที่จะได้มา หุ้ นสามัญของ บล.ธนชาต จํานวน 845,948,410 หุ้ น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.96 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ บล.ธนชาต 

ชื่อบริษัท บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

ประเภทนิติบุคคล บริษัทมหาชนจํากดั 

ประเภทธุรกิจ • ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก (Full License) ได้แก่ การเป็นนายหน้าซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ การจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ การเป็นท่ีปรึกษาการลงทนุ กิจการยืมและให้ยืม

หลกัทรัพย์ การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การเป็นตวัแทนสนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน

หนว่ยลงทนุ การเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

• ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า แบบ ส-1 ได้แก่ การเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้

ขายลว่งหน้า การเป็นผู้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ การเป็นผู้ออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝง 

ทุนจดทะเบียน  1,660,000,000.00 บาท แบง่ออกเป็น 1,660,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว  1,660,000,000.00 บาท แบง่ออกเป็น 1,660,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น รายช่ือผู้ ถือหุ้นก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562) 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 1,659,999,930 100.00 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ 15 ราย 70 0.00 

รวม 1,660,000,000 100.00 

ทีม่า: บญัชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นหลงัการปรับโครงสร้างฯ 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ทนุธนชาต 845,948,410 50.96 

2. BNS 813,388,114 49.00 

3. ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขาย

ตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของ 

ธนาคารธนชาต 

663,406 0.04 

4. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ 15 ราย 70 0.00 

รวม 1,660,000,000 100.00 
 

ข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ ข้อมลูทัว่ไปอ่ืน ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท่ี 1 
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4.1.3 หุ้นสามัญของ บบส.ทีเอส 

สินทรัพย์ที่จะได้มา หุ้นสามญัของ บบส.ทีเอส จํานวน 101,921,497 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 50.96 ของจํานวน

หุ้นทัง้หมดของ บบส.ทีเอส 

ชื่อบริษัท บริษัทบริหารสนิทรัพย์ ที เอส จํากดั 

ประเภทนิติบุคคล บริษัทจํากดั 

ประเภทธุรกิจ บริหารสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพของสถาบนัการเงิน 

ทุนจดทะเบียน  2,000,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 200,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท 

ทุนจดทะเบียน 

ชาํระแล้ว 

2,000,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 200,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น รายช่ือผู้ ถือหุ้นก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562) 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 199,999,997 100.00 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ 3 ราย 3 0.00 

รวม 200,000,000 100.00 

ทีม่า: บญัชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นหลงัการปรับโครงสร้างฯ 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ทนุธนชาต 101,921,497 50.96 

2. BNS 97,998,571 49.00 

3. ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขาย

ตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของ 

ธนาคารธนชาต 

79,929 0.04 

4. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ 3 ราย 3 0.00 

รวม 200,000,000 100.00 
 

ข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ ข้อมลูทัว่ไปอ่ืน ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท่ี 1 
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4.1.4 หุ้นสามัญของ SPV1 ซึ่งจะเป็นผู้ถอืหุ้นในราชธานี 

หุ้นสามญัของ SPV1 จํานวน 50,980 หุ้น คิดเป็น สดัสว่นร้อยละ 50.98 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ SPV1 ซึ่ง 

SPV1 จะเป็นผู้ ถือหุ้นในราชธานี โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

สินทรัพย์ที่ SPV1  

จะได้มา 

หุ้นสามญัของราชธานี จํานวน 2,459,878,098 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 65.16 ของจํานวน

หุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของราชธานี  

ชื่อบริษัท บริษัท ราชธานีลสิซิ่ง จํากดั (มหาชน) 

ประเภทนิติบุคคล บริษัทมหาชนจํากดั 

ประเภทธุรกิจ เช่าซือ้ 

ทุนจดทะเบียน  3,775,354,601 บาท แบง่ออกเป็น 3,775,354,601 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท 

ทุนจดทะเบียน 

ชาํระแล้ว  
3,775,353,450 บาท แบง่ออกเป็น 3,775,353,450 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น รายช่ือผู้ ถือหุ้นก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562) 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 2,460,861,562 65.18 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ  1,314,491,888 34.82 

รวม 3,775,353,450 100.00 

ทีม่า: www.setsmart.com 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นหลงัการปรับโครงสร้างฯ 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. SPV1 2,459,878,098 65.16 

2. ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขาย

ตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของ

ธนาคารธนชาต 

983,464 0.03 

3. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ  1,314,491,888 34.82 

รวม 3,775,353,450 100.00 
 

ข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ ข้อมลูทัว่ไปอ่ืน ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท่ี 1 
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4.1.5 หุ้นสามัญของเอ็มบีเค 

สินทรัพย์ที่จะได้มา หุ้นสามญัของเอ็มบีเค จํานวน 85,510,760 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5.05 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของเอ็มบีเค 

ชื่อบริษัท บริษัท เอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน) 

ประเภทนิติบุคคล บริษัทมหาชนจํากดั 

ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ โรงแรมและบริษัท 

ทุนจดทะเบียน  1,694,923,000 บาท แบง่ออกเป็น 1,694,923,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท 

ทุนจดทะเบียน 

ชาํระแล้ว  

1,694,923,000 บาท แบง่ออกเป็น 1,694,923,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น รายช่ือผู้ ถือหุ้นก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2562) 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 57,829,300 3.41 

2. ทนุธนชาต 169,493,100 10.00 

3. บล.ธนชาต 75,603,000 4.46 

4. ธนชาตประกนัภยั 34,365,000 2.03 

5. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ  1,357,632,600 80.10 

รวม 1,694,923,000 100.00 

ทีม่า: www.setsmart.com 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นหลงัการปรับโครงสร้างฯ 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ทนุธนชาต 255,003,860 15.05 

2. BNS 82,219,479 4.85 

3. ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขาย

ตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของ

ธนาคารธนชาต 

67,061 0.004 

4. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ 1,357,632,600 80.10 

รวม 1,694,923,000 100.00 
 

ข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ ข้อมลูทัว่ไปอ่ืน ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท่ี 1 
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4.1.6 หุ้นสามัญของปทุมไรซมิล 

สินทรัพย์ที่จะได้มา หุ้นสามญัของปทมุไรซมิล จํานวน 29,987,408 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5.00 ของจํานวน

หุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของปทมุไรซมิล 

ชื่อบริษัท บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากดั (มหาชน) 

ประเภทนิติบุคคล บริษัทมหาชนจํากดั 

ประเภทธุรกิจ อาหารและเคร่ืองดื่ม 

ทุนจดทะเบียน  900,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 900,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท 

ทุนจดทะเบียน 

ชาํระแล้ว  

600,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 600,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น รายช่ือผู้ ถือหุ้นก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2562) 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 19,620,000 3.27 

2. ทนุธนชาต 58,755,000 9.79 

3. บล.ธนชาต 26,424,130 4.40 

4. ธนชาตประกนัภยั 12,800,000 2.13 

5. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ  482,400,870 80.40 

รวม 600,000,000 100.00 

ทีม่า: www.setsmart.com 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นหลงัการปรับโครงสร้างฯ 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ทนุธนชาต 88,742,408 14.79 

2. BNS 28,833,204  4.81  

3. ทนุธนชาตเพ่ือเสนอขาย

ตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของ

ธนาคารธนชาต 

23,518  0.004  

4. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ 482,400,870 80.40 

รวม 600,000,000 100.00 
 

ข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ ข้อมลูทัว่ไปอ่ืน ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท่ี 1 



 

35 

 

4.1.7 หุ้นสามัญของ SPV2 ซ่ึงจะเป็นผู้ถือหุ้นในซีคอน อายิโนะโมะโต๊ะ ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง ธนชาตเทรนน่ิง 

สคิบเซอร์วิส และธนชาตแมเนจเม้นท์ 

หุ้นสามญัของ SPV2 จํานวน 206,685,540 หุ้น คิดเป็น สดัสว่นร้อยละ 50.96 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ SPV2 

ทัง้นี ้ทนุจดทะเบียนจดัตัง้ของ SPV2 เท่ากบั 1 ล้านบาท มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 

หุ้ น โดยก่อนวันท่ีทํารายการ ธนาคารธนชาต จะเพ่ิมทุนใน SPV2 เพ่ือใช้เป็นเงินทุนในการซือ้หุ้ นของ 

อายิโนะโมะโต๊ะ ซีคอน ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง ธนชาตเทรนน่ิง สคิบเซอร์วิส และธนชาตแมเนจเม้นท์ จากธนาคาร 

ธนชาต ในราคาตามเกณฑ์ท่ีระบใุนข้อ 5.2 โดยมลูค่าหุ้น SPV2 ท่ีจะเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายจะเท่ากับ

มลูค่ารวมในการซือ้หุ้นของบริษัทดงักล่าว ทัง้นี ้ภายใต้สมมติฐานว่า หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 มลูคา่รวมของหุ้นของบริษัทดงักลา่ว  จะเทียบเท่ากบั 4,055,779,020 บาท ดงันัน้ ภายหลงัการ

เพ่ิมทนุ ทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ SPV2 จะเทียบเทา่ 4,055,779,020 บาท มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

แบ่งออกเป็น 405,577,902 หุ้น โดย ธนาคารธนชาต จะเสนอขายหุ้น SPV2 ให้แก่ ทนุธนชาต BNS และ 

ทนุธนชาตเพ่ือผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของ ธนาคารธนชาต ตามสดัสว่นการถือหุ้นใน ธนาคารธนชาต จํานวนเทียบเท่า

กบั 206,685,540 หุ้น, 198,730,276 หุ้น และ 162,086 หุ้น ตามลําดบั ซึ่ง SPV2 จะถือเป็นผู้ ถือหุ้นใน 

อายิโนะโมะโต๊ะ ธนชาตกรุ๊ปลสีซิ่ง ธนชาตเทรนน่ิง สคิบเซอร์วิส และธนชาตแมเนจเม้นท์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

4.1.7.1 หุ้นสามัญของซีคอน 

สินทรัพย์ที่ SPV2  

จะได้มา 

หุ้นสามญัของซีคอน จํานวน 260,284 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.53 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของซีคอน 

ชื่อบริษัท บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

ประเภทนิติบุคคล บริษัทมหาชนจํากดั 

ประเภทธุรกิจ การเช่าและการดําเนินการเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้ อ่ืนท่ีไม่ใช่

เพ่ือเป็นท่ีพกัอาศยั 

ทุนจดทะเบียน  574,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 5,740,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 100.00 บาท 

ทุนจดทะเบียน 

ชาํระแล้ว  

574,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 5,740,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 100.00 บาท 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น รายช่ือผู้ ถือหุ้นก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562) 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 260,284 4.53 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ  5,479,716 95.47 

รวม 5,740,000 100.00 

ทีม่า: บญัชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น  
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รายช่ือผู้ ถือหุ้นหลงัการปรับโครงสร้างฯ 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. SPV2 260,284 4.53 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ 5,479,716 95.47 

รวม 5,740,000 100.00 
 

ข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ ข้อมลูทัว่ไปอ่ืน ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท่ี 1 

4.1.7.2 หุ้นสามัญของอายโินะโมะโต๊ะ 

สินทรัพย์ที่ SPV2  

จะได้มา 

หุ้นสามญัของอายิโนะโมะโต๊ะ จํานวน 477,816 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 6.00 ของจํานวน

หุ้นทัง้หมดของอายิโนะโมะโต๊ะ  

ชื่อบริษัท บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากดั 

ประเภทนิติบุคคล บริษัทจํากดั 

ประเภทธุรกิจ การผลติผงชรูส 

ทุนจดทะเบียน  796,362,800 บาท แบง่ออกเป็น 7,963,628 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 100.00 บาท 

ทุนจดทะเบียน 

ชาํระแล้ว  

796,362,800 บาท แบง่ออกเป็น 7,963,628 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 100.00 บาท 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น รายช่ือผู้ ถือหุ้นก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วนัท่ี 14 มิถนุายน 2562) 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 477,816 6.00 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ  7,485,812 94.00 

รวม 7,963,628 100.00 

ทีม่า: บญัชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นหลงัการปรับโครงสร้างฯ 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. SPV2 477,816 6.00 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ 7,485,812 94.00 

รวม 7,963,628 100.00 
 

ข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ ข้อมลูทัว่ไปอ่ืน ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท่ี 1 
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4.1.7.3 หุ้นสามัญของธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง  

สินทรัพย์ที่ SPV2  

จะได้มา 

หุ้นสามญัของธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง จํานวน 35,999,994 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของ

จํานวนหุ้นทัง้หมดของธนชาตกรุ๊ปลสีซิ่ง  

ชื่อบริษัท บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลสีซิ่ง จํากดั 

ประเภทนิติบุคคล บริษัทจํากดั  

ประเภทธุรกิจ เช่าซือ้ 

ทุนจดทะเบียน  360,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 36,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท 

ทุนจดทะเบียน 

ชาํระแล้ว  

360,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 36,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น รายช่ือผู้ ถือหุ้นก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562) 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 35,999,994 100.00 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ 6 ราย 6 0.00 

รวม 36,000,000 100.00 

ทีม่า: บญัชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นหลงัการปรับโครงสร้างฯ 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. SPV2 35,999,994 100.00 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ 6 ราย 6 0.00 

รวม 36,000,000 100.00 

  

ข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ ข้อมลูทัว่ไปอ่ืน ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท่ี 1 
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4.1.7.4 หุ้นสามัญของธนชาตเทรนน่ิง 

สินทรัพย์ที่ SPV2  

จะได้มา 

หุ้นสามญัของธนชาตเทรนน่ิง จํานวน 499,993 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของจํานวน

หุ้นทัง้หมดของธนชาตเทรนน่ิง 

ชื่อบริษัท บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด์ ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั 

ประเภทนิติบุคคล บริษัทจํากดั  

ประเภทธุรกิจ ให้บริการฝึกอบรม 

ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท 

ทุนจดทะเบียน 

ชาํระแล้ว  

5,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น รายช่ือผู้ ถือหุ้นก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562) 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 499,993 100.00 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ 7 ราย 7 0.00 

รวม 500,000 100.00 

ทีม่า: บญัชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นหลงัการปรับโครงสร้างฯ 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. SPV2 499,993 100.00 

2. ถือหุ้นอ่ืน ๆ 7 ราย 7 0.00 

รวม 500,000 100.00 

  

ข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ ข้อมลูทัว่ไปอ่ืน ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท่ี 1 
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4.1.7.5 หุ้นสามัญของสคิบเซอร์วิส 

สินทรัพย์ที่ SPV2  

จะได้มา 

หุ้นสามญัของสคิบเซอร์วิส จํานวน 99,998 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้น

ทัง้หมดของสคิบเซอร์วิส  

ชื่อบริษัท บริษัท รักษาความปลอดภยั สคบิ เซอร์วิส จํากดั 

ประเภทนิติบุคคล บริษัทจํากดั 

ประเภทธุรกิจ บริการงานธุรการทัว่ไป 

ทุนจดทะเบียน  10,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 100.00 บาท 

ทุนจดทะเบียน 

ชาํระแล้ว  

10,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 100.00 บาท 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น รายช่ือผู้ ถือหุ้นก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2562) 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 99,998 100.00 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ 2 ราย 2 0.00 

รวม 100,000 100.00 

ทีม่า: บญัชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นหลงัการปรับโครงสร้างฯ 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. SPV2 99,998 100.00 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ 2 ราย 2 0.00 

รวม 100,000 100.00 

  

ข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ ข้อมลูทัว่ไปอ่ืน ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท่ี 1 
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4.1.7.6 หุ้นสามัญของธนชาตแมเนจเม้นท์ 

สินทรัพย์ที่ SPV2  

จะได้มา 

หุ้นสามญัของธนชาตแมเนจเม้นท์ จํานวน 599,993 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของ

จํานวนหุ้นทัง้หมดของธนชาตแมเนจเม้นท์  

ชื่อบริษัท บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 

ประเภทนิติบุคคล บริษัทจํากดั  

ประเภทธุรกิจ ให้บริการพนกังาน 

ทุนจดทะเบียน  6,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 600,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท 

ทุนจดทะเบียน 

ชาํระแล้ว  

6,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 600,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น รายช่ือผู้ ถือหุ้นก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562) 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 599,993 100.00 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ 7 ราย 7 0.00 

รวม 600,000 100.00 

ทีม่า: บญัชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นหลงัการปรับโครงสร้างฯ 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. SPV2 599,993 100.00 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ 7 ราย 7 0.00 

รวม 600,000 100.00 

  

ข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ ข้อมลูทัว่ไปอ่ืน ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท่ี 1 
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4.2. สินทรัพย์ที่จะจาํหน่ายไปจากการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต 

หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตท่ีทนุธนชาตถืออยู ่จํานวน 3,090,699,234 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 50.96 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของธนาคารธนชาต โดยข้อมลูทัว่ไปของธนาคารธนชาตมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

ประเภทนิติบุคคล บริษัทมหาชนจํากดั 

ประเภทธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ 

ทุนจดทะเบียน  99,136,649,030.00 บาท แบ่งออกเป็น 9,913,664,903 หุ้น  

มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท 

ทุนชาํระแล้ว  60,648,621,700.00 บาท แบ่งออกเป็น 6,064,862,170 หุ้ น  

มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท 

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ 444 อาคารเ อ็มบีเค ทาวเวอร์  ถนนพญาไท แขวงวังใหม ่ 

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ ข้อมลูทัว่ไปอ่ืน ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท่ี 1 

(2) คณะกรรมการและผู้ถอืหุ้นของธนาคารธนชาต 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการของธนาคารธนชาต ณ วนัท่ี 2 เมษายน 2562 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายบนัเทิง ตนัตวิิท กรรมการ 

2. นายณรงค์ จิวงักรู กรรมการ 

3. นายศภุเดช พนูพิพฒัน์ กรรมการ 

4. นางสาวสวุรรณภา สวุรรณประทีป กรรมการ 

5. นายสมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ กรรมการ 

6. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด์ กรรมการ 

7. นายวอลเตอร์ ทสั กรรมการ 
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รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

8. นายธนชาติ นุม่นนท์ กรรมการ 

9. นางสาวมกุดา ไพรัชเวทย์ กรรมการ 

10. นายวิลเลยีม จอร์จ ซาอิด กรรมการ 

11. นายอเลก็ซานเดอร์ ไคว เลพ็ ชอย กรรมการ 

12. นายประพนัธ์ อนพุงษ์องอาจ กรรมการ 

ทีม่า: หนงัสือรบัรองบริษัท ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วนัที ่2 เมษายน 2562 

รายช่ือคณะกรรมการของธนาคารธนชาตหลงัการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตจะเป็นไปตามท่ี 

มีการแตง่ตัง้ขึน้ตามความเหมาะสมในภายหลงั 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตก่อนและภายหลงัการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต (ภายใต้

สมมติฐานว่าผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทกุรายตกลงขายหุ้นท่ีถืออยู่ทัง้หมดในธนาคารธนชาต

ให้แก่ธนาคารทหารไทย) จะเป็นดงันี ้

ที่ 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นของธนาคารธนชาต 

(ณ วันที่ 4 เมษายน 2562) 
รายชื่อผู้ถอืหุ้นของธนาคารธนชาตภายหลงั 

การทาํรายการ 

รายชื่อ 
จาํนวนหุ้น  

(หุ้น) 

สัดส่วน 

การถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

รายชื่อ 
จาํนวนหุ้น  

(หุ้น) 

สัดส่วน 

การถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

1.  ทนุธนชาต 3,090,699,234 50.96 ธนาคาร 

ทหารไทย 

6,064,862,170 100.00 

2.  BNS 2,971,739,163 49.00 - - - 

3.  ผู้ ถือหุ้นราย

ยอ่ย 743 ราย 

2,423,773 0.04 - - - 

ทีม่า: รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จดัทําโดยบริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั ณ วนัที ่4 เมษายน 2562  
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4.3. สินทรัพย์ที่จะได้มาจากการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย  

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยจํานวนไม่เกิน 21,663,091,024 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละประมาณ 

20.1 - 23.3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุให้แก่ (1) ผู้ ถือ TSR (2) บุคคลในวงจํากดั และ (3) ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย โดยไม่รวม

โครงการ TMB Stock Retention Program ในครัง้นี)้ โดยข้อมลูทัว่ไปของธนาคารทหารไทยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

(1) ข้อมูลทั่วไปของธนาคารทหารไทย 

ชื่อบริษัท ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ประเภทนิติบุคคล บริษัทมหาชนจํากดั 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร 

ทุนจดทะเบียน  

(ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562) 

41,903,301,555.05 บาท แบ่งออกเป็น 43,851,893,110 หุ้น  

มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.95 บาท 

ทุนชาํระแล้ว  

(ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562) 

41,659,298,454.50 บาท 

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

(2) คณะกรรมการและผู้ถอืหุ้นของธนาคารทหารไทย 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการของธนาคารทหารไทยในปัจจบุนั 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายประสงค์ พนูธเนศ ประธานกรรมการ 

2. นายฟิลลปิ จี.เจ.อี.โอ. ดามสั ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 

3. นายปิติ ตณัฑเกษม ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการ 

4. พลเอกณฐัพล นาคพาณิชย์ กรรมการ 

5. นางแคทเธอรีน เป็ก เช็ง โล กรรมการ 

6. นายจมุพล ริมสาคร กรรมการ 

7. นายวอน นิเจล ริกเตอร์ กรรมการ 

8. นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ กรรมการ 
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รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

9. นายสงิหะ นิกรพนัธุ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

10. นายศิริพงษ์ สมบตัศิิริ กรรมการอิสระ 

11. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คงิ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

12. นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ทีม่า: www.set.or.th 

ทัง้นี ้ภายหลงัการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย โครงสร้างคณะกรรมการของธนาคารทหาร

ไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยเพ่ิมจํานวนกรรมการขึน้จากเดิม 12 ท่าน เป็น 14 ท่าน ซึ่งคาดว่า

โครงสร้างคณะกรรมการของธนาคารทหารไทยภายหลงัการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย จะ

เป็นดงันี ้
กรรมการ จาํนวน 

1. กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือจาก ING 2 ทา่น 

2. กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือจากทนุธนชาต 2 ทา่น 

3. กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือจากกระทรวงการคลงั 2ทา่น 

4. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 1 ทา่น 

5. กรรมการอ่ืนๆ (เช่น กรรมการอิสระ และ/หรือ บคุคลท่ีอาจได้รับ

เลอืกจากการเสนอช่ือโดยกองทพับก) 

7 ทา่น 

รวม 14 ท่าน 

 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของธนาคารทหารไทยก่อนและภายหลงัการซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทย 

(ภายใต้สมมติฐานวา่ (ก) ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารทหารไทยใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตาม TSR ครบทัง้

จํานวน (ข) บุคคลในวงจํากัดจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนในส่วนท่ีจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัดครบทัง้

จํานวน และ (ค) ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตจองซือ้หุ้ นสามญัเพ่ิมทุนในส่วนของการจัดสรรแบบ 

Preferential Public Offering ครบทัง้จํานวน) จะเป็นดงันี ้
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ที่ 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ของธนาคารทหารไทย 

(ณ วันที่ 24 เมษายน 2562) (1) 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ของธนาคารทหารไทย

ภายหลังการทาํรายการ 

รายชื่อ 

สัดส่วน

การถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

รายชื่อ 

สัดส่วน

การถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

1.  กระทรวงการคลงั 25.92 ING Bank N.V.(2) 21.26 

2.  ING Bank N.V. 25.02 ทนุธนชาต 20.43 

3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั(3) 10.13 กระทรวงการคลงั 18.41 

4.  South East Asia UK (Type C) 

Nominees Limited 

1.71 BNS 5.59 

5.  นางสมพร จงึรุ่งเรืองกิจ 1.41 บคุคลในวงจํากดั 2.89 

หมายเหต:ุ 

(1) ข้อมูลจาก www.set.or.th 

(2)  นบัรวมใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (THAI NVDR) จํานวนร้อยละ 4.88 ที่ ING 

Support Holding B.V. อาจเปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้ในอนาคต 

(3)  ING Support Holding B.V. ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (THAI NVDR) จํานวน 

ร้อยละ 4.88 

(3) การประกอบธุรกิจ 

ธนาคารทหารไทยก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2500 โดยมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดํารงตําแหน่งประธาน

กรรมการ โดยผู้ ถือหุ้ นส่วนใหญ่เป็นข้าราชการทหาร ต่อมา ธนาคารทหารไทยได้เข้าจดทะเบียนเป็น 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 23 ธันวาคม 2526 ต่อมาในเดือนกนัยายน  

ปี 2547 ธนาคารทหารไทยได้รวมกิจการกบัธนาคารดีบีเอส ไทยทน ุและบรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย ซึ่งการรวมกิจการดงักลา่งสง่ผลให้ธนาคารทหารไทยมีบริษัทประกัน และบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน

อยู่ในเครือ ทําให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจรมากขึน้ และต่อมาในเดือนธันวาคม 2550 ธนาคาร

ทหารไทยประสบความสาํเร็จในการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจํานวน 37,622 ล้านบาท โดยมีกลุม่ ING ซึ่งเป็นสถาบนั

การเงินจากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ามาเป็นพนัธมิตรรายใหม่ ทําให้ธนาคารทหารไทยมีฐานะทางการเงินท่ี

แข็งแกร่งมากยิ่งขึน้ 

ปัจจุบัน ธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ท่ีมีขนาดใหญ่อันดับท่ี 7 ของประเทศไทย โดยธนาคาร 

ทหารไทยเสนอผลติภณัฑ์เงินฝาก ผลติภณัฑ์สนิเช่ือบริการธุรกรรมทางการเงิน บริการด้านการค้าระหว่าง

ประเทศ ผลติภณัฑ์ประกนั บริการบตัรธุรกิจ บริการตวัแทนและธุรกิจหลกัทรัพย์ และบริการวาณิชธนกิจและท่ี

ปรึกษาการลงทุน ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต ผลิตภัณฑ์การลงทุน และบริการธนบดีธนกิจ (Wealth 

Management) ให้แก่ลกูค้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ กลุม่ลกูค้าธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม (SME) และกลุม่ลกูค้าบคุคล 

 



 

46 

 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารทหารไทยมีสาขาในประเทศทัง้หมด 416 สาขา (รวม ME by TMB 1 

สาขา) และสาขาในต่างประเทศ ได้แก่ สาขาหมู่เกาะเคย์แมน และสาขานครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี ้ยงัมีสํานกังานเขตลกูค้าประกอบการขนาดย่อม 55 แห่ง 

สํานกังานเขตสําหรับลกูค้าธุรกิจ 42 แห่ง และจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1 แห่ง โดยธนาคาร 

ทหารไทยยงัมีช่องทางบริการลกูค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking) ได้แก่ (1) ATM และ ADM  

(2) การให้บริการธุรกิจร้านค้าบตัร (Merchant Acquiring Business) (3) ช่องทางดิจิทลั (Digital Banking) เช่น 

TMB Internet Banking, TMB Touch, ME by TMB, TMB Business Click และ TMB Business Touch เป็นต้น 

(4) นิติบุคคลอื่นที่ธนาคารทหารไทยถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป(1) 

ลาํดับ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

จาํนวนหุ้นที่

จาํหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด (หุ้น) 

สัดส่วน

การ 

ถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

1.  บริษัท บริหารสนิทรัพย์พญาไท จํากดั(2) ธุรกิจการเงิน 107,000,000 100.00 

2.  บริษัท บริหารสนิทรัพย์พหลโยธิน จํากดั ธุรกิจการเงิน 2,500,000 100.00 

3.  บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  

ทหารไทย จํากดั 

ธุรกิจการเงิน 10,000,000 35.00 

4.  บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี 

จํากดั 

อสงัหาริมทรัพย์ 10,000 99.93 

5.  บริษัท เอ็น ดี กรุ๊ป ฟีดมิลล์ จํากดั ค้าปลกี/สง่ 120,000 25.00 

6.  บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จํากดั การบริการ 500,000 10.74 

7.  บริษัท เอ็มไทยเอสเตท จํากดั อสงัหาริมทรัพย์ 30,000,000 10.00 

8.  บริษัท ไทยเจริญผลอตุสาหกรรม จํากดั การผลติ 15,500 16.13 

9.  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จํากดั การบริการ 1,000,000 15.30 

10.  บริษัท เมืองค้าสง่ จํากดั การขนสง่ 22,000 10.00 

11.  บริษัท วิงกรุ๊ป จํากดั ผลติเสือ้ผ้าสาํเร็จรูป 9,000 25.00 

หมายเหต:ุ 

(1) ข้อมูลจากแบบ 56-1 ประจําปี 2561 

(2) บริษัทจดทะเบียนเลิกบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์ในวนัที ่26 ธนัวาคม 2561  
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(5) ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญของธนาคารทหารไทย 

สรุปฐานะทางการเงิน  

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่  

31มีนาคม 

2562 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 16,531 17,872 15,234 11,678 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 113,858 112,534 113,522 104,248 

สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 10,460 8,674 7,916 7,980 

เงินลงทนุสทุธิ 62,985 61,305 73,477 84,223 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ - - 4,577 4,637 

เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูค้าและดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 569,268 619,373 654,040 656,846 

ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ 1,506 2,214 2,614 2,688 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 12,383 12,071 11,876 11,741 

คา่ความนิยมและสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนอ่ืนสทุธิ 1,704 2,132 2,592 2,608 

สนิทรัพย์อ่ืน 8,620 7,698 5,864 5,574 

รวมสินทรัพย์ 797,316 843,872 891,713 892,224 

เงินรับฝาก 598,948 611,430 649,568 661,287 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  45,417 60,349 64,267 51,266 

หนีส้นิจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 4,032 3,665 3,505 5,018 

หนีส้นิทางการเงินท่ีกําหนดให้แสดงด้วยมลูคา่

ยตุิธรรม 
362 386 397 401 

หนีส้นิตราสารอนพุนัธ์ 10,728 8,559 7,328 7,139 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 39,874 33,352 35,124 34,852 

ประมาณการหนีส้นิจากการโอนทรัพย์สนิรอ

การขาย 
1,657 - - - 

ประมาณการหนีส้นิสาํหรับผลประโยชน์ของ

พนกังาน 
1,453 1,301 1,221 1,584 

ประมาณการหนีส้นิอ่ืน 701 544 630 646 

รายได้รอการตดัภาษี 218 18,908 17,594 17,334 

หนีส้นิอ่ืน 10,078 15,523 13,302 12,302 

รวมหนีส้ิน 713,468 754,016 792,934 791,830 
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รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่  

31มีนาคม 

2562 

ทนุจดทะเบียน 41,903 41,903 41,903 41,903 

ทนุท่ีออกและชําระเต็มมลูคา่ 41,617 41,648 41,659 41,659 

สว่นเกิน(ตํ่ากวา่)มลูคา่หุ้น 325 379 404 404 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 5,278 5,097 4,811 4,829 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม 36,502 42,731 51,905 53,501 

สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 83,723 89,856 98,779 100,394 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 125 - - - 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 83,848 89,856 98,779 100,394 

งบกําไรขาดทนุ 

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม 

2562 

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 24,761 24,734 24,497 6,236 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ 7,997 10,586 9,338 1,722 

รายได้จากการดาํเนินงานอ่ืนๆ 2,465 2,119 14,208 558 

รายได้จากการดาํเนินงาน 35,223 37,439 48,042 8,517 

คา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ  16,589 17,792 17,475 4,738 

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการ

ด้อยคา่ 
8,649 8,915 16,100 1,839 

รวมค่าใช้จ่าย 25,238 26,707 33,575 6,577 

EBIT 9,984 10,732 14,467 1,940 

ภาษีเงินได้ 1,740 2,004 2,866 361 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 8,244 8,728 11,601 1,579 

ส่วนของกาํไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถอืหุ้น

บริษัทใหญ่ 
8,226 8,687 11,601 1,579 

สว่นของกําไร (ขาดทนุ) ท่ีเป็นของสว่นได้เสยีท่ี

ไมม่ีอํานาจควบคมุ 
- - - - 

กําไรตอ่หุ้น (บาท) 0.1879 0.1982 0.2646 0.0360 

ทีม่า: งบการเงินรวมของธนาคารทหารไทย 
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(6) ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงนิของธนาคารทหารไทยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบการเงนิรวม

เสมือนของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต ภายหลังการรวมกิจการฯ ณ วันที่  31 ธันวาคม 

2561 

ธนาคารทหารไทยได้จดัทํางบการเงินรวมเสมือนของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตภายหลงัการ

รวมกิจการฯ โดยอ้างอิงจากงบของธนาคารทหารไทย สําหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

และงบการเงินเสมือนของธนาคารธนชาต สําหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพ่ือสะท้อน

ภาพภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งเป็นงบการเงินรวมเสมือนท่ีจัดทําโดยธนาคารทหารไทยและได้รับ

ความเช่ือมัน่ในมาตรฐานการจดัทําโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากัด ทัง้นี ้งบการเงินรวม

เสมือนไมไ่ด้เป็นเคร่ืองชีว้ดัผลการดําเนินงานซึง่เกิดขึน้จริง เน่ืองจากข้อมลูทางการเงินรวมเสมือนได้จดัทํา

ขึน้โดยใช้ข้อสมมติฐานท่ีเป็นเหตกุารณ์ซึง่ไมไ่ด้เกิดขึน้ ณ เวลานัน้ ๆ โดยรายละเอียดท่ีสาํคญัในงบการเงิน

ของธนาคารทหารไทย เปรียบเทียบกบังบการเงินรวมเสมือนของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต 

ภายหลงัการรวมกิจการ สามารถสรุปได้ดงันี ้

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ธนาคารทหารไทย  

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 

ธนาคารทหารไทย

และธนาคารธนชาต 

ภายหลังการรวม

กิจการฯ 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ  

 

 

สินทรัพย์  

 

 

เงินสด 15,234  26,246  72.3  

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 113,522 193,744 70.7  

เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 685,793 1,446,080 110.9  

รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 687,102  1,448,034  110.7  

รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ

สทุธิ 

654,040 1,334,627 104.1 

ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ  2,614  4,247  62.5  

คา่ความนิยมและสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนอ่ืนสทุธิ 2,592  25,285  875.5  

รวมสินทรัพย์ 891,713  1,860,556 108.6 

 

 

 

 

หนีส้นิ  

 

 

เงินรับฝาก  649,568  1,403,301  116.0  

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 64,267  106,185  65.2  

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืมสทุธิ 35,124  78,490  123.5  

รวมหนีส้ิน 792,934  1,655,242  108.7  
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รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ธนาคารทหารไทย  

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 

ธนาคารทหารไทย

และธนาคารธนชาต 

ภายหลังการรวม

กิจการฯ 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 

 

ส่วนของเจ้าของ  

 

 

ทนุท่ีออกและชําระแล้วและสว่นเกินมลูคา่หุ้น 42,063  148,598  253.3  

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 4,811  4,811  - 

กําไรสะสม 51,905  51,905  - 

รวมส่วนของธนาคาร 98,779  205,314  107.9  

รวมส่วนของเจ้าของ 98,779 205,314 107.9 

รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 891,713  1,860,556  108.6  

 

 

 

 

งบแสดงกาํไรขาดทุน  

 

 

รายได้ดอกเบีย้ 35,128  77,754  121.3  

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 24,497  51,737  111.2  

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ 9,338  14,212  52.2  

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 48,042  82,029  70.7  

รวมคา่ใช้จา่ยจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 17,475  35,399  102.6  

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการ 

ด้อยคา่ 

16,100 20,565 27.7 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 14,467  26,064  80.2  

กําไรสาํหรับปี 11,601  21,924  89.0  

 

 

 

 

รวมกําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สทุธิ

จากภาษีเงินได้ 

(48) (1,031) 2,047.9 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 11,554  20,893  80.8  

  

 

 

สัดส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ  

 

 

อตัราผลตอบแทนจากสนิเช่ือ 4.9% 5.1%  

อตัราดอกเบีย้จ่าย 1.4% 1.5%  

สว่นตา่งรายได้ดอกเบีย้ 2.9% 2.9%  

อตัราสว่นต้นทนุตอ่รายได้ 36.0% 43.2%  

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.26 0.21  
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รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ธนาคารทหารไทย  

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 

ธนาคารทหารไทย

และธนาคารธนชาต 

ภายหลังการรวม

กิจการฯ 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 

 

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ 1.4% 1.2%  

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 12.4% 10.7%  

อตัราสว่นเงินให้สนิเช่ือตอ่เงินรับฝาก 105.6% 98.7%  

อตัราสว่นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่เงินให้สนิเช่ือ 4.7% 3.8%  

อตัราสว่นสนิเช่ือด้อยคณุภาพ 2.8% 2.4%  

อตัราสว่นสาํรองฯ ตอ่สนิเช่ือด้อยคณุภาพ 152.0% 139.9%  

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ีหนึง่ 13.6% 13.7%   

อตัราสว่นเงินกองทนุรวมตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 17.5% 17.7%   

ทีม่า: ธนาคารทหารไทย 

หลกัเกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวมเสมือนของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต ภายหลงัการรวมกิจการฯ 

ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนีอ้้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมเสมือนที่จดัทําโดยธนาคารทหารไทยและได้รับความเชื่อมัน่ในมาตรฐานการ

จดัทําโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั ซ่ึงจดัทําข้ึนโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของธนาคารทหารไทย

และธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยของธนาคารธนชาต สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่แสดงรายการซ้ือ

ธนาคารธนชาตภายหลงัการปรบัโครงสร้างโดยธนาคารทหารไทยเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เสร็จส้ินแล้ว ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 สําหรบัการ

นําเสนองบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมเสมือน และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 สําหรบัการนําเสนองบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือน 

1) การจําหน่ายกิจการทีไ่ม่ได้โอนมา  

ธนาคารธนชาตจะจําหน่ายบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางส่วน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการปรบัโครงสร้างฯ โดยเงินลงทุนที่ถูกจําหน่าย

เหล่านีไ้ด้ปรบัปรุงกบัรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เนือ่งจากเป็นไปตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดไว้ก่อนการซ้ือธุรกิจ โดยธนาคาร

ทหารไทยจะเข้าซ้ือธนาคารธนชาตทนัทีหลงัจากที่ธนาคารธนชาตจําหน่ายกิจการที่ไม่ได้โอนมาออกไปและได้รับส่ิงตอบแทนจาก

การจําหน่ายกิจการเหล่านัน้แล้ว 

2) การซ้ือ บลจ.ธนชาต ของธนาคารทหารไทย โดยมีเจตนาทีจ่ะขายออกไป 

ผู้บริหารธนาคารทหารไทยมีความตัง้ใจที่จะรับโอนกิจการของ บลจ.ธนชาต โดยมีเจตนาที่จะขายออกไป ธนาคารทหารไทยจึง

แสดงมูลค่าเงินลงทุนใน บลจ.ธนชาต ด้วยมูลค่าเสมือนมูลค่ายุติธรรม และจดัประเภทรวมในรายการสินทรัพย์อืน่ และงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนไม่รวมผลการดําเนินงานของ บลจ.ธนชาต เพือ่สะท้อนผลการดําเนินงานของธุรกิจที่คงอยู่ รายการ

ระหว่างกนักบั บลจ.ธนชาต จะถือเป็นรายการกบับคุคลภายนอกและไม่มีการตดัรายการระหว่างกนั 

3) ค่าเสือ่มราคาจากการตีราคาเพ่ิมข้ึนของอาคารทีมี่ไว้เพือ่ใช้ประโยชน์ภายในกิจการ 
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จากสมมติฐานสําหรับการจดัทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนว่าการรวมธุรกิจเสร็จส้ิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 ผลการ

ดําเนินงานของธนาคารธนชาตภายหลงัการปรบัโครงสร้างจึงได้รวมค่าเสือ่มราคาทีเ่พ่ิมข้ึนจากการตีราคามูลค่ายติุธรรมของอาคาร

ทีมี่ไว้เพือ่ใช้ประโยชน์ภายในกิจการ ซ่ึงคํานวณโดยการหารมูลค่ายติุธรรมทีเ่พ่ิมข้ึนด้วยอายกุารให้ประโยชน์คงเหลือตามที่แสดงใน

รายงานการประเมินราคา 

4) โครงสร้างการจดัหาเงินเพือ่การซ้ือธุรกิจของธนาคารทหารไทย 

อ้างอิงถึงสมมติฐานสําหรับการจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือนว่าการรวมธุรกิจเสร็จส้ิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนีจึ้งได้สะท้อนธุรกรรมการจดัหาเงินเพือ่นํามาจ่ายส่ิงตอบแทนจากการซ้ือธุรกิจ ดงัต่อไปนี ้

-  การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจํานวน 25,000 ล้านบาท 

-  การออกหุ้นจดัสรรให้กบัผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (right offering) และการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจํากดั 

(private placement) จํานวน 48,900 ล้านบาท 

-  การออกหุ้นเพือ่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต โดยมีมูลค่ายติุธรรมเท่ากบั 57,635 ล้านบาท 

-  จํานวนทีเ่หลือมาจากการใช้สภาพคล่องของธนาคารทหารไทยเอง 

ตามสมมติฐานสําหรับการจดัทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนว่าการรวมธุรกิจเสร็จส้ิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 ผลการ

ดําเนินงานของ Merged Bank หลงัรวมธุรกิจได้สะท้อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ โดยคํานวณจากอตัรา

ดอกเบีย้ทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนสทุธิจากภาษีเงินได้ทีเ่กีย่วข้องทัง้นี ้ส่ิงตอบแทนจ่ายข้างต้นและข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนีย้งัไม่ได้

สะท้อนถึงค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัหาเงิน 

5) การระบสิุนทรพัย์ไม่มีตวัตนและค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ 

สินทรพัย์ไม่มีตวัตนและค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจนีคํ้านวณจากผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนที่จ่ายไปหรือคาดว่าจะต้องจ่าย

ให้กบัผู้ขายและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ปรับปรุงแล้วของธนาคารธนชาตภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ และหนีสิ้นภาษีเงินได้รอตดั

บญัชีทีเ่กีย่วข้อง 

เนือ่งจากข้อมูลเกีย่วกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรพัย์ไม่มีตวัตนทีร่ะบไุด้จากการรวมธุรกิจยงัอยู่ในระหว่างการจดัทํา ดงันัน้ รายการ

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนจึงได้แสดงรวมกบัค่าความนิยม ด้วยเหตุนี้งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนนี้จึงยงัไม่ได้สะท้อนค่าตัด

จําหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตวัตนดงักล่าว 

เนือ่งจากการปันส่วนราคาซ้ือยงัไม่แล้วเสร็จ ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจจะแตกต่างจากทีแ่สดงรวมอยู่ในข้อมูลทางการเงินรวม

เสมือน ดงันัน้ ธนาคารทหารไทยจึงไม่สามารถให้ความเชือ่มัน่ได้ว่าผลจากการปันส่วนราคาซ้ือเมือ่แล้วเสร็จจะไม่เปลี่ยนแปลงจาก

การปันส่วนเบือ้งต้นทีแ่สดงอยู่ในข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนี ้ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม (Supplementary information) 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมเสมือนสําหรบัปีส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ได้รวมรายการต่อไปนี ้

- กําไรจากเงินลงทนุได้รวมกําไรทีเ่กิดจากการสูญเสียการควบคมุในบริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนทหารไทย จํากดัจํานวน 11,852 

ล้านบาท 

- หนีสู้ญ หนีส้งสยัจะสูญ และผลขาดทนุจากการด้อยค่า ได้รวมรายการการตัง้สํารองเพ่ิมเติมประมาณ 5,000 ล้านบาท เพือ่รองรับ

การเปลีย่นแปลงเกณฑ์การวดัมูลค่า 

- ภาษีเงินได้ได้รวมการใช้ประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทนุทางภาษีของธนาคารธนชาตทีไ่ม่ได้รบัรู้เป็นสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตดั

บญัชีจํานวน 4,742 ล้านบาท  
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5. เกณฑ์ที่ใช้กาํหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน  

การกําหนดมลูคา่สิง่ตอบแทนท่ีใช้ในการทํารายการ จะคํานวณจากเกณฑ์การกําหนดราคาตามท่ีระบใุนสญัญา

ท่ีเก่ียวข้อง โดยทนุธนชาตและธนาคารทหารไทยจะมีมติคณะกรรมการ เพ่ือประกาศราคาซือ้ขายท่ีจะใช้ในการ

ทํารายการก่อนวนัท่ีทํารายการ (“ราคาซือ้ขาย”) ซึง่อาจมีการปรับราคาซือ้ขายท่ีเก่ียวข้องของแตล่ะรายการภาย

หลงัจากวนัท่ีทํารายการ โดยมีเกณฑ์การกําหนดราคา ดงันี ้

5.1 เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น 

ธนาคารธนชาตกําหนดหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดราคาซือ้ขายท่ีใช้ในการทํารายการปรับโครงสร้างบริษัทย่อย

และบริษัทอ่ืนท่ีจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุรายตามสดัสว่นการถือหุ้น ดงันี ้

5.1.1 บริษัทย่อยที่ธนาคารธนชาตถอืหุ้นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

บริษัทยอ่ยภายใต้การปรับโครงสร้างฯ ท่ีธนาคารธนชาตถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด มีจํานวนทัง้สิน้ 3 บริษัท ประกอบด้วย ธนชาตประกนัภยั บล.ธนชาต และ บบส.ทีเอส 

เกณฑ์การกําหนดราคาซือ้ขายต่อหุ้นเบือ้งต้นในวันท่ีทํารายการ (Initial Price) สําหรับธนชาตประกันภัย  

บล.ธนชาต และ บบส.ทีเอส จะกําหนดจากมลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้นท่ีอ้างอิงข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินฉบบั

ลา่สดุท่ีผา่นการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทนัน้ ๆ 

ภายหลงัวนัท่ีทํารายการ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทนัน้ ๆ จะทําการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและ 

ผลประกอบการจนถึงวนัสิน้สดุรอบเดือนสดุท้ายก่อนวนัท่ีทํารายการ เพ่ือใช้ในการกําหนดราคาซือ้ขายต่อหุ้น

สดุท้าย (Final Price) โดยราคาสดุท้ายอาจมีมลูคา่สงูกวา่หรือตํ่ากวา่ราคาเบือ้งต้นในวนัท่ีทํารายการ  

เง่ือนไขการปรับราคาและชําระเงินสาํหรับการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยท่ีปรับโครงสร้าง 

1) กรณีท่ีราคาเบือ้งต้นท่ีชําระในวนัท่ีทํารายการมีมลูค่าสงูกว่าราคาสดุท้าย ธนาคารธนชาตจะจ่ายคืนเงิน

ส่วนต่างให้กับผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตท่ีซือ้หุ้นบริษัทย่อยดงักล่าว โดยในส่วนของผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

ธนาคารธนชาตจะจ่ายคืนเงินสว่นต่างให้แก่ทนุธนชาต เพ่ือให้ทนุธนชาตดําเนินการจ่ายคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้น

รายยอ่ยท่ีซือ้หุ้นบริษัทยอ่ยดงักลา่วตอ่ไป  

2) กรณีท่ีราคาเบือ้งต้นท่ีชําระในวนัท่ีทํารายการมีมูลค่าตํ่ากว่าราคาสดุท้าย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จะชําระเงิน

สว่นตา่งให้กบัธนาคารธนชาต ทัง้นี ้ทนุธนชาตจะจ่ายเงินสว่นตา่งให้แก่ธนาคารธนชาตในสว่นของผู้ ถือหุ้น

รายยอ่ยของธนาคารธนชาตท่ีซือ้หุ้นบริษัทยอ่ยดงักลา่ว 
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5.1.2 บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ราชธานีเป็นบริษัทย่อยท่ีธนาคารธนชาตถือหุ้นร้อยละ 65.18 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดและเป็น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ก่อนวนัท่ีทํารายการ ธนาคารธนชาตจะปรับโครงสร้างโดยการขายหุ้น

ของ SPV1 ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจะจัดตัง้ขึน้เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะท่ีธนาคารธนชาตจะถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 

100.00 ให้แก่ทนุธนชาต และ BNS โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดราคาซือ้ขายจะกําหนดจากมลูค่าตามบญัชีต่อ

หุ้นท่ีอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินฉบบัล่าสุดของ SPV1 ท่ีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดย 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต หรือมลูค่าของทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแล้วของ SPV1 ในกรณีท่ีไม่มีตวัเลข

ทางการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบญัชี 

จากนัน้ ในวนัท่ีทํารายการธนาคารธนชาตจะขายหุ้นของราชธานีให้แก่ SPV1 และผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร

ธนชาตตามสดัสว่นการถือหุ้นในธนาคารธนชาต โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดราคาซือ้ขายราชธานีจะเท่ากับ 

ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของหุ้ นราชธานีย้อนหลัง 30 วันทําการซือ้ขายหลักทรัพย์  

ก่อนวนัท่ีทํารายการ 6 วนั (T-6) คณูด้วยจํานวนหุ้นท่ีซือ้ขาย 

5.1.3 บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

บริษัทอ่ืนภายใต้การปรับโครงสร้างฯ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย

เป็นผู้ ถือหุ้น มีจํานวน 2 บริษัท ประกอบด้วย เอ็มบีเค ซึ่งธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 

9.90 และปทมุไรซมิล ซึ่งธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 9.81 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

แล้วทัง้หมด  

เกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดราคาซือ้ขายหุ้ นของบริษัทอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ภายใต้การปรับโครงสร้างฯ จะเทา่กบัร้อยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉลีย่ถว่งนํา้หนกัของหุ้นดงักลา่วย้อนหลงั 30 

วนัทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ก่อนวนัท่ีทํารายการ 6 วนั (T-6) คณูด้วยจํานวนหุ้นท่ีซือ้ขาย 

5.1.4 บริษัทที่ปรับโครงสร้างโดยผ่านการเสนอขายหุ้นให้แก่ SPV2   

บริษัทท่ีปรับโครงสร้างโดยผา่นการเสนอขายหุ้นให้แก่ SPV2 มีจํานวนทัง้สิน้ 6 บริษัท ประกอบด้วย (1) บริษัทท่ี

ธนาคารธนชาตถือหุ้นบางสว่น จํานวน 2 บริษัท ได้แก่ ซีคอน และ อายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งธนาคารธนชาตถือหุ้น 

ร้อยละ 4.53 และ 6.00 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ตามลําดบั และ (2) บริษัทย่อยท่ีธนาคาร 

ธนชาตถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด จํานวน 4 บริษัท ได้แก่ ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง  

สคิบเซอร์วิส ธนชาตแมเนจเม้นท์ และธนชาตเทรนน่ิง 

ทัง้นี ้ก่อนวนัท่ีทํารายการ ธนาคารธนชาตจะปรับโครงสร้างโดยการขายหุ้นบริษัทดงักลา่วข้างต้นให้ SPV2 ซึ่ง

เป็นบริษัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะท่ีธนาคารธนชาตจะถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 

โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดราคาซือ้ขายประกอบด้วย 
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• หุ้นของอายิโนะโมะโต๊ะ : กําหนดจากราคาทนุทางบญัชีท่ีธนาคารธนชาตได้มาซึ่งหุ้นของอายิโนะโมะโต๊ะ

จากธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้ นท่ีอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตาม 

งบการเงินฉบบัลา่สดุท่ีผา่นการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของอายิโนะโมะโต๊ะ 

• หุ้นของซีคอน : กําหนดจากมลูคา่ตามบญัชีต่อหุ้นท่ีอ้างอิงข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินประจําปีฉบบั

ลา่สดุท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของซีคอนหลงัหกัด้วยเงินปันผลจ่าย 

• หุ้นของธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง สคิบเซอร์วิส ธนชาตแมเนจเม้นท์ และธนชาตเทรนน่ิง : กําหนดจากมลูค่าตาม

บญัชีต่อหุ้นท่ีอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินฉบบัล่าสดุท่ีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดย

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัท ทัง้นี ้หากสคิบเซอร์วิส มีสว่นของผู้ ถือหุ้นติดลบในวนัท่ีทํารายการ ให้

กําหนดราคาซือ้ขายท่ี 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน)  

จากนัน้ ในวนัท่ีทํารายการ ธนาคารธนชาตจะขายหุ้นของ SPV2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุรายตาม

สดัส่วนการถือหุ้นต่อไป โดยเกณฑ์ในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นของ SPV2 จะกําหนดจากมูลค่าของ 

เงินลงทนุรวมในซีคอน อายิโนะโมะโต๊ะ ธนชาตกรุ๊ปลสีซิ่ง สคิบเซอร์วิส ธนชาตแมเนจเม้นท์ และธนชาตเทรนน่ิง 

ท่ี SPV2 ซือ้จากธนาคารธนชาต 

5.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต 

ราคาซือ้ขายตอ่หุ้นในวนัท่ีทํารายการ (Initial Price) ของธนาคารธนชาตจะกําหนดจาก 

(1) มลูคา่ทางบญัชีของธนาคารธนชาตตามงบการเงินรวม  

(2) บวกด้วย กําไรจากการขายบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนภายใต้การปรับโครงสร้างฯ 

(3) บวกด้วย มลูคา่สว่นเพ่ิม 9,245 ล้านบาท 

(4) หักด้วย มลูคา่ทางบญัชีของธนชาตโบรกเกอร์ ตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต 

(5) หักด้วย มลูคา่ทางบญัชีของ บลจ.ธนชาต ตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต 

(6) หารด้วย จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกและชําระแล้วทัง้หมดของธนาคารธนชาต 

โดยอ้างอิงข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินรวมฉบบัลา่สดุของธนาคารธนชาตท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตของธนาคารธนชาต และข้อมลูผลประกอบการรวมของธนาคารธนชาตในเดือนถดัไปภายหลงั

จากวันท่ีสิน้สุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีจัดทําโดยฝ่ายจัดการของธนาคารธนชาต

(Management Account) และหกัด้วยส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลกัการกันเงินสํารองตามมาตรฐาน

รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS9) (ถ้ามี)  

โดยภายหลงัวนัท่ีทํารายการ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของธนาคารธนชาตจะทําการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน

ของงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบล่าสดุดงักล่าวของธนาคารธนชาตภายหลงัจากวนัท่ีสิน้สดุงบการเงินฉบบั

ตรวจสอบลา่สดุดงักล่าวจนถึงวนัสิน้สดุรอบเดือนสดุท้ายก่อนวนัท่ีทํารายการเพ่ือใช้ในการคํานวณราคา และ

ปรับปรุงด้วยกําไรสทุธิเฉลีย่ตอ่วนัของธนาคารธนชาต บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม
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ถึงวนัสิน้สดุรอบเดือนสดุท้ายก่อนวนัท่ีทํารายการ คณูด้วยจํานวนวนัตัง้แตว่นัแรกของเดือนจนถึงวนัท่ีทํารายการ 

เพ่ือใช้ในการปรับราคาสดุท้าย (Final Price) ตามเกณฑ์การกําหนดราคาตอ่ไป 

หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ในเดือนธันวาคม 2562 จะใช้งบการเงินรวมของธนาคารธนชาตสิน้สดุวนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และข้อมลูผลประกอบการรวมของธนาคารธน

ชาต ซึง่จดัทําโดยฝ่ายจดัการของธนาคาร สําหรับรอบเดือนตลุาคม 2562 เพ่ืออ้างอิงการกําหนดราคาเบือ้งต้น 

และจะใช้งบการเงินรวมของธนาคารธนชาตสิน้สดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต บวกด้วยกําไรสทุธิเฉลี่ยต่อวนัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคมถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 คณูกับ

จํานวนวนัตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 จนถึงวนัท่ีทํารายการ เพ่ืออ้างอิงการกําหนดราคาสดุท้าย 

เงื่อนไขการปรับราคาและชาํระเงนิสาํหรับการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต 

การปรับราคาและชําระเงินสาํหรับราคาขายหุ้นธนาคารธนชาตในสว่นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารธนชาต 

ได้แก่ ทนุธนชาต และ BNS จะพิจารณาจาก มลูคา่สว่นตา่งของราคาเบือ้งต้นและราคาสดุท้ายของราคาขายหุ้น

ธนาคารธนชาต กบัมลูคา่สว่นตา่งของราคาซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย ณ วนัท่ีทํารายการ และ

ราคาซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย ตามเกณฑ์กําหนดราคาซือ้หุ้นสามญัของธนาคารทหารไทยโดย

อ้างอิงข้อมูลทางการเงินของธนาคารทหารไทยตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุดโดยผู้ สอบบัญชีรับ

อนญุาตของธนาคารทหารไทย บวกด้วยกําไรสทุธิเฉลี่ยต่อวนัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 

2562 คณูกบัจํานวนวนัตัง้แต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวนัท่ีทํารายการ เพ่ืออ้างอิงการกําหนดราคาสดุท้าย 

เพ่ือชําระสว่นตา่งของมลูคา่ขายหุ้นธนาคารธนชาตและมลูค่าซือ้หุ้นธนาคารทหารไทยระหว่างผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

และธนาคารทหารไทยตอ่ไป 

สาํหรับเง่ือนไขการปรับราคาการขายหุ้นธนาคารธนชาต และการชําระเงินสําหรับผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร

ธนชาต ปรากฏดงันี ้

1) กรณีท่ีมลูคา่ตามราคาเบือ้งต้นตํา่กวา่ราคาสดุท้ายของราคาขายหุ้นธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทยจะ

จ่ายเงินสว่นตา่งให้กบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตท่ีขายหุ้นธนาคารธนชาต  

2) กรณีท่ีมลูคา่ตามราคาเบือ้งต้นสงูกวา่ราคาสดุท้ายของราคาขายหุ้นธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทยจะ

ยกประโยชน์ให้กบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาตท่ีขายหุ้นธนาคารธนชาตดงักลา่ว 

5.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย 

ราคาซือ้ขายตอ่หุ้นสาํหรับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยในวนัท่ีทํารายการ จะกําหนดจาก 

(1) เท่ากับ 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของธนาคารทหารไทย โดยอ้างอิงข้อมลูทางการเงินตามงบการเงิน

รวมฉบบัลา่สดุของธนาคารทหารไทยท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของธนาคารทหารไทย และ

ข้อมลูผลประกอบการรวมของธนาคารทหารไทยในเดือนถดัไปภายหลงัจากวนัท่ีสิน้สดุของงบการเงินฉบบัลา่สดุ

ดงักลา่ว ซึง่เป็นข้อมลูท่ีจดัทําโดยฝ่ายจดัการของธนาคารทหารไทย (Management Account) 
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(2) บวกด้วย เงินระดมทนุจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม TSR ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมของธนาคารทหารไทย ตามวิธีการและขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ 

(3) หักด้วย สว่นปรับปรุงของผลกระทบจากหลกัการกนัเงินสํารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 

เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS9) 

(4) หารด้วย จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกและชําระแล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย ภายหลงัการจัดหาแหล่ง

เงินทนุจากการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารทหารไทยผา่น TSR 

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชาํระเงนิ  

เน่ืองจากการกําหนดมลูคา่สิง่ตอบแทนท่ีใช้ในการทํารายการ จะคํานวณจากเกณฑ์การกําหนดราคาตามท่ีระบุ

ในสญัญาท่ีเก่ียวข้อง และใช้ข้อมลูทางการเงินซึง่อ้างอิงตามงบการเงินฉบบัลา่สดุท่ีผ่านการตรวจสอบหรือสอบ

ทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และ/หรือข้อมลูราคาตลาดท่ีเก่ียวข้องจนถึงวนัท่ีทํารายการ แล้วแต่กรณี โดยท่ี

ทนุธนชาตและธนาคารทหารไทยจะมีมติคณะกรรมการ เพ่ือประกาศราคาซือ้ขายท่ีใช้ในการทํารายการก่อนวนัท่ีทํา

รายการ โดยชําระค่าตอบแทนเป็นเงินสด ดงันัน้ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นของทุนธนชาตมีข้อมูลประกอบการพิจารณา 

การคํานวณราคาซือ้ขายท่ีจะใช้ในการทํารายการตามเกณฑ์การกําหนดราคาท่ีระบใุนสญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัของ

ธนาคารธนชาตและสญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย โดยอ้างอิงข้อมลูทางการเงินตามงบ

การเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ฉบบัท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และอ้างอิง

ข้อมลูตามราคาตลาด ภายใต้สมมติฐานว่า หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ารวมของ 

สิง่ตอบแทนจะปรากฏดงันี ้

6.1. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการปรับโครงสร้างฯ 

ภายใต้สมมติฐานว่า หากวันท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 การคํานวณมูลค่ารวมของสิ่งตอบ

แทนท่ีธนาคารธนชาตจะได้รับจากการขายบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืน จะเทียบเท่ากบั 29,175 ล้านบาท และประมาณ

การภาษีท่ีต้องชําระเทียบเทา่กบั 2,552 ล้านบาท โดยมลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนท่ีทนุธนชาตจะใช้ในการซือ้หุ้นของ

บริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนในการปรับโครงสร้างฯ จะเทียบเทา่กบั 14,868 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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บริษัทย่อยและ

บริษัทอื่นที่ปรับ

โครงสร้าง 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเทยีบเท่า 

หากวันที่ทาํรายการเกดิขึน้ ณ 31 ธันวาคม 2561 

ราคาต่อหุ้น 

(บาทต่อหุ้น) 

มูลค่ารวมที่ 

TBANK จะขาย 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารวมที่ 

TCAP จะซือ้ตาม

สัดส่วน 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารวมที่ 

TCAP จะซือ้ผ่าน

บัญชี "ทุนธนชาต

เพื่อเสนอขายต่อ

ผู้ถอืหุ้นรายย่อย

ของธนาคาร 

ธนชาต" 

(ล้านบาท) 

TNI 10.40 5,128 2,613 2.05 

TNS 1.33 2,206 1,124 0.88 

TSAMC 12.32 2,463 1,255 0.98 

THANI 4.59 11,304 5,7612/ 4.52 

SPV1 10.00 1 0.5 - 

MBK 19.83 3,327 1,695 1.33 

PRG 11.77 693 353 0.28 

SPV2 1/ 10.00 4,054 2,066 1.62 

รวม 29,175 14,868 11.66 

หมายเหต:ุ  1/  มูลค่าทีธ่นาคารธนชาตจะขายหุ้น SPV2 เท่ากบัผลรวมของเงินลงทนุรวมในซีคอน อายิโนะโมะโต๊ะ ธนชาตกรุ๊ปลีสซ่ิง 

สคิบเซอร์วิส ธนชาตแมเนจเม้นท์ และธนชาตเทรนน่ิง ที ่SPV2 ทีซ้ื่อจากธนาคารธนชาต 

  ราคาทนุทางบญัชีของหุ้นอายิโนะโมะโต๊ะที่ธนาคารธนชาตได้มาจากธนาคารนครหลวงไทย เท่ากบั 3,423 ล้านบาท 

ซ่ึงมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทางบญัชีตามงบการเงินงวดปีล่าสุด ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ของอายิโนะโมะโต๊ะ ตาม

สดัส่วนการถือหุ้นโดยธนาคารธนชาต ซ่ึงเท่ากบั 2,428 ล้านบาท 

 2/  ทุนธนชาตไม่ได้เข้าซ้ือหุ้นของราชธานีโดยตรง แต่จะลงทุนในราชธานีผ่าน SPV1 ซ่ึงทุนธนชาตจะเป็นผู้ถือหุ้นของ 

SPV1 ในสดัส่วนร้อยละ 50.98 ของ SPV1 และ SPV1 จะซ้ือหุ้นของราชธานี คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.96 ของมูลค่า

รวมของหุ้นของราชธานีทีธ่นาคารธนชาตจะขาย ดงันัน้ ทุนธนชาตจะลงทุนในหุ้นของราชธานีทางอ้อม คิดเป็นมูลค่า

เทียบเท่ากบั 5,761 ล้านบาท 

6.2. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต 

ภายใต้สมมติฐานวา่ หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 การคํานวณราคาซือ้ขายหุ้นสามญัของ

ธนาคารธนชาต ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การกําหนดราคาท่ีระบุในสญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต และ

ปรับปรุงด้วยมลูคา่ท่ีดินและอาคารตามราคาท่ีตีใหมต่ามมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์จากการประเมินราคาท่ีดินและ

อาคารครัง้ล่าสุดโดยผู้ประเมินราคาท่ีดินอิสระซึ่งเกิดขึน้ในปี 2562 จะมีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการขาย 

หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตเทียบเทา่กบั 158,371 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากบั 26.11 บาทต่อหุ้น โดยทนุธนชาตจะ

เสนอขายหุ้นทัง้หมดของธนาคารธนชาตท่ีทนุธนชาตถือหุ้นอยู่ จํานวน 3,090,699,234 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.96 
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ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารธนชาต ดงันัน้ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการขายหุ้นสามญัของ

ธนาคารธนชาตของทนุธนชาต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จะเทียบเทา่กบั 80,707 ล้านบาท  

6.3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย 

มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยของทุนธนชาต ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 จะเทียบเท่ากบัไม่เกิน 45,200 ล้านบาท ทัง้นีธ้นาคารทหารไทยจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ทนุธนชาต

ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้นของ 

ธนาคารธนชาต 

จาํนวนหุ้นที่จดัสรร 

ทนุธนชาต ไม่ เ กิน 21,663,091,024 หุ้ น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ  ร้อยละ  

20.1 - 23.3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย 

(ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ (1) ผู้ ถือ TSR (2) บคุคลใน

วงจํากดั และ (3) ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย โดยไมร่วมโครงการ TMB 

Stock Retention Program ในครัง้นี)้ ทัง้นี ้จํานวนเงินเพ่ิมทนุของทนุธนชาตจะ

ไมเ่กิน 45,200 ล้านบาท ซึง่จํานวนเงินดงักลา่วอาจเพ่ิมขึน้ได้หากทนุธนชาตมี

สดัสว่นการถือหุ้นในธนาคารทหารไทยน้อยกวา่ร้อยละ 20.1 

ทีม่า: ธนาคารทหารไทย 

ภายใต้สมมติฐานว่า หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และสมมติฐานว่าธนาคารทหารไทย

ระดมทนุจากผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารทหารไทยและนกัลงทนุอ่ืน ๆ ตามวิธีการและขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ได้ครบทัง้

จํานวน การคํานวณราคาซือ้ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทย จะเทียบเท่ากบัไม่เกิน 57,635 ล้านบาท 

โดยท่ีทุนธนชาตจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยในสดัส่วนประมาณร้อยละ 20.1 - 23.3 ของหุ้นท่ี

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ (1) ผู้ ถือ TSR (2) 

บคุคลในวงจํากดั และ (3) ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย โดยไม่รวมโครงการ TMB Stock Retention Program 

ในครัง้นี)้  

7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาและจาํหน่ายไป  

7.1 การปรับโครงสร้างฯ 

มลูค่าของสินทรัพย์ท่ีจะได้มาภายใต้การปรับโครงสร้างฯ อ้างอิงมูลค่าทางบญัชีตามงบการเงินของบริษัทย่อยและ

บริษัทอ่ืนสาํหรับงวดปี 2561 มีดงันี ้ 
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มูลค่าของสินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชีตามงบการเงนิของ 

บริษัทย่อยและบริษัทอื่นสาํหรับงวดปี 2561 

มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)  มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

1. TNI 77.83  5,759  

2. TNS 2.05  3,072  

3. TSAMC 12.32  2,463  

4. TGL 11.26  405  

5. TMS 16.29  10  

6. TTD 75.91  38  

7. SSV (341.93) (34) 

8. THANI 2.38  7,195  

9. MBK 13.13  22,247  

10. PRG 14.63  8,780  

11. AJNMT 5,080.70  40,461  

12. SEACON 731.30  4,198  

มลูคา่ของสนิทรัพย์ท่ีเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ทนุธนชาตจะได้มาภายใต้การปรับโครงสร้างฯ 

อ้างอิงจากราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 30 วนั

ทําการก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561) มีดงันี ้  

มูลค่าของสินทรัพย์ ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักย้อนหลัง 30 วันทาํการ 

ราคาต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

1. THANI 6.38 19,271 

2. MBK 22.03 37,331 

3. PRG 13.08 7,845 

7.2 การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต 

มลูคา่หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตอ้างอิงข้อมลูทางการเงินของธนาคารธนชาตภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ อ้างอิง

จากหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเสมือนของธนาคารทหารไทยท่ีได้รับความเช่ือมัน่ในมาตรฐานการจัดทําโดย

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารทหารไทย สาํหรับงวดปี 2561 มีดงันี ้

มูลค่าของสินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชีตามข้อมูลทางการเงนิเสมือนของธนาคารธนชาต 

ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ สาํหรับงวดปี 2561 

มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

TBANK 21.56 130,775 
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7.3 การซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย  

มลูคา่หุ้นสามญัของธนาคารทหารไทยอ้างอิงมลูค่าทางบญัชีตามงบการเงินรวมของธนาคารทหารไทยสําหรับงวดปี 

2561 มีดงันี ้

มูลค่าของสินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชีตามงบการเงนิรวม สาํหรับงวดปี 2561 

มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

TMB 2.25 98,779 

8. ขนาดของรายการ 

เน่ืองจากการกําหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนท่ีใช้ในการทํารายการ จะคํานวณจากเกณฑ์การกําหนดราคาท่ีระบุใน

สญัญาท่ีเก่ียวข้องและคํานวณโดยใช้ข้อมลูทางการเงินจนถึงวนัท่ีทํารายการ โดยท่ีทนุธนชาตและธนาคารทหารไทย

จะมีมติคณะกรรมการเพ่ือประกาศราคาซือ้ขายท่ีใช้ในการทํารายการก่อนวนัท่ีทํารายการ ดงันัน้ เพ่ือคํานวณขนาด

รายการตามประกาศการได้มาและจําหนา่ยไป จะใช้มลูคา่สิง่ตอบแทนเทียบเท่าท่ีคํานวณตามข้อ 6 ในการวดัขนาด

รายการตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน โดยมีรายละเอียดการคํานวณดงันี ้

8.1 การปรับโครงสร้างฯ 

การปรับโครงสร้างฯ เป็นการเสนอขายหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนของธนาคารธนชาตให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุราย

ของธนาคารธนชาตตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยเป็นการโอนและรับโอนหุ้นระหว่างบริษัทภายในกลุม่เดียวกนั จึง

ไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปและไม่เข้า

ขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

8.2 การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต 

ตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนในการรวมกิจการฯ ธนาคารธนชาตจะมีการปรับโครงสร้างฯ โดยการเสนอขายหุ้นสามญัใน

บริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายของธนาคารธนชาต ส่งผลให้ธนาคารธนชาตภายหลงัการปรับ

โครงสร้างฯ จะมีบริษัทย่อย จํานวน 2 แห่ง คือ บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรคเกอร์ ในการนี ้ทุนธนชาตจะ

คํานวณขนาดรายการของการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต โดยใช้ข้อมลูทางการเงินของธนาคารธนชาต

ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ จากหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมเสมือนของธนาคารทหารไทยท่ีได้รับความ

เช่ือมัน่ในมาตรฐานการจัดทําโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร

ทหารไทย สําหรับงวดปี 2561 ในการคํานวณมูลค่าสินทรัพย์สทุธิและกําไรสทุธิ เปรียบเทียบกับข้อมูลทาง

การเงินของทนุธนชาต ตามงบการเงินรวมของทนุธนชาต สําหรับงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีได้รับ

การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต โดยมีรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการของการขายหุ้นธนาคาร

ธนชาตดงันี ้ 
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รายการบัญชี 

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิรวมของ TCAP 

 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2561 

(ตรวจสอบ)  

ข้อมูลทางการเงนิของ 

ธนาคารธนชาต 

ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ  

(ได้รับความเชื่อม่ัน 

ในมาตรฐานการจดัทาํ)1/  

สนิทรัพย์รวม 1,060,929 982,191 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 2/ 20,428 1,365 

หนีส้นิรวม 923,011 851,416 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 72,183 - 

สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) 45,307 129, 410 

กําไรสทุธิ 7,839 11,222 

หมายเหต:ุ 1/  ข้อมูลทางการเงินของธนาคารธนชาตภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มาจากหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมเสมือนของธนาคารทหารไทยทีไ่ด้รบัความเชือ่มัน่ในมาตรฐานการจดัทําโดยบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั ซ่ึงเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารทหารไทย สําหรับงวดปี 2561 ซ่ึงเป็นข้อมูลทางการเงิน

เสมือนว่าธนาคารธนชาตได้ทําการปรับโครงสร้างฯ เสร็จส้ินในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ก่อนจะเข้าทํารายการรวม

กิจการฯ กบัธนาคารทหารไทย 

2/ สินทรพัย์ไม่มีตวัตน รวมถึงสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

เกณฑ์การคาํนวณ  วิธีการคาํนวณ 

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ = (มลูค่าสินทรัพย์สทุธิของธนาคารธนชาต x สดัส่วนท่ีจําหน่ายไป) x 

100 / มลูค่าสินทรัพย์สทุธิตามงบการเงินรวมของทนุธนชาต หกัสว่น

ได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ 

 = (129,410 x 50.96%) x 100 / 45,307 

 = ร้อยละ 145.56 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิ = กําไรสทุธิจากการดําเนินงานของธนาคารธนชาต x สดัสว่นท่ีจําหน่าย

ไป x 100 / กําไรสทุธิตามงบการเงินรวมของทนุธนชาต หลงัหกัสว่นท่ี

เป็นของสว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ 

 = (11,222 x 50.96%) x 100 /  7,839 

 = ร้อยละ 72.95 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน = 

 

มลูคา่สิง่ตอบแทน x 100 / มลูคา่สนิทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ

ทนุธนชาต 

 = (158,371 x 50.96%) x 100 / 1,060,929 

 = ร้อยละ 7.61 
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4. เกณฑ์มลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีบริษัทออกให้ = ไมนํ่ามาคํานวณ เน่ืองจากทนุธนชาตไม่มีการออกหลกัทรัพย์ของบริษัท 

จดทะเบียนเพ่ือเป็นสิง่ตอบแทนการได้สนิทรัพย์มา 

การคํานวณขนาดรายการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตซึง่คํานวณตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ 

มีมลูคา่ขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 145.56 ทัง้นี ้ทนุธนชาตไมม่ีรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อ่ืนในช่วง 

6 เดือนก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติอนมุตัิการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต ดงันัน้ การขายหุ้นสามญัของ

ธนาคารธนชาตจึงเป็นรายการประเภทท่ี 1 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดเท่ากับหรือสงูกว่าร้อยละ 50 ตาม

ประกาศรายการได้มาหรือจําหนา่ยไป 

8.3 การซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย 

ทนุธนชาตจะคํานวณขนาดรายการของการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยโดยใช้ข้อมูลทางการเงิน

ของธนาคารทหารไทยตามงบการเงินรวมเสมือนของธนาคารทหารไทย (Pro forma) ท่ีได้รับความเช่ือมัน่ใน

มาตรฐานการจัดทําโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีของธนาคารทหารไทย 

สําหรับงวดปี 2561 ในการคํานวณมูลค่าสินทรัพย์สทุธิและกําไรสทุธิท่ีได้มาจากการซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ

ธนาคารทหารไทย เปรียบเทียบกบัข้อมลูทางการเงินของทนุธนชาต ตามงบการเงินรวมของทนุธนชาตสําหรับงวด

ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต โดยมีรายละเอียดการคํานวณขนาด

รายการของการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย ดงันี ้ 

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิรวมของ 

ทุนธนชาต ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวมเสมือนของ

Merged Bank ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 

(ได้รับความเชื่อม่ัน 

ในมาตรฐานการจดัทาํ) 1/ 

สนิทรัพย์รวม 1,060,929 1,860,556 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 2/ 20,428 25,691 

หนีส้นิรวม 923,011 1,655,242 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 72,183 - 

สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (“NTA”) 45,307 179,623 

กําไรสทุธิ 7,839 21,924 

หมายเหต:ุ 1/ งบการเงินรวมเสมือนของธนาคารทหารไทยทีไ่ด้รบัความเชือ่มัน่ในมาตรฐานการจดัทําโดยบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบญัชี จํากดั ซ่ึงเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารทหารไทย สําหรบังวดปี 2561 

2/ สินทรพัย์ไม่มีตวัตน รวมถึงสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
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เกณฑ์การคาํนวณ  วิธีการคาํนวณ 

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ = (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ Merged Bank x สดัส่วนท่ีได้มาสูงสุด

โดยประมาณ) x 100 / มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตามงบการเงินรวมของทนุ

ธนชาต หกัสว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ 

 = (179,623 x 23.3%) x 100 / 45,307 

 = ร้อยละ 92.37 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิ = (กําไรสทุธิจากการดําเนินงานของ Merged Bank x สดัสว่นท่ีได้มา

สงูสดุโดยประมาณ) x 100 / กําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ 

ทนุธนชาต หลงัหกัสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ 

 = (21,924 x 23.3%) x 100 / 7,839 

 = ร้อยละ 65.16 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน = 

 

มลูคา่สิง่ตอบแทน x 100 / มลูคา่สนิทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ

ทนุธนชาต 

 = 45,200x 100 / 1,060,929 

 = ร้อยละ 4.26 

4. เกณฑ์มลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีบริษัทออกให้ = ไม่นํามาคํานวณ เน่ืองจากทุนธนชาตไม่มีการออกหลักทรัพย์ของ

บริษัทจดทะเบียนเพ่ือเป็นสิง่ตอบแทนการได้สนิทรัพย์มา 

การคํานวณขนาดรายการของการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยซึ่งคํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมี

ตวัตนสทุธิ ซึง่เป็นเกณฑ์ท่ีมีมลูคา่ขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 92.37 อย่างไรก็ตาม หากคํานวณขนาดรายการรวม

กบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อ่ืน ซึ่งได้แก่การเข้าซือ้หุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ จะมี

ขนาดรายการรวมเทา่กบัร้อยละ 107.44 ดงันัน้ การซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยจึงเป็นรายการประเภทท่ี 1 

กลา่วคือ รายการซึง่มีขนาดเทา่กบัหรือสงูกวา่ร้อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหนา่ยไป   

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับทุนธนชาต  

หากการเข้าทํารายการในครัง้นีส้ามารถเกิดขึน้และสําเร็จลุล่วงลงได้ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดจากการรวม

กิจการฯ มีดงันี ้

1. การรวมกิจการฯ จะก่อให้เกิดธนาคารพาณิชย์ท่ีมีขนาดใหญ่ โดย Merged Bank จะมีสนิทรัพย์รวมอยู่

ท่ีประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท มีฐานลูกค้ากว่า 10 ล้านราย และมีขนาดใหญ่เป็นลําดับท่ีหกใน
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อตุสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทย ซึ่งจะทําให้ Merged Bank สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขง่ขนั ลดต้นทนุในการบริหารจดัการ และก่อให้เกิดการประหยดัตอ่ขนาด (economy of scale)  

2. การรวมกิจการฯ จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้อย่าง

ครอบคลมุ และตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดียิ่งขึน้ โดยกลยทุธ์ของ Merged Bank ภายหลงั

การรวมกิจการฯ สรุปได้ดงันี ้

2.1) ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีตอบสนองความต้องการท่ีดีและครอบคลมุมากยิ่งขึน้ (Better and 

more comprehensive offerings)  

Merged Bank จะคดัเลือกผลิตภณัฑ์ปัจจุบนัของทัง้สองธนาคารท่ีสามารถสร้างคณุค่ากับ

ลกูค้าของทัง้สองธนาคาร และนําเสนอให้ดียิ่งขึน้ เช่น การนําเสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือรถยนต์

ของธนาคารธนชาตให้แก่ลกูค้าของธนาคารทหารไทย หรือ การนําเสนอผลิตภณัฑ์การลงทนุ

ของธนาคารทหารไทย ให้แก่ลูกค้าของธนาคารธนชาต เป็นต้น ทัง้นีป้ระสิทธิภาพในการ

นําเสนอผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินท่ีครอบคลมุมากขึน้จะช่วยให้ลกูค้าสามารถเข้าถึง

ผลติภณัฑ์ทางการเงินท่ีหลากหลายและตอบสนองความต้องการได้ดียิ่งขึน้ 

2.2) การได้รับบริการท่ีสะดวกผ่านเครือข่ายท่ีครอบคลมุมากขึน้ (More convenience from 

better network coverage)  

การรวมกิจการฯ จะเป็นการเพ่ิมช่องทางบริการท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีต่าง ๆ มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น

ช่องทางสาขาหรือช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจะมีความครอบคลมุมากขึน้เทียบเท่ากบัธนาคาร

ขนาดใหญ่ ซึง่จะทําให้ลกูค้าสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกมากขึน้ 

2.3) การเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีดีขึน้ให้กบัลกูค้า (Customer experience enhancement)  

Merged Bank จะประยกุต์ใช้แนวทางการบริหารประสบการณ์ของลกูค้าท่ีทัง้สองธนาคารทํา

ได้ดีและจะรวบรวมความเข้าใจในพฤติกรรมลกูค้าของทัง้สองธนาคารมาใช้ในการบริหาร

ประสบการณ์ของลกูค้าให้ดียิ่งขึน้ นอกจากนี ้Merged Bank จะดําเนินการวดัความพงึพอใจ

ในประสบการณ์ท่ีลกูค้าได้รับ (Customer experience measurement) อย่างต่อเน่ือง  

เพ่ือนําผลท่ีได้มาปรับปรุงผลติภณัฑ์และบริการให้ดียิ่งขึน้ตอ่ไป 

2.4) การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง (Innovation and 

continuous improvement)  

Merged Bank จะสามารถใช้ประโยชน์จากขนาดเงินลงทุนและทรัพยากรท่ีมากขึน้ เพ่ือ

พฒันานวตักรรมและนําเสนอผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ ให้ลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง 



 

66 

 

3. การรวมกิจการฯ เป็นการผสานจุดแข็งของธนาคารทัง้สองแห่งเข้ามาไว้ด้วยกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์

สงูสดุในการดําเนินธุรกิจ โดยสรุปได้ดงันี ้

3.1) การมีความโดดเดน่ในด้านผลติภณัฑ์เงินฝากและผลิตภณัฑ์การลงทนุ (Top-notch deposit 

and investment products)  

Merged Bank จะมุง่เน้นความเป็นผู้ นําในการคดัเลอืกผลติภณัฑ์การลงทนุจากพนัธมติรทาง

ธุรกิจชัน้นําท่ีหลากหลาย (Open architecture) เพ่ือให้ลกูค้าได้รับผลิตภณัฑ์ท่ีดีท่ีสดุ และ

ตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่ม การรวมกิจการฯ จะทําให้ 

Merged Bank มีฐานลกูค้าและทรัพยากรท่ีมากขึน้อนัจะทําให้สามารถต่อยอดการนําเสนอ

ผลติภณัฑ์เงินฝากและผลติภณัฑ์การลงทนุได้เป็นอยา่งดี 

3.2) การเป็นผู้ นําในด้านผลติภณัฑ์สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์และผลิตภณัฑ์สินเช่ือรายย่อย (Leading 

in auto loan and lending products)  

Merged Bank จะต่อยอดความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ท่ี 

ธนาคารธนชาตเป็นผู้ นํา ซึ่งมีความพร้อมทัง้ในด้านบุคลากร เครือข่ายดีลเลอร์รถยนต์  

และความเข้มแข็งของแบรนด์ รวมถึงพัฒนาผลิตภณัฑ์สินเช่ือรายย่อยอ่ืน ๆ ให้สามารถ

ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้มากขึน้ และทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของสภาพตลาด

และการแขง่ขนัอยูเ่สมอเพ่ือจดุประสงค์ในการรักษาความเป็นผู้ นําตอ่ไป 

3.3) การนําเสนอโซลูชั่นท่ีครบวงจรสําหรับลูกค้าธุรกิจ (Enriching wholesales banking 

solution)  

ลกูค้าธุรกิจจัดเป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมีความสําคญั ทัง้ในแง่ความมัน่คงของเงินฝากและสินเช่ือ 

การรวมกิจการฯ จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการขยายฐานลูกค้าสําหรับผลิตภัณฑ์สําหรับกลุ่ม

ลกูค้าธุรกิจ เช่น ซพัพลายเชนไฟแนนซิ่ง หรือสินเช่ือเพ่ือเครือข่ายธนกิจลกูค้าธุรกิจ (Supply 

Chain Financing) ผลิตภณัฑ์ด้านบริหารจดัการเงิน (Cash Management) เป็นต้น โดยจะ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทําธุรกิจของลูกค้าและเครือข่ายทางธุรกิจของลูกค้าในกลุ่ม

อตุสาหกรรมท่ีสาํคญัท่ีธนาคารทัง้สองมีความเช่ียวชาญ เช่น กลุม่อตุสาหกรรมการจําหน่าย

รถยนต์ เป็นต้น 

3.4) การมีโมเดลธุรกิจแบบผู้ แทนจําหน่ายและ Open architecture (Distributor business 

model / open architecture)  

เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบถ้วนและดีท่ีสดุ Merged 

Bank จะมุง่เน้นในการพฒันากลุม่ผลติภณัฑ์และการบริการท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์หลกัและ

ตอ่ยอดความเช่ียวชาญของแตล่ะธนาคาร และจะมุง่เน้นการคดัเลอืกพนัธมิตรทางธุรกิจและ
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ผลิตภณัฑ์ท่ีดีท่ีสดุ เพ่ือนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการแก่ลกูค้าผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ  

ไมว่า่จะเป็นผลติภณัฑ์กองทนุรวม หรือผลติภณัฑ์ประกนัชีวิต เป็นต้น 

3.5) การเป็นผู้ นําทางดิจิทลัและการสร้างศกัยภาพในการวิเคราะห์ข้อมลู (Advancing digital / 

data analytics capabilities)  

Merged Bank จะตอ่ยอดจากแนวทางการเปลีย่นแปลงทางดิจิทลั (Digital transformation) 

ท่ีทัง้สองธนาคารดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองและทําได้ดี ผนวกกับการใช้ทรัพยากรท่ี

เพียบพร้อมมากขึน้หลงัการรวมกิจการฯ นอกจากนี ้Merged Bank จะลงทนุพฒันาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบความปลอดภยัทางไซเบอร์และความปลอดภยัของข้อมลูลกูค้า 

ให้เป็น Best-in-class รวมถึงจะดําเนินการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน 

เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรให้สอดคล้องกบัยคุดิจิทลั ปรับปรุงกระบวนการทํางานต่าง ๆ ให้

เป็นดิจิทัลมากยิ่งขึน้ เพ่ือความรวดเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือสร้าง

ประสบการณ์ท่ีดีให้กบัลกูค้า นอกจากนี ้Merged Bank จะนําข้อมลูตา่ง ๆ มาใช้วิเคราะห์ใน

เชิงลกึเพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินท่ีตอบสนองความต้องการของลกูค้า

ในแตล่ะกลุม่ให้ดียิ่งขึน้ 

4. การรวมกิจการฯ โดยวิธีโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) จะทําให้ทนุธนชาตได้รับสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมผลกําไรจากการ

ดําเนินการ 

5. การรวมกิจการฯ จะเป็นการเพ่ิมผลกําไรให้แก่ทนุธนชาตในฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ Merged Bank 

ท่ีมีสินทรัพย์เพ่ิมขึน้ และคาดว่าจะทําให้ทนุธนชาตได้รับเงินปันผลท่ีมากขึน้จากการดําเนินงานของ 

Merged Bank 

10. ข้อมูลที่สาํคัญอื่น ๆ 

10.1 ข้อมูลงบการเงนิรวมเสมือน (Pro Forma Statement) ของทุนธนชาตที่ได้รับความเชื่อม่ันในมาตรฐาน

การจัดทาํโดยผู้สอบบัญชีของทุนธนชาต สาํหรับงวดปี 2561 

ข้อมูลทางการเงินและงบการเงินรวมเสมือนของทุนธนชาตมีวตัถุประสงค์เพ่ือสะท้อนภาพภายหลงัการปรับ

โครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของทนุธนชาต สําหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 งบการเงินรวมของธนาคารธนชาต สําหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และข้อมลู

ทางการเงินรวมเสมือนของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตภายหลงัการรวมกิจการฯ ซึง่จดัทําโดยธนาคาร

ทหารไทยและได้รับความเช่ือมัน่ในมาตรฐานการจดัทําโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากัด โดยงบ

การเงินรวมเสมือนของทนุธนชาตจดัทําโดยทนุธนชาตและได้รับความเช่ือมัน่ในมาตรฐานการจดัทําโดย บริษัท 

สาํนกังาน อีวาย จํากดั ทัง้นี ้งบการเงินรวมเสมือนไมไ่ด้เป็นเคร่ืองชีว้ดัผลการดําเนินงานซึง่เกิดขึน้จริง เน่ืองจาก

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือนได้จดัทําขึน้โดยใช้ข้อสมมติฐานท่ีเป็นเหตกุารณ์ซึง่ไมไ่ด้เกิดขึน้ ณ เวลานัน้ ๆ 
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ภายหลงัการรวมกิจการฯ ทนุธนชาตจะเป็นผู้ ถือหุ้นใน Merged Bank คิดเป็นสดัสว่นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ Merged Bank ดงันัน้ ทนุธนชาตจะบนัทึกบญัชีเงินลงทนุใน Merged 

Bank เป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม โดยงบการเงินรวมจะบนัทกึตามวิธีสว่นได้เสีย (Equity Method) โดยหลงัปรับ

โครงสร้างฯ ทนุธนชาตจะมีโครงสร้างการถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน 

ภายใต้กลุ่ม TCAP 

ก่อนการปรับโครงสร้างฯ 

และการรวมกิจการฯ 

ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ 

และการรวมกิจการฯ 

ร้อยละของการ 

ถือหุ้นโดย 

ทุนธนชาต 

ร้อยละของการ

ถือหุ้นโดย 

บริษัทย่อยของ

ทุนธนชาต 

ร้อยละของการ 

ถือหุ้นโดย 

ทุนธนชาต 

ร้อยละของการ

ถือหุ้นโดย 

บริษัทย่อยของ

ทุนธนชาต 

1.  ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 50.96 - - - 

2.  บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จํากดั - 100.00 - - 

3.  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั - 75.00 - - 

4.  บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จํากดั 100.00 - 100.00 - 

5.  บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากดั 83.44 - 83.44 - 

6.  กองทนุรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตีฟั้นด์ 6 99.80 0.06 99.80 0.06 

7.  บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 51.00 - 51.00 - 

8.  บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จํากดั 51.00 - 51.00 - 

9.  บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จํากดั 51.00 - 51.00 - 

10. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) - 100.00 50.96 - 

11. บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) - 100.00 50.96 - 

12. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ทีเอส จํากดั - 100.00 50.96 - 

13. บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จํากดั - 100.00 - 50.96 

14. บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จํากดั - 100.00 - 50.96 

15. บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั - 100.00 - 50.96 

16. บริษัท รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วิส จํากดั  - 100.00 - 50.96 

17. บริษัท ราชธานีลสิซ่ิง จํากดั (มหาชน) - 65.18 - 65.15 

18. บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชวัร์รันส์ โบรกเกอร์ จํากดั - 65.18 - 65.15 

19.  SPV1  - - 50.98 - 

20. SPV2  - - 50.96 - 

21. Merged Bank  - - 20.00  - 

22. บริษัท เอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน) 10.00 9.90 15.05 - 

23. บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากดั (มหาชน) 9.79 9.93 14.79 0.12 

24. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากดั - 6.00 - 6.00 

25. บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) - 4.53 - 4.53 

ทัง้นี ้ภายใต้สมมติฐานวา่ หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือนของ

ทนุธนชาต (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ) ซึ่งจดัทําขึน้โดยใช้ 

งบการเงินรวมของบริษัทยอ่ยท่ีทนุธนชาตถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม จํานวนทัง้สิน้ 17 บริษัท โดยบริษัทท่ีไม่ถกู
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นํามาจัดทํางบการเงินรวมเสมือน ได้แก่ ธนาคารธนชาต ธนชาตโบรกเกอร์ และ บลจ.ธนชาต นอกจากนี ้ 

งบการเงินรวมเสมือนยงัได้รวมงบการเงินของบริษัทใหมจํ่านวน 2 บริษัท ซึง่ได้แก่ SPV1 และ SPV2 

สมมติฐานที่สาํคัญที่ใช้ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือน 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือนนีจ้ดัทําขึน้โดยถือเสมือนว่าการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ เกิดขึน้แล้ว

ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2561 (วนัต้นงวดของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนี)้ และเมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2561  

ทนุธนชาตได้เข้าลงทนุในหุ้นสามญัของธนาคารทหารไทยในสดัสว่นร้อยละ 20.1 ของทนุจดทะเบียน และบนัทึก

เงินลงทนุในหุ้นสามญัของธนาคารทหารไทยเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม โดยมีข้อสมมติฐานท่ีสําคญัท่ีใช้ในการ

จดัทําข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน ดงันี ้

1. ทุนธนชาตได้ใช้นโยบายบัญชีในการบันทึกมูลค่าอาคารตามราคาท่ีตีใหม่ซึ่งอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ ณ วนัท่ีประเมินโดยผู้ประเมินอิสระภายนอก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สําหรับการนําเสนองบ

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมเสมือน และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สาํหรับการนําเสนองบแสดงฐานะการเงิน

รวมเสมือน โดยมลูค่ายตุิธรรมดงักลา่วอ้างอิงตามการประเมินราคาอาคารครัง้ลา่สดุโดยผู้ประเมินราคา

อิสระซึ่งเกิดขึน้ในปี 2562 และกําหนดให้คํานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารท่ีตีราคาเพ่ิมโดยใช้วิธีเส้นตรง

ตามอายกุารให้ประโยชน์ 20 ปี สําหรับทกุอาคาร นอกจากนี ้ทนุธนชาตได้สมมติให้มีการปรับปรุงมลูค่า

ท่ีดินตามราคาท่ีตีใหม่โดยอ้างอิงมูลค่ายตุิธรรมตามการประเมินราคาท่ีดินครัง้ล่าสดุโดยผู้ประเมินราคา

อิสระซึง่เกิดขึน้ในปี 2562 เช่นเดียวกนั 

2. ทนุธนชาตและธนาคารธนชาตได้ทําการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิน้แล้ว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สําหรับ

การนําเสนองบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมเสมือน และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สําหรับการนําเสนองบ

แสดงฐานะการเงินรวมเสมือนโดยรายการโอนขายเงินลงทนุเพ่ือการปรับโครงสร้างฯ ได้สมมติว่าผู้ ถือหุ้น 

ทุกรายได้ใช้สิทธิในการซือ้หุ้นดังกล่าวตามสดัส่วน และกําหนดราคาขายอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง

นํา้หนักของราคาหุ้น ราคาทุนท่ีได้มาหรือข้อมูลทางการเงินตามงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  

ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึ่งราคาขายดงักล่าวผู้บริหารทุนธนชาตพิจารณาว่าเป็น

ราคายตุิธรรมและอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ในอนาคต 

3. ทุนธนชาตขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 

80,707 ล้านบาท (ราคาขายอ้างอิงจากมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์สทุธิตามงบการเงินรวมของธนาคาร

ธนชาต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 หลงัปรับปรุงรายการซือ้ขายเงินลงทนุตามข้อ 2) ทัง้นี ้ทนุธนชาตสมมติ

ว่าทนุธนชาตไม่มีภาระภาษีเกิดขึน้จากกําไรจากการขายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตเน่ือง

จากการควบรวมกิจการเป็นไปตามเง่ือนไขการโอนกิจการทัง้หมด 

4. ทนุธนชาตเข้าซือ้หุ้นของธนาคารทหารไทยในสดัสว่นร้อยละ 20.1 ของทนุจดทะเบียนของธนาคารทหารไทย 

รวมเป็นจํานวนเงิน 44,236 ล้านบาท ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 สําหรับการนําเสนองบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมเสมือน และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สาํหรับการนําเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน 

ทัง้นี ้ทนุธนชาตบนัทกึเงินลงทนุดงักลา่วเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วมและรับรู้สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตาม
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วิธีสว่นได้เสยีนบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 โดยอ้างอิงจากงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมเสมือนของเสมือน

ของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตภายหลังการรวมกิจการฯธนาคารทหารไทย ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว อยา่งไรก็ตาม เงินลงทนุในบริษัทร่วมและสว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธี

สว่นได้เสยีอาจมีการเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีสาระสําคญั เน่ืองจากข้อมลูทางการเงินรวมเสมือนดงักลา่วยงั

ไม่ได้ปรับปรุงรายการท่ีเก่ียวข้องกับการปันสว่นราคาซือ้ (Purchase Price Allocation: PPA) สําหรับ

รายการซือ้เงินลงทนุในธนาคารธนชาต และยงัไม่ได้สะท้อนต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้กิจการ นอกจากนี ้

ทนุธนชาตยงัไม่ได้ประเมินการปันสว่นราคาซือ้ (PPA) ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีได้มาด้วยเช่นกนัโดย

สมมติวา่ราคาท่ีจ่ายซือ้เป็นมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุดงักลา่ว 

5. ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ ทนุธนชาตมีข้อตกลงกบั BNS เพ่ิมเติมเพ่ือซือ้หุ้น

สามญัของ SPV1, SPV2, เอ็มบีเค, ปทมุไรซมิล และ บบส.ทีเอส ท่ี BNS ได้ซือ้จากธนาคารธนชาตภายใต้

การปรับโครงสร้างฯ ตามราคาท่ีตกลงกนั อยา่งไรก็ตามราคาขายดงักลา่วผู้บริหารทนุธนชาตพิจารณาแล้ว

วา่เป็นราคายตุิธรรมและอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ในอนาคต  

6. เงินคงเหลอืสทุธิท่ีได้จากการปรับโครงสร้างฯ สมมติฐานว่าได้นําไปลงทนุโดยได้รับอตัราผลตอบแทนเฉลี่ย

จากการลงทุนจํานวนร้อยละ 4 ต่อปี จึงแสดงรายการดงักล่าวไว้ในบญัชีเงินลงทุนสทุธิในงบแสดงฐานะ

การเงินรวมเสมือน และผลตอบแทนได้แสดงไว้ในบญัชีรายได้ดอกเบีย้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

เสมือน 

ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญจากงบการเงินรวมของทุนธนชาต เปรียบเทียบกับงบการเงินรวมเสมือนของทุนธนชาต  

ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

หน่วย: ล้านบาท 

งบการเงนิรวม

ของทุนธนชาต 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2561 

(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม

เสมือนของ 

ทุนธนชาต ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

ภายหลังการปรับ

โครงสร้างฯ และ

การรวมกิจการฯ 

(ให้ความเชื่อม่ัน) 

สัดส่วนการเปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม / (ลด) 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ 

เงินลงทนุสทุธิ 170,437 46,070 (124,367) (72.97) 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ 3,027 46,838 43,811 1,447.34 

เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 731,125 51,177 (679,948) (93.00) 

สินทรัพย์รวม 1,060,929 158,937 (901,993) (85.02) 

เงินรับฝาก 751,917 - (751,917) (100.00) 

หนีส้นิรวม 923,011 76,107 (846,904) (91.75) 

สว่นของเจ้าของสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 65,735 70,624 4,889 7.44 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมเสมอืน 

หน่วย: ล้านบาท งบการเงนิรวม

ของทุนธนชาต 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2561 

(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม

เสมือนของ 

ทุนธนชาต ณ 

วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

ภายหลังการปรับ

โครงสร้างฯ และ

การรวมกิจการฯ 

(ให้ความเชื่อม่ัน) 

สัดส่วนการเปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม / (ลด) 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ 

โครงสร้างรายได้:     

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 30,767 3,525 (27,241) (88.54) 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ 6,658 1,440 (5,218) (78.37) 

รายได้จากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ

สทุธิ 

2,808 1,806 (1,002) (35.68) 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้

เสยี 

543 4,809 4,266 785.64 

รายได้อ่ืน 3,399 1,911 (1,488) (43.78 

รวมรายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 44,175 13,491 (30,683) (69.46) 

กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 7,839 7,196 (644) (8.22) 

ผลกระทบของการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมเสมือน

ของทนุธนชาต เปรียบเทียบกบัข้อมลูทางการเงินจากงบการเงินรวมของทนุธนชาตฉบบัตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 สรุปได้ดงันี ้

• สินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือนเท่ากับ 158,937 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 1,060,929 

ล้านบาท ในงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบ ลดลงจํานวน 901,992 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการลดลงของ

บญัชีเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ และเงินลงทนุสทุธิของธนาคารธนชาต ธนชาตโบรกเกอร์ 

และ บลจ.ธนชาต เน่ืองจากทนุธนชาตได้ขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยดงักลา่วให้แก่ธนาคารทหารไทย ดงันัน้

จึงไมไ่ด้นํางบการเงินของทัง้ 3 บริษัทดงักลา่วข้างต้น มาจดัทํางบการเงินรวม ขณะท่ีเงินลงทนุใน Merged 

Bank บนัทกึเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

• หนีส้นิรวมในงบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือนเทา่กบั 76,107 ล้านบาท เปรียบเทียบกบั 923,011 ล้านบาท

ในงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบ ลดลงจํานวน 846,904 ล้านบาท เน่ืองจากทนุธนชาตขายเงินลงทนุในหุ้น

สามญัของธนาคารธนชาต  ธนชาตโบรกเกอร์ และบลจ.ธนชาต ให้แก่ธนาคารทหารไทย ดงันัน้จึงไม่ได้นํา

งบการเงินของทัง้ 3 บริษัทดงักลา่วข้างต้น มาจดัทํางบการเงินรวม 
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• รายได้จากการดําเนินงานสทุธิในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมเสมือนเทา่กบั 13,491 ล้านบาท เปรียบเทียบ

กบั 44,175 ล้านบาท ในงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบ ลดลงจํานวน 30,684 ล้านบาท โดยหลกัมาจาก

รายได้ดอกเบีย้สทุธิและรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารลดลง เน่ืองจากทนุธนชาตขายเงินลงทนุใน

หุ้นสามญัของธนาคารธนชาต ธนชาตโบรกเกอร์ และบลจ.ธนชาต ให้แก่ ธนาคารทหารไทย ดงันัน้จึงไม่ได้

นํางบการเงินของทัง้ 3 บริษัทดงักลา่วข้างต้น มาจดัทํางบการเงินรวม ขณะท่ีเงินลงทนุใน Merged Bank 

บนัทกึเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม โดยงบการเงินรวมจะบนัทกึตามวิธีสว่นได้เสยี (Equity Method) เป็นสว่น

แบ่งกําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย ส่งผลให้กําไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมเสมือนจํานวน 7,196 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 7,839 ล้านบาทในงบการเงินรวมฉบับ

ตรวจสอบลดลงจํานวน 643 ล้านบาท 

ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ ทุนธนชาตจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนจาก BNS ซึ่ง

สง่ผลให้ทนุธนชาตเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทยอ่ยและถือหุ้นในบริษัทอ่ืนเพ่ิมขึน้ ดงันี ้

บริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่ 

BNS เสนอขายและ 

ทุนธนชาตตกลงจะซือ้ 

ร้อยละของการถอืหุ้นโดย

ทุนธนชาตภายหลังการ

ปรับโครงสร้างฯ  

และรวมกิจการฯ 

ร้อยละของการถอื

หุ้นที่ BNS เสนอ

ขายและทุนธนชาต 

ตกลงจะซือ้ 

ร้อยละของการถอื

หุ้นโดยทุนธนชาต 

ภายหลังการซือ้หุ้น

จาก BNS 

1. SPV1 50.98 49.02 100.00 

2. SPV2 50.96 49.00 99.96 

3. TSAMC 50.96 49.00 99.96 

4. MBK 15.05 4.85 19.90 

5. PRG 14.79 4.81 19.60 

โดยผลกระทบตอ่งบการเงินของทนุธนชาตปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ เลม่ 2 สว่นท่ี 2  
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10.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่ไม่ได้ซือ้หุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น

ภายใต้การปรับโครงสร้างฯ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นรายย่อยของธนาคารธนชาตไม่ได้ซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนภายใต้ 

การปรับโครงสร้างฯ ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตรายดงักลา่วจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืน อย่างไรก็ตาม มลูค่าของหุ้นสามญัของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนดงักลา่วจะสะท้อนใน

มูลค่าของหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตท่ีจะเสนอขายให้แก่ธนาคารทหารไทย ดังนัน้ ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของ

ธนาคารธนชาตท่ีไม่ได้ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนตามสดัสว่นการถือหุ้นจะยงัคงได้รับประโยชน์

จากการเป็นผู้ ถือหุ้นของธนาคารทหารไทยตอ่ไป  

10.3 การเปลี่ยนบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของทุนธนชาต 

ตามท่ีทนุธนชาตเป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) ตามนิยามท่ีกําหนด

ในข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ข้อบังคับการรับหุ้นเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียน”) โดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อปี 2518 และมีธนาคารธนชาตเป็นบริษัทย่อยท่ี

ประกอบธุรกิจหลกัทางการเงินของทนุธนชาตมาตัง้แตปี่ 2549 นัน้  

ในการรวมกิจการฯ ทนุธนชาตจะขายหุ้นทัง้หมดท่ีถืออยู่ในธนาคารธนชาตซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจ

หลกัของทุนธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย การดําเนินการดงักลา่วจึงเป็นเหตใุห้ทนุธนชาตต้องเปลี่ยนบริษัท

ยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัจากธนาคารธนชาตเป็นบริษัทยอ่ยอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจหลกั  

เพ่ือดํารงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน ทนุธนชาตจะดําเนินการเปลี่ยนบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัของ

ทนุธนชาต โดยจะพิจารณาเลอืกบริษัทยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินซึ่งทนุธนชาตเป็นผู้มีอํานาจควบคมุหรือ

มีอํานาจบริหารจัดการในบริษัทย่อยดังกล่าวได้ตามสดัส่วนการถือหุ้น และบริษัทย่อยนัน้ไม่มีสถานะเป็น 

บริษัทจดทะเบียน เ พ่ือให้เ ป็นไปตามข้อ 66(1)  ของข้อบังคับการรับหุ้ นเ ป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  

โดยทุนธนชาตจะดําเนินการเปลี่ยนบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัก่อนวนัท่ีทํารายการ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึน้

ภายในปี 2562 และจะแจ้งเร่ืองดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป 

10.4 ข้อดีและข้อเสียสําหรับผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตในการซือ้หุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นภายใต้

การปรับโครงสร้างฯ 

10.4.1 ข้อดสีาํหรับผู้ถอืหุ้นของธนาคารธนชาตในการซือ้หุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นมีดังนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตจะได้เป็นผู้ ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง (Voting Right) ในบริษัทย่อยและบริษัท

อ่ืนท่ีปรับโครงสร้าง 

2) ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตจะได้รับสทิธิประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทนุโดยตรง ได้แก่ เงินปันผล 

และ/หรือ กําไร(ขาดทนุ)จากการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืน เป็นต้น 
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3) การทํารายการในครัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตจะได้รับสิทธิในการเลือกลงทุนในบริษัทย่อยและ 

บริษัทอ่ืนท่ีปรับโครงสร้างทัง้หมดหรือเลอืกลงทนุเพียงบางบริษัท 

10.4.2 ข้อเสียและ/หรือข้อจํากัดสําหรับผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตในการซือ้หุ้นของบริษัทย่อยและ 

บริษัทอื่นมีดังนี ้

1) การลงทนุในหลกัทรัพย์มีความเสีย่ง ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 

2) การขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ (1) การลงทุนในหุ้ นของบริษัทจํากัดหรือ 

บริษัทมหาชนจํากัดท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะไม่มีตลาดรองในการซือ้ขายหลกัทรัพย์  

ทําให้ขาดสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีได้ลงทนุและ (2) การลงทนุในหุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์ฯสําหรับผู้ ถือหุ้นรายย่อยท่ีมีจํานวนหุ้นน้อยกว่าจํานวนหุ้นขัน้ตํ่าสําหรับการซือ้ขาย 

อาจมีข้อจํากดัสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหุ้นดงักลา่ว 

3) การลงทุนในหุ้นของบริษัทท่ีไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีข้อจํากัดด้านการได้รับ

ข้อมลูขา่วสาร อยา่งไรก็ตาม บริษัทดงักลา่วจะต้องจดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิงบการเงิน

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้ ผู้ลงทนุจึงสามารถเข้าถึงข้อมลูทางการเงินของบริษัทดงักลา่วได้ทกุปี 

10.5 ภาระภาษีจากการซือ้ขายหุ้นของผู้ถอืหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยไมม่ีภาระภาษีจากการซือ้หุ้นของบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนภายใต้การปรับโครงสร้างฯ อยา่งไรก็ดี  

ผู้ ถือหุ้นรายย่อยอาจมีภาระภาษีจากกําไรท่ีเกิดจากการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต รวมทัง้จะต้องมี

คา่ใช้จ่ายอากรแสตมป์ 

10.6 ตารางระยะเวลาการดาํเนินการที่สาํคัญ 

ลาํดับ การดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1.  ทนุธนชาตจดัการประชมุคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 9/2562  7 สงิหาคม 2562 

2.  ลงนามในสัญญาซื อ้ขายหุ้ นสามัญของธนาคารธนชาตและ 

สญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย 

8 สงิหาคม 2562 

3.  วนัท่ีกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

ครัง้ท่ี 1/2562 

23 สงิหาคม 2562 

4.  ยื่นคําขออนุญาตและ/หรือขอผ่อนผันต่าง ๆ จากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง 

มิถนุายน 2562 – กนัยายน 2562 

5.  ทนุธนชาตจดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562  23 กนัยายน 2562 

6.  ธนาคารธนชาตจดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิการโอน

กิจการทัง้หมดของธนาคารธนชาต 

หลงัจากโครงการการรวมกิจการได้รับ

ความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ 

ประเทศไทย 
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ลาํดับ การดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

7.  ทนุธนชาตและธนาคารทหารไทยแจ้งราคาซือ้ขายท่ีใช้ในการทํารายการ

และมลูคา่การทํารายการ 

ธนัวาคม 2562 

8.  ธนาคารธนชาตดําเนินการปรับโครงสร้างโดยการขายหุ้นสามญัใน

บริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาต 

ธนัวาคม 2562  

9.  ธนาคารทหารไทยเสนอซือ้หุ้นสามญัของธนาคารธนชาตจากผู้ ถือหุ้น

ของธนาคารธนชาต (ได้แก่ ทนุธนชาต BNS และผู้ ถือหุ้นรายย่อยอ่ืน

ของธนาคารธนชาต) 

ธนัวาคม 2562 

10.  

 

ธนาคารทหารไทยเสนอขายหุ้ นสามัญเ พ่ิมทุนของธนาคาร 

ทหารไทยให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย 

ธนัวาคม 2562 

11.  ดําเนินการตามโครงการการรวมกิจการ มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

12.  โอนกิจการทัง้หมดของธนาคารธนชาต (Entire Business Transfer) 

ให้แก่ธนาคารทหารไทย 

ภายในปี 2564 

13.  คืนใบอนญุาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของธนาคารธนชาต ภายในปี 2564 

11. แผนการใช้เงนิที่ได้จากการจาํหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 

ภายใต้สมมติฐานว่า หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการ

ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตของทนุธนชาต ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จะเทียบเท่ากบั 80,707 ล้านบาท  

โดยทนุธนชาตมีแผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตดงักลา่วเพ่ือ (1) ลงทนุซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย เทียบเทา่กบัจํานวนไมเ่กิน 45,200 ล้านบาท (2) ใช้ในการชําระราคาคา่หุ้น

สามญัในบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนภายใต้การปรับโครงสร้างฯ ซึ่งได้ซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ก่อนการขายหุ้นสามญั

ของธนาคารธนชาต โดยคู่สญัญาตกลงให้ชําระราคาเมื่อได้รับเงินจากการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต 

เทียบเทา่กบั 14,868 ล้านบาท และ (3) ใช้ในการชําระค่าหุ้นสามญัของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัทจาก 

BNS เทียบเทา่กบั 12,082 ล้านบาท ซึง่ประมาณการเงินคงเหลือท่ีทนุธนชาตจะได้รับจากการเข้าทํารายการใน

ครัง้นีจ้ะคํานวณได้ดงันี ้

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

ภายใต้สมมตฐิานว่าวนัที่ทาํรายการเกิดขึน้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

จาํนวนเงนิ 

เทียบเท่า 

(ล้านบาท) 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนจากการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต(1) 80,707 

หักด้วย มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนจากการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย (45,200) 

หักด้วย มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนจากการปรับโครงสร้างฯ (14,868) 



 

76 

 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

ภายใต้สมมตฐิานว่าวนัที่ทาํรายการเกิดขึน้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

จาํนวนเงนิ 

เทียบเท่า 

(ล้านบาท) 

หักด้วย มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน

บางบริษัทจาก BNS 

(12,082) 

เงนิสดคงเหลือจากการเข้าทาํรายการในครัง้นี ้ 8,557 

หมายเหต:ุ (1) คํานวณจากงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตซ่ึงรวมข้อมูลทางการเงินของบลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ 

สาํหรับเงินคงเหลอืจากการเข้าทํารายการดงักลา่วเทียบเทา่กบั 8,557 ล้านบาท ทนุธนชาตจะสาํรองเงินดงักลา่ว

เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมถึงการดําเนินการท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ทนุธนชาต

และผู้ ถือหุ้น เช่น การลงทนุในธุรกิจอ่ืน การซือ้หุ้นคืน (Treasury stock) การเพ่ิมสดัสว่นการลงทนุในธุรกิจเดิมท่ี

มีศกัยภาพในการเติบโต และการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นของทนุธนชาต  

12. แหล่งเงนิทุนที่ใช้เข้าทาํรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

สําหรับการลงทุนซือ้หุ้ นบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนภายใต้การปรับโครงสร้างฯ และการซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุน 

ของธนาคารทหารไทย ทุนธนชาตจะใช้เงินท่ีได้รับจากการขายหุ้ นสามัญของธนาคารธนชาตในครัง้นี ้ 

โดยทนุธนชาตคาดวา่เงินทนุดงักลา่วมีความเพียงพอสาํหรับการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวข้อง 

13. เงื่อนไขในการเข้าทาํรายการ 

การดําเนินการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องและ

อยูภ่ายใต้ความสาํเร็จของเง่ือนไขตา่ง ๆ ซึง่รวมถึงเง่ือนไขท่ีสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) การได้รับอนญุาตในการดําเนินการรวมกิจการฯ และการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องตามกฎหมายจากหน่วยงาน

ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั สํานกังาน 

ก.ล.ต. และหนว่ยงานทางการอ่ืน 

(ข) เง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดตามท่ีได้ระบไุว้ในสญัญาท่ีเก่ียวข้องเป็นผลสาํเร็จ หรือได้รับการผ่อนผนัจาก

คู่สญัญาฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  และได้มีการดําเนินการต่าง ๆ ตามท่ีได้ระบุไว้ในสญัญาท่ีเก่ียวข้องตาม

รายละเอียดในข้อ 3.1.2 เสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งเง่ือนไขดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง การปรับ

โครงสร้างฯ เสร็จสิน้ การได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของทุนธนชาต ธนาคารธนชาตและ 

ธนาคารทหารไทยเพ่ือเข้าทํารายการในครัง้นี ้การได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาต

และธนาคารทหารไทยเพ่ือโอนและรับโอนกิจการภายหลงัจากท่ีได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย และการได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของฝ่ายท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(ค) การได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการสนบัสนนุจากการรวมกิจการธนาคารพาณิชย์ 
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(ง) การได้รับความยินยอมจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องตามท่ีจําเป็น 

(จ) ทนุธนชาตยงัคงสถานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในฐานะ Holding Company ประกอบ

ธุรกิจทางการเงิน 

14. ความเห็นของคณะกรรมการของทุนธนชาต 

คณะกรรมการของทนุธนชาตพิจารณาแล้ว เห็นวา่ (1) การดําเนินการปรับโครงสร้างฯ เป็นการเปลี่ยนการถือหุ้น

ของทุนธนชาตในบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนจากการถือหุ้ นทางอ้อมเป็นการถือหุ้ นโดยตรงซึ่งจะส่งผลให้ 

การรวมกิจการฯ สาํเร็จ และ (2) การรวมกิจการฯ มีความเหมาะสม สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ

ทนุธนชาตและผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของทนุธนชาตในระยะยาวตามเหตผุลดงัท่ีระบใุนข้อ 9 ข้างต้น  

นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นวา่เกณฑ์ในการกําหนดราคาของหุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืน หุ้นสามญั

ของธนาคารธนชาต และหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย มีความเหมาะสมและสมเหตสุมผล เน่ืองจาก

เหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เกณฑ์กําหนดราคาหุ้นสามญัของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีถือปฏิบตัิโดยทัว่ไป โดยท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระของธนาคารธนชาต มีความเห็นว่า วิธีการกําหนดราคาสําหรับรายการการ

ปรับโครงสร้างฯ ถือเป็นวิธีท่ีปฏิบตัิโดยทัว่ไปและยอมรับได้ และมลูค่าในการปรับโครงสร้างฯ นีค้วรถือ

เป็นสว่นหนึง่ของมลูคา่สิง่ตอบแทนในการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต 

(ข) เกณฑ์การกําหนดราคาหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต ซึง่ใช้วิธีเปรียบเทียบมลูคา่หุ้นตอ่มลูคา่ทางบญัชี

ภายหลังการปรับปรุงข้อมูลทางการเงินมีความเหมาะสมสําหรับการรวมกิจการฯ เน่ืองจากเป็น

มาตรฐานท่ีใช้เป็นการทัว่ไปในการประเมินมลูคา่กิจการโดยได้สะท้อนผลกําไรของการปรับโครงสร้างฯ 

แล้ว 

(ค) เกณฑ์การกําหนดราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย ซึง่เทา่กบั 1.1 เท่าของมลูค่าทางบญัชี 

ภายหลงัการปรับปรุงข้อมลูทางการเงิน มีความเหมาะสมสําหรับการรวมกิจการฯ เน่ืองจากเป็นราคา 

ท่ีได้จากการเปรียบเทียบราคาหุ้นตอ่มลูคา่ทางบญัชีซึง่สะท้อนถึงผลของการจดัหาเงินทนุของธนาคาร

ทหารไทยเพ่ือการรวมกิจการฯ แล้ว  

ด้วยเหตผุลดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น คณะกรรมการจึงมีมติอนมุตัิการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ รวมทัง้

การดําเนินการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

15. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของทนุธนชาตมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการของทนุธนชาตตามท่ีระบใุน 

ข้อ 14 ข้างต้น 

*********************************************  
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 เอกสารแนบที่ 1   

ข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ 

1. ข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น 

(1) ธนชาตประกนัภยั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

รายช่ือคณะกรรมการ (ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562) 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายศภุเดช พนูพิพฒัน์ กรรมการ 

2. นายประพนัธ์ อนพุงษ์องอาจ กรรมการ 

3. นายจลุสงิห์ วสนัตสงิห์ กรรมการ 

4. นายวเิชียร เมฆตระการ กรรมการ 

5. นายพิรัส ประดิษฐวณิช กรรมการ 

6. นายพีระพฒัน์ เมฆสงิห์ว ี กรรมการ 

7. นายธีรนนัท์ ศรีหงส์ กรรมการ 

8. นายอนวุตัิร์ เหลอืงทวกีลุ กรรมการ 

9. นายวิลเลยีม จอร์จ ซาอิด กรรมการ 

ทีม่า: หนงัสือรบัรองบริษัท 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น (ณ วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2562) 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 492,999,434 100.00 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ จํานวน 6 ราย 566 0.00 

ทีม่า: บญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ 
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สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน  

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม  

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม  

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม  

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม  

2562 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 99.42 685.16 570.00 148.13 

เบีย้ประกนัภยัค้างรับ 425.14 439.19 621.65 434.37 

รายได้จากการลงทนุค้างรับ 46.01 31.30 43.30 68.60 

สนิทรัพย์จากการประกนัภยัตอ่ 200.31 405.03 707.14 827.55 

ลกูหนีจ้ากสญัญาประกนัภยัตอ่ 2.41 10.12 14.61 4.30 

สนิทรัพย์ลงทนุ      

- เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 10,298.38 10,989.64 11,571.28 12,426.62 

- เงินให้กู้ยืม 43.78 44.36 45.59 43.00 

อปุกรณ์ 31.96 24.56 20.82 25.65 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 27.81 36.51 41.36 42.02 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 290.98 198.73 228.37 206.65 

สนิทรัพย์อ่ืน 579.93 589.08 631.95 640.28 

รวมสินทรัพย์ 12,046.13 13,453.68 14,496.07 14,867.17 

หนีส้นิและส่วนของเจ้าของ     

หนีส้นิ     

หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั 4,936.80 5,475.41 5,729.44 5,892.49 

เจ้าหนีบ้ริษัทประกนัภยัตอ่ 112.08 231.51 542.49 633.73 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 107.00 101.06 98.61 162.27 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 58.62 78.46 90.86 108.72 

เบีย้ประกนัภยัรับลว่งหน้า 1,386.92 1,443.90 1,726.03 1,789.11 

หนีส้นิอ่ืน 516.50 555.01 549.14 370.79 

รวมหนีส้ิน 7,117.90 7,885.35 8,736.57 8,957.11 

ส่วนของเจ้าของ     

ทนุจดทะเบียน 1,240.00 1,240.00 1,240.00 4,930.00 

ทนุท่ีออกและชําระเต็มแล้ว 740.00 740.00 740.00 4,930.00 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 35.00 35.00 35.00 35.00 
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รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม  

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม  

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม  

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม  

2562 

สว่นเกินทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่

เงินลงทนุ  

183.69 533.16 435.98 540.59 

กําไรสะสม     

- จดัสรรแล้ว-สาํรองตามกฎหมาย  124.00 124.00 124.00 124.00 

- ยงัไมไ่ด้จดัสรร 3,845.55 4,136.17 4,424.52 280.47 

รวมส่วนของเจ้าของ 4,928.24 5,568.33 5,759.50 5,910.06 

รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 12,046.13 13,453.68 14,496.07 14,867.17 

สรุปงบกําไรขาดทนุ 

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

 2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม  

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม  

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม  

2562 

รายได้     

เบีย้ประกนัภยัรับ 6,420.50  7,506.44  7,987.42  2,039.49  

หกั: เบีย้ประกนัภยัจา่ยจากการเอา

ประกนัตอ่ 

(103.39) (459.30) (969.34) (332.52) 

เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ 6,317.11  7,047.14  7,018.08  1,706.97  

หกั: สาํรองเบีย้ประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็น

รายได้ลดจากปีก่อน 

(273.39) (181.19) (66.81) 44.31  

เบีย้ประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได้สทุธิจาก

การประกนัภยัตอ่ 

6,043.72  6,865.95  6,951.27  1,751.28  

รายได้คา่จ้างและคา่บําเหน็จจากการ

ประกนัภยัตอ่ 

30.11  132.80  281.32  84.28  

รายได้จากการลงทนุ 296.41  307.99  329.08  98.38  

ผลกําไรจากเงินลงทนุ 98.12  53.16  40.87  28.89  

รายได้อ่ืน 37.86  22.62  15.24  0.15  

รวมรายได้ 6,506.22  7,382.52  7,617.78  1,962.99  
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รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

 2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม  

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม  

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม  

2562 

ค่าใช้จ่าย     

คา่สนิไหมทดแทนและคา่ใช้จา่ยในการ

จดัการสนิไหมทดแทน 

3,204.84  3,853.56  4,309.04  1,190.63  

หกั: คา่สนิไหมทดแทนรับคืนจากการ

ประกนัภยัตอ่ 

(32.05) (55.70) (398.36) (190.22) 

คา่จ้างและคา่บําเหน็จ 1,082.42  1,271.22  1,336.64  344.33  

คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภยัอ่ืน 279.33  310.10  339.80  98.44  

คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน 727.39  701.64  736.96  175.20  

รวมค่าใช้จ่าย 5,261.94  6,080.81  6,324.08  1,618.38  

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 1,244.28  1,301.71  1,293.70  344.61  

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (239.27) (250.38) (251.82) (67.07) 

กาํไรสุทธิ 1,005.01  1,051.33  1,041.88  277.54  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น     

รายการท่ีจะถกูบนัทกึในสว่นของกําไร

หรือขาดทนุในภายหลงั  

    

ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุใน

หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

(13.49) 436.84  (121.47) 130.76  

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 2.70  (87.37) 24.29  (26.15) 

รายการท่ีจะถกูบนัทกึในสว่นของกําไร

หรือขาดทนุในภายหลงั-สทุธิจากภาษีเงิน

ได้ (ขาดทนุ) 

(10.79) 349.47  (97.18) 104.61  

รายการท่ีจะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของกําไร

หรือขาดทนุในภายหลงั 

    

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

(2.73) (12.94) (3.97) - 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 0.55  2.59  0.79  - 

รายการท่ีจะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของกําไร

หรือขาดทนุในภายหลงั-สทุธิจากภาษีเงิน

ได้ (ขาดทนุ) 

(2.18) (10.35) (3.17) - 
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รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

 2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม  

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม  

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม  

2562 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี 

(ขาดทนุ) 

(12.97) 339.12  (100.35) 104.61  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 992.04  1,390.45  941.53  382.15  

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน  13.58  14.21  12.72  0.62  

ทีม่า: งบการเงินเฉพาะกิจการของธนชาตประกนัภยั 

(2) บล.ธนชาต 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชัน้ 18, 19 และ 20 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

10330 

รายช่ือคณะกรรมการ (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562) 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายสมเจตน์ หมูศ่ิริเลศิ ประธานกรรมการบริษัท 

และประธานกรรมการบริหาร 

2. นายพนัธ์ศกัดิ์ เวชอนรัุกษ์ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 

3. นายนครินทร์ วีระเมธีกลุ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

4. นางอศัวินี ไตลงัคะ กรรมการ 

5. นางสาวพิมพ์ผกา นิจการุณ กรรมการ 

6. นายพงษ์อมร น่ิมพลูสวสัดิ ์ กรรมการ 

7. นายวิลเลยีม จอร์จ ซาอิด กรรมการ 

ทีม่า: หนงัสือรบัรองบริษัท 
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รายช่ือผู้ ถือหุ้น (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562) 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 1,659,999,930 100.00 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ จํานวน 15 ราย 70 0.00 

ทีม่า: บญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม  

2562 

สนิทรัพย์รวม       9,478.66      11,763.55        8,898.39        8,726.39  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด          200.90           163.05           124.57           100.92  

เงินลงทนุ       3,028.95        3,754.68        2,978.17        3,037.21  

หลกัทรัพย์รัฐบาล/หลกัทรัพย์จดทะเบียน       3,010.32        3,544.41        2,853.69        2,976.76  

ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้า       4,648.25        7,228.29        5,459.80        4,609.49  

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน       2,999.00        3,419.00        2,630.00        3,300.00  

หนีส้นิรวม       6,098.55        8,088.72        5,826.14        5,382.82  

สว่นของเจ้าของ       3,380.11        3,674.83        3,072.25        3,343.57  

สรุปงบกําไรขาดทนุ 

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม  

2562 

รายได้ธุรกิจหลกัทรัพย์รวม       2,150.07        1,997.57        1,871.61           373.74  

รายได้อ่ืน               6.47                6.87                8.86                2.08  

รายได้รวม       2,156.54        2,004.44        1,880.47           375.82  

ดอกเบีย้ / คา่ใช้จ่ายธุรกิจหลกัทรัพย์           254.98           272.31           269.62              54.89  

คา่ใช้จา่ยรวม       1,339.47        1,252.85        1,151.23           256.87  

กําไรขัน้ต้น          817.08           751.60           136.61           118.95  

กําไรสทุธิ          662.34           609.17           592.63              99.10  

ทีม่า: งบการเงินเฉพาะกิจการของ บล. ธนชาต     
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(3) บบส.ทีเอส 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

1101 อาคารเพชรบรีุ ชัน้ 9 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

รายช่ือคณะกรรมการ (ณ วนัท่ี 18 มิถนุายน 2562) 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายประพนัธ์ อนพุงษ์องอาจ กรรมการ 

2. นายเซียด เอิล-โฮส กรรมการ 

3. นางสสมิา ทวีสกลุชยั กรรมการ 

4. นายกฤตพล นนทแก้ว กรรมการ 

ทีม่า: หนงัสือรบัรองบริษัท 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น (ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562) 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 199,999,997 100.00 

2. ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน ๆ จํานวน 3 ราย 3 0.00 

ทีม่า: บญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ 

สรุปข้อมลูทางการเงิน  

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม 

2562 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

รวมสินทรัพย์ 2,651.42 2,509.06 2,497.62 2,574.95 

เงินฝากธนาคาร 

เงินให้สนิเช่ือสทุธิ 

ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ 

สนิทรัพย์อ่ืน 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดั

บญัชี 

190.56 

778.12 

1,611.34 

4.51 

66.89 

585.88 

607.54 

1,265.09 

29.21 

21.34 

895.82 

490.87 

1,103.01 

2.29 

5.63 

1,423.17 

90.43 

1,042.41 

3.18 

15.76 

รวมหนีส้ิน 55.63 32.76 34.50 110.41 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,595.79 2,476.30 2,463.12 2,464.54 
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รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม 

2562 

งบกาํไรขาดทุน 

รายได้รวม 490.25 395.23 308.03 (24.96) 

รายได้ดอกเบีย้ 

กําไร(ขาดทนุ)จากการบริหาร 

NPA 

กําไรจากการรับชําระหนี ้

รายได้อ่ืน 

167.74 

6.32 

292.87 

23.32 

93.36 

10.18 

275.77 

15.92 

35.59 

30.87 

235.64 

5.93 

7.28 

(56.31) 

22.60 

1.47 

ต้นทนุในการประกอบกิจการ - - - - 

ค่าใช้จ่ายในการขายและ 

การบริหาร 

251.38 126.90 25.12 (336.00) 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 

คา่ใช้จ่ายจากการบริหาร 

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู 

3.78 

162.49 

85.11 

- 

67.70 

59.20 

- 

56.94 

(31.82) 

- 

16.36 

(352.36) 

กาํไร(ขาดทุน) ก่อน

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ

ภาษี 

238.87 268.33 282.91 311.04 

คา่ใช้จ่ายภาษี (49.38) (58.02) (45.87) (59.63) 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี 189.49 210.31 237.04 251.41 

ทีม่า: งบการเงินเฉพาะกิจการของ บบส.ทีเอส 

(4) ราชธานี 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

77/35-36 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชัน้ 11 UP ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร 10600 
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รายช่ือคณะกรรมการ (ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2562) 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร  ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 

2. นายโกวิท รุ่งวฒันโสภณ  กรรมการผู้จดัการ / ประธานกรรมการบริหาร/ 

กรรมการ 

3. นายเจริญสขุ กิจอิทธิ  กรรมการ 

4. นายอนวุตัิร์ เหลอืงทวกีลุ  กรรมการ 

5. นายป้อมเพชร รสานนท์  กรรมการ / กรรมการบริหาร 

6. นายวิลเลยีม จอร์จ ซาอิด  กรรมการ 

7. นายถกล นนัธิราภากร  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายสรุพล สติมานนท์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

9. นายวราวธุ วราภรณ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

10. นายสวุิทย์ อรุณานนท์ชยั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

11. นางนารี บญุธีรวร  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ทีม่า: www.set.or.th 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น (ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562)  

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 2,460,861,562 65.18 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 113,847,359 3.02 

3. นายเจริญสขุ กิจอิทธิ 93,214,558 2.47 

4. นายภมร พลเทพ 81,000,000 2.15 

5. THE HONGKONG AND SHANGHAI 

BANKING CORPORATION LIMITED 

47,300,000 1.25 

6. กองทนุเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 

70/30 

39,934,725 1.06 

7. นางเนาวนารถ จามรมาน 36,000,000 0.95 

8. นางวิลาวรรณ รุ่งวฒันโสภณ 21,975,000 0.59 
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รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

9. กองทนุเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้ 20,193,393 0.54 

10. นางศิริวงษ์ รุ่งวฒันโสภณ 19,485,056 0.52 

ทีม่า: www.set.or.th 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน  

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม  

2562 

เงินสด 117.88 190.42 211.71 113.51 

ลกูหนีแ้ละตัว๋เงินรับการค้าสทุธิ 32,747.54 38,598.25 46,411.63 47,861.53 

สนิค้าคงเหลอื - - - - 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 12,455.75 14,145.73 16,700.35 17,250.51 

ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์สทุธิ 129.35 119.92 113.15 106.97 

รวมสินทรัพย์ 33,364.87 39,491.79 47,531.06 48,865.49 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมื 11,792.36 13,202.80 16,358.85 15,349.81 

เจ้าหนีแ้ละตัว๋เงินจา่ยการค้าสทุธิ 274.11 269.55 456.17 418.69 

หนีส้นิระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 8,169.92 4,002.59 5,627.32 6,386.84 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 20,611.70 17,942.93 22,997.49 22,894.40 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 7,743.78 15,921.57 17,338.56 18,298.60 

รวมหนีส้ิน 28,355.48 33,864.50 40,336.05 41,193.00 

ทนุจดทะเบียน 2,416.23 2,416.23 3,020.28 3,020.28 

ทนุท่ีออกและชําระเต็มมลูคา่ 2,416.23 2,416.23 3,020.28 3,020.28 

สว่นเกิน(ตํ่ากวา่)มลูคา่หุ้น 319.89 319.89 319.89 319.89 

สว่นเกิน(ตํ่ากวา่)ทนุอ่ืน - - - - 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม 2,273.27 2,891.18 3,854.84 4,332.32 

หุ้นทนุรับซือ้คืน/หุ้นท่ีถือโดยบริษัทยอ่ย - - - - 

สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย - - - - 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,009.39 5,627.30 7,195.01 7,672.49 
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สรุปงบกําไรขาดทนุ 

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม 

2562 

รายได้ดอกเบีย้ 2,481.52 2,760.61 3,202.27 863.15 

รายได้อ่ืน 500.67 546.63 625.10 141.19 

รวมรายได้ 2,985.19 3,307.24 3,827.37 1,004.34 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 496.35 523.43 402.6 29.56 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 439.59 495.74 503.51 136.38 

รวมค่าใช้จ่าย 935.93 1,019.17 906.11 165.93 

EBITDA 2,068.88 2,311.94 2,944.09 843.48 

คา่เสือ่มและคา่ตดัจําหนา่ย 19.62 23.88 22.83 5.08 

กําไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 2,049.26 2,288.06 2,921.26 838.4 

ต้นทนุทางการเงิน 947.00 882.41 869.80 236.56 

ภาษีเงินได้ 221.10 279.84 410.7 124.36 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 881.16 1,125.81 1,640.75 477.49 

ส่วนของกาํไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถอืหุ้น

บริษัทใหญ่ 

- - - - 

ทีม่า: งบเฉพาะกิจการของราชธานี 

(5) เอ็มบีเค 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

444 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชัน้ 8 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

รายช่ือคณะกรรมการ (ณ วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562) 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายบนัเทิง ตนัตวิิท  ประธานกรรมการ 

2. นายศภุเดช พนูพิพฒัน์  รองประธานกรรมการ 

3. นายสเุวทย์ ธีรวชิรกลุ  กรรมการผู้ อํานวยการ / กรรมการ 

4. นายปิยะพงศ์ อาจมงักร  กรรมการ 



 

89 

 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

5. นายหชัพงศ์ โภคยั  กรรมการ 

6. นายอติพล ตนัตวิิท กรรมการ 

7. นายกษมา บณุยคปุต์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8. นายประชา ใจดี  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

9. นางผาณิต พนูศิริวงศ์  กรรมการอิสระ 

10. นายไพจิตร โรจนวานิช  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ทีม่า: www.set.or.th 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น (ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2562) 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากดั 

(มหาชน) 

474,249,530 27.98 

2. บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 169,493,100 10.00 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 86,146,009 5.08 

4. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 75,603,000 4.46 

5. ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 57,829,300 3.41 

6. นายปริญญา เธียรวร  46,000,000 2.71 

7. DBS BANK LTD 41,159,800 2.43 

8. AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P 35,530,700 2.10 

9. บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 34,365,000 2.03 

10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) 

NOMINEES LIMITED 

32,587,452 1.92 

ทีม่า: www.set.or.th 
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สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม  

2562 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 532.72 475.95 675.18 550.76 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 1,856.73 2,668.31 711.22 685.22 

สนิค้าคงเหลอื 3,066.43 2,888.26 3,581.77 3,599.82 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 9,220.70 11,061.25 11,818.03 11,547.65 

ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์สทุธิ 4,574.11 4,978.39 5,213.22 5,128.60 

รวมสินทรัพย์ 42,517.70 46,552.39 49,095.94 50,633.37 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน 

1,330.21 2,554.14 2,756.30 2,889.00 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,069.79 1,090.13 1,243.90 1,427.50 

หนีส้นิระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 31.45 1,753.05 77.73 78.85 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 4,056.77 6,975.94 5,794.52 6,237.88 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 18,108.75 17,391.75 20,617.41 20,731.07 

รวมหนีส้ิน 22,165.52 24,367.69 26,411.92 26,968.95 

ทนุจดทะเบียน 1,707.96 1,707.96 1,694.92 1,694.92 

ทนุท่ีออกและชําระเต็มมลูคา่ 1,707.96 1,707.96 1,694.92 1,694.92 

สว่นเกิน(ตํ่ากวา่)มลูคา่หุ้น 1,276.04 1,276.04 1,289.07 1,289.08 

สว่นเกิน(ตํ่ากวา่)ทนุอ่ืน 3,790.14 5,846.22 406.73 406.16 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 3,790.14 5,846.22 4,470.15 4,979.14 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม 12,644.61 13,603.92 15,504.72 15,983.95 

หุ้นทนุรับซือ้คืน/หุ้นท่ีถือโดยบริษัทยอ่ย 711.99 711.99 711.99 711.99 

สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 18,706.75 21,722.14 22,246.87 23,235.10 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 1,645.43 462.56 437.15 429.32 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 20,352.18 22,184.70 22,684.02 23,664.42 
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สรุปงบกําไรขาดทนุ 

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่ 31 

มีนาคม  

2562 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 10,415.78 9,739.58 8,430.70 2,173.40 

รายได้อ่ืน 570.24 531.59 4,050.30 600.21 

รวมรายได้ 11,267.67 10,497.09 12,692.90 2,881.14 

ต้นทนุขาย 5,859.76 5,324.60 5,650.12 1,443.78 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 2,251.26 2,239.80 2,808.59 643.47 

รวมค่าใช้จ่าย 8,208.65 7,667.44 8,458.71 2,087.26 

EBITDA 4,984.28 4,782.31 6,195.85 1,283.21 

คา่เสือ่มและคา่ตดัจําหนา่ย 1,925.25 1,952.66 1,961.66 489.32 

กําไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 3,059.03 2,829.65 4,234.19 793.89 

ต้นทนุทางการเงิน 672.08 632.12 767.81 199.54 

ภาษีเงินได้ 381.70 375.12 605.10 114.81 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,054.51 1,822.41 2,861.28 479.54 

ส่วนของกาํไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถอืหุ้น

บริษัทใหญ่ 

2,054.51 1,840.85 2,881.30 479.23 

สว่นของกําไร (ขาดทนุ) ท่ีเป็นของสว่นได้เสยีท่ี

ไมม่ีอํานาจควบคมุ 

(49.27) (18.44) (20.01) 0.31  

กําไรตอ่หุ้น (บาท) 1.54 1.38 2.17 0.36 

ทีม่า: งบการเงินรวมของเอ็มบีเค 

(6) ปทุมไรซมิล 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

88 หมูท่ี่ 2 ถนนติวานนท์ อําเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 
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รายช่ือคณะกรรมการ (ณ วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562) 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายศภุเดช พนูพิพฒัน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท 

2. นายปกิต เอ่ียมโอภาส ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ 

3. นายสเุวทย์ ธีรวชิรกลุ รองประธานคณะกรรมการบริษัท 

4. นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จดัการใหญ่ / กรรมการ 

5. นายเกษมสขุ จงมัน่คง กรรมการ 

6. นางพรสริิ ปณุเกษม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. นายสาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8. นางวณีา อรัญญเกษม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ทีม่า: www.set.or.th 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น (ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2562) 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. บริษัท เอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน) 447,131,000 74.52 

2. บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 58,755,000 9.79 

3. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 26,424,130 4.40 

4. ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 19,620,000 3.27 

5. บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 12,800,000 2.13 

6. นางสาวอตินชุ ตนัติวิท 9,047,600 1.51 

7. นางวรรณวิภา ตนัตวิิท 8,990,000 1.50 

8. DBS BANK LTD 5,844,000 0.97 

ทีม่า: www.set.or.th 

 

http://tns2.setsmart.set:8080/shareholder.html?isPartOfName=false&hidAction=go&txtFirstname=&txtLastname=%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95+%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94+(%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99)&txtHolderType=+
http://tns2.setsmart.set:8080/shareholder.html?isPartOfName=false&hidAction=go&txtFirstname=&txtLastname=%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95+%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94+(%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99)&txtHolderType=+
http://tns2.setsmart.set:8080/shareholder.html?isPartOfName=false&hidAction=go&txtFirstname=&txtLastname=%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95+%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94+(%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99)&txtHolderType=+
http://tns2.setsmart.set:8080/shareholder.html?isPartOfName=false&hidAction=go&txtFirstname=&txtLastname=%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2+%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94+(%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99)&txtHolderType=+
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สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม  

2562 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  27.58   38.27   33.23   19.52  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  95.07   251.54   334.46   334.20  

สนิค้าคงเหลอื  248.10   239.92   539.60   486.87  

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน  423.32   589.89   934.51   867.97  

ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์สทุธิ  245.88   221.91   218.97   215.67  

รวมสินทรัพย์  8,409.73   10,899.50   11,823.11   11,849.62  

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้  500.21   704.14   956.30   969.00  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  135.70   82.54   184.44   112.36  

หนีส้นิระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี  0.30   0.30   0.83   0.75  

รวมหนีส้นิหมนุเวียน  650.41   805.07   1,166.31   1,104.12  

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน  1,248.89   1,739.10   1,870.31   1,890.62  

รวมหนีส้ิน  1,899.30   2,544.17   3,036.62   2,994.74  

ทนุจดทะเบียน  900.00   900.00   900.00   900.00  

ทนุท่ีออกและชําระเต็มมลูคา่  600.00   600.00   600.00   600.00  

สว่นเกิน(ตํ่ากวา่)มลูคา่หุ้น  160.00   160.00   160.00   160.00  

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นผู้ ถือหุ้น  5,000.16   6,961.51   7,430.52   7,510.33  

กําไร(ขาดทนุ)สะสม  729.49   624.73   589.04   578.24  

หุ้นทนุรับซือ้คืน/หุ้นท่ีถือโดยบริษัทยอ่ย -   - - - 

สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่  6,489.65   8,346.25   8,779.56   8,848.57  

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย  20.77   9.08   6.93   6.32  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  6,510.43   8,355.33   8,786.49   8,854.88  
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สรุปงบกําไรขาดทนุ 

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม  

2562 

รายได้จากการขายและการให้บริการ  1,829.17   1,586.47   2,196.50   498.29  

รายได้อ่ืน  361.40   368.56   393.24   4.51  

รวมรายได้  2,190.57   1,955.04   2,589.74   502.80  

ต้นทนุขาย  1,464.64   1,315.74   1,825.52   433.96  

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร  393.09   348.64   433.71   74.39  

รวมค่าใช้จ่าย  1,857.74   1,717.80   2,261.77   508.35  

EBITDA  400.82   301.21   382.90   7.82  

คา่เสือ่มและคา่ตดัจําหนา่ย  67.98   63.97   54.93   13.37  

กําไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้  332.84   237.24   327.97   (5.55) 

ต้นทนุทางการเงิน  14.04   9.76   14.16   5.31  

ภาษีเงินได้  2.97   2.01   0.19   0.52  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  308.22   225.47   313.62   (11.39) 

ส่วนของกาํไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถอืหุ้น

บริษัทใหญ่ 

 332.58   232.31   321.60   (10.80) 

สว่นของกําไร (ขาดทนุ) ท่ีเป็นของสว่นได้เสยีท่ี

ไมม่ีอํานาจควบคมุ 

 (24.36)  (6.84)  (7.98)  (0.59) 

กําไรตอ่หุ้น (บาท)  0.55   0.39   0.54   (0.02) 

ทีม่า: งบการเงินรวมของปทมุไรซมิล  

(7) ซีคอน 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

  



 

95 

 

รายช่ือคณะกรรมการ (ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562) 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายพรต ซอโสตถิกลุ กรรมการ 

2. นายกอบชยั ซอโสตถิกลุ กรรมการ 

3. นายเกริกชยั ซอโสตถิกลุ กรรมการ 

4. นายธวชัชยั ซอโสตถิกลุ กรรมการ 

5. นางสาวศิรินทร ซอโสตถิกลุ กรรมการ 

6. นางสาวสวุรรณภา สวุรรณประทีป กรรมการ 

7. นายสม จาตศุรีพิทกัษ์ กรรมการ 

8. นายตะติยะ ซอโสตถิกลุ กรรมการ 

9. นายธวชั ตรีวรรณกลุ กรรมการ 

10. นายจรัญ ผู้พฒัน์ กรรมการ 

11. นายปิยะ ซอโสตถิกลุ กรรมการ 

12. นายสรุชยั เจริญพงศ์ กรรมการ 

ทีม่า: หนงัสือรบัรองบริษัท 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น (ณ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562) 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. บริษัท วิชยั-บญุสม จํากดั  3,236,190 56.38 

2. ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  574,000 10.00 

3. ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 260,284 4.53 

4. นายกอบชยั ซอโสตถิกลุ  145,753 2.54 

5. บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 143,503 2.50 

6. นางขจาริน ซอโสตถิกลุ 142,246 2.48 

7. นายชยัยตุ ซอโสตถิกลุ  142,246 2.48 

8. นางสาวดารินทร์ ซอโสตถิกลุ 142,246 2.48 

9. มลูนิธิอาภสสฺโร  142,246 2.48 

10. นางสาวศิรินทร ซอโสตถิกลุ  68,273 1.19 
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รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

11. นายธวชัชยั ซอโสตถิกลุ 67,530 1.18 

12. นายสนัต ิซอโสตถิกลุ  60,765 1.06 

13. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ จํานวน 34 ราย 614,718 10.70 

ทีม่า: บญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม  

2562 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 146.28 187.71 394.71 - 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-สทุธิ 107.56 124.36 119.02 - 

สนิค้าคงเหลอื 6.87 7.26 7.14 - 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 273.28 346.32 689.65 - 

ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์สทุธิ 1,408.09 1,446.74 1,398.97 - 

รวมสินทรัพย์ 6,529.07 6,419.87 6,667.77 - 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมื - - - - 

เจ้าหนีแ้ละตัว๋เงินจา่ยการค้าสทุธิ 311.84 345.79 391.46 - 

หนีส้นิระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 1,210.66 941.08 337.68 - 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 1,979.33 1,376.16 812.76 - 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 1,398.74 1,336.75 1,615.19 - 

รวมหนีส้ิน 3,378.07 2,712.91 2,427.94 - 

ทนุจดทะเบียน 574.00 574.00 574.00 - 

ทนุท่ีออกและชําระเต็มมลูคา่ 574.00 574.00 574.00 - 

สว่นเกิน(ตํ่ากวา่)มลูคา่หุ้น 172.75 172.75 172.75 - 

สว่นเกิน(ตํ่ากวา่)ทนุอ่ืน - - - - 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม 2,367.28 2,920.85 3,450.88 - 

หุ้นทนุรับซือ้คืน/หุ้นท่ีถือโดยบริษัทยอ่ย - - - - 

สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,114.03 3,667.60 4,197.64 - 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 36.97 39.36 42.19 - 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,151.00 3,706.96 4,239.83 - 
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สรุปงบกําไรขาดทนุ 

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม  

2562 

รายได้จากการขายและให้บริการ 2,521.24 2,684.48 2,766.61 - 

รายได้อ่ืน 69.02 68.91 55.98 - 

รวมรายได้ 2,590.26 2,753.39 2,822.59 - 

ต้นทนุขายและบริการ 1,250.40 1,270.52 1,300.98 - 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 537.22 463.85 508.33 - 

รวมค่าใช้จ่าย 537.22 463.85 508.33 - 

EBITDA 1,226.89 1,469.44 1,469.28 - 

คา่เสือ่มและคา่ตดัจําหนา่ย 424.25 450.42 456.00 - 

กําไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 802.64 1,019.01 1,013.29 - 

ต้นทนุทางการเงิน 60.40 52.60 36.12 - 

ภาษีเงินได้ 78.09 181.81 174.49 - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 664.15 784.60 802.67 - 

ส่วนของกาํไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถอืหุ้น

บริษัทใหญ่ 

664.71 782.20 799.82 - 

สว่นของกําไร (ขาดทนุ) ท่ีเป็นของสว่นได้เสยีท่ี

ไมม่ีอํานาจควบคมุ 

(0.56) 2.40 2.85 - 

กําไรตอ่หุ้น (บาท) 115.80 136.27 139.34 - 

ทีม่า: งบการเงินรวมของซีคอน 

(8) อายโินะโมะโต๊ะ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

487/1 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

รายช่ือคณะกรรมการ (ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562) 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายคะโอะรุ ครุะชิมะ กรรมการ 

2. นายทะคากิ อะระชิดะ กรรมการ 
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รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

3. นายอิโตมิ วะตะนะเบะ กรรมการ 

4. นายเอะสฮิึโระ ทาคะโตะ กรรมการ 

5. นายทองดี ปาโส กรรมการ 

6. นายวีระชยั ธีรภาพพจนกลุ กรรมการ 

7. นายวรงค์ ประยรูพงศ์ กรรมการ 

8. นายศรชยั กสุนัใจ กรรมการ 

9. นายนะโอะโตะ มิเนะมรุะ กรรมการ 

10. นายไชยพฒัน์ ออ่งศรี กรรมการ 

ทีม่า: หนงัสือรบัรองบริษัท 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น (ณ วนัท่ี 14 มิถนุายน 2562) 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. อายิโนะโมะโต๊ะ โค อินค์ 6,571,677 82.52 

2. ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 477,816 6.00 

3. บริษัท ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  398,183 5.00 

4. บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  79,633 1.00 

5. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ  436,319 5.48 

ทีม่า: บญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ 

สรุปข้อมลูทางการเงิน 

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 มีนาคม

2559 

ณ วันที่  

31 มีนาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 มีนาคม

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม 

2562 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

รวมสนิทรัพย์ 43,379.28 45,329.09 45,433.73 49,282.29 

รวมหนีส้นิ 6,748.11 6,794.24 6,802.63 8,821.47 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 36,631.17 38,534.86 38,631.10 40,460.82 
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รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 มีนาคม

2559 

ณ วันที่  

31 มีนาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 มีนาคม

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม 

2562 

งบกาํไรขาดทุน 

รายได้รวม 26,680.31  26,124.17 25,958.22 26,397.12 

ต้นทนุในการประกอบกิจการ 19,125.32 18,562.85 18,925.54 18,838.14 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการ

บริหาร 

2,186.26 2,181.79 2,228.32 2,582.26 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย

ทางการเงินและภาษี 

4,404.51 5,379.53 3,800.96 4,781.94 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิสาํหรับปี 3,824.99 4,587.49 3,313.35 4,147.19 

ทีม่า: งบการเงินเฉพาะกิจการของอายิโนะโมะโต๊ะ 

(9) ธนชาตกรุ๊ปลสีซิ่ง 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชัน้ 19 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

รายช่ือคณะกรรมการ (ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562) 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายทรงวฒุิ เชาวลติ กรรมการ 

2. นายป้อมเพชร รสานนท์ กรรมการ 

3. นายเอกวิทย์ ภูส่วุรรณ์ กรรมการ 

ทีม่า: หนงัสือรบัรองบริษัท 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น (ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562) 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 35,999,994 100.00 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ จํานวน 6 ราย 6 0.00 

ทีม่า: บญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ 
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สรุปข้อมลูทางการเงิน 

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม 

2562 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย์     

เงินฝากธนาคาร 

ดอกเบีย้ค้างรับ 

ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย ปีปัจจบุนั 

ลกูหนีข้อคืนภาษี 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

350.62 

0.48 

0.06 

- 

61.53 

335.60 

0.45 

0.04 

- 

61.53 

404.78 

1.09 

0.03 

0.06 

- 

405.77 

1.35 

0.05 

- 

- 

รวมสินทรัพย์ 412.75 397.74  405.96 407.17 

รวมหนีส้นิ 2.83 0.54  0.76 0.71 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 409.91 397.21  405.20 406.46 

งบกาํไรขาดทุน 

รายได้     

รายได้จากการให้เชา่ซือ้ 

ดอกเบีย้รับ 

รายได้อ่ืน - อ่ืน ๆ (VAT) 

รายได้อ่ืน ๆ (ยกเว้นภาษี) 

หนีส้ญูรับคืน 

รายได้คา่ปรับ 

คา่ธรรมเนียมและบริการ 

กําไรจากรับคืนทนุจาก 

บริษัทยอ่ย 

กําไรจากการขายลกูหนี ้   

0.14 

4.72 

0.93 

4.59 

2.02 

2.67 

0.53 

- 

 

0.31 

- 

3.79 

0.36 

- 

0.55 

0.72 

0.08 

- 

 

- 

- 

4.11 

0.03 

- 

- 

0.50 

0.15 

4.01 

 

- 

- 

1.31 

0.01 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

รายได้รวม 15.94 5.50 8.81 1.35 

ต้นทนุในการประกอบกิจการ - - - - 

คา่ใช้จ่ายในการขายและ 

การบริหาร 

7.26 4.53 0.81 0.09 

กําไร(ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จ่าย

ทางการเงินและภาษี 

8.68 0.98 7.99 1.26 

กําไร(ขาดทนุ) สทุธิสาํหรับปี 4.10 0.98 7.99 1.26 

ทีม่า: งบผูส้อบบญัชีและงบภายในของธนชาตกรุ๊ปลีสซ่ิง 
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(10) ธนชาตเทรนน่ิง 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

เลขท่ี 2 อาคารสวนมะล ิชัน้ M ถนนเฉลมิเขตร์ 4 แขวงวดัเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย 

กรุงเทพมหานคร 10100 

รายช่ือคณะกรรมการ (ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562) 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายเกรียงไกร ภริูวิทย์วฒันา กรรมการ 

2. นางวจิิตรา ธรรมโพธิทอง กรรมการ 

3. นายกฤตชยั จิรประพฒัน์พร กรรมการ 

4. นางวาสนา อคัรบปุผา กรรมการ 

5. นางสนุนัทา เวชเฉลมิจิตร กรรมการ 

ทีม่า: หนงัสือรบัรองบริษัท 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น (ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562) 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 499,993 100.00 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ จํานวน 7 ราย 7 0.00 

ทีม่า: บญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ 
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สรุปข้อมลูทางการเงิน 

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม 

2562 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย์ 

เงินฝากธนาคาร 

ลกูหนีค้า่บริการ 

อปุกรณ์ – สทุธิ 

ภาษีขอคืน 

ลกูหนีอ่ื้น 

 

30.17 

8.52 

0.55 

8.65 

0.23 

 

27.44 

6.41 

0.36 

9.08 

0.11 

 

8.31 

22.03 

0.54 

12.11 

1.86 

 

24.85 

14.96 

0.51 

8.48 

2.02 

รวมสินทรัพย์ 48.11 43.41 44.86 50.82 

รวมหนีส้นิ 3.37 4.30 6.90 8.34 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 44.75 39.10 37.95 42.48 

งบกาํไรขาดทุน 

รายได้ 

รายได้คา่บริการฝึกอบรม 

ดอกเบีย้รับ  

 

117.23 

0.11 

 

108.35 

0.11 

 

117.88 

0.10 

 

30.10 

0.03 

รายได้รวม 117.34 108.45 117.97 30.14 

ต้นทนุในการประกอบกิจการ 91.91 88.59 101.32 24.90 

คา่ใช้จา่ยในการขายและการ

บริหาร 

2.85 2.87 2.76 0.70 

กําไร(ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จ่าย

ทางการเงินและภาษี 

22.58 16.99 13.89 4.54 

กําไร(ขาดทนุ) สทุธิสาํหรับปี 22.55 16.86 13.85 4.52 

ทีม่า: งบผูส้อบบญัชีและงบภายในของธนชาตเทรนน่ิง 

(11) สคิบเซอร์วิส 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

เลขท่ี 1091/230 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
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รายช่ือคณะกรรมการ (ณ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562) 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายกิตติ ศรีสวสัดิ ์ กรรมการ 

2. นายสรีุย์เมธ โพธ์ิทองสนุนัท์ กรรมการ 

3. นางกฤษยาณี รัตนชยัชาญ กรรมการ 

ทีม่า: หนงัสือรบัรองบริษัท 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น (ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2562) 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 99,998 100.00 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ จํานวน 2 ราย 2 0.00 

ทีม่า: บญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ 

สรุปข้อมลูทางการเงิน 

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม 

2562 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 9.00 14.24 12.46 13.16 

ลกูหนีก้ารค้า 2.48 2.19 8.06 6.33 

สนิทรัพย์อ่ืน 17.32 5.54 4.91 5.84 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ 7.57 7.31 7.16 7.09 

รวมสินทรัพย์ 36.37  29.28  32.59  32.42  

เงินปันผลค้างจ่าย 1.00 1.00 1.00 1.00 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 4.38 3.35 2.65 3.29 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์

พนกังาน 

22.46 24.26 27.11 26.17 

เงินมดัจํา/เงินประกนั 35.95 36.02 36.02 36.02 

รวมหนีส้ิน 63.79  64.63  66.78  66.48  

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น (27.42) (35.35) (34.19) (34.05) 
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รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม 

2562 

งบกาํไรขาดทุน 

รายได้คา่บริการ 90.30 67.59 75.07 18.20 

รายได้อ่ืน 0.05 0.05 0.12 0.01 

รายได้รวม 90.35  67.64  75.19  18.21  

ต้นทนุในการประกอบกิจการ 97.97  65.82  65.05  15.97  

คา่ใช้จา่ยในการขายและการ

บริหาร 

10.15  7.96  7.66  2.10  

รายจ่ายรวม 108.12 73.78 72.71 18.07 

กาํไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย

ทางการเงนิและภาษี 

(17.77) (6.15) 2.48  0.14  

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี (17.77) (6.15) 2.48  0.14  

ทีม่า: งบการเงินเฉพาะกิจการของสคิบเซอร์วิส 

(12) ธนชาตแมเนจเม้นท์ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

เลขท่ี 2 อาคารสํานกังานธนชาต สวนมะลิ ชัน้ 2 ถนนเฉลิมเขตร์ 4 แขวงวดัเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบ 

ศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 10100 

รายช่ือคณะกรรมการ (ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562) 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นางวจิิตรา ธรรมโพธิทอง กรรมการ 

2. นายเกรียงไกร ภริูวิทย์วฒันา กรรมการ 

3. นายสชุยั วอ่งบรรจงหาร กรรมการ 

ทีม่า: หนงัสือรบัรองบริษัท 
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รายช่ือผู้ ถือหุ้น (ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562) 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 599,993 100.00 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ จํานวน 7 ราย 7 0.00 

ทีม่า : บญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ 

สรุปข้อมลูทางการเงิน 

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่  

31 มีนาคม 

2562 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย์ 

เงินฝากธนาคาร 

ลกูหนีค้า่บริการ 

ภาษีเงินได้ถกูหกั ณท่ีจ่าย 

ลกูหนีอ่ื้นและเงินมดัจํา 

 

9.58 

0.25 

0.11 

0.04 

 

10.02 

0.26 

0.14 

0.02 

 

10.31 

0.20 

0.17 

0.02 

 

10.42 

0.07 

0.17 

0.06 

รวมสินทรัพย์ 9.98 10.44 10.70 10.72 

รวมหนีส้นิ 0.92 1.04 0.92 0.77 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 9.07 9.39 9.77 9.94 

งบกาํไรขาดทุน 

รายได้ 

รายได้คา่บริการ 

ดอกเบีย้รับ     

 

3.15 

0.04 

 

3.47 

0.04 

 

3.20 

0.04 

 

0.79 

0.01 

รายได้รวม 3.19 3.51 3.24 0.80 

ต้นทนุในการประกอบกิจการ 2.35                2.69 2.37 0.50 

คา่ใช้จา่ยในการขายและการ

บริหาร 

0.45 0.47 0.48 0.12 

กําไร(ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จ่าย

ทางการเงินและภาษี 

0.39 0.36 0.38 0.18 

กําไร(ขาดทนุ) สทุธิสาํหรับปี 0.36 0.32 0.38 0.17 

ทีม่า: งบผูส้อบบญัชีและงบภายในของธนชาตแมเนจเม้นท์ 
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2. ข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ ของธนาคารธนชาต 

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ธนาคารธนชาตเร่ิมประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยมีทุนธนชาตเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ มาตัง้แต่วนัท่ี 22 

เมษายน 2545 โดยเมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2549 ธนาคารธนชาตและทนุธนชาตได้รับอนญุาตจากธนาคาร

แห่งประเทศไทยให้จดัตัง้กลุม่ธุรกิจทางการเงิน ตามหลกัเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุม่โดยมีทนุธนชาต 

เป็นบริษัทแม ่ 

ต่อมาในปี 2550 BNS ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศแคนาดา เข้าร่วมถือหุ้นใน

ธนาคารธนชาตในสดัส่วนร้อยละ 24.98 ก่อนท่ีจะเพ่ิมสดัส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 48.99 จึงทําให้

ปัจจบุนัธนาคารมีผู้ ถือหุ้นหลกั 2 กลุม่ คือ ทนุธนชาต และ BNS และต่อมาในปี 2554 ธนาคารธนชาตรับ

โอนกิจการทัง้หมดจากธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน)  

ธนาคารธนชาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน และประกาศของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ประกอบกิจการเป็นผู้แนะนําซือ้ขายหน่วยลงทนุ แนะนําการ

เปิดบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ นายหน้าประกันภัยและนายหน้าประกันชีวิต ท่ีปรึกษาทางการเงิน  

การให้บริการเป็นตัวแทนผู้ ถือหุ้นกู้ และดูแลรักษาหลกัทรัพย์ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ธนาคาร 

ธนชาตมีสินทรัพย์รวมกว่า 1 ล้านล้านบาท มีสาขารวม 502 สาขา สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศของธนาคารธนชาตมีจํานวน 23 แห่ง โดยธนาคารธนชาตได้ดําเนินการปรับปรุงและพฒันา

ผลิตภณัฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการท่ีหลากหลายของลกูค้าได้ดียิ่งขึน้ โดยมีผลิตภณัฑ์ 5 

กลุม่หลกั ดงันี ้ 

กลุม่ท่ี 1 บริการด้านเงินฝาก  

ธนาคารธนชาตให้บริการด้านเงินฝากกับกลุ่มลกูค้าทัง้ประเภทบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล แบ่งบริการ

ด้านเงินฝากออกเป็น 6 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Deposit) เงินฝากประจํา(Fixed 

Deposit) บตัรเงินฝาก (Negotiable Certificate of Deposit) เงินฝากปลอดภาษี (Tax Free Deposit)  

เงินฝากกระแสรายวนั (Current Deposit) และเงินฝากเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Currency Deposit) 

กลุม่ท่ี 2 บริการด้านเงินให้สนิเช่ือ  

ธนาคารธนชาตให้บริการด้านสินเช่ือธุรกิจ สินเช่ือเพ่ือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เก่ียวกบัรถยนต์ สินเช่ือเพ่ือการค้าต่างประเทศ สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ สินเช่ือบคุคลท่ีมีหลกัประกนั ได้แก่ 

บริการสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ภายใต้ช่ือผลติภณัฑ์ ธนชาต Home Loan บริการสนิเช่ืออเนกประสงค์ ภายใต้ช่ือ

ผลิตภณัฑ์สินเช่ือธนชาตบ้านแลกเงิน (Cash Your Home) และสินเช่ือโฮมพลสั (Home Plus) สําหรับ

ลกูค้าสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยรายปัจจุบันของธนาคารธนชาตท่ีต้องการขอวงเงินกู้ เพ่ิมเติมจากสินเช่ือบ้าน 

ธนชาต รวมทัง้สินเช่ือบคุคลท่ีไม่มีหลกัประกนั ให้บริการด้านสินเช่ือบคุคลโดยไม่มีหลกัประกนัประเภท
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สินเช่ืออเนกประสงค์ท่ีไม่ระบวุตัถปุระสงค์และระบวุตัถปุระสงค์ เพ่ือเข้าถึงและตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าให้หลากหลายและครอบคลมุทกุความต้องการ ภายใต้ช่ือผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ  

กลุม่ท่ี 3 บริการด้านอิเลก็ทรอนิกส์ 

3.1 บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์สําหรับลูกค้าธุรกิจ รองรับการทําธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธุรกิจ  

ทัง้ท่ีเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ผ่านบริการอินเทอร์เน็ต แบงกิง้ (Thanachart iBiz) และ

ช่องทางตา่ง ๆ ของธนาคารธนชาต ให้มีความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  

3.2 บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์สําหรับลูกค้าบุคคล รองรับการทําธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารธนชาต ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ได้แก่  

บริการโมบายแบงกิง้ (Thanachart Connect) บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิง้ (Thanachart iNet) 

บริการแจ้งข้อมลูความเคลือ่นไหวทางการเงิน (Thanachart SMS Alert) 

กลุม่ท่ี 4 บริการธุรกิจการชําระเงินและร้านค้ารับบตัร  

ธนาคารธนชาตให้บริการธุรกิจการชําระเงิน บริการร้านค้ารับบัตร บริการตัวแทนรับ-ส่งเงินด่วน  

เวสเทิร์น ยเูน่ียน (Western Union) 

กลุม่ท่ี 5 บริการด้านอ่ืน ๆ  

ธนาคารธนชาตให้บริการธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ บริการงานสนับสนุนธุรกิจหลกัทรัพย์ เช่น 

บริการเป็นผู้ รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ (Fund Supervisor) เป็น

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  (Bondholder Representative) และเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์และตวัแทนชําระเงิน 

(Registrar and Paying Agent) 
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(2) นิติบุคคลอื่นที่ธนาคารธนชาตถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ  

ลาํดบั ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

ทุนจดทะเบียน

ชาํระแล้ว  

(บาท) 

สัดส่วนการ 

ถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

1.  ธนชาตโบรกเกอร์ นายหน้าประกนัชีวิตและวินาศภยั  100,000,000.00 

 

100.00 

2.  บลจ.ธนชาต จดัการกองทนุรวม จดัการกองทุน

สว่นบุคคล กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

และให้คําปรึกษาด้านการลงทนุ 

100,000,000.00 75.00 

3.  เพ่ือนพบแพทย์ สถานพยาบาล 1,000,000.00 10.00 

4.  เมโทรโพลแิท็น  

อินดสัเตรียล ลสีซิ่ง 

เช่าซือ้ 25,000,000.00 10.00 

ทีม่า:  ธนาคารธนชาต 

(3) ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญของธนาคารธนชาต 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน  

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่  

31มีนาคม 

 2562 

เงินสด 12,072.22 11,444.93 11,012.02 9,368.44 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 47,465.95 94,576.96 95,257.12 105,248.30 

สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 3,563.92 2,888.04 2,001.34 2,483.00 

เงินลงทนุสทุธิ 167,275.23 157,447.60 152,430.22 133,397.70 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ 7,359.39 7,170.08 7,156.29 11,506.29 

เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 632,930.59 646,216.80 680,584.22 688,266.07 

ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ 1,443.86 1,467.30 1,633.04 1,782.88 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 9,295.67 8,396.20 7,798.45 7,562.29 

คา่ความนิยมและสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนอ่ืนสทุธิ 20,533.53 20,069.21 19,637.20 19,533.86 

สนิทรัพย์อ่ืน 4,927.47 4,782.44 6,613.65 7,740.31 

รวมสินทรัพย์ 906,867.83 954,459.56 984,123.55 986,888.14 
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รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่  

31มีนาคม 

 2562 

เงินรับฝาก 677,807.24 717,807.08 753,944.98 746,306.08 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  56,155.85 69,809.25 55,964.40 59,951.77 

หนีส้นิจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 1,986.43 1,988.66 1,163.17 2,011.40 

หนีส้นิตราสารอนพุนัธ์ 4,912.41 2,864.59 2,092.52 2,090.31 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 34,522.13 20,005.16 20,005.16 20,005.16 

ประมาณการหนีส้นิ 3,340.79 3,369.31 3,582.16 3,489.71 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 799.03 939.46 1,183.61 1,457.74 

เจ้าหนีจ้ากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 1,000.00 43.71 759.00 1,224.29 

ดอกเบีย้ค้างจา่ย 1,969.59 2,241.76 2,065.06 2,387.00 

คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 4,400.75 4,635.55 5,240.31 2,665.98 

หนีส้นิอ่ืน 4,388.94 6,369.55 6,981.96 6,233.76 

รวมหนีส้ิน 791,283.16 830,074.08 852,982.33 847,823.20 

ทนุจดทะเบียน 99,136.65 99,136.65 99,136.65 99,136.65 

ทนุท่ีออกและชําระเต็มมลูคา่ 60,648.62 60,648.62 60,648.62 60,648.62 

สว่นเกิน(ตํ่ากวา่)มลูคา่หุ้น 2,100.69 2,100.69 2,100.69 2,100.69 

สว่นเกิน(ตํ่ากวา่)ทนุอ่ืน 947.58 1,601.48 651.31 1,105.27 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม 51,887.78 60,034.69 67,740.60 75,210.36 

หุ้นทนุรับซือ้คืน/หุ้นท่ีถือโดยบริษัทยอ่ย - - - - 

สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 115,584.67 124,385.48 131,141.22 139,064.94 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย - - - - 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 115,584.67 124,385.48 131,141.22 139,064.94 
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สรุปงบกําไรขาดทนุ 

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม  

2559 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 

 2560 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่ 31 

มีนาคม  

2562 

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 26,548.25 27,137.69 28,365.40 7,275.26 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ 3,780.83 3,943.15 4,464.99 949.54 

รายได้จากการดาํเนินงานอ่ืนๆสทุธิ 5,127.69 5,702.00 4,785.56 5,519.15 

รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 35,456.77 36,782.84 37,615.95 13,743.95 

คา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ  17,791.84 17,701.95 17,784.62 4,202.52 

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยคา่ 5,808.28 5,934.97 4,464.92 1,443.23 

รวมค่าใช้จ่าย 23,600.12 23,636.92 22,249.54 5,645.75 

EBIT 11,856.65 13,145.92 15,366.41 8,098.19 

ภาษีเงินได้ (105.12) 11.11 1,455.00 628.43 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 11,962.77 13,134.81 13,911.41 7,469.76 

ส่วนของกาํไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถอืหุ้น

บริษัทใหญ่ 11,962.77 13,134.81 13,911.41 7,469.76 

สว่นของกําไร (ขาดทนุ) ท่ีเป็นของสว่นได้เสยีท่ีไมม่ี

อํานาจควบคมุ 
- - - - 

กําไรตอ่หุ้น (บาท) 1.97 2.17 2.29 1.23 

ทีม่า: งบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารธนชาต 
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บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจ (บัญชี 1) 

ตามท่ีบริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) (“TCAP” หรือ “ทุนธนชาต”) ได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการ 

ทุนธนชาต ครัง้ท่ี 9/2562 เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 เพ่ืออนุมตัิการปรับโครงสร้างธุรกิจของทุนธนชาตและธนาคาร 

ธนชาต จํากัด (มหาชน) (“TBANK” หรือ “ธนาคารธนชาต”) และแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต  

และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (“TMB” หรือ “ธนาคารทหารไทย”) รวมถึงการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกับ  

(ก) การปรับโครงสร้างธุรกิจของทุนธนชาตและธนาคารธนชาต (“การปรับโครงสร้างฯ”) (ข) การขายหุ้นสามัญของ 

ธนาคารธนชาต (ค) การซือ้หุ้ นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทย และ (ง) การโอนกิจการทัง้หมดของธนาคารธนชาต 

(Entire Business Transfer) ให้แก่ธนาคารทหารไทย ซึ่งมีกําหนดการเบือ้งต้นสําหรับการทํารายการตามข้อ (ก) – (ค) 

ภายในเดือนธนัวาคม 2562 (“วันที่ทาํรายการ”) และคาดว่าการโอนกิจการทัง้หมดตามข้อ (ง) จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 

โดยรายการดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 2 ส่วนท่ี 1 นอกจากนี  ้ท่ีประชุม

คณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกบัการทําธุรกรรมท่ีจะเกิดขึน้ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ 

โดยอนุมัติให้ทุนธนชาตซือ้หุ้ นสามัญของนิติบุคคลท่ีธนาคารธนชาตจะจัดตัง้ขึน้ลําดับท่ี 1 (“SPV1”), นิติบุคคลท่ี 

ธนาคารธนชาตจะจดัตัง้ขึน้ลําดบัท่ี 2 (“SPV2”), บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากดั (“บบส.ทีเอส” หรือ “TSAMC”), 

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (“เอ็มบีเค” หรือ “MBK”) และ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) 

(“ปทุมไรซมิล” หรือ “PRG”)  ในสดัสว่นร้อยละ 49.02, 49.00, 49.00, 4.85, และ 4.81 ของจํานวนหุ้นของบริษัทนัน้ ๆ 

ตามลําดบั (ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3) จาก Scotia Netherlands Holdings B.V. (“BNS”) (ซึ่ง BNS ได้หุ้นของ

บริษัทดงักล่าวจากธนาคารธนชาตภายใต้การปรับโครงสร้างฯ) ในราคาซือ้ขายตามเกณฑ์ท่ีระบใุนข้อ 5 (“การซือ้หุ้น

ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ” หรือ “การซือ้หุ้นจาก BNS”) และอนมุตัิการเข้าทําบนัทึกข้อตกลงเก่ียวกบัการซือ้ขาย

หุ้นระหว่างทุนธนชาต (ในฐานะผู้ซือ้) และ BNS (ในฐานะผู้ขาย) (“บันทึกข้อตกลง”) เพ่ือเข้าทํารายการดงัท่ีกล่าวมา

ข้างต้น อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดงักล่าวมิได้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างฯ และมิได้เป็นส่วนหนึ่งของ 

การรวมกิจการระหวา่งธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยแตอ่ยา่งใด 

อนึ่ง การซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ ไม่เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  

พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) อย่างไรก็ดี รายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็น

รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ี

มีนยัสาํคญัท่ีเข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 

(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไป”) โดยขนาดของรายการซือ้หุ้นภายหลงัการปรับ

โครงสร้างฯ ซึง่คํานวณตามเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีมีมลูค่าขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 

15.07 อย่างไรก็ตาม หากคํานวณขนาดรายการรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อ่ืนของทุนธนชาตในช่วง 6 เดือน 

ท่ีผา่นมา ซึง่ยงัไมไ่ด้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย ดงัรายละเอียด
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ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 2 ส่วนท่ี 1 จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 107.44 ดังนัน้  

การซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ จึงเป็นรายการประเภทท่ี 1 กลา่วคือ รายการท่ีมีขนาดเท่ากบัหรือสงูกว่าร้อยละ 

50 ซึง่ทนุธนชาตมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของทนุธนชาตด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่

สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่น

ได้เสีย (ในการนี ้เอ็มบีเค ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของทุนธนชาต ไม่ถือเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียในการพิจารณาอนมุตัิ

การซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ) และแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัการซือ้หุ้นภายหลงั

การปรับโครงสร้างฯ และจัดสง่ความเห็นดงักล่าวให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นของทนุธนชาตพิจารณาตอ่ไป ในการนี ้ทนุธนชาตได้แตง่ตัง้ บริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอร่ี จํากดั 

ให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบัการทํารายการตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป

ดงักลา่ว  

ทัง้นี ้เน่ืองจากทนุธนชาตมีหุ้นท่ีถืออยู่จากการซือ้หุ้นคืน (Treasury Stock) จํานวน 19,467,000 หุ้น คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 1.67 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทุนธนชาต ดงันัน้ หุ้ นจํานวนดังกล่าวจะไม่นับเป็น 

องค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมตัิการซือ้หุ้นภายหลงั 

การปรับโครงสร้างฯ ดงักลา่วข้างต้น 

ทนุธนชาตขอแจ้งสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหนา่ยไปดงัตอ่ไปนี ้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

หลังจากท่ีประชุมคณะกรรมการของทุนธนชาตได้มีมติอนุมัติการซือ้หุ้ นภายหลังการปรับโครงสร้างฯ  

ทนุธนชาตจะลงนามในบนัทึกข้อตกลงเก่ียวกับการซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ ระหว่างทุนธนชาตและ BNS ใน

วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 ทัง้นี ้ทุนธนชาตและ BNS จะเข้าทําสญัญาซือ้ขายหุ้นภายหลงัจากท่ีจัดตัง้ SPV1 และ SPV2 

เรียบร้อยแล้ว โดยการซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ ดงักลา่วจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขในการเข้าทํารายการตามรายละเอียดในข้อ 13 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับทุนธนชาต 

ผู้ขาย : BNS 

ผู้ซือ้ : ทนุธนชาต  

ความสัมพนัธ์กับ

ทุนธนชาต 

: BNS รวมถึงบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ BNS ไม่ได้เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของทนุธนชาต 

ดงันัน้ การซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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3. ลักษณะทั่วไปของรายการ 

ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิน้ โครงสร้างการถือหุ้นของ SPV1, SPV2, บบส.ทีเอส, เอ็มบีเค และ 

ปทมุไรซมิล (ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทุกรายซือ้หุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน0

1

ตามสดัสว่นท่ีได้รับการเสนอขายจากธนาคารธนชาต) จะเป็นดงันี ้

 

ตามท่ีกําหนดในบนัทกึข้อตกลง ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิน้ BNS ตกลงจะขายหุ้นสามญัของบริษัทย่อย

และบริษัทอ่ืนบางบริษัทท่ี BNS จะได้มาจากธนาคารธนชาตภายใต้การปรับโครงสร้างฯ ให้แก่ทนุธนชาต โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

หุ้นสามัญของ

บริษัทที่จะซือ้

ขายภายหลังการ

ปรับโครงสร้างฯ 

จาํนวนหุ้นที่ TCAP  

ตกลงจะซือ้จาก BNS 

สัดส่วนการถอืหุ้นของ 

TCAP ก่อนการซือ้หุ้น 

จาก BNS 
3/ 

สัดส่วนการถอืหุ้นของ 

TCAP ภายหลังการซือ้หุ้น 

จาก BNS 3/ 

จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละ 

(%) 

จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละ 

(%) 

จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละ 

(%) 

1.  SPV11/ 553,898,398 49.02 576,071,203 50.98 1,129,969,601 100.00 

2.  SPV22/ 198,623,253 49.00 206,574,232 50.96 405,197,485 99.96 

3.  TSAMC 97,998,571 49.00 101,921,497 50.96 199,920,068 99.96 

                                                 
1 เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลในเอกสารฉบบันี ้การอ้างอิงถึง “บริษัทย่อยและบริษัทอื่น” ให้หมายความถึงบริษัทย่อยและบริษัทอื่นดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ 

การประชมุ เลม่ 2 สว่นท่ี 1 เว้นแต่จะระบไุว้เป็นอย่างอื่น 

SEACON (4.53%), 

AJNMT (6.00%),  

TGL (100.00%),  

TTD (100.00%),  

SSV (100.00%),  

TMS (100.00%) 

THANI(1) 

(65.16%) 

PRG 
(9.81%) 

SPV1  TSAMC 
(100.00%) 

MBK 
(9.90%) 

SPV2 

BNS TCAP 
TCAP เพ่ือ 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

หมายเหต:ุ (1) TCAP และ BNS ถือหุ้นในราชธานีผ่าน SPV1 โดย SPV1 ถือหุ้นใน THANI ในสดัสว่นร้อยละ 65.16 สว่น TCAP เพื่อผู้ถือหุ้น

รายย่อยถือหุ้นโดยตรงใน THANI ในสดัสว่นร้อยละ 0.026 
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หุ้นสามัญของ

บริษัทที่จะซือ้

ขายภายหลังการ

ปรับโครงสร้างฯ 

จาํนวนหุ้นที่ TCAP  

ตกลงจะซือ้จาก BNS 

สัดส่วนการถอืหุ้นของ 

TCAP ก่อนการซือ้หุ้น 

จาก BNS 
3/ 

สัดส่วนการถอืหุ้นของ 

TCAP ภายหลังการซือ้หุ้น 

จาก BNS 3/ 

จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละ 

(%) 

จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละ 

(%) 

จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละ 

(%) 

4.  MBK 82,219,479 4.85 255,003,860 15.05 337,223,339 19.90 

5.  PRG 28,833,204 4.81 88,742,408 14.79 117,575,612 19.60 

หมายเหต ุ: 
1/

 ทนุจดทะเบียนจดัตัง้ของ SPV1 เท่ากบั 1 ล้านบาท (มลูค่าท่ีตราไว้ 10 บาท) คิดเป็นจํานวนหุ้น 100,000 หุ้น โดยในวนัท่ีทํารายการ TBANK จะ

เสนอขายหุ้น SPV1 ให้แก่ TCAP และ BNS ตามสดัสว่นการถือหุ้นใน TBANK จากนัน้ TCAP และ BNS จะเพ่ิมทุนใน SPV1 เพ่ือซือ้หุ้น THANI ใน

สดัสว่นร้อยละ 65.16 ในราคาตามท่ีกําหนดในสญัญาท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ภายใต้สมมติฐานวา่ หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

มลูค่ารวมของหุ้น THANI ในสดัส่วนร้อยละ 65.16 เทียบเท่ากับ 11,300 ล้านบาท ดังนัน้ ทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของ SPV1 จะเทียบเท่า 

11,300 ล้านบาท คิดเป็นจํานวนหุ้น 1,129,969,603 หุ้น โดย TCAP และ BNS จะถือหุ้นใน SPV1 จํานวนเทียบเท่ากับ 576,071,203 หุ้น และ 

553,898,398 หุ้น ตามลําดบั คิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้นใน SPV1 เท่ากบัร้อยละ 50.98 และ 49.02 ตามลําดบั 

2/
 ทนุจดทะเบียนจดัตัง้ของ SPV2 เท่ากับ 1 ล้านบาท (มลูค่าท่ีตราไว้ 10 บาท) คิดเป็นจํานวนหุ้น 100,000 หุ้น โดยก่อนวนัท่ีทํารายการ TBANK 

จะเพ่ิมทนุใน SPV2 เพ่ือซือ้หุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS ในราคาตามท่ีกําหนดในสญัญาท่ีเก่ียวข้อง โดยมลูค่าหุ้น SPV2 ท่ี

จะเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายจะเท่ากบัมลูค่ารวมในการซือ้หุ้นของบริษัทดงักลา่ว ทัง้นี ้ภายใต้สมมติฐานวา่ หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2561 มลูค่ารวมของหุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS เทียบเท่ากับ 4,054 ล้านบาท ดังนัน้ ทุนจดทะเบียนและ

ชําระแล้วของ SPV2 จะเทียบเท่า 4,054 ล้านบาท คิดเป็นจํานวนหุ้น 405,359,484 หุ้น โดย TBANK จะเสนอขายหุ้น SPV2 ให้แก่ TCAP, BNS 

และ TCAP เพ่ือผู้ ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK ตามสดัส่วนการถือหุ้นใน TBANK จํานวนเทียบเท่ากับ 206,574,232 หุ้น, 198,623,253 หุ้น และ 

161,999 หุ้น ตามลําดบั 

3/
 ไมร่วมสว่นท่ี TCAP ซือ้เพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของ TBANK 

ดงันัน้ โครงสร้างการถือหุ้นของ SPV1, SPV2, บบส.ทีเอส, เอ็มบีเค, และปทมุไรซมิล ภายหลงัการเข้าทํารายการ

ซือ้หุ้นจาก BNS จะเป็นดงันี ้

SEACON (4.53%), 

AJNMT (6.00%),  

TGL (100.00%),  

TTD (100.00%),  

SSV (100.00%),  

TMS (100.00%) 
 

THANI(1) 

(65.16%) 

PRG 
(9.81%) 

 

SPV1  TSAMC 
(100.00%) 

MBK 
(9.90%) 

SPV2 

TCAP 
TCAP เพ่ือ 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

หมายเหต:ุ 
(1) TCAP จะถือหุ้นในราชธานีผ่าน SPV1 โดย SPV1 ถือหุ้นใน THANI ในสดัส่วนร้อยละ 65.16 ส่วน TCAP เพื่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

ถือหุ้นโดยตรงใน THANI ในสดัสว่นร้อยะ 0.026 



 

115 

 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มาและจาํหน่ายไป 

4.1. สินทรัพย์ที่จะได้มา 

4.1.1 หุ้นสามญัของ SPV1 จํานวน 553,898,398 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 49.02 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ SPV1 

ซึ่ง SPV1 จะเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“THANI” หรือ “ราชธานี”) จํานวน 

2,459,878,098 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 65.16 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของราชธานี  

4.1.2 หุ้นสามญัของ SPV2 จํานวน 198,623,253 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 49.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ SPV2 

ซึง่ SPV2 จะถือหุ้นในบริษัทดงัตอ่ไปนี ้

1) บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“ซีคอน” หรือ “SEACON”) โดยถือหุ้นจํานวน 260,284 

หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 4.53 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของซีคอน 

2) บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด (“อายิโนะโมะโต๊ะ” หรือ “AJNMT”) โดยถือหุ้นจํานวน 

477,816 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 6.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของอายิโนะโมะโต๊ะ 

3) บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จํากดั (“ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง” หรือ “TGL”) โดยถือหุ้นจํานวน 35,999,994 หุ้น 

คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของธนชาตกรุ๊ปลสีซิ่ง 

4) บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (“ธนชาตเทรนน่ิง” หรือ “TTD”) โดยถือหุ้นจํานวน 

499,993 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของธนชาตเทรนน่ิง 

5) บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จํากัด (“สคิบเซอร์วิส” หรือ “SSV”) โดยถือหุ้นจํานวน 

99,998 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของสคิบเซอร์วิส 

6) บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด (“ธนชาตแมเนจเม้นท์” หรือ “TMS”) โดยถือหุ้น

จํานวน 599,993 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของธนชาตแมเนจเม้นท์ 

4.1.3 หุ้นสามญัของ บบส. ทีเอส จํานวน 97,998,571 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 49.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ 

บบส. ทีเอส 

4.1.4 หุ้นสามญัของเอ็มบีเค จํานวน 82,219,479 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 4.85 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของเอ็มบีเค 

4.1.5 หุ้นสามญัของปทมุไรซมิล จํานวน 28,833,204 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 4.81 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของปทมุไรซมิล 
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4.2. ข้อมูลทั่วไปของสินทรัพย์ที่จะได้มา 

รายละเอียดของข้อมลูทัว่ไปของสินทรัพย์ท่ีได้มาปรากฏตามข้อ 4.1.3 - 4.1.7 ของเอกสารประกอบการประชุม 

เลม่ 2 สว่นท่ี 1  

5. เกณฑ์ที่ใช้กาํหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน  

การกําหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนท่ีใช้ในการทํารายการซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ จะคํานวณจากเกณฑ์

การกําหนดราคาตามท่ีระบใุนบนัทกึข้อตกลง โดยท่ีทนุธนชาตจะมีมติคณะกรรมการเพ่ือประกาศราคาซือ้ขายท่ี

จะใช้ในการทํารายการก่อนวนัท่ีทํารายการ (“ราคาซือ้ขาย”) โดยมีเกณฑ์การกําหนดราคา ดงันี ้ 

สินทรัพย์ที่จะได้มา เกณฑ์ที่ใช้กาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

1. หุ้นสามญัของ SPV1 • มลูค่ารวมเท่ากบัร้อยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของ

หุ้ นของราชธานีย้อนหลัง 30 วันทําการซื อ้ขายหลักทรัพย์  

ก่อนวนัท่ีทํารายการ 6 (หก) วนั (T-6) คณูด้วยจํานวนหุ้นของราชธานี 

ท่ีถือโดย SPV1 และคิดตามสดัสว่นร้อยละ 49.02 

• เป็นราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาท่ี BNS ซือ้หุ้ น SPV1 จากธนาคาร 

ธนชาตในการปรับโครงสร้างฯ  

2. หุ้นสามญัของ SPV2 • มูลค่ารวมเท่ากับเงินลงทุนรวมของซีคอน อายิโนะโมะโต๊ะ ธนชาต 

กรุ๊ปลีสซิ่ง สคิบเซอร์วิส ธนชาตแมเนจเม้นท์ และธนชาตเทรนน่ิง  

ท่ี SPV2 ซือ้จากธนาคารธนชาต ปรับปรุงด้วยค่าตอบแทนสว่นต่าง

ตามท่ีตกลงกนั โดยเป็นการปรับคา่ระหว่างมลูค่าการเจรจา กบัราคา

ตลาดของหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในวนัท่ีทํารายการ ทัง้นี ้

หากสคิบเซอร์วิส มีส่วนของผู้ ถือหุ้ น ติดลบในวันท่ีทํารายการ ให้

กําหนดราคาซือ้ขายท่ี 1.00 บาท (หนึง่บาทถ้วน) และคิดตามสดัสว่น

ร้อยละ 49.00 

3. หุ้นสามญัของบบส.ทีเอส   • มูลค่ารวมเท่ากับมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น อ้างอิงงบการเงิน ณ วัน

สิน้สดุรอบเดือนสดุท้ายก่อนวนัท่ีทํารายการ ของ บบส.ทีเอส ท่ีผ่าน

การตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต คณูด้วยจํานวนหุ้นท่ีซือ้จาก 

BNS 

• เป็นราคาต่อหุ้นเท่ากบัราคาท่ี BNS ซือ้หุ้น บบส.ทีเอส จาก ธนาคาร

ธนชาตในการปรับโครงสร้างฯ  
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สินทรัพย์ที่จะได้มา เกณฑ์ที่ใช้กาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

4. หุ้นสามญัของเอ็มบีเค • มลูค่ารวมเท่ากบัร้อยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของ

หุ้ นของเอ็มบีเค  ย้อนหลัง 30 วันทําการซื อ้ขายหลักทรัพย์  

ก่อนวนัท่ีทํารายการ 6 (หก) วนั (T-6) คูณด้วยจํานวนหุ้นท่ีซือ้จาก 

BNS  

• เป็นราคาต่อหุ้นเท่ากบัราคาท่ี BNS ซือ้หุ้นของเอ็มบีเคจาก TBANK 

ในการปรับโครงสร้างฯ  

5. หุ้นสามญัของปทมุไรซมิล • มลูค่ารวมเท่ากบัร้อยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของ

หุ้นของปทุมไรซมิลย้อนหลงั 30 วนัทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ก่อน

วนัท่ีทํารายการ 6 (หก)วนั (T-6) คณูด้วยจํานวนหุ้นท่ีซือ้จาก BNS  

• เป็นราคาต่อหุ้ นเท่ากับราคาท่ี BNS ซือ้หุ้ นของปทุมไรซมิล  

จากธนาคารธนชาตในการปรับโครงสร้างฯ  

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชาํระเงนิ  

เน่ืองจากการกําหนดมลูคา่สิง่ตอบแทนท่ีใช้ในการทํารายการ จะคํานวณจากเกณฑ์การกําหนดราคาตามบนัทึก

ข้อตกลง และ/หรือ ราคาการปรับโครงสร้างฯ ตามท่ีกําหนดในสญัญาท่ีเก่ียวข้อง และคํานวณโดยใช้ข้อมลูทาง

การเงินจนถึงวนัท่ีทํารายการและจา่ยชําระเป็นเงินสด โดยท่ีทนุธนชาตจะมีมติคณะกรรมการเพ่ือประกาศราคาท่ี

ใช้ในการทํารายการก่อนวนัท่ีทํารายการและใช้ข้อมลูทางการเงินจนถึงวนัท่ีทํารายการ ซึ่งอ้างอิงตามงบการเงิน

ฉบบัลา่สดุท่ีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และ/หรือมลูค่าทุนจดทะเบียนท่ีออก

และเรียกชําระแล้ว ในกรณีท่ีไมม่ีตวัเลขทางการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบญัชีจนถึงวนัท่ี

ทํารายการ และ/หรือข้อมลูราคาตลาดท่ีเก่ียวข้องจนถึงวนัท่ีทํารายการ แล้วแตก่รณี ดงันัน้ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นของทนุ

ธนชาตมีข้อมลูประกอบการพิจารณา โดยสมมติให้มีการคํานวณราคาซือ้ขายท่ีจะใช้ในการทํารายการ ตามเกณฑ์

การกําหนดราคาตามท่ีระบใุนบนัทึกข้อตกลง โดยอ้างอิงข้อมลูทางการเงินตามงบการเงิน สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 ฉบับท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และอ้างอิงข้อมูลตามราคาตลาดภายใต้

สมมติฐานวา่ หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนจะปรากฏดงันี ้ 

ภายใต้สมมติฐานวา่ หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 การคํานวณมลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ในการซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ จาก BNS จะเทียบเทา่กบั 12,082 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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หุ้นสามัญของบริษัท 

ภายใต้สมมติฐานว่าวันที่ทาํรายการเกิดขึน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

มูลค่ารวมของหุ้นที่จะรับ

ซือ้จาก BNS เทียบเท่า  

(ล้านบาท) 

1. หุ้นสามญัของ SPV1 5,539 

2. หุ้นสามญัของ SPV2 3,367 

3. หุ้นสามญัของ TSAMC  1,207 

4. หุ้นสามญัของ MBK 1,630 

5. หุ้นสามญัของ PRG 339 

รวม 12,082 

7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาและจาํหน่ายไป  

มลูค่าของสินทรัพย์ท่ีจะได้มา อ้างอิงมลูค่าทางบญัชีตามงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนท่ีจะได้มาจากการ 

ซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ สําหรับงวดปี 2561 และมลูค่าของสินทรัพย์ท่ีเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ  ซึ่งทนุธนชาตจะได้มาจากการซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ อ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง

นํา้หนกัของหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 30 วนัทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ก่อนวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 (ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561) มีดงันี ้

มูลค่าของสินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชีตามงบการเงนิ 

ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ 

สาํหรับงวดปี 2561 

มูลค่าตลาดตาม

ราคาตลาดถวั

เฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก

ย้อนหลัง 30  

วันทาํการซือ้ขาย

หลักทรัพย์ 

 ตามสัดส่วนหุ้นที่

จะได้มาจากการ

รับซือ้หุ้น  

(ล้านบาท) 

มูลค่าตลาด  

หรือมูลค่าทาง

บัญชีกรณีบริษัท

ที่ไม่ใช่บริษัทจด

ทะเบียนใน

ตลาด 

หลักทรัพย์ฯ 

มูลค่าทาง

บัญชีรวม  

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี

รวมตามสัดส่วน

หุ้นที่จะได้มาจาก

การรับซือ้หุ้น 

(ล้านบาท) 

1. หุ้นสามญัของ SPV1 1/ 11,300 5,539 7,693 3/  7,693 

2. หุ้นสามญัของ SPV2 2/ 4,054 1,986 - 1,986 

3. หุ้นสามญัของ 

TSAMC  

2,463 1,207 - 1,207 

4. หุ้นสามญัของ MBK 22,247 1,079 1,811 1,811 

5. หุ้นสามญัของ PRG  8,780 422 377 377 

รวม 10,233  13,074 
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หมายเหต ุ:  1/ ภายใต้สมมติฐานวา่ หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มลูค่าทางบญัชีเทียบเท่าของ SPV1 จะเท่ากับมลูค่าเงินลงทุนเทียบเท่าในหุ้น THANI 

ของ SPV1 ท่ีได้มาจากการปรับโครงสร้างฯ (SPV1 อยูร่ะหวา่งการขออนญุาตจดัตัง้ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย) 
2/ ภายใต้สมมติฐานว่า หากวนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มลูค่าทางบญัชีเทียบเท่าของ SPV2 จะเท่ากับมลูค่าเงินลงทุนรวมเทียบเท่าในหุ้น 

AJNMT, SEACON, TGL, SSV, TMS, และ TTD ของ SPV2 ท่ีได้มาจากการปรับโครงสร้างฯ (SPV2 อยูร่ะหวา่งการขออนญุาตจดัตัง้ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย) 
3/ อ้างอิงราคาตลาดของหุ้นสามญัของราชธานีซึง่เป็นสินทรัพย์หลกัท่ี SPV1 ถือ คูณกับจํานวนหุ้นราชธานีจํานวน 1,205,804,959 หุ้นซึ่งเทียบเคียงจํานวนหุ้นตาม

สดัสว่นหากได้หุ้น SPV1 มาจากการรับซือ้หุ้นจาก BNS 

ทัง้นี ้มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนในการซือ้หุ้นจาก BNS ภายใต้สมมติฐานว่าวนัท่ีทํารายการคือวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 เทียบเทา่กบั 12,082 ล้านบาท (ตามข้อ 6 มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนในการทํารายการและเง่ือนไขการชําระ

เงิน) ซึ่งมีมูลค่าท่ีตํ่ากว่ามูลค่าสินทรัพย์ท่ีได้มาตามราคาตลาดหรือมูลค่าทางบัญชีกรณีบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งเท่ากับ 13,074 ล้านบาท การลงทุนในหุ้นท่ีซือ้จาก BNS เป็นการเจรจาใน 

องค์รวม บริษัทสว่นใหญ่เป็นบริษัทท่ีมีศกัยภาพในการเติบโต จึงมีความสมเหตสุมผลในการลงทนุ โปรดพิจารณา

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในข้อ 9 ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้กับทุนธนชาต และข้อ 14 ความเห็นของ

คณะกรรมการของทนุธนชาต 

8. ขนาดของรายการ 

การกําหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนท่ีใช้ในการทํารายการ จะคํานวณจากเกณฑ์การกําหนดราคาตามบันทึกข้อตกลง 

และ/หรือ ราคาการปรับโครงสร้างฯ ตามท่ีกําหนดในสญัญาท่ีเก่ียวข้อง และคํานวณโดยใช้ข้อมลูทางการเงินจนถึง

วนัท่ีทํารายการ ในการนี ้ทนุธนชาตจะมีมติคณะกรรมการเพ่ือประกาศราคาซือ้ขายท่ีใช้ในการทํารายการก่อนวนัท่ี

ทํารายการ ดงันัน้ ในการคํานวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาและจําหน่ายไปนี ้จะใช้มูลค่าสิ่งตอบแทน

เทียบเท่าท่ีคํานวณตามข้อ 6 (มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการทํารายการและเง่ือนไขการชําระเงิน) เพ่ือใช้ใน 

การวัดขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งการคํานวณขนาดรายการของการซือ้ขายหุ้ น

ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ จะใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนท่ีจะได้มาจากการซือ้หุ้ น

ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ ตามงบการเงินสาํหรับงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้ 

หน่วย : ล้านบาท งบการเงนิของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น 

ที่ซือ้จาก BNS 

3Bณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

4Bงบการเงนิรวม

ของTCAP ณ 

วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 
5BSPV11/ 6BSPV22/ 7BTSAMC 8BMBK 9BPRG 

สนิทรัพย์รวม   2,498 49,096 11,823 1,060,929 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน   6 882 11 20,428 

หนีส้นิรวม   35 26,412 3,037 923,011 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย   - 437 7 72,183 

สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (“NTA”) 4,478 4,019 2,457 21,365 8,769 45,307 

กําไรสทุธิ 1,069 23 237 2,881 322 7,839 

สดัสว่นท่ีได้มา (ร้อยละ) 49.02 49.00 49.00 4.85 4.81  

NTA ตามสดัสว่นท่ีได้มา 2,195 1,969 1,204 1,036 421  

กําไรสทุธิตามสดัสว่นท่ีได้มา 524 11 116 140 15  
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หมายเหต ุ: 1/NTA และกําไรสทุธิของ SPV1 คํานวณจาก NTA และกําไรสทุธิของ THANI ตามสดัสว่นการถือหุ้นของ SPV1 ใน THANI 

NTA ของ SPV1  = 6,873 x 65.16% = 4,478 ล้านบาท 

กําไรสทุธิของ SPV1  = 1,641 x 65.16% = 1,069 ล้านบาท  
2/NTA ของ SPV2 คํานวณจากผลรวมของ NTA ของ TGL, SSV, TMS, TTD ซึ่ง SPV2 ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 บวกด้วยมลูค่าเงินลงทุนใน 

AJNMT และ SEACON และกําไรสทุธิของ SPV2 คํานวณจากผลรวมของกําไรสทุธิของ TGL, SSV, TMS, TTD ทัง้นี ้กําไรสทุธิของ AJNMT และ 

SEACON ไม่นํามารวมคํานวณเน่ืองจากเป็นเงินลงทุนอ่ืนซึ่ง SPV2 ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 6.00 และ 4.53 ตามลําดับ และรับรู้รายได้จาก 

เงินปันผลท่ีจะได้รับในอนาคตเท่านัน้ 

NTA ของ SPV2  = (405 – 34 +10 +38) + (3,423 + 178) = 4,019 ล้านบาท 

กําไรสทุธิของ SPV2  = 8 + 1 + 0 + 14 = 23 ล้านบาท 

การคํานวณขนาดรายการของการซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

เกณฑ์การคาํนวณ  วิธีการคาํนวณ 

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ = (มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน x สดัสว่นท่ีได้มา) x 

100 / มลูค่าสินทรัพย์สทุธิตามงบการเงินรวมของทนุธนชาต หกัสว่น

ได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ 

 = (2,195 + 1,969 + 1,036 + 421 + 1,204) x 100 / 45,307 

 = ร้อยละ 15.07 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิ = กําไรสทุธิจากการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน x สดัสว่นท่ี

ได้มา x 100 / กําไรสทุธิตามงบการเงินรวมของทนุธนชาต หลงัหกัสว่น

ได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ 

 = (524 + 11 + 140 + 15 + 116) x 100 / 7,839 

 = ร้อยละ 10.29 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน = 

 

มลูคา่สิง่ตอบแทน x 100 / มลูคา่สนิทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ

ทนุธนชาต 

 = 12,082/ 1,060,929 

 = ร้อยละ 1.14 

4. เกณฑ์มลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีบริษัทออกให้ = ไม่นํามาคํานวณ เน่ืองจากทุนธนชาตไม่มีการออกหลักทรัพย์ของ

บริษัทจดทะเบียนเพ่ือเป็นสิง่ตอบแทนการได้สนิทรัพย์มา 

การคํานวณขนาดรายการของการซือ้ขายหุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ  

ซึง่เป็นเกณฑ์ท่ีมีมลูคา่ขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 15.07 อย่างไรก็ตาม หากคํานวณขนาดรายการรวมกบัรายการ

ได้มาซึ่งสินทรัพย์อ่ืนของทนุธนชาตในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา ซึ่งยงัไม่ได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 107.44 ดงันัน้ การซือ้หุ้นภายหลงัการปรับ
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โครงสร้างฯ จึงเป็นรายการประเภทท่ี 1 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดเท่ากบัหรือสงูกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศรายการ

ได้มาหรือจําหนา่ยไป 

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับทุนธนชาต  

หากการซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ สามารถเกิดขึน้และสาํเร็จลลุว่งลงได้ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดจาก

การเข้าทํารายการดงักลา่วมีดงันี ้

1) การลงทุนเพ่ิมเติมใน SPV1 (ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นในราชธานี) เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจลีสซิ่งท่ีม ี

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและมีผลประกอบการท่ีดี ซึ่งคาดว่าการลงทนุดงักลา่วจะช่วยสร้างโอกาส

ในการเติบโตของผลประกอบการของทนุธนชาต 

2) การลงทนุเพ่ิมเติมใน SPV2 (ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นในซีคอน, อายิโนะโมะโต๊ะ, ธนชาตเทรนน่ิง, ธนชาตกรุ๊ป 

ลีสซิ่ง, ธนชาตเทรนน่ิง, สคิบเซอร์วิส และ ธนชาตแมเนจเม้นท์) และบบส.ทีเอส เป็นการลงทนุเพ่ือให้

การรวมกิจการระหวา่งธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยสาํเร็จ 

3) การลงทนุเพ่ิมเติมใน เอ็มบีเค และปทมุไรซมิล เป็นการลงทนุในบริษัทท่ีมีศกัยภาพและเป็นบริษัทท่ี 

ทนุธนชาตมีความเข้าใจในลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็นอย่างดี ซึ่งคาดว่าการลงทนุดงักลา่วจะช่วย

สร้างโอกาสในการเติบโตของผลประกอบการของทนุธนชาต 

10. ข้อมูลที่สาํคัญอื่น ๆ 

10.1 ผลกระทบต่องบการเงนิรวมของทุนธนชาต 

ข้อมลูทางการเงินและงบการเงินรวมเสมือนของทนุธนชาตมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสะท้อนภาพภายหลงัจากท่ีทนุธนชาตรับซือ้

หุ้นจาก BNS ซึ่งเป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจาก (1) การปรับโครงสร้างฯ และ (2) การขายหุ้นสามญัของธนาคาร 

ธนชาตและการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย (“การรวมกิจการฯ”) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของทนุธน

ชาต สาํหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบการเงินรวมของธนาคารธนชาต สาํหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2561 และข้อมลูทางการเงินรวมเสมือนของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตภายหลงัการรวมกิจการฯ ซึ่ง

จดัทําโดยธนาคารทหารไทยและได้รับความเช่ือมัน่ในมาตรฐานการจดัทําโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

โดยงบการเงินรวมเสมือนของทุนธนชาตจัดทําโดยทุนธนชาตและได้รับความเช่ือมั่นในมาตรฐานการจัดทําโดย  

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ทัง้นี ้งบการเงินรวมเสมือนไม่ได้เป็นเคร่ืองชีว้ดัผลการดําเนินงานซึ่งเกิดขึน้จริง เน่ืองจาก

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือนได้จดัทําขึน้โดยใช้ข้อสมมติฐานท่ีเป็นเหตกุารณ์ซึง่ไมไ่ด้เกิดขึน้ ณ เวลานัน้ ๆ 
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โดยสมมติฐานท่ีสําคัญท่ีใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของทุนธนชาต ปรากฏตามข้อ 10.1 (ข้อมูลงบ

การเงินรวมเสมือน (Pro Forma Statement) ของทนุธนชาตท่ีได้รับความเช่ือมัน่ในมาตรฐานการจดัทําโดยผู้สอบบญัชีของ 

ทนุธนชาต สาํหรับงวดปี 2561) ของเอกสารประกอบการประชมุ เลม่ 2 สว่นท่ี 1 

ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญัจากงบการเงินรวมเสมือนของทุนธนชาต ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ 

เปรียบเทียบกบังบการเงินรวมเสมือนของทนุธนชาต ภายหลงัการรับซือ้หุ้นจาก BNS สามารถสรุปได้ดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท งบการเงนิรวมเสมือน

ของทุนธนชาต ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

ภายหลังการปรับ

โครงสร้างฯ และ 

การรวมกิจการฯ 

(ให้ความเชื่อม่ัน) 

งบการเงนิรวม

เสมือนของ 

ทุนธนชาต ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

ภายหลังการรับซือ้

หุ้นจาก BNS 

เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม / (ลด) 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ 

เงินลงทนุสทุธิ 46,070 34,362 (11,708) (25.41) 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ 46,838 47,507 669 1.43 

สินทรัพย์รวม 158,937 147,898 (11,039) (6.95) 

หนีส้นิรวม 76,107 76,114 7 0.01 

สว่นของเจ้าของสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 70,624 64,924 (5,700) (8.07) 

กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของทนุธนชาต 7,196 7,544 348 4.84 

ผลกระทบตอ่งบการเงินรวมเสมือนของทนุธนชาตจากการซือ้หุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนจาก BNS ภายหลงัวนัท่ีทํา

รายการปรับโครงสร้าง สรุปได้ดงันี ้

• สินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือนของทุนธนชาตภายหลงัการรับซือ้หุ้นจาก BNS จะมี

จํานวน 147,898 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัสนิทรัพย์ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ 

ท่ี 158,937 ล้านบาท ลดลงจากการจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน จาก BNS  

• กําไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เพ่ิมขึน้จาก 7,196 ล้านบาท เป็น 7,544 ล้านบาท เน่ืองจากการรับรู้ 

สว่นแบง่กําไรในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้ตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีเพ่ิมขึน้ดงักลา่ว 
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10.2 ตารางระยะเวลาการดาํเนินการที่สาํคัญ 

ลาํดับ การดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1.  ทนุธนชาตจดัการประชมุคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 9/2562  7 สงิหาคม 2562 

2.  ลงนามในบนัทกึข้อตกลง ภายหลงัจากท่ีจดัตัง้ SPV1 และ SPV2 

3.  ทนุธนชาตจดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562  23 กนัยายน 2562 

4.  ทุนธนชาตแจ้งราคาซือ้ขายท่ีใช้ในการทํารายการและมูลค่าการทํา

รายการ 

ธนัวาคม 2562 

ก่อนวนัท่ีทํารายการ 

5.  ทนุธนชาตและธนาคารธนชาตดําเนินการปรับโครงสร้างฯ  ธนัวาคม 2562  

6.  การซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ ตามท่ีคูส่ญัญาจะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

11. แผนการใช้เงนิที่ได้จากการจาํหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 

- ไมม่ี - 

12. แหล่งเงนิทุนที่ใช้เข้าทาํรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

เน่ืองจากทุนธนชาตจะมีเงินสดคงเหลือจากการปรับโครงสร้างฯ การขายหุ้ นสามัญของธนาคารธนชาต  

และการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทย ซึ่งหากคํานวณภายใต้สมมติฐานว่า หากวนัท่ีทํารายการ

เกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จะเป็นเงินเทียบเทา่กบั 20,639 ล้านบาท ทนุธนชาตจึงคาดวา่เงินทนุดงักลา่ว

มีความเพียงพอสาํหรับการเข้าทํารายการในครัง้นี ้

13. เงื่อนไขในการเข้าทาํรายการซือ้หุ้นภายหลังการปรับโครงสร้างฯ 

การเข้าทํารายการซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ ในครัง้นี ้ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้องและอยูภ่ายใต้ความสาํเร็จของเง่ือนไขตา่ง ๆ ซึง่รวมถึงเง่ือนไขท่ีสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

1) การปรับโครงสร้างฯ เป็นผลสาํเร็จ ซึง่จะสง่ผลให้ BNS ได้มาซึง่หุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนท่ีจะ

เสนอขายโดยธนาคารธนชาตดงัรายละเอียดท่ีกลา่วมาข้างต้น 

2) การได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
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14. ความเห็นของคณะกรรมการของทุนธนชาต 

คณะกรรมการของทนุธนชาตพิจารณาแล้ว เห็นวา่การการซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ มีความเหมาะสม 

สมเหตุสมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทุนธนชาตและผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดของทุนธนชาต ในระยะยาว  

ตามเหตผุลดงัท่ีระบใุนข้อ 9 ข้างต้น จึงมีมติอนมุตัิการซือ้หุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ รวมทัง้การดําเนินการ

ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  

ทัง้นี ้เกณฑ์ในการกําหนดราคาของหุ้ นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนท่ีจะได้มาภายหลังการปรับ 

โครงสร้างฯ มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เน่ืองจากเกณฑ์กําหนดราคาหุ้นสามญัของบริษัทย่อยและ 

บริษัทอ่ืนเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีถือปฏิบตัิโดยทัว่ไป มีมลูคา่เทียบเคียงรวมท่ีเหมาะสม และเป็นการลงทนุในบริษัทบาง

แหง่ท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตท่ีดี 

15. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของทนุธนชาตมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการของทนุธนชาตตามท่ีระบใุน 

ข้อ 14 ข้างต้น 

********************************************* 

 



เอกสารประกอบการประชุม 

เล่ม 2 ส่วนที่ 3 
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บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

สารสนเทศเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่าง 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) และ 

การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ (บัญชี 2) 

ตามท่ีบริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) (“ทุนธนชาต” หรือ “TCAP”) ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการทนุธนชาต  

ครัง้ท่ี 9/2562 เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 เพ่ืออนมุตัิ (1) การปรับโครงสร้างธุรกิจของทนุธนชาต และธนาคารธนชาต จํากัด 

(มหาชน) (“ธนาคารธนชาต” หรือ “TBANK”) และแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย” หรือ “TMB”) ซึ่งการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องจะประกอบด้วย (ก) การปรับโครงสร้างธุรกิจของ

ทนุธนชาตและธนาคารธนชาต (“การปรับโครงสร้างฯ”) (ข) การขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต (ค) การซือ้หุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุของธนาคารทหารไทย และ (ง) การโอนกิจการทัง้หมดของธนาคารธนชาต (Entire Business Transfer) ให้แก่ธนาคาร

ทหารไทย ซึง่มีกําหนดการเบือ้งต้นสําหรับการทํารายการตามข้อ (ก) – (ค) ภายในเดือนธันวาคม 2562 (“วันที่ทํารายการ”)  

ดงัรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ เลม่ 2 สว่นท่ี 1 และ (2) การดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกบัการทําธุรกรรมท่ี

จะเกิดขึน้ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ เลม่ 2 สว่นท่ี 2 นัน้ 

ทนุธนชาตขอแจ้งสารสนเทศของรายการดงักล่าวเพ่ิมเติมตามท่ีกําหนดไว้ในบญัชี 2 ของประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไป 

ซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของ 

บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการได้มา

หรือจาํหน่ายไป”) ดงันี ้

1. สารสนเทศตามบัญชี 1 ของประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ เลม่ 2 สว่นท่ี 1 และเอกสารประกอบการประชมุ เลม่ 2 สว่นท่ี 2 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมูลท่ีระบุไว้ในสารสนเทศฉบบันีแ้ละในเอกสารอ่ืนท่ีจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ของทุนธนชาต ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมลู ด้วยความระมดัระวงั และรับรองว่าข้อมลูท่ีระบุไว้ใน

สารสนเทศฉบบันีแ้ละในเอกสารอ่ืนท่ีจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของทนุธนชาตถกูต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอนัเป็นเท็จ  

ไมม่ีการละเว้นข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ่งจําเป็นต้องมีหรือต้องระบไุว้ ตลอดจนไม่มีข้อความท่ีทําให้บคุคลอ่ืน

สาํคญัผิดในสาระสาํคญั 
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3. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ เลม่ 3 

4. หนีส้ินของทุนธนชาต 

4.1 ยอดรวมของตราสารหนีท้ี่ออกจําหน่ายแล้วและที่ยังไม่ได้ออกจําหน่ายของทุนธนชาตและบริษัทย่อย  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ยอดรวมของตราสารหนีท่ี้ออกจําหนา่ยแล้วของทนุธนชาตและบริษัทย่อย มีรายละเอียด

ดงันี ้
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ตราสารหนีท้ี่ออกและเงนิกู้ยมื 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ยอดคงเหลอืของตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืมในประเทศทัง้จํานวนเป็นเงินบาท โดยสรุปได้ดงันี ้ 

     (หน่วย: ล้านบาท) 

      จํานวนหน่วยที่ออก งบการเงินรวม 

ตราสาร ประเภทของการกู้ยืม 

ชว่งเวลา

ที่ออก 

ปีที่ครบกําหนด

ไถ่ถอน 

อตัรา       

ดอกเบีย้ 

มลูคา่ที่             

ตราไว้ 30 มิถนุายน 2562 30 มิถนุายน 2562 

    (ร้อยละต่อปี) (บาท) (พนัหน่วย)  

1 ตราสารด้อยสิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 ปี 2557 ปี 2567 6.00 1,000 - - 

2 ตราสารด้อยสิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 ปี 2558 ปี 2568 4.65 1,000 7,000 7,000 

3 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2555 ปี 2565 4.60 1,000 3,000 3,000 

4 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2556 ปี 2563 5.03 1,000 2,900 2,900 

5 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2556 ปี 2566 4.85 , 5.00 1,000 1,800 1,800 

6 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2556 ปี 2568 4.95 1,000 900 900 

7 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2559 ปี 2562 2.70 , 2.88 1,000 - - 

8 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2559 ปี 2562 2.95 , 3.00 1,000 1,535 1,535 

9 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2560 ปี 2562 2.52 1,000 - - 

10 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2560 ปี 2562 1.75 1,000 - - 

11 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2560 ปี 2563 2.39 - 2.88 1,000 10,060 10,010 

12 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2560 ปี 2563 2.58 1,000 70 70 

13 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2561 ปี 2562 1.88 1,000 3,100 3,100 

14 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2561 ปี 2563 2.28 - 2.80 1,000 3,865 3,815 

15 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.31 , 2.70 1,000 1,970 1,970 

16 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.30 , 2.50 1,000 1,110 1,110 

17 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2561 ปี 2563 2.80 1,000 140 140 

18 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.65 , 2.66 1,000 675 675 
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     (หน่วย: ล้านบาท) 

      จํานวนหน่วยที่ออก งบการเงินรวม 

ตราสาร ประเภทของการกู้ยืม 

ชว่งเวลา          

ที่ออก 

ปีที่ครบกําหนด

ไถ่ถอน 

อตัรา                  

ดอกเบีย้ 

มลูคา่ที่              

ตราไว้ 30 มิถนุายน 2562 30 มิถนุายน 2562 

    (ร้อยละต่อปี) (บาท) (พนัหน่วย)  

19 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 2.94 1,000 2,070 1,989 

20 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.67 , 2.68 1,000 1,020 1,020 

21 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 2.96 1,000 155 155 

22 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2562 ปี 2562 1.85 1,000 2,500 2,484 

23 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2562 ปี 2562 1.88 1,000 8,000 7,939 

24 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2562 ปี 2563 1.90 1,000 1,200 1,186 

25 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2562 ปี 2563 1.93 1,000 8,700 8,596 

26 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2562 ปี 2563 1.96 1,000 12,400 12,231 

27 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 3.00 1,000 200 200 

28 หุ้นกู้อนพุนัธ์  ปี 2562    386 

29 ตัว๋สญัญาใช้เงิน  เม่ือทวงถาม                  0.20 - 2.50,  

5.65 , 6.65 

  92 

30 ตัว๋สญัญาใช้เงิน  ปี 2562 - 2564 2.90 , 3.30   179 

31 ตัว๋สญัญาใช้เงิน ปี 2562 เม่ือทวงถาม 1.95   698 

32 ตัว๋แลกเงิน ปี 2562 ปี 2563 1.97 , 2.00   3,948 

 
รวมตราสารหนีท้ี่ออกและเงนิกู้ยืม      79,128 
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4.2 ภาระผูกพัน 

ทนุธนชาตและบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพนัเพ่ิมเติม นอกเหนือจากภาระผูกพนัท่ีเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบ 

งบการเงินระหวา่งกาล สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  

(หนว่ย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถนุายน 2562 

การรับอาวลัตัว๋เงิน 170 

การคํา้ประกนัการกู้ยืมเงิน 2,359 

ภาระตามตัว๋แลกเงินคา่สนิค้าเข้าท่ียงัไมค่รบกําหนด 150 

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 451 

ภาระผกูพนัอ่ืน   

วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลกูค้ายงัไมไ่ด้ถอน 23,274 

อ่ืน ๆ 62,965 

รวม 89,369 

 

 

 

 

 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ทนุธนชาตและบริษัทยอ่ยมีภาระท่ีต้องจา่ยคา่บริการท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิรอการขาย 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคา่บริการอ่ืน ๆ พร้อมทัง้คา่เช่าและคา่บริการอาคารสํานกังานตามสญัญาเช่าและ

บริการระยะยาวดงันี ้

   (หนว่ย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

ปี กิจการอ่ืน 

2562 951 

2563 1,504 

2564 เป็นต้นไป 1,513 

 นอกจากนี ้ทนุธนชาตยงัมีภาระท่ีต้องจ่ายค่าบริการงานธุรการต่าง ๆ ให้กบับริษัทย่อยแห่งหนึ่งตามอตัราต้นทนุท่ี

เกิดขึน้จริงบวกสว่นเพ่ิมตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญา 
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 ภาระผูกพันของธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการของธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) และ

การโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จาํกัด 

จากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยได้ทําสญัญาการรับโอนกิจการกับธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร 

ศรีนคร”) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 1 เมษายน 2545 เป็นต้นไป และจากการท่ีธนาคารนครหลวงไทย ได้มีการโอน

สินทรัพย์ของธนาคารนครหลวงไทยเองโดยตรงและของธนาคารศรีนครให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ เพชรบุรี จํากัด  

(“บบส.เพชรบุรี”) และได้มีการโอนต่อให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จํากัด (“บบส.สุขุมวิท”) ต่อมาธนาคาร 

นครหลวงไทยได้โอนกิจการทัง้หมดรวมทัง้ภาระผกูพนัและข้อตกลงต่าง ๆ  ท่ีธนาคารนครหลวงไทยมีอยู่กบั บบส.เพชรบรีุ 

และ/หรือ บบส.สขุุมวิท ให้แก่ธนาคารธนชาต โดยมีผลเป็นการโอนสมบูรณ์ตามกฎหมายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ทําให้

ธนาคารธนชาตมีภาระคงค้างจากการโอนดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ภาระผกูพนัท่ีกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูและพฒันาระบบ

สถาบนัการเงิน (“กองทนุฟืน้ฟูฯ”) มีอยู่ต่อธนาคารนครหลวงไทยได้ถูกโอน/เข้าสวมสิทธิโดยธนาคารธนชาตในฐานะ 

ผู้ซือ้เงินลงทนุในหุ้นสามญัของธนาคารนครหลวงไทยจากกองทนุฟืน้ฟูฯด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่ง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2562 ภาระผกูพนัดงักลา่วประกอบด้วย 

ก) สว่นตา่งจากการโอนสินทรัพย์ให้บบส.สขุมุวิท จํานวนเงิน 2 ล้านบาท ซึ่งคงเหลือเป็นลกูหนีร้อเรียกเก็บโดย

แสดงเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์อ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน รายการคงค้างดงักล่าวเกิดจากการโอนสิทธิ 

ไล่เบีย้สินเช่ือคํา้ประกัน ซึ่งมีประเด็นท่ีต้องหาข้อยุติในเร่ืองการพิสูจน์สิทธิเรียกร้องหรือคุณสมบัติของ

สินทรัพย์ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญาโอนสินทรัพย์หรือไม่ ซึ่ง บบส.สขุุมวิท ยังไม่ตกลงรับโอนและ

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบและ/หรือเจรจาระหวา่งธนาคารธนชาต บบส.สขุมุวิท และกองทนุฟืน้ฟฯู เพ่ือหา

ข้อยตุิตอ่ไป ซึง่ได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเต็มจํานวนแล้ว 

ข) รายการโอนสินทรัพย์บางรายการ (ทัง้ในส่วนของธนาคารนครหลวงไทยและของธนาคารศรีนครเดิม) ท่ี บบส. 

สขุุมวิท อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาโอนกลบัหรือขอปรับปรุงราคาและขอรับชําระเงินคืนพร้อม

ดอกเบีย้ ซึง่สว่นใหญ่มีประเด็นท่ีต้องหาข้อยตุิในเร่ืองการพิสจูน์สทิธิเรียกร้อง  

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 รายการท่ีบบส.สขุมุวิท อยู่ระหว่างการตรวจสอบมีจํานวนประมาณ 29  ล้านบาท 

ซึง่เป็นรายการท่ีเก่ียวกบัธนาคารศรีนครเดิมทัง้จํานวน และหากมีความเสียหายเกิดขึน้ ธนาคารธนชาตจะ

ได้รับชดเชยจากกองทนุฟืน้ฟฯู และรายการปรับปรุง (ถ้ามี) จะอยูภ่ายใต้วงเงินซึง่กองทนุฟืน้ฟฯูได้ตัง้วงเงิน

ชดเชยความเสยีหายสว่นนีไ้ว้ประมาณ 29 ล้านบาท  

ค)   คดีความฟ้องร้องท่ีเก่ียวเน่ืองมาถึงธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนครจํานวน

ประมาณ 452 ล้านบาท ตามท่ีได้เปิดเผยเป็นสว่นหนึง่ของหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้ในภายหน้าใน หมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อท่ี 51 

ง) ภาระตามหนงัสอืคํา้ประกนัท่ียงัคงค้าง 

 กองทนุฟืน้ฟฯู ได้นําเงินเทา่กบัวงเงินชดเชยความเสยีหายฝากไว้กบัธนาคารธนชาตในบญัชีเงินฝากในนาม

กองทนุฟืน้ฟูฯเพื่อเป็นแหลง่เงินที่จะชดเชยความเสียหายตามข้อตกลงการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึน้

จากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร หากมีความเสียหายจริงตามเง่ือนไขท่ีตกลงสําหรับประเด็นคงค้าง
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ตามท่ีกลา่วในข้อ ก) ข) ค) และ ง) ข้างต้น ซึ่ง ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ธนาคารธนชาตมีบญัชีเงินฝากใน

นามกองทนุฟืน้ฟฯูเพ่ือเป็นแหลง่เงินท่ีจะชดเชยความเสยีหายจํานวนเงินคงเหลอืประมาณ 407 ล้านบาท  

 อย่างไรก็ดี ธนาคารธนชาตและบบส.สุขุมวิทได้มีการร่วมประชุมหารือและหาข้อยุติร่วมกันในหลกัการ

สําหรับประเด็นคงค้างดงักล่าวข้างต้น ทัง้นี ้ด้วยข้อยุติในหลกัการดงักล่าว ธนาคารธนชาตจึงคาดว่าจะไม่มี

ผลเสียหายในจํานวนท่ีมีสาระสําคัญท่ีอาจเกิดขึน้นอกเหนือไปจากท่ีได้มีการกันสํารองไว้ในบัญชีแล้ว  

และ/หรือสว่นท่ีกองทนุฟืน้ฟฯู จะเป็นผู้ รับผิดชอบ 

5. ข้อมูลของทุนธนชาต 

5.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ทนุธนชาตเป็นบริษัทแม่ของกลุม่ธุรกิจทางการเงินธนชาต ซึ่งบริษัทในกลุ่มธนชาตจดัแบ่งประเภทการประกอบ

ธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  1) ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

ธุรกิจหลกัทรัพย์ ธุรกิจประกนั ธุรกิจให้เช่าซือ้ และธุรกิจลีสซิ่ง และ  2) ธุรกิจสนบัสนุน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจ 

โบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพฒันาฝึกอบรม โดยมีธนาคารธนชาตเป็นธุรกิจหลกั จึงถือได้ว่าเป็นกลุม่ท่ี

ประกอบธุรกิจทางการเงินครบวงจร โดยแยกธุรกิจและการดําเนินงานอย่างชดัเจน และดําเนินธุรกิจอย่างสง่เสริม

ซึ่งกันและกัน ในส่วนของช่องทางการให้บริการทางการเงินของกลุ่มธนชาตจะผ่านเครือข่ายและช่องทางการ

บริการของธนาคารธนชาตเป็นหลกั โดยรายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามรายงานประจําปีของทนุธนชาต  

5.2 แนวโน้มการประกอบธุรกิจ 

ภายหลงัวนัทํารายการ ทนุธนชาตจะยงัเป็นบริษัทแมข่องกลุม่ธุรกิจท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน ในธุรกิจธนาคาร

พาณิชย์ คือ ธนาคารทหารไทยในสดัส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.1 ในธุรกิจหลกัทรัพย์ โดย บล.ธนชาต ธุรกิจ 

ให้เช่าซือ้และธุรกิจลีสซิ่ง โดยราชธานี  ธุรกิจประกันภัยและธุรกิจประกันชีวิต โดยธนชาตประกันภัยและ 

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และธุรกิจโบรกเกอร์ โดยบริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จํากัด  

และบริษัท อาร์ทีเอ็น อินชวัร์รันส์ โบรกเกอร์ จํากดั โดยดําเนินธุรกิจอยา่งสง่เสริมซึง่กนัและกนั  และแต่ละบริษัท

ในกลุม่ตา่งเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจมานาน ด้วยผู้บริหารมืออาชีพ มีผลประกอบการท่ีดีมาโดยตลอด 

สว่น บบส.ทีเอส ธนชาตกรุ๊ปลสีซิง่ ธนชาตเทรนน่ิง สคิบเซอร์วิส และธนชาตแมเนจเม้นท์ เป็นบริษัทท่ีจะไมม่ีการ

ประกอบกิจการตอ่ไป ซึง่จะทยอยทําการเลกิบริษัทและชําระบญัชีในท่ีสดุ 
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5.3 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ ผ่านมา และไตรมาสล่าสุดงวด 6 เดือนสิน้สุดวันที่  30 มิถุนายน 

2562  

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

  (หนว่ย: ล้านบาท) 

 

งบการเงนิรวม ณ วนัที่ 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 2559 

สินทรัพย์  
   

เงินสด 8,760 11,022 11,453 12,077 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 89,535 99,117 95,918 48,734 

สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 3,815 2,005 2,889 3,564 

เงินลงทนุสทุธิ 175,886 170,437 178,703 186,928 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ 3,256 3,027 2,827 2,890 

เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ     

เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 839,553 820,771 767,890 740,219 

ดอกเบีย้ค้างรับ 636 657 601 631 

รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 840,189 821,428 768,491 740,850 

หกั: รายได้รอตดับญัชี (69,806) (66,158) (55,129) (48,173) 

 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (23,121) (24,144) (24,517) (25,153) 

 คา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับ  

            โครงสร้างหนี ้ - (1) (1) (2) 

รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 747,262 731,125 688,844 667,522 

ภาระของลกูค้าจากการรับรอง 1 9 10 10 

ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ 5,756 4,822 4,747 4,992 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 10,900 8,043 8,678 9,605 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนสทุธิ 1,660 1,850 2,263 2,709 

คา่ความนิยม 17,867 17,799 17,637 17,439 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 697 779 908 1,089 

ลกูหนีจ้ากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 5,423 2,640 3,127 1,126 

สนิทรัพย์อ่ืนสทุธิ 7,707 8,254 7,521 8,182 

รวมสินทรัพย์ 1,078,525 1,060,929 1,025,525 966,867 
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บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

  (หนว่ย: ล้านบาท) 

 

งบการเงนิรวม ณ วนัที่ 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 2559 

หนีส้ินและส่วนของเจ้าของ  
   

เงินรับฝาก 724,523 751,917 716,091 676,456 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 80,597 71,923 82,343 65,701 

หนีส้นิจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 1,874 1,163 1,989 1,986 

หนีส้นิตราสารอนพุนัธ์ 2,969 2,097 2,868 4,912 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 79,128 55,013 51,596 61,704 

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 1 9 10 10 

ประมาณการหนีส้นิ 4,653 3,915 3,679 3,677 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2,482 1,402 1,323 1,003 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 2,040 2,277 2,453 2,149 

หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 13,866 14,062 14,641 14,594 

เจ้าหนีจ้ากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 3,478 1,325 2,259 2,366 

หนีส้นิอ่ืน 17,481 17,908 16,203 12,458 

รวมหนีส้ิน 933,092 923,011 895,455 847,016 
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บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

  (หนว่ย: ล้านบาท) 

 

งบการเงนิรวม ณ วนัที่ 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 2559 

ส่วนของเจ้าของ     

ทนุเรือนหุ้น     

ทนุจดทะเบียน ออกจําหนา่ยและชําระแล้ว     

หุ้นบริุมสทิธิ 13,156 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท     

(2561, 2560 และ 2559: หุ้นบริุมสิทธิ 13,216 หุ้น 

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) 

 
   

หุ้นสามญั 1,165,116,547 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท     

(2561: หุ้ นสามัญ 1,165,116,487  หุ้ น มูลค่า     

หุ้นละ 10 บาท) 
    

(2560 และ 2559: หุ้นสามญั 1,206,466,487 หุ้น 

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) 11,651 11,651 12,065 12,065 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 11,651 11,651 12,065 12,065 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 2,066 2,066 2,066 2,066 

กําไรสะสม 4,339 2,352 3,066 2,449 

จดัสรรแล้ว - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 1,278 1,278 1,278 1,278 

 - สาํรองหุ้นทนุซือ้คืน 1,000 765 1,400 1,400 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 50,258 48,388 43,545 39,033 

หกั: หุ้นทนุซือ้คืน - หุ้นสามญั (1,000) (765) (1,400) (1,400) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 69,592 65,735 62,020 56,891 

สว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ 75,841 72,183 68,050 62,960 

รวมส่วนของเจ้าของ 145,433 137,918 130,070 119,851 

รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 1,078,525 1,060,929 1,025,525 966,867 
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บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  (หนว่ย: ล้านบาท) 

 

งบการเงนิรวม ณ วนัที่ 

สาํหรับงวด 6 เดือน  

สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 2559 

กาํไรหรือขาดทุน     

รายได้ดอกเบีย้ 24,385 46,559 44,681 45,208 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ (8,391) (15,792) (15,511) (16,740) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 15,994 30,767 29,170 28,468 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 4,816 10,244 9,097 8,803 

คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ (1,849) (3,586) (3,207) (2,915) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 2,967 6,658 5,890 5,888 

กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้า     

และปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 370 310 665 459 

กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ 437 459 1,908 1,061 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 140 543 337 395 

กําไร (ขาดทนุ) จากทรัพย์สนิรอการขายและทรัพย์สนิอ่ืน 201 588 52 (48) 

รายได้จากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 3,878 7,801 7,356 6,675 

รายได้เงินปันผล 356 502 557 496 

รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 937 1,540 1,388 1,321 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 25,280 49,168 47,323 44,715 

คา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต (2,649) (4,993) (4,751) (4,016) 

รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 22,631 44,175 42,572 40,699 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื่น ๆ     

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 6,516 11,413 12,202 11,876 

คา่ตอบแทนกรรมการ 84 102 93 82 

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอปุกรณ์ 1,289 2,629 2,835 3,081 

คา่ภาษีอากร 359 733 746 775 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 2,598 6,102 4,960 5,211 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื่น ๆ 10,846 20,979 20,836 21,025 
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บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 

     (หนว่ย: ล้านบาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สาํหรับงวด 6 เดือน 

สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 2559 

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 1,943 4,785 6,236 6,210 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 9,842 18,411 15,500 13,464 

ภาษีเงนิได้ (1,975) (2,605) (1,159) (853) 

กาํไรสาํหรับงวด/ปี 7,867 15,806 14,341 12,611 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

รายการทีจ่ดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นกําไรหรือ  

   ขาดทนุในภายหลงั 
    

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 1,295 (1,461) 1,330 (1,369) 

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม  (38) (94) 33 101 

ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ)  

   เบ็ดเสร็จอ่ืน (296) 297 (267) 269 

 
961 (1,258) 1,096 (999) 

รายการทีไ่ม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นกําไรหรือ 

   ขาดทนุในภายหลงั 
    

สว่นแบง่กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม  256 - - 401 

สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ 3,286 - - 1,621 

กําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกั 

    คณิตศาสตร์ประกนัภยั  สาํหรับโครงการ 

    ผลประโยชน์ของพนกังาน (6) 4 (236) 13 

ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ)   

   เบ็ดเสร็จอ่ืน (670) - 47 (350) 

 
2,866 4 (189) 1,685 

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 3,827 (1,254) 907 686 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 11,694 14,552 15,248 13,297 
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บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 

  (หนว่ย: ล้านบาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สาํหรับงวด 6 เดือน 

สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 2559 

การแบ่งปันกาํไร     

สว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ 3,915 7,839 7,001 6,013 

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ 3,952 7,967 7,340 6,598 

 
7,867 15,806 14,341 12,611 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     

สว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ 5,925 7,143 7,516 6,510 

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ 5,769 7,409 7,732 6,787 

 11,694 14,552 15,248 13,297 

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถอืหุ้นบริษัทฯ     

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทตอ่หุ้น) 3.42 6.74 6.01 5.16 

กําไรตอ่หุ้นปรับลด (บาทตอ่หุ้น) 3.42 6.74 6.01 5.16 

 



 

138 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 

  (หนว่ย: ล้านบาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สาํหรับงวด 6 เดือน 

สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 2559 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน     

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 9,842 18,411 15,500 13,464 

รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้     

 เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน     

สว่นแบง่ผลกําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี (140) (543) (337) (394) 

คา่เสือ่มราคาและรายจ่ายตดับญัชี 710 1,472 1,583 1,616 

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยคา่ 1,943 4,785 6,236 6,210 

ประมาณการหนีส้นิเพ่ิมขึน้ 1,101 760 677 729 

คา่เผ่ือการด้อยคา่ของทรัพย์สนิรอการขายเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (49) (100) 232 183 

คา่เผ่ือการด้อยคา่ของอปุกรณ์/สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน/     

   สนิทรัพย์อ่ืนเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (16) 29 10 (15) 

ขาดทนุจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร (โอนกลบั) (4) - - 14 

ดอกเบีย้รับและกําไรจากการโอนสนิทรัพย์ชําระหนี ้ (4) - - - 

ขาดทนุ (กําไร) ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่     

เงินลงทนุ/คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ (144) 200 (106) 121 

กําไรจากการจําหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทร่วม - (38) (443) - 

ขาดทนุ (กําไร )จากอตัราแลกเปลีย่นท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (98) 133 1,456 299 

ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหนา่ยท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

   /สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 1 (26) 19 17 

รายได้ค้างรับอ่ืนลดลง (เพ่ิมขึน้) 414 (468) 87 30 

 
13,556 24,615 24,914 22,274 

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ (15,994) (30,767) (29,170) (28,468) 

รายได้เงินปันผล (356) (503) (558) (496) 

เงินสดรับดอกเบีย้จากการดําเนินงาน 23,206 43,917 41,571 41,554 

เงินสดจ่ายดอกเบีย้จากการดําเนินงาน (7,398) (13,682) (12,349) (14,404) 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,020) (1,549) (1,170) (982) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน     

   สินทรัพย์และหนีส้ินดาํเนินงาน 11,994 22,031 23,238 19,478 
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บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

  (หนว่ย: ล้านบาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สาํหรับงวด 6 เดือน 

สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 2559 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)     

สนิทรัพย์ดําเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 9,575 (3,133) (47,365) 9,527 

สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 526 1,230 1,111 2,427 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า (15,043) 613 (2,823) (5,645) 

เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ (22,043) (53,457) (33,506) 9,841 

ทรัพย์สนิรอการขาย 2,903 6,284 5,292 6,556 

ลกูหนีจ้ากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (2,784) 487 (2,001) (213) 

สนิทรัพย์อ่ืน 152 (873) 9 (653) 

หนีส้นิดําเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)     

เงินรับฝาก (27,394) 35,826 39,635 7,001 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 9,065 (10,251) 16,509 (20,079) 

หนีส้นิจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 711 (825) 2 (215) 

หนีส้นิตราสารอนพุนัธ์ (551) (1,444) (1,745) (2,495) 

เจ้าหนีจ้ากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 2,154 (1,126) (108) 294 

หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต (196) (579) 47 (8) 

หนีส้นิอ่ืน (1,706) 574 3,058 (905) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม 

   ดาํเนินงาน (32,637) (4,643) 1,353 24,911 
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บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

  (หนว่ย: ล้านบาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สาํหรับงวด 6 เดือน สิน้สุด

วันที่ 30 มิถุนายน 

สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 2559 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ลดลง 10,239 6,391 11,294 1,576 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม - 58 709 - 

เงินสดรับดอกเบีย้ 1,056 2,781 3,830 3,921 

เงินสดรับเงินปันผล 485 753 805 743 

เงินสดจ่ายซือ้อาคารและอปุกรณ์/สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (181) (479) (654) (1,265) 

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์/ 

   สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 2 56 24 71 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 11,601 9,560 16,008 5,046 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     

เงินสดรับจากตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 45,301 17,620 13,224 13,689 

เงินสดจ่ายคืนตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม (21,186) (14,203) (23,332) (36,914) 

เงินสดจ่ายซือ้หุ้นทนุซือ้คืน (235) (572) - - 

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม (1,162) (2,250) (2,770) (3,326) 

เงินสดรับคา่หุ้นจากสว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ     

   จากการจดทะเบียนจดัตัง้ของบริษัทยอ่ย - - - 34 

เงินปันผลจ่าย (1,833) (2,679) (2,446) (2,213) 

เงินปันผลจ่ายสว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ (2,111) (3,264) (2,661) (2,487) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 18,774 (5,348) (17,985) (31,217) 

เงนิสดลดลงสุทธิ (2,262) (431) (624) (1,260) 

เงนิสด ณ วันต้นงวด/ปี 11,022 11,453 12,077 13,337 

เงนิสด ณ วันปลายงวด/ปี 8,760 11,022 11,453 12,077 
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บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

  (หนว่ย: ล้านบาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สาํหรับงวด 6 เดือน สิน้สุด

วันที่ 30 มิถุนายน 

สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 2559 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงนิสด     

รายการท่ีมิใช่เงินสด     

รับโอนทรัพย์สนิรอการขายจากลกูหนีเ้งินให้สนิเช่ือ     

 และเงินลงทนุในลกูหนีท่ี้ซือ้มา 3,654 6,127 4,793 5,369 

หนีส้ญูตดับญัชี 2,340 5,654 7,673 6,709 

เจ้าหนีจ้ากการซือ้ทรัพย์สนิ 26 84 33 61 

 



 

142 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

อัตราส่วนทางการเงนิ (RATIO ANALYSIS) 

(หนว่ย: ร้อยละ) 

  

  

งบการเงนิรวม 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 2559 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 

(PROFITABILITY RATIO) 

 
   

อตัรากําไรขัน้ต้น 63.70 64.60 63.81 62.17 

อตัรากําไรสทุธิ 23.93 24.87 23.40 20.90 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (1) 11.58 12.25 11.80 10.89 

อตัราดอกเบีย้รับ (2) 5.41 5.34 5.46 5.55 

อตัราดอกเบีย้จ่าย (3) 1.93 1.88 1.90 2.05 

สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ 3.48 3.46 3.56 3.50 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 3.02 2.03 3.26 2.90 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  

(EFFICIENCY  RATIO) 
    

อตัรารายได้ดอกเบีย้สทุธิตอ่สนิทรัพย์ 3.00 3.01 2.95 2.91 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 1.48 1.54 1.45 1.29 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.06 0.06 0.06 0.06 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL  

RATIO) 
    

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น (เทา่) 6.42 6.69 6.88 7.07 

อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินกู้ยืม 95.56 93.38 92.61 93.50 

อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินรับฝาก 106.24 100.36 99.53 102.30 

อตัราสว่นเงินรับฝากตอ่หนีส้นิรวม 77.65 81.46 79.97 79.86 

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY RATIO)     

อตัราส่วนค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อเงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้

ค้างรับ 3.00 3.20 3.44 3.63 

อตัราสว่นหนีส้ญูตอ่เงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ 0.61 0.75 1.08 0.97 

อตัราสว่นเงินให้สนิเช่ือด้อยคณุภาพตอ่เงินให้สนิเช่ือรวม (4) 2.40 2.40 2.40 2.41 

อตัราสว่นดอกเบีย้ค้างรับตอ่เงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ 0.08 0.09 0.08 0.09 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)     

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น 60.74 57.15 53.23 48.83 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น 3.42 6.74 6.01 5.16 
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หมายเหตุ:
 (1) 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  =  (กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ / สว่นของเจ้าของสว่นของบริษัทใหญ่เฉลี่ย) 

 
(2)

 อตัราดอกเบีย้รับ  =  (รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้สินเช่ือ + รายได้จากการให้เช่าซือ้และเช่าการเงิน + รายได้ดอกเบีย้จากรายการระหว่างธนาคารและ

ตลาดเงิน) / (เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ฉลี่ย + รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินมีดอกเบีย้เฉลี่ย) 

 
(3)

 อตัราดอกเบีย้จ่าย  =  ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ / (เงินรับฝากเฉลี่ย + รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินมีดอกเบีย้เฉลี่ย + หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถามเฉลี่ย 

+ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืมเฉลี่ย) 

 
(4)

 อตัราสว่นเงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพต่อเงินให้สินเช่ือรวม ตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

5.4 คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

และงวด 6 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  

5.4.1 ผลการดาํเนินงาน 

- ตามเอกสารแนบท่ี 1- 

5.4.2 ฐานะการเงนิ 

- ตามเอกสารแนบท่ี 1- 

5.5 ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกําไรของทุนธนชาต(รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามรายงาน

ประจาํปีของทุนธนชาต) 

ปัจจุบนั ทุนธนชาตเป็นบริษัทแม่ของกลุม่ธุรกิจการเงิน ตระหนกัและให้ความสําคญักบัการบริหารความเสี่ยง

อย่างต่อเน่ือง โดยทนุธนชาตได้กําหนดโครงสร้างและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนชาตเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรครอบคลมุความเสี่ยงท่ีสําคญัของบริษัทในกลุ่มธนชาต นอกจากนี ้ธนาคารธนชาตซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของทนุธนชาตได้มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุตาม Internal Capital Adequacy 

Assessment Process (ICAAP) เพ่ือรองรับความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ตามมาตรการกํากบัดแูลเงินกองทนุของ

ธนาคารพาณิชย์ด้วยหลกัเกณฑ์ Basel III ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ซึ่งทําให้ธนาคารธนชาตสามารถ

บริหารจดัการเงินกองทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพ มีฐานะเงินกองทนุท่ีแข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยายธุรกิจได้

อยา่งมัน่คง 

คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของทนุธนชาตยงัให้ความสาํคญัตอ่การบริหารความโปร่งใส โดยมีการกํากบั

ดแูล ติดตาม และพฒันาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่ามาตรการต่าง ๆ ยงัคงมีความ

สอดคล้องและทนัตอ่ปัจจยัเสีย่งทัง้ภายในและภายนอกท่ีเปลีย่นแปลงไป โดยประเภทความเสีย่งท่ีสาํคญัของทนุ

ธนชาตและบริษัทยอ่ย มีดงันี ้

 1. ความเสีย่งด้านเครดิต (Credit Risk) 

  ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีลกูหนีห้รือคู่สญัญาไม่สามารถชําระหนี ้หรือ

ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงไว้ โดยอาจเกิดจากการประสบปัญหาทางการเงินของลกูหนี ้จากความผนัผวนทาง

เศรษฐกิจ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ ความผิดพลาดในการบริหารจดัการของลกูหนี ้ท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อรายได้

และเงินกองทุนของทุนธนชาตและบริษัทย่อย ความเสี่ยงดังกล่าวอาจเกิดขึน้ได้ทัง้จากการทําธุรกรรมทาง 
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การเงินโดยปกติ เช่น การให้กู้ยืมหรือให้สนิเช่ือ การก่อภาระผกูพนัหรือการคํา้ประกนั ธุรกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบั

การให้เครดิต และการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้(Market Instrument) ท่ีออกโดยองค์กรของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาลหรือ ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่คํา้ประกัน และตราสารหนีท่ี้ออกโดยองค์กรเอกชน เช่น  

หุ้นกู้  เป็นต้น โดยปัจจยัความเสีย่งด้านเครดิตท่ีสาํคญั มีดงันี ้

 1.1 ความเสีย่งจากการกระจกุตวัของสนิเช่ือ   

 1.2 ความเสีย่งจากการด้อยคณุภาพของสนิเช่ือ   

 1.3 ความเสีย่งจากหลกัประกนั   

 1.4 ความเสีย่งจากการด้อยคา่ของทรัพย์สนิรอการขาย   

 1.5 ความเสีย่งจากการคํา้ประกนัและการอาวลั   

 2. ความเสีย่งด้านตลาด (Market Risk) 

 ความเสี่ยงด้านตลาด คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ และเงินกองทุน

ของทุนธนชาตและบริษัทย่อย โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านราคา ความเสี่ยงด้านอตัรา

ดอกเบีย้ และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยทุนธนชาตและบริษัทย่อยมีนโยบายในการควบคุมและ

จดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของทนุธนชาตและ 

บริษัทยอ่ย 

 2.1 ความเสีย่งด้านราคา (Price Risk) 

  เป็นความเสีย่งท่ีรายได้หรือเงินกองทนุได้รับผลกระทบในทางลบ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ ทําให้มลูค่าของเงินลงทนุเพ่ือค้าและเผ่ือขายของบริษัทฯและบริษัทย่อยลดลง 

ทนุธนชาตและบริษัทย่อยได้พฒันาเคร่ืองมือในการวดัความเสี่ยงโดยใช้แบบจําลองของ Value-at-Risk (VaR 

Model) เพ่ือวดัผลขาดทนุสงูสดุ ณ ระดบัความเช่ือมัน่หนึง่ ๆ หากถือครองหลกัทรัพย์ในช่วงระยะเวลาท่ีกําหนด 

นอกจากนี ้ทนุธนชาตและบริษัทยอ่ยมีการกําหนด Limit ตา่ง ๆ ในการทําธุรกรรมเพ่ือควบคมุความเสีย่งให้อยูใ่น

ระดบัท่ีรับได้ เช่น Position Limit และ Loss Limit เป็นต้น โดยมีหน่วยงานควบคมุความเสี่ยง (Risk Control 

Unit) ซึ่งแยกออกจากหน่วยงานท่ีทําธุรกรรม (Front Office) และหน่วยงานท่ีบนัทึกรายการ (Back Office) ทํา

หน้าท่ีควบคมุความเสี่ยงและรายงานสถานะ Limit ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ หน่วยงานหรือผู้บริหารต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือท่ีจะสามารถบริหารความเสีย่งได้ทนัทว่งที ทนุธนชาตและบริษัทย่อยมอบหมายให้คณะกรรมการ

พิจารณาการลงทุน เป็นผู้ ควบคุมและติดตามความเสี่ยงด้านนี ้ทัง้นี ้เพ่ือให้มั่นใจว่าเคร่ืองมือดังกล่าวมี

ประสิทธิภาพและมีความแม่นยํา ทุนธนชาตและบริษัทย่อยกําหนดให้มีการทดสอบเคร่ืองมือด้วยการทํา  

Back-testing โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานท่ี Bank for International Settlement (BIS) กําหนด นอกจากนี ้ 

ทุนธนชาตและบริษัทย่อยมีการจําลองเหตุการณ์รุนแรงอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคา

หลกัทรัพย์ในตลาดอย่างรุนแรงเฉียบพลนั หรือทําการทดสอบภาวะวิกฤต Stress Test เพ่ือให้คาดการณ์ได้ว่า

ความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้มีผลตอ่รายได้และเงินกองทนุอยา่งไร 
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 2.2 ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 

  เป็นความเสี่ยงท่ีรายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา

ดอกเบีย้ของรายการสินทรัพย์ หนีส้ิน และรายการนอกงบดลุทัง้หมดท่ีมีความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบีย้ (Rate 

Sensitive Items) ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธิ (Net Interest Income) และเงินกองทนุของ 

ทนุธนชาตและบริษัทยอ่ย 

  ทนุธนชาตและบริษัทย่อยมีเป้าหมายท่ีจะดําเนินงานภายใต้ระบบบริหารความเสี่ยงด้านอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีมีประสทิธิภาพระยะยาว คือ สามารถรักษาระดบัความสมัพนัธ์ของสดัสว่นโครงสร้างของสนิทรัพย์และ

หนีส้นิท่ีออ่นไหวตอ่อตัราดอกเบีย้ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสําหรับการดําเนินงาน และให้

เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ทนุธนชาตและบริษัทย่อยจึงพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้วดัความเสี่ยงด้าน

อตัราดอกเบีย้เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากความเหลื่อมลํา้ระหว่างระยะเวลาของการ

เปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ (Reprice) ในสินทรัพย์ หนีส้ิน และภาระผกูพนัในแต่ละช่วงเวลา (Repricing Gap 

Analysis) ซึ่งจะมีการวดัความเสี่ยงเป็นประจําทกุเดือน เพ่ือให้การดําเนินงานของทนุธนชาตและบริษัทย่อยมี

ความเสี่ยงอยู่ในขอบเขตท่ีสามารถยอมรับได้ จึงได้จัดให้มีการกําหนดระดับเพดานความเสี่ยงและระดับ

สญัญาณเตือนภยัท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาจากโครงสร้างของสินทรัพย์ หนีส้ินและภาระผูกพนั รวมทัง้การ

เปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ (Reprice) ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในแต่ละช่วงเวลาตามแผนธุรกิจของทนุธนชาตและ 

บริษัทย่อย และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบีย้ ควบคมุและติดตามความ

เสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยมีการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน และทิศทางอัตรา

ดอกเบีย้ท่ีอาจเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ เพ่ือกําหนดมาตรการต่าง ๆ ในการรองรับ

ความเสีย่ง 

 2.3 ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น (Exchange Rate Risk) 

  เป็นความเสี่ยงท่ีรายได้หรือเงินกองทนุของทุนธนชาตและบริษัทย่อยได้รับผลกระทบในทางลบ 

เน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นจากการทําธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ หรือจากการมีสินทรัพย์ 

หรือหนีส้ินในสกุลเงินต่างประเทศ แบ่งเป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการทําธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ 

(Transaction Risk) และความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าจากสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงิน

ท้องถ่ิน (Translation Risk)ทัง้นี ้ส่วนใหญ่ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เกิดจากการ

ให้บริการของธนาคารธนชาตซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยธนาคารธนชาตมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสภาพ

คล่องและอตัราดอกเบีย้ (ALCO) เป็นผู้ควบคมุและติดตามความเสี่ยงประเภทนี ้โดยการพิจารณาถึงความ

สอดคล้องระหวา่งโครงสร้างและอายคุรบกําหนดของสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ประกอบกบั

ธนาคารธนชาตมีนโยบายในการกําหนดระดบัเพดานความเสีย่งเพ่ือควบคมุผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ

อตัราแลกเปลี่ยนต่อรายได้และเงินกองทุน อย่างไรก็ดี เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ ธนาคารธนชาต 

มีนโยบายท่ีจะปิดความเสีย่งโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงิน เช่น สญัญาแลกเปลีย่นลว่งหน้า เป็นต้น 
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 3. ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) 

  ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีทนุธนชาตและบริษัทย่อยไม่สามารถชําระ

หนีส้นิและภาระผกูพนัเมื่อถึงกําหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจดัหา

เงินทนุได้เพียงพอ หรือสามารถจดัหาเงินทนุได้แตด้่วยต้นทนุท่ีสงูเกินกว่าระดบัท่ียอมรับได้ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบ

ตอ่รายได้และเงินกองทนุของทนุธนชาตและบริษัทยอ่ยในปัจจบุนัและในอนาคต โดยกลไกการบริหารความเสี่ยง

จะเร่ิมจากการประเมินกระแสเงินสดและฐานะสภาพคลอ่งในแต่ละช่วงเวลาท่ีทนุธนชาตและบริษัทย่อยอาจมี

ความต้องการเงินทนุแตกต่างกันเพ่ือรองรับการครบกําหนดของเงินกู้ยืม การลดหนีส้ินประเภทอ่ืนลง หรือการ

เพ่ิมขึน้ของสนิทรัพย์ โดยใช้เคร่ืองมือทัง้ท่ีเป็นแบบจําลองวิเคราะห์ฐานะสภาพคลอ่ง (Liquidity Gap Analysis) 

อัตราส่วนด้านสภาพคล่องต่าง ๆ ตลอดจนการใช้สถานการณ์จําลองโดยการตัง้สมมติฐาน (“What if” 

Scenarios) เพ่ือวิเคราะห์ถึงผลกระทบว่า ทุนธนชาตและบริษัทย่อยจะยงัคงมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอหรือไม ่

ภายใต้กระแสเงินสดท่ีขึน้อยู่กับพฤติกรรมของลกูค้าในการต่ออายุสญัญาเมื่อครบกําหนด นอกจากนี ้ยงัได้

ประมาณการความต้องการสภาพคล่องภายใต้สมมติฐานท่ีแตกต่างกันตามภาวะเศรษฐกิจและเหตกุารณ์ไม่

ปกติตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัทนุธนชาตและบริษัทยอ่ยเองและเกิดกบัระบบสถาบนัการเงิน 

  ขณะเดียวกัน ทุนธนชาตและบริษัทย่อยมีการจัดทําแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไว้รองรับกรณีเกิดปัญหา

สภาพคล่องและจะมีการทบทวนเมื่อมีเหตุการณ์สําคญัท่ีจะมีผลต่อการดําเนินงานตามแผน ทัง้นี ้การควบคุม

และติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง ทนุธนชาตและบริษัทย่อยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสภาพ

คล่องและอตัราดอกเบีย้เป็นผู้ รับผิดชอบ ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมเพ่ือติดตามสถานะและบริหารจัดการความ

เสีย่งเป็นประจําทกุ 2 สปัดาห์ 

 4. ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk) 

  เป็นความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากการขาดการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ขาด 

ธรรมาภิบาลในองค์กรหรือขาดการควบคมุท่ีดีท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการปฏิบตัิงานภายใน คน ระบบงาน หรือ

เหตกุารณ์ภายนอก และสง่ผลกระทบตอ่รายได้จากการดําเนินงานและเงินกองทนุของทนุธนชาตและบริษัทย่อย 

รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย เช่น ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องหรือดําเนินคดีตามกฎหมาย ถูกทางการ

เปรียบเทียบปรับ รวมทัง้ความเสยีหายท่ีได้รับจากการตกลงกนันอกชัน้ศาล เป็นต้น ซึง่ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ

จะมีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านอ่ืน โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และด้านช่ือเสียง 

(Reputation Risk)  

  ทนุธนชาตและบริษัทยอ่ยมีความตระหนกัดีวา่ การบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการท่ีดี เป็นสิง่ท่ีสาํคญั

ตอ่การดําเนินธุรกิจให้บรรลเุป้าหมายให้สาํเร็จได้อยา่งยัง่ยืน จากสภาวะแวดล้อมปัจจุบนั ซึ่งมีความไม่แน่นอน  

ทนุธนชาตและบริษัทยอ่ยจึงให้ความสาํคญัตอ่การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการอย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ประสทิธิผล อีกทัง้ครอบคลมุการดําเนินงานทัว่ทัง้ทนุธนชาตและบริษัทยอ่ยอยา่งเพียงพอและเตรียมความพร้อม

รับกบัสภาวะการณ์ท่ีไมค่าดคิดดงักลา่วได้อยา่งทนักาล รวมทัง้ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ท่ีมีแนวโน้มเข้มข้นขึน้  ทัง้นี ้ 

ทนุธนชาตและบริษัทยอ่ยได้กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการ

ป้องกนัและติดตามดูแลความเสี่ยง นอกจากนี ้การควบคมุภายในเป็นกลไกสําคญัในการควบคุมและป้องกัน 

ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ ทุนธนชาตและบริษัทย่อยจึงจัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีดี อันได้แก่ กําหนด
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โครงสร้างองค์กร ให้มีการสอบทานและถ่วงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน การจัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนการทํา

ธุรกรรมท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านและเป็นอิสระเพ่ือลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ การจัดให้มีระเบียบ

ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกบัการทําธุรกรรมทกุประเภท การจดัการระบบสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภยั

ของข้อมลู ตลอดจนการจดัทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอ่เน่ือง เป็นต้น 

  ทนุธนชาตและบริษัทย่อยมีการกําหนดหลกัเกณฑ์ รูปแบบหรือเง่ือนไขของวิธีการท่ีใช้ในการวดัและ

ประเมินความเสี่ยงภายในของทนุธนชาตและบริษัทย่อยเอง โดยวิธีการดงักล่าวบริษัทฯและบริษัทย่อยมีการ

พิจารณาถึงปัจจยัแวดล้อมต่าง ๆ เช่น แนวทางการกํากบัดแูลของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกับทนุธนชาต 

ลกัษณะและความซบัซ้อนของธุรกิจ ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของทุนธนชาต โดยมีการจัดทํา

เคร่ืองมือการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการท่ีสําคญัตามหลกั Basel New Capital Accord (Basel II) เช่น 

การประเมินความเสีย่งและการควบคมุด้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment) ดชันีชีว้ดัความเสีย่งท่ี

สําคญั (Key Risk Indicators: KRI) การจดัเก็บข้อมลูเหตกุารณ์ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ (Loss Data) นโยบาย

การใช้บริการจากผู้ ให้บริการภายนอกของกลุม่ธนชาต (Outsourcing Policy) โดยมีแนวทางการปฏิบตัิงานท่ี

สอดคล้องกบัข้อบงัคบัในเร่ืองเดียวกนัท่ีออกโดย ธนาคารแหง่ประเทศไทยและแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเน่ือง (Business Continuity Plan)  นอกจากนี ้ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้กลุม่ธนชาตดํารง

เงินกองทนุเป็นอตัราสว่นกบัสนิทรัพย์เสีย่งด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านปฏิบตัิการตามแนวทางของ Basel III 

นัน้ กลุม่ธนชาตได้เลอืกวิธีการคํานวณสนิทรัพย์เสีย่งด้านปฏิบตัิการด้วยวิธี Basic Indicator Approach 

  สําหรับการติดตามดแูลความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ ทุนธนชาตและบริษัทย่อยกําหนดเป็นนโยบายให้

ผู้บริหารของแตล่ะหนว่ยงานมีความรับผิดชอบในการติดตามความเสีย่ง โดยถือเป็นสว่นหนึง่ของการปฏิบตัิงาน

ตามปกติ ซึ่งจะช่วยให้รับทราบถึงความเสี่ยงและปัญหาท่ีเกิดขึน้ และเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสมและทนัท่วงที ไม่ส่งผลเสียหายต่อทุนธนชาตและบริษัทย่อย  

ถึงกระนัน้ก็ดี เพ่ือให้ทราบถึงผลการดําเนินงานและปัญหาท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของ

ข้อมลูปัจจยัเสีย่ง ทนุธนชาตและบริษัทยอ่ยจึงจดัให้มีรายงานข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารความเสี่ยง

ด้านปฏิบตัิการ เสนอต่อคณะกรรมการของทนุธนชาต คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารระดบัสงู

อยา่งตอ่เน่ืองและสมํ่าเสมอ เพ่ือใช้ประกอบการกําหนดนโยบายและพฒันาระบบบริหารความเสีย่งให้เหมาะสม 

และเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้ทุนธนชาตและบริษัทย่อยประเมินความสามารถของระบบควบคุมภายในว่ามี

ประสทิธิภาพมากน้อยเพียงใดอีกทางหนึง่ด้วย 

 5. ความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) 

  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการให้บริการธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ของทนุธนชาตและบริษัท

ยอ่ยแก่ลกูค้าผา่นช่องทางดิจิทลั การจดัการข้อมลู และภยัคกุคามทางไซเบอร์ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบให้เกิดความ

เสีย่งด้านอ่ืน ๆ สร้างความเสยีหายทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไมเ่ป็นตวัเงิน เช่น ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ ความเสี่ยงด้าน

ช่ือเสยีง และความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ เป็นต้น 

  ในปัจจุบนัอัตราการใช้บริการธุรกรรมต่าง ๆ ของลกูค้าผ่านช่องทางดิจิทลั มีอตัราการเติบโตอย่าง

รวดเร็ว จนเป็นสว่นหลกัในการให้บริการ ทนุธนชาตและบริษัทย่อยได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้
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เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการทํางาน เพ่ือให้บริการลูกค้าอย่างมั่นใจและปลอดภัย โดยเหตุดังกล่าว  

ทนุธนชาตและบริษัทยอ่ยจึงเลง็เห็นถงึความสาํคญัตอ่การบริหารความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการ

ดําเนินการท่ีสาํคญัโดยสรุปดงันี ้

  • จดัโครงสร้างการบริหารจดัการความเสี่ยงตามหลกัการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ 3 ระดบั 

(Three lines of defence) แบ่งแยกความรับผิดชอบระหว่างการทําหน้าท่ี 1) ปฏิบตัิงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2) บริหารความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  • จัดทํานโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอยา่งรัดกมุและรอบด้าน 

  • นําระบบ DLP (Data Leakage Protection) ซึ่งเป็นระบบสําหรับป้องกนัข้อมลูท่ีมีความสําคญั

ไมใ่ห้ร่ัวไหลมาใช้ เพ่ือรักษาความปลอดภยัของข้อมลูของลกูค้าและข้อมลูท่ีสาํคญัของทนุธนชาตและบริษัทยอ่ย 

 6. ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 

  ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ คือ ความเสีย่งท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยทุธ์ แผนดําเนินงาน และการนําไป

ปฏิบตัิไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอนัส่งผลกระทบต่อรายได้

เงินกองทนุหรือการดํารงอยู่ของทนุธนชาตและบริษัทย่อย ในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ ทนุธนชาตและ 

บริษัทย่อยจดัให้มีการทําแผนกลยทุธ์สําหรับช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้า และจดัให้มีการทบทวนแผนงานอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครัง้ หรือเมื่อมีเหตกุารณ์ภายนอกท่ีอาจสง่ผลกระทบถึงการบรรลเุป้าหมายของธุรกิจ โดยคณะกรรมการ

บริหารเป็นผู้ติดตามผลการดําเนินงานของหนว่ยงานตา่ง ๆ เปรียบเทียบกบัแผนงานประจําปีท่ีกําหนดเป้าหมาย

ไว้อยา่งสมํ่าเสมอ 

 7.  ความเสีย่งด้านช่ือเสยีง (Reputation Risk) 

  ความเสี่ยงด้านช่ือเสียง (Reputation Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีสาธารณชน ได้แก่ 

ลกูค้า (Customers) คูค้่า (Strategic or alliance partners) นกัลงทนุ (Investor) และผู้ กํากบัดแูล (Regulators) 

รับรู้ถึงภาพลกัษณ์ในเชิงลบหรือขาดความเช่ือมัน่ในทุนธนชาตและบริษัทย่อย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้

และ/หรือเงินกองทนุของทนุธนชาตและบริษัทยอ่ย ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ซึ่งความเสี่ยงด้านช่ือเสียงอาจเกิด

จากการไมด่ําเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ หรือการไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย 

กฎระเบียบของทางการ รวมทัง้เกณฑ์การปฏิบตัิงานของทนุธนชาตและบริษัทยอ่ย 

  ทนุธนชาตและบริษัทย่อยได้คํานึงถึงความสําคญัของความเสี่ยงด้านช่ือเสียงมาอย่างต่อเน่ือง และ

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลเงินกองทนุโดยทางการตาม Pillar II ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

จึงได้กําหนดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านช่ือเสียงขึน้ ซึ่งประกอบด้วย กรอบการบริหารความเสี่ยงด้าน

ช่ือเสียง (Reputation Risk Framework) และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านช่ือเสียง ซึ่งประกอบด้วย การ

ประเมินและการวดัความเสีย่งด้านช่ือเสยีงท่ีแบง่เป็น 5 ระดบัตามผลกระทบและโอกาสเกิดเหตกุารณ์ความเสีย่ง 

การป้องกนัความเสี่ยงด้านช่ือเสียงโดยการสร้างความตระหนกัในความสําคญัของความเสี่ยงด้านช่ือเสียงและ

กําหนดมาตรการป้องกนัความเสี่ยงก่อนเกิดเหตกุารณ์ความเสี่ยง (Reputation Risk Event) การติดตามและ

รายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้มีการจดัการความเสี่ยงในกรณีความ
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เสี่ยงอยู่ในระดบัสงูและสงูมาก โดยทุนธนชาตและบริษัทย่อยได้กําหนดให้มีหน่วยงานหลกัท่ีดูแลรับผิดชอบ

โดยตรงในกระบวนการบริหารความเสีย่งดงักลา่ว 

 8. ความเสีย่งจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ 

  ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ หมายความว่า ความเสี่ยงอนัเน่ืองมาจากการไม่ปฏิบตัิตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิท่ีบงัคบัใช้กบัธุรกรรมตา่ง ๆ ของทนุธนชาต ซึง่อาจทําให้

เกิดความเสียหายทางการเงินเป็นจํานวนสงู ความเสียหายต่อช่ือเสียงของทุนธนชาต หรือการถูกทางการเข้า

แทรกแซง ซึ่งการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อบงัคบั กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ เช่น 

ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากับ

และสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั สํานกังานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยงานอ่ืน ๆ  

แตล่ะครัง้อาจสง่ผลกระทบตอ่กลยทุธ์และการดําเนินธุรกิจของทนุธนชาตและบริษัทยอ่ย 

  กลุม่ธนชาตมีหนว่ยงานกํากบักฎระเบียบและข้อบงัคบัของธนาคารธนชาต ท่ีขึน้ตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบธนาคารธนชาต ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของทนุธนชาตและบริษัทในกลุม่ธนชาต ให้เป็นไป

ตามกฎระเบียบและข้อบังคบัของทางการและองค์กรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

ตลอดจนให้คําปรึกษา เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริหารและพนกังาน และสนบัสนุนผู้บริหารระดบัสงูให้สามารถ

บริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ซํา้ซ้อนกบัหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน รวมทัง้ปฏิบตัิงานในหน้าท่ีเฉพาะ เช่น การป้องกนัการฟอกเงิน การประสานงานกบัผู้ กํากับดูแล หรือ

หน่วยงานทางการ เป็นต้น โดยมีการรายงานคู่ขนานต่อผู้บริหารสูงสุดของทุนธนชาต และธนาคารธนชาต  

กบัคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารธนชาตและคณะกรรมการตรวจสอบของทนุธนชาต 

  การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ หน่วยงานกํากับกฎระเบียบและข้อบงัคบัจะทํา

การประเมินความเสีย่งด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของกิจกรรมตา่ง ๆ โดยพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายใน

และภายนอกของทนุธนชาตและบริษัทยอ่ยซึง่ครอบคลมุถึงทิศทางการกํากบัดแูลของทางการ ผลการตรวจสอบ

ของทางการ นโยบายธุรกิจ ข้อหารือ ข้อร้องเรียน การควบคุมภายใน และระบบงานภายในท่ีรองรับในเร่ืองท่ี

พิจารณานัน้ ๆ โดยมีการกําหนดนํา้หนกั ผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

ตามแนวทาง Risk Based Approach (RBA) เพ่ือใช้ในการสุ่มสอบทานการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 

(Control and Monitor) และติดตามข้อบกพร่องท่ีตรวจพบพร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุง  

5.6 ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบัน (หากมี) 

-ไมม่ี-  

5.7 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของทุนธนชาต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562  

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายบนัเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการ 

2. นายศภุเดช พนูพิพฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ 
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รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

3. นางศิริเพ็ญ สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

4. นายธีรพจน์ วชัราภยั กรรมการอิสระ 

5. นายปริญญา หอมเอนก กรรมการอิสระ 

6. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการ 

7. นายธีรนนัท์ ศรีหงส์ กรรมการ 

8. นางสาวสวุรรณภา สวุรรณประทีป กรรมการ 

9. นายสมเจตน์ หมูศ่ิริเลศิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ / กรรมการ 

5.8 รายชื่อผู้บริหารของทุนธนชาต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

รายชื่อผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. นายสมเจตน์ หมูศ่ิริเลศิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2. นายกําธร ตนัติศิริวฒัน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายการเงิน 

3. นายวชัระ เพ่ิมพิทกัษ์ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานธุรกิจ 

4. นางธนวนัต์ ชยัสทิธิการค้า ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 

5. นางสาวดาราวรรณ บญุนําเสถียร ผู้ อํานวยการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี ้สายงานธุรกิจ 

6. นางสาวรมณีย์ เจนพินิจ ผู้ อํานวยการ ฝ่ายวางแผนข้อมลูเพ่ือการจดัการ 

5.9 รายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรกของทุนธนชาต ณ วันกาํหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นครัง้ล่าสุด ณ วันที่ 23 สิงหาคม 

2562 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 186,310,807 15.991 

2. บริษัท เอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน) 129,914,400 11.150 

3. STATE STREET EUROPE LIMITED 72,975,927 6.263 

4. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 33,863,800 2.906 

5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES 

LIMITED 

29,115,300 2.499 

6. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 26,042,574 2.235 
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รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

7. บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 19,467,000 1.671 

8. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 18,685,417 1.604 

9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 15,300,100 1.313 

10. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 15,144,856 1.300 

5.10 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 

-ไมม่ี-  

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความพอเพียงของเงนิทุนหมุนเวียนของทุนธนชาต  

ภายใต้สมมติฐานวา่วนัท่ีทํารายการเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนในการขายหุ้น

สามัญของธนาคารธนชาตของทุนธนชาต ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จะเทียบเท่ากับ 80,707 ล้านบาท  

โดยทนุธนชาตมีแผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตดงักลา่วเพ่ือ (1) ลงทนุซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย เทียบเทา่กบัจํานวนไมเ่กิน 45,200 ล้านบาท (2) ใช้ในการชําระราคาคา่หุ้น

สามญัในบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนภายใต้การปรับโครงสร้างฯ ซึ่งได้ซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ก่อนการขายหุ้นสามญั

ของธนาคารธนชาต โดยคู่สญัญาตกลงให้ชําระราคาเมื่อได้รับเงินจากการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต 

เทียบเทา่กบั 14,868 ล้านบาท และ (3) ใช้ในการชําระค่าหุ้นสามญัของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัทจาก 

Scotia Netherlands Holdings B.V. (“BNS”) ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ เทียบเท่ากบั 12,082 ล้านบาท ซึ่ง

ประมาณการเงินสดคงเหลอืจากการเข้าทํารายการในครัง้นีท่ี้ทนุธนชาตจะได้รับประมาณ 8,557 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

ภายใต้สมมตฐิานว่าวนัที่ทาํรายการเกิดขึน้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

จาํนวนเงนิ เทียบเท่า 

(ล้านบาท) 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนจากการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต(1) 80,707 

หักด้วย มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนจากการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย (45,200) 

หักด้วย มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนจากการปรับโครงสร้างฯ (14,868) 

หักด้วย มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืน

บางบริษัทจาก BNS 

(12,082) 

เงนิสดคงเหลือจากการเข้าทาํรายการในครัง้นี ้ 8,557 

หมายเหต:ุ (1) คํานวณจากงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตซ่ึงรวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนธนชาต 

จํากดั และบริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จํากดั 
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ดงันัน้ คณะกรรมการคาดว่าการเข้าทํารายการในครัง้นีจ้ะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อสภาพคล่องและ 

ฐานะทางการเงินโดยรวมของทนุธนชาต รวมถึงจะไมม่ีผลกระทบตอ่ระดบัเงินทนุหมนุเวียนของทนุธนชาต 

7. หนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้/คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ทนุธนชาตและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการถกูฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็น

จํานวนรวมประมาณ 2,151 ล้านบาท ซึ่งผลของคดียงัไม่เป็นท่ีสิน้สดุ อย่างไรก็ตาม  ทุนธนชาตและบริษัทย่อยได้

พิจารณาตัง้สํารองหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ไว้แล้วบางส่วน และส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของทุนธนชาตและบริษัทย่อย

เช่ือมัน่วา่จะไมม่ีความเสยีหายเกิดขึน้จึงไมไ่ด้บนัทกึเป็นหนีส้นิ ณ ปัจจบุนั  

หนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายข้างต้นส่วนหนึ่งในงบการเงินรวมจํานวน 452 ล้านบาท  

เป็นคดีท่ีเก่ียวพันมาถึงธนาคารธนชาตจากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยรับโอนกิจการธนาคารศรีนครซึ่งธนาคาร 

ธนชาตมีสทิธิได้รับชดเชยความเสยีหายตามท่ีเกิดขึน้จริงหากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกบักองทนุฟืน้ฟฯู  

8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างทุนธนชาตกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น

ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปตามที่ปรากฏในงบการเงนิสิน้สุด ณ วันที่  30 มิถุนายน 

2562  

ในระหวา่งงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ก่อนการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการ ทนุธนชาตและ 

บริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกันระหว่างทุนธนชาตและบริษัทเหล่านัน้และเป็นไปตามปกติธุรกิจ  

ซึง่รายการท่ีมีสาระสาํคญัสามารถสรุปได้ดงันี ้

                                                                                                                                                                                    (หน่วย: ล้านบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน  

 งบการเงินรวม นโยบายกําหนดราคา 

 2562 (สําหรับงวด 2562) 

รายการที่เกิดขึน้ในระหว่างงวด   

บริษัทร่วม   

รายได้จากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 1 อตัราที่ตกลงกนัตามสญัญา 

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 4 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.40 และ 5.65 ตอ่ปี 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน 51  

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน   

มลูคา่ซือ้เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 790 ราคาตลาด 

มลูคา่ขายเงินลงทนุในตราสารหนี ้ 595 ราคาตลาด 

มลูคา่ซือ้/ขายสญัญาอตัราแลกเปลี่ยน 494 ราคาตลาด 

รายได้ดอกเบีย้ 148 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.40 - 7.43 ตอ่ปี 

รายได้เงินปันผล 55 ตามที่ประกาศจา่ย 

รายได้จากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 4 อตัราที่ตกลงกนัตามสญัญา 

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 190 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.40 - 2.95 ตอ่ปี 

เงินปันผลจา่ย 1,727 ตามที่ประกาศจา่ย 
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คา่บริหารโครงการจา่ย 20 อตัราที่ตกลงกนัตามสญัญาซึง่คํานวณ 

   โดยอ้างอิงจากประมาณการเวลาที่ใช้ 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน 121  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ยอดคงค้างของรายการระหว่างกนักบับริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีมี

สาระสาํคญัมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถนุายน 2562 

 สินทรัพย์ หนีส้ิน  

 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

เงินให้

สินเช่ือแก่

ลกูหนีแ้ละ

ดอกเบีย้           

ค้างรับ สินทรัพย์อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

ตราสารหนี ้

ที่ออกและ                  

เงินกู้ยืม หนีส้ินอ่ืน ภาระผกูพนั 

บริษัทร่วม         

เอ็มบีเค - - 28 148 - 85 1 - 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน         

บริษัทที่เก่ียวข้องกนัหลายแหง่ 12 6,611 46 1,351 11,717 - 195 1,073 

 12 6,611 74 1,499 11,717 85 196 1,073 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ทนุธนชาตและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั โดยการมี

ผู้บริหารของทนุธนชาตและบริษัทยอ่ยเป็นผู้ ถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนัรวมจํานวนประมาณ 1,658 ล้านบาท  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ทุนธนชาตและบริษัทย่อยมีรายการท่ีเก่ียวข้องกันกับพนักงานระดับผู้ บริหารขึน้ไปของ 

ทนุธนชาตและบริษัทในกลุม่ โดยรวมถึงบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วท่ีมียอดคงค้างดงัตอ่ไปนี ้

(หนว่ย: ล้านบาท) 

 

 

 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถนุายน 2562 

เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 70 

เงินรับฝาก 1,656 
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คา่ตอบแทนผู้บริหารสาํคญั 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ทุนธนชาตและบริษัทย่อยบนัทึกผลประโยชน์ให้แก่ผู้บริหารสําคญั

รวมถึงกรรมการของทนุธนชาตและบริษัทยอ่ยทัง้หมดดงันี ้

 (หนว่ย: ล้านบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 งบการเงินรวม 

 2562 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 351 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 11 

 
362 

 

ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ ทนุธนชาตจะซือ้หุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนท่ีปรับโครงสร้างตามสดัสว่นการ

ถือหุ้นของธนชาต จากนัน้ทนุธนชาตจะขายหุ้นของธนาคารธนชาตท่ีทนุธนชาตถือให้แก่ธนาคารทหารไทย และ

ทนุธนชาตจะเข้าซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีธนาคารทหารไทยเสนอขาย ส่งผลให้ทุนธนชาตจะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน

ธนาคารทหารไทยร้อยละ 20.1 – 23.3 ซึง่ธนาคารทหารไทยจะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในธนาคารธนชาตร้อยละ 99.99 

โดยธนาคารธนชาตจะดําเนินการโอนกิจการทัง้หมดของธนาคารธนชาต (Entire Business Transfer) ให้แก่

ธนาคารทหารไทย ซึง่คาดวา่การโอนกิจการทัง้หมดจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 ทัง้นีภ้ายหลงัการปรับโครงสร้างฯ

และการรวมกิจการทุนธนชาตจะซือ้หุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัทจาก BNS โดยมีรายละเอียด

ลกัษณะความสมัพนัธ์และสดัสว่นการถือหุ้นดงันี ้ 

ลกัษณะความสมัพันธ์และสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนกับทุนธนชาต ภายหลงัการปรับ

โครงสร้างฯ และการรวมกิจการ 

ช่ือ

บริษัท 

 

ลักษณะความสัมพันธ์กับทุนธนชาต 

ภายหลังการปรับโครงสร้างและการรวมกิจการ 

อัตราส่วนการถือหุ้นโดยทุนธนชาต 

ก่อนการปรับ        

โครงสร้างฯ 

หลังการปรับ        

โครงสร้างฯ 

หลังการปรับ

โครงสร้างฯ และ

การซือ้หุ้นจาก 

BNS 

TBANK • บริษัทยอ่ยของธนาคารทหารไทย ซึ่งมีทนุธนชาตเป็นผู้ ถือหุ้น

ใหญ่ร้อยละ 20.1 – 23.3  

50.96% - - 

TBROKE • บริษัทยอ่ยของธนาคารธนชาตในสดัสว่นร้อยละ 100 TBANK ถือหุ้น 100% - - 

TFUND • บริษัทยอ่ยของธนาคารธนชาตในสดัสว่นร้อยละ 100 TBANK ถือหุ้น 100% - - 

TNS • บริษัทที่เก่ียวข้องของทนุธนชาตภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ  TBANK ถือหุ้น 100% 50.96% 50.96% 

TNI • บริษัทที่เก่ียวข้องของทนุธนชาตภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ TBANK ถือหุ้น 100% 50.96% 50.96% 



 

155 

ช่ือ

บริษัท 

 

ลักษณะความสัมพันธ์กับทุนธนชาต 

ภายหลังการปรับโครงสร้างและการรวมกิจการ 

อัตราส่วนการถือหุ้นโดยทุนธนชาต 

ก่อนการปรับ        

โครงสร้างฯ 

หลังการปรับ        

โครงสร้างฯ 

หลังการปรับ

โครงสร้างฯ และ

การซือ้หุ้นจาก 

BNS 

TSAMC • บริษัทที่เก่ียวข้องของทนุธนชาตภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ TBANK ถือหุ้น 100% 50.96% 99.96% 

MBK • บริษัทที่เก่ียวข้องของทนุธนชาตภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ 

• ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในทนุธนชาตร้อยละ 11.15 

TBANK ถือหุ้น 100% 15.05% 19.90% 

PRG • บริษัทที่เก่ียวข้องของทนุธนชาตภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ 

• บริษัทที่เก่ียวข้องของ MBK โดย MBK ถือหุ้นใน PRG ร้อยละ 

74.52 

TBANK ถือหุ้น 100% 14.79% 19.60% 

SPV1 • บริษัทที่เก่ียวข้องของทนุธนชาตภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ TBANK ถือหุ้น 100% 50.98% 100.00% 

THANI • บริษัทที่เก่ียวข้องของทนุธนชาตภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ 

โดยถือหุ้นโดย SPV1 ซึง่มีทนุธนชาตเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

TBANK ถือหุ้น 

65.18% 

- - 

SPV2 • บริษัทที่เก่ียวข้องของทนุธนชาตภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ TBANK ถือหุ้น 100% 50.96% 99.96% 

TGL • บริษัทที่เก่ียวข้องของทนุธนชาตภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ 

ถือหุ้นโดย SPV2 ซึง่มีทนุธนชาตเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

TBANK ถือหุ้น 100% - - 

TTD • บริษัทที่เก่ียวข้องของทนุธนชาตภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ 

ถือหุ้นโดย SPV2 ซึง่มีทนุธนชาตเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

TBANK ถือหุ้น 100% - - 

SSV • บริษัทที่เก่ียวข้องของทนุธนชาตภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ 

ถือหุ้นโดย SPV2 ซึง่มีทนุธนชาตเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

TBANK ถือหุ้น 100% - - 

TMS • บริษัทที่เก่ียวข้องของทนุธนชาตภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ 

ถือหุ้นโดย SPV2 ซึง่มีทนุธนชาตเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

TBANK ถือหุ้น 100% - - 

 

ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ การรวมกิจการ และการซือ้หุ้นจาก BNS การทํารายการระหวา่งทนุธนชาตและธนาคาร

ทหารไทย ธนาคารธนชาตตลอดจนบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนภายใต้การปรับโครงสร้าง โดยพิจารณาตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (“ประกาศรายการที่

เกี่ยวโยง”) สรุปได้ดงันี ้

1. การทํารายการระหว่างทุนธนชาตและ/หรือ บริษัทย่อยของทุนธนชาตภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ การรวม

กิจการ และการซือ้หุ้นจาก BNS กบั ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต และ/หรือ บริษัทย่อยของธนาคารทหาร

ไทยหรือธนาคารธนชาต  

ไมเ่ข้าขา่ยเป็นรายการระหว่างกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงเน่ืองจากธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต

หรือบริษัทยอ่ยของธนาคารทหารไทยหรือธนาคารธนชาต ภายหลงัการรวมกิจการไมไ่ด้เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั

ของทนุธนชาต  
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2. การทํารายการระหว่างทุนธนชาตกับบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนท่ีธนาคารธนชาตเสนอขายภายใต้การปรับ

โครงสร้าง (ยกเว้น MBK และ PRG) 

ไม่เข้าข่ายเป็นรายการระหว่างกันตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยง เน่ืองจากบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนท่ีปรับ

โครงสร้างไม่ได้เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกันของทุนธนชาต โดยไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ

บริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืนเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของทนุธนชาต 

3. การทํารายการระหวา่งทนุธนชาตและ/หรือ บริษัทยอ่ยของทนุธนชาตภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ กบั MBK 

และ/หรือ PRG 

เข้าข่ายเป็นรายการระหว่างกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยง เน่ืองจาก MBK เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใน          

ทนุธนชาตร้อยละ 11.15 และ PRG เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องของ MBK โดย MBK ถือหุ้นใน PRG ร้อยละ 74.52 

ทัง้นี ้ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ การรวมกิจการ ธนาคารธนชาตจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารทหารไทยซึ่งจะเป็น

ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 99.9  ของธนาคารทหารไทย ดงันัน้การการทํารายการระหว่างธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต 

และบริษัทยอ่ย (ได้แก่ TFUND และ TBROKE) กบัทนุธนชาต และบริษัทยอ่ยภายหลงัการปรับโครงสร้าง จะเข้าข่าย

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของธนาคารทหารไทย  

รายการระหวา่งทนุธนชาตและ/หรือ บริษัทยอ่ยของทนุธนชาตภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ กบั MBK และ PRG  

สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 และสําหรับงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 รายการระหว่างกนัของ

ทนุธนชาตและบริษัทยอ่ยกบัเอ็มบีเค และปทมุไรซมิล ท่ีมีสาระสาํคญัมีรายละเอียดดงันี ้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม นโยบายกําหนดราคา 

 สําหรับงวดหกเดือน

สิน้สดุวนัที่                 

30 มิถนุายน 2562 

สําหรับงวดปี

สิน้สดุวนัที่              

31 ธันวาคม 2562  

รายการที่เกิดขึน้ในระหว่างงวด    

เอ็มบีเค    

รายได้จากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต -  25 อตัราที่ตกลงกนัตามสญัญา ในราคาตลาด 

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 3 5 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.40 และ 5.65 ตอ่ปี 

คา่เชา่และคา่บริการ  20 39 อตัราที่ตกลงกนัตามสญัญา ในราคาตลาด 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน 2 3 อตัราที่ตกลงกนัตามสญัญา ในราคาตลาด 

ปทุมไรซมิล    

รายได้จากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 0.3  0.3 อตัราที่ตกลงกนัตามสญัญา ในราคาตลาด 
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                                                                                                                                                                                      (หน่วย: ล้านบาท) 

 วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 

 สินทรัพย์ หนีส้ิน 

 

คา่เบีย้           

ค้างรับ เงินมดัจํา 

ตราสารหนีท้ี่

ออกและ                  

เงินกู้ยืม 

ดอกเบีย้              

ค้างจา่ย หนีส้ินอ่ืน 

บริษัทร่วม      

เอ็มบีเค - 10 85 - 0.2 

ปทมุไรซมิล 0.01 - - - - 

 

 ณ 31 ธันวาคม 2562 

 สินทรัพย์ หนีส้ิน 

 

คา่เบีย้           

ค้างรับ เงินมดัจํา 

ตราสารหนีท้ี่

ออกและ                  

เงินกู้ยืม 

ดอกเบีย้              

ค้างจา่ย หนีส้ินอ่ืน 

บริษัทร่วม      

เอ็มบีเค - 11 134 0.2 0.3 

ปทมุไรซมิล 0.02 - - - - 

ทัง้นี ้ภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการ หากทนุธนชาตมีการทํารายการท่ีเป็นรายการระหว่างกนั

หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทนุธนชาตจะดําเนินการให้เป็นไป

ตามมาตรการหรือขัน้ตอนการอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนันโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนั

ในอนาคต ดงันี ้

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนมุตัิการทํารายการระหวา่งกนั 

ทนุธนชาตให้ความสาํคญัของการทํารายการระหว่างกนัและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ภายใต้กรอบการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) มีนโยบายระเบียบปฏิบตัิและขัน้ตอนการอนมุตัิท่ีสอดคล้องกบั

หลกัเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

รวมถึงหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเป็นหน่วยงานกํากับดูแล  

เพ่ือป้องกนัการทํารายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยประกาศให้พนกังานและผู้บริหารยึดถือปฏิบตัิ 

ครอบคลมุรายการระหว่างทนุธนชาตกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยการพิจารณาการทํา

รายการระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทุนธนชาตจะใช้

หลกัเกณฑ์เช่นเดียวกบัลกูค้าหรือคูค้่าทัว่ไป เป็นไปตามกระบวนการท่ีกําหนดอย่างเหมาะสม ตามความจําเป็น

เพ่ือสนบัสนุนการดําเนินงานของทุนธนชาตและเพ่ือป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทุนธนชาตกําหนด 

ให้ใช้ราคายตุิธรรม เหมาะสม และเป็นไปตามข้อกําหนดทางการ โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุท่ีทนุธนชาตและ 

ผู้ ถือหุ้นจะได้รับเป็นสาํคญั 
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ในการอนุมตัิการทํารายการระหว่างทุนธนชาตและบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

กรณีเป็นรายการตามธุรกิจปกติ สามารถดําเนินการได้เหมือนลกูค้าทัว่ไป โดยการทํารายการกบับคุคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องขอความเห็นจากหน่วยงานกํากับกฎระเบียบและข้อบงัคับ และผ่านการ

กลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอขออนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัททุนธนชาตในการทํา

ธุรกรรมกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ห้ามกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของทนุธนชาตและ 

บริษัทในกลุม่ ท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องเข้าร่วมพิจารณาและออกเสยีงในวาระนัน้ และการอนมุตัิรายการต้องอยู่

ภายในอํานาจการดาํเนินงานและวงเงินท่ีทนุธนชาตกําหนด และเป็นไปตามข้อกําหนดของทางการ รวมทัง้มีการ

เปิดเผยข้อมลูการทํารายการดงักลา่วให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทางการ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

ระเบียบท่ีทนุธนชาตกําหนด 

ทัง้นี ้นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคตสําหรับการทํารายการระหว่างกันของทุนธนชาตและ 

บริษัทยอ่ยกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะเป็นรายการท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติ

หรือสนบัสนุนการดําเนินงานตามปกติ ซึ่งมีการกําหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนุมตัิท่ีชัดเจน ทุนธนชาต 

มีนโยบายถือปฏิบตัิเช่นเดียวกบัลกูค้าทัว่ไปและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยปกติ 

9. สรุปสาระสาํคัญของสัญญาที่สาํคัญของทุนธนชาตในช่วงระยะเวลา 2 ปี 

- ไมม่ี - 

10. แบบหนังสือมอบฉันทะ 

ผู้ ถือหุ้นอาจแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึง่ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพ่ือออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุ

วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะซึ่งแนบไปพร้อมกบัหนงัสือ

เชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 

********************************************* 
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การวเิคราะห์ 
และค าอธิบาย 
ของฝ่ายจัดการ 

ส ำหรับไตรมำส 2 และงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุำยน 2562 

(งบกำรเงินฉบบัตรวจสอบ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

เอกสารแนบที่ 1 



 

บริษัท ทนุธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (งบการเงนิฉบับตรวจสอบ) 

ภาวะเศรษฐกิจไทยและการแข่งขันในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ 

ภำวะเศรษฐกิจไทยในไตรมำส 2 ปี 2562 ขยำยตวัร้อยละ 2.3 ซึง่ชะลอตวัลงจำกไตรมำสก่อนที่มอีตัรำกำรขยำยตวัร้อยละ 2.8 โดยมีปัจจยัหลกั
มำจำกกำรสง่ออกที่ได้รับผลกระทบจำกกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก และมำตรกำรกีดกนักำรค้ำระหวำ่งสหรัฐฯ และจีนท่ียงัด ำเนินไปอยำ่ง
ตอ่เนื่อง ในขณะที่ภำคกำรทอ่งเที่ยวชะลอตวัลงจำกกำรลดลงของปริมำณนกัทอ่งเทีย่วจีนท่ีหดตวัตอ่เนื่องตัง้แตต้่นปี 2562 จำกกำรชะลอตวัลง
ของเศรษฐกิจจีน ส ำหรับกำรบริโภคภำคเอกชนยงัคงเป็นแรงขบัเคลือ่นท่ีส ำคญัของเศรษฐกิจแตข่ยำยตวัในอตัรำทีช่ะลอลง เชน่เดียวกบักำร
ลงทนุรวมที่มีขยำยตวัทีช่ะลอลง ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ ประมำณกำรกำรเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ไว้
ที่ร้อยละ 2.7-3.2 อยำ่งไรก็ตำม คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน ธนำคำรแหง่ประเทศไทย ยงัมีมติให้คงอตัรำดอกเบีย้นโยบำยไว้ที่ร้อยละ 1.75 
ตอ่ปี เนื่องจำกนโยบำยกำรเงินท่ีผอ่นคลำยในระดบันี ้มีสว่นช่วยสนบัสนนุกำรขยำยตวัของเศรษฐกิจ และสอดคล้องกบักรอบเป้ำหมำยเงินเฟ้อ 

ส ำหรับสนิเช่ือของอตุสำหกรรมธนำคำรพำณิชย์ ในไตรมำส 2 ปี 2562 ขยำยตวัเพิ่มขึน้จำกไตรมำสก่อน โดยสินเช่ือภำคธุรกิจขยำยตวัเพิ่มขึน้ 
ในขณะที่สนิเช่ือภำคครัวเรือนขยำยตวัในอตัรำที่ชะลอตวัลงจำกสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่ำศยั หลงักำรมีผลบงัคบัใช้ของมำตรกำรควบคมุสินเช่ือเพื่อที่
อยูอ่ำศยัตัง้แตเ่ดอืนเมษำยน 2562 ส ำหรับสนิเช่ือรถยนต์และสนิเช่ือสว่นบคุคลยงัคงเติบโตขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง ด้ำนเงินฝำกขยำยตวัขึน้สอดคล้อง
กบักำรเพิ่มขึน้ของปริมำณสนิเช่ือ 

สรุปเหตุการณ์ส าคัญในไตรมาส 2 ปี 2562 
1. เมื่อวนัท่ี 24 เมษำยน 2562 ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 มีมติอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทนุธนชำต จ ำกดั 

(มหำชน) (“บริษัทฯ”)  ในอตัรำหุ้นละ 2.60 บำท  คิดเป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ 2,998 ล้ำนบำท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้อนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผล
ระหวำ่งกำลเมื่อวนัท่ี 22 ตลุำคม 2561 ในอตัรำหุ้นละ 1.00 บำท หรือจ ำนวน 1,165 ล้ำนบำท ดงันัน้ คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทฯ ต้องจ่ำย
อีกในอตัรำหุ้นละ 1.60 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 1,833 ล้ำนบำท โดยมีกำรจ่ำยเงินปันผลไปเมื่อวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2562 

2. เมื่อวนัที่  19 มิถนุำยน  2562 ธนำคำรธนชำตได้ท ำกำรไถ่ถอนตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 ก่อนก ำหนดจ ำนวน 13,000 
ล้ำนบำท อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 6.00 โดยจะครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2567 และผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิไถ่ถอนก่อนก ำหนด เนื่องจำกนบัตัง้แตว่นัท่ี 19 
มิถุนำยน  2562  เป็นต้นไป ตรำสำรด้อยสิทธิดงักลำ่วจะไม่สำมำรถนบัเป็นเงินกองทุนได้เต็มจ ำนวนตำมเกณฑ์ของประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย (“ธปท.”) ที่ สนส. 7/2558 เร่ือง องค์ประกอบของเงินกองทนุ 

3. ในระหว่ำงงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีในกำรบันทึกมูลค่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับ
สนิทรัพย์ประเภทอำคำรจำกเดิมที่แสดงด้วยวิธีรำคำทนุเป็นรำคำที่ตีใหมด้่วยมลูคำ่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ กำรตีรำคำที่ดิน อำคำร สง่ผลให้มี
มลูคำ่ที่ดิน อำคำร เพิ่มขึน้รวม 3,541 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรเพิ่มของมลูคำ่ที่ดิน 1,700 ล้ำนบำท และมลูคำ่อำคำร 1,841 ล้ำนบำท 

 
 

 
 
 

 
 
เพื่อความชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูล กลุ่มธนชาตจึงขอส่งการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการของธนาคารธนชาต     
และบริษัทย่อย แยกจากรายงานฉบับนี ้
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ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 
 

ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 งวด 3 เดอืนสิน้สดุวันที ่ งวด 6 เดอืนสิน้สดุวันที ่

งบการเงนิฉบับตรวจสอบ 30-ม.ิย.-62 31-ม.ีค.-62 30-ม.ิย.-61 30-ม.ิย.-62 30-ม.ิย.-61 

     ผลการด าเนนิงาน (ลา้นบาท)      

รายไดด้อกเบีย้ 12,321 12,064 11,542 24,385 22,872 

คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 4,249 4,142 3,918 8,391 7,792 

รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ 8,072 7,922 7,624 15,994 15,080 

รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ 3,409 3,228 3,732 6,637 7,235 

รายไดจ้ากการด าเนนิงานสทุธ ิ(1) 11,481 11,150 11,356 22,631 22,315 

คา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงานอืน่ๆ 5,794 5,052 5,145 10,846 10,573 

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นต ัง้ส ารอง (PPOP) 5,687 6,098 6,211 11,785 11,742 

หนีส้ญู หนีส้งสัยจะสญู และขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 952 991 1,448 1,943 2,879 

ก าไรกอ่นภาษีเงนิได ้ 4,735 5,107 4,763 9,842 8,863 

ภาษีเงนิได ้ 929 1,046 621 1,975 808 

ก าไรส าหรบังวด 3,806 4,061 4,142 7,867 8,055 

ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัฯ 1,899 2,016 2,051 3,915 3,950 

     อตัราสว่นผลการด าเนนิงาน (รอ้ยละ)      

ROAA 1.42 1.53 1.63 1.48 1.58 

ROAE (2) 11.08 12.08 12.92 11.58 12.51 

Interest Spread (3) 2.95 2.92 2.93 2.94 2.89 

Loan Spread (4) 3.84 3.83 3.87 3.84 3.86 

Credit Cost 0.45 0.46 0.70 0.46 0.69 

Non-interest Income Ratio (5) 29.69 28.96 32.86 29.33 32.42 

Cost to Income Ratio (6) 50.47 45.31 45.31 47.93 47.38 

 30-ม.ิย.-62 31-ม.ีค.-62 31-ธ.ค.-61   

     ขอ้มลูงบแสดงฐานะการเงนิ (ลา้นบาท)      

เงนิใหส้นิเชือ่ 769,747 763,776 754,613   

สนิทรัพยร์วม 1,078,525 1,061,701 1,060,929   

เงนิรับฝาก 724,523 743,559 751,917   

หนีส้นิรวม 933,092 919,445 923,011   

สว่นของเจา้ของรวม 145,433 142,256 137,918   

     คณุภาพงบแสดงฐานะการเงนิ      

Loans to Deposits (รอ้ยละ) 106.24 102.72 100.36   

Non-performing Loans (ลา้นบาท) 20,299 19,591 20,172   

NPL Ratio (รอ้ยละ) 2.40 2.28 2.40   

Coverage Ratio (7) (รอ้ยละ) 114.68 120.85 120.49   

Reserve to Required Reserve (8) (รอ้ยละ) 144.33 151.59 153.56   

(1) รายไดจ้ากการด าเนนิงานสทุธ ิ= รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ+ รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ (4) Loan Spread = อตัราผลตอบแทนจากเงนิใหส้นิเชือ่ – ตน้ทนุทางการเงนิ 

(2) ROAE ค านวณจากสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 
(5) Non-interest Income Ratio = รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ / รายไดจ้ากการ

ด าเนนิงานสทุธ ิ

(3) Interest Spread = อตัราผลตอบแทน – ตน้ทนุทางการเงนิ 
(6) Cost to Income Ratio = คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานอืน่ๆ / รายไดจ้ากการ

ด าเนนิงานสทุธ ิ

     อตัราผลตอบแทน = รายไดด้อกเบีย้ / สนิทรัพยท์ีก่อ่ใหเ้กดิรายไดเ้ฉลีย่ (7) Coverage Ratio = คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู / เงนิใหส้นิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ 

     ตน้ทนุทางการเงนิ = คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ / หนีส้นิทีก่อ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ 
(8) Reserve to Required Reserve = คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู / คา่เผือ่หนีส้งสยัจะ

สญูตามเกณฑ ์ธปท. 
 

a 
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ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนแรกปี 2562 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

บริษัท ทนุธนชำต จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจกำรลงทนุ (Holding Company) โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินธนชำต 
มีผลกำรด ำเนินงำนหลกัมำจำกธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย ในขณะที่บริษัทฯ ถือหุ้นธนำคำรธนชำตในสดัสว่นร้อยละ 50.96 
ก ำไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ จึงค ำนวณตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยต่ำงๆ ดงันัน้ ในกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและ
ฐำนะทำงกำรเงินของกลุม่ธนชำต จึงใช้ข้อมลูงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ กบั บริษัทอื่นๆ
ในอตุสำหกรรมได้ 

ในไตรมำส 2 ปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิตาม
งบการเงินรวมจ านวน 3,806 ล้านบาท ลดลง 255 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 6.28 จำกไตรมำสก่อน สำเหตหุลกัมำจำกคำ่ใช้จ่ำยเพื่อ
รองรับกำรชดเชยกรณีพนกังำนเกษียณอำยุและเลิกจ้ำงตำมกำร
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติคุ้ มครองแรงงำนจ ำนวน 755       
ล้ำนบำท แต่จำกความส าเร็จในการด าเนินกลยุทธ์ของธนาคาร
ธนชาต โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ที่
มุ่งเน้นในการเป็นธนาคารหลัก (Main Bank) สง่ผลให้ฐำนรำยได้
รวมของ  บริษัทฯและบริษัทย่อยปรับตวัเพิ่มขึน้ โดยรำยได้ดอกเบีย้
สทุธิเพิ่มขึน้จำกกำรขยำยตวัของสินเช่ือและสว่นต่ำงอตัรำดอกเบีย้ 
ส่วนรำยได้ที่มิใช่ดอกเบีย้เพิ่มขึน้จำกรำยได้ค่ำธรรมเนียมและ
บริกำรสุทธิ ก ำไรจำกทรัพย์สินรอกำรขำย และรำยได้เงินปันผล 

ส ำหรับคำ่ใช้จ่ำยหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูปรับตวัลดลงเลก็น้อย  

ส ำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีก าไร
สุทธิตามงบการเงินรวมจ านวน 7,867 ล้านบาท ลดลง 188 
ล้านบาท หรือร้อยละ 2.33 จำกงวดเดียวกนัปีก่อน 

สนิทรัพย์รวมของกลุม่ธนชำตปรับตวัเพิ่มขึน้จำกสิน้ปีที่ผ่ำนมำ ตำม
ยอดสนิเช่ือรวมที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.01 โดยเป็นกำรเติบโตของสินเช่ือ
รำยย่อย โดยเฉพำะสินเช่ือเช่ำซือ้ ด้ำนเงินรับฝำกปรับตัวลดลง  
ร้อยละ 3.64 แตอ่ยำ่งไรก็ตำม สดัสว่นเงินรับฝำกกระแสรำยวนัและ
เงินรับฝำกออมทรัพย์ (CASA) ต่อเงินรับฝำกเท่ำกบัร้อยละ 49.00 
เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อนที่ร้อยละ 48.50  

สินเชื่อด้อยคุณภาพของกลุ่มธนชาต ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 
0.63 จำกสิน้ ปี  2561 และมีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่ อด้อย
คุณภาพ (NPL Ratio) เท่ากับสิน้ปีก่อนที่ ร้อยละ 2.40 ขณะที่ 
อัตราส่วนค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญทัง้หมดต่อเงินให้สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 114.68 ส ำหรับ
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารธนชาต
เท่ากับร้อยละ 18.01 ลดลงจำกกำรไถ่ถอนตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อ 

นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 ก่อนก ำหนดของธนำคำรธนชำตจ ำนวน 
13,000 ล้ำนบำท 
 

ก าไรสุทธิของกลุ่มธนชาต (ล้านบาท) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ในไตรมำส 2 ปี 2562 ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ มีจ านวน 
1,899 ล้านบาท ลดลง 117 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.80 จำก  
ไตรมำสก่อน คิดเป็นก ำไรต่อหุ้น  (EPS) เท่ำกับ 1.66 บำท ลดลง
จำก 1.76 บำท โดยมีอัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
(ROAA) และอตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ
เฉลีย่ (ROAE) อยูท่ี่ร้อยละ 1.42 และ 11.08 ตำมล ำดบั  

ส ำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2562 ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 
มีจ านวน 3,915 ล้านบาท ลดลง 35 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.89 
จำกงวดเดียวกันปีก่อน คิดเป็นก ำไรต่อหุ้ น  (EPS) เท่ำกับ 3.42 
บำท เพิ่มขึน้จำก 3.39 บำท เนื่องจำกบริษัทมีกำรซือ้หุ้นคืนจ ำนวน  
19.47 ล้ำนหุ้น ROAA และ ROAE อยู่ที่ร้อยละ 1.48 และ 11.58 
ตำมล ำดบั  
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สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคญั 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่ธนชำตที่ส ำคญัในไตรมาส 2 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นดงันี ้ 

■ ก ำไรสทุธิของกลุม่ธนชำตมีจ ำนวน 3,806 ล้ำนบำท ปรับตวัลดลงร้อยละ 6.28  

■ ก ำไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ มีจ ำนวน 1,899 ล้ำนบำท ปรับตวัลดลงร้อยละ 5.80 

■ รำยได้ดอกเบีย้สทุธิปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.89 จำกสว่นต่ำงอตัรำดอกเบีย้ (Interest Spread) ที่เพิ่มขึน้มำอยู่ที่ร้อยละ 2.95 
และปริมำณสนิเช่ือที่เพิ่มขึน้  

■ รำยได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.61 สำเหตหุลกัมำจำกรำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำรสทุธิ ก ำไรจำกทรัพย์สินรอ
กำรขำย และรำยได้เงินปันผล  

■ คำ่ใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.69 จำกคำ่ใช้จ่ำยเพื่อรองรับกำรชดเชยกรณีพนกังำนเกษียณอำยแุละเลิกจ้ำง
จ ำนวน 755 ล้ำนบำท หำกไมร่วมคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่ว คำ่ใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนใกล้เคียงกบัไตรมำสก่อน 

■ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรตัง้ส ำรอง (PPOP) มีจ ำนวน 5,687 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 6.74 จำกกำรตัง้ค่ำใช้จ่ำยเพื่อ
รองรับกำรชดเชยกรณีพนกังำนเกษียณอำยแุละเลกิจ้ำง หำกไมร่วมคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่ว ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนตัง้ส ำรอง 
(PPOP) เพิ่มขึน้ 344 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.64 จำกฐำนรำยได้ที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ 

■ หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ ลดลงร้อยละ 3.94 

 

 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญัในงวด 6 เดือนแรกปี 2562 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน เป็นดงันี ้ 

■ ก ำไรสทุธิของกลุม่ธนชำตมีจ ำนวน 7,867 ล้ำนบำท ปรับตวัลดลงร้อยละ 2.33  

■ ก ำไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ มีจ ำนวน 3,915 ล้ำนบำท ปรับตวัลดลงร้อยละ 0.89 

■ รำยได้ดอกเบีย้สทุธิปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.06 จำกสว่นต่ำงอตัรำดอกเบีย้ (Interest Spread) ที่เพิ่มขึน้มำอยู่ที่ร้อยละ 2.94 
และปริมำณสนิเช่ือที่เพิ่มขึน้  

■ รำยได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.27 สำเหตุหลกัมำจำก ก ำไรสทุธิจำกเงินลงทุน และรำยได้ค่ำธรรมเนียมและ
บริกำรสทุธิ  

■ ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.58 จำกค่ำใช้จ่ำยเพื่อรองรับกำรชดเชยกรณีพนกังำนเกษียณอำยแุละ
เลกิจ้ำงจ ำนวน 755 ล้ำนบำท หำกไมร่วมคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่ว คำ่ใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนลดลงร้อยละ 4.56 

■ หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ ลดลงร้อยละ 32.51 

■ ก ำไรก่อนภำษีเงินได้มีจ ำนวน 9,842 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.05  
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ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 
G 

 งวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี งวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 

งบกำรเงินฉบบัตรวจสอบ 30-มิ.ย.-62 31-มี.ค.-62 30-มิ.ย.-61 30-มิ.ย.-62 30-มิ.ย.-61 

     ก าไรสุทธิ (ล้านบาท)      

ก ำไรส ำหรับงวด 3,806 4,061 4,142 7,867 8,055 
ก ำไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ 1,899 2,016 2,051 3,915 3,950 
ก ำไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 1,907 2,045 2,091 3,952 4,105 

ก ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำท) 1.66 1.76 1.76 3.42 3.39 
A 

ROAA (ร้อยละ)  ROAE* (ร้อยละ) 

1.581.63
1.48 1.53 1.53

1.42 1.48

2Q61 3Q61 4Q61 1Q62 2Q62 6M61 6M62
 

 

12.51
11.5811.08

12.0812.39
11.61

12.92

2Q61 3Q61 4Q61 1Q62 2Q62 6M61 6M62
 

  
*ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 
 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ (ล้านบาท) 
 
 

 2Q62 1Q62 
เปลี่ยนแปลง 

6M62 6M61 
เปลี่ยนแปลง 

+/(-) % +/(-) % 
รายได้ดอกเบีย้ 12,321 12,064 257 2.13 24,385 22,872 1,513 6.62 
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 473 476 (3) (0.63) 949 931 18 1.93 
    เงินลงทนุและธุรกรรมเพ่ือค้ำ 87 72 15 20.83 159 119 40 33.61 
    เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 667 668 (1) (0.15) 1,335 1,323 12 0.91 
    เงินให้สินเช่ือ 4,298 4,229 69 1.63 8,527 8,718 (191) (2.19) 
    กำรให้เช่ำซือ้และสญัญำเช่ำกำรเงิน 6,796 6,619 177 2.67 13,415 11,781 1,634 13.87 
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 4,249 4,142 107 2.58 8,391 7,792 599 7.69 
    เงินรับฝำก 2,458 2,402 56 2.33 4,860 4,508 352 7.81 
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 296 283 13 4.59 579 440 139 31.59 
    เงินน ำส่งเข้ำกองทนุฟืน้ฟฯูและสถำบนัคุ้มครองเงินฝำก 913 904 9 1.00 1,817 1,732 85 4.91 
    ตรำสำรหนีท่ี้ออก 578 549 29 5.28 1,127 1,107 20 1.81 
    คำ่ธรรมเนียมในกำรกู้ ยืม 4 4 - - 8 5 3 60.00 
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 8,072 7,922 150 1.89 15,994 15,080 914 6.06 

 

 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบีย้สุทธิจ านวน 8,072 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 150 ล้านบาท หรือร้อยละ 
1.89 จำกไตรมำสก่อน โดยมีสว่นตำ่งอตัรำดอกเบีย้อยูท่ี่ร้อยละ 2.95 เพิ่มขึน้จำกร้อยละ 2.92 

■ รำยได้ดอกเบีย้ มีจ ำนวน 12,321 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 257 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.13 จำกกำรเติบโตของเงินให้สินเช่ือ ประกอบกบั
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ (Yield on Earning Assets) ปรับตวัเพิ่มขึน้ 

■ คำ่ใช้จ่ำยดอกเบีย้มีจ ำนวน 4,249 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 107 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.58 ซึ่งเป็นผลจำกต้นทนุทำงกำรเงินท่ีเพิ่มขึน้ตำม
ทิศทำงดอกเบีย้ในตลำด 

ส าหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบีย้สุทธิจ านวน 15,994 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 914 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 6.06 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัปีก่อน โดยมีสว่นตำ่งอตัรำดอกเบีย้อยูท่ี่ร้อยละ 2.94 เพิ่มขึน้จำกร้อยละ 2.89 

■ รำยได้ดอกเบีย้ มีจ ำนวน 24,385 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 1,513 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.62 จำกกำรเติบโตของเงินให้สินเช่ือ ประกอบกบั
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ (Yield on Earning Assets) ปรับตวัเพิ่มขึน้ 

■ คำ่ใช้จ่ำยดอกเบีย้มีจ ำนวน 8,391 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 599 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.69 ซึ่งเป็นผลจำกต้นทนุทำงกำรเงินท่ีเพิ่มขึน้ตำม
ทิศทำงดอกเบีย้ในตลำด 
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อัตราผลตอบแทน ต้นทุนทางการเงนิ และส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 

  

 

2Q62 1Q62 4Q61 3Q61 2Q61 6M62 6M61 

อตัรำดอกเบีย้นโยบำยเฉล่ีย 1.75 1.75 1.54 1.50 1.50 1.75 1.50 

      
  

อตัรำผลตอบแทน 4.90 4.84 4.86 4.84 4.81 4.87 4.78 
ต้นทนุทำงกำรเงิน 1.95 1.92 1.88 1.87 1.88 1.93 1.89 
ส่วนต่ำงอตัรำดอกเบีย้ 2.95 2.92 2.98 2.97 2.93 2.94 2.89 

A 

 

 

รายได้ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ (ล้านบาท)  รายได้ดอกเบีย้สุทธิ (ล้านบาท) 
 

 

12,06411,94511,742 12,321

7,792 8,391

4,2494,1424,0263,9743,918

2Q61 3Q61 4Q61 1Q62 2Q62 6M61 6M62
 

 

 

 
 

7,624 8,0727,9227,9197,768

2Q61 3Q61 4Q61 1Q62 2Q62 6M61 6M62

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    รำยได้ดอกเบีย้       คำ่ใช้จ่ำยดอกเบีย้ 

11,542 

15,080 

24,385 
15,994 22,872 
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รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ 
 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ (ล้านบาท) 
 
 

 2Q62 1Q62 
เปลี่ยนแปลง 

6M62 6M61 
เปลี่ยนแปลง 

+/(-) %  +/(-) % 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,580 1,387 193 13.91 2,967 3,278 (311) (9.49) 
ก ำไรสทุธิจำกธุรกรรมเพ่ือค้ำและปริวรรตเงินตรำตปท. 208 162 46 28.40 370 167 203 121.56 
ก ำไรสทุธิจำกเงินลงทนุ 112 325 (213) (65.54) 437 860 (423) (49.19) 
สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมตำมวิธีสว่นได้เสีย 81 59 22 37.29 140 179 (39) (21.79) 
ก ำไร(ขำดทนุ)จำกทรัพย์สินรอกำรขำยและทรัพย์สินอ่ืน 206 (5) 211 4,220.00 201 271 (70) (25.83) 
รำยได้จำกกำรรับประกนัภยั / ประกนัชีวติสทุธิ 596 633 (37) (5.85) 1,229 1,433 (204) (14.24) 
รำยได้เงินปันผล 237 119 118 99.16 356 344 12 3.49 
รำยได้อ่ืนๆ 389 548 (159) (29.01) 937 703 234 33.29 
รวมรายได้จากการด าเนินงานอ่ืน 1,829 1,841 (12) (0.65) 3,670 3,957 (287) (7.25) 
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ 3,409 3,228 181 5.61 6,637 7,235 (598) (8.27) 

 

 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในไตรมาส 2 ปี 2562 มีจ านวน 3,409 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 181 ล้านบาท หรือ  
ร้อยละ 5.61 จำกไตรมำสก่อน โดยมีสำเหตหุลกัดงันี ้

■ รำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำรสทุธิ มีจ ำนวน 1,580 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 193 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13.91 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก    
คำ่นำยหน้ำจำกกำรเป็นตวัแทนขำยประกนัภยั/ประกนัชีวิต และคำ่ธรรมเนียมรับธุรกิจบริหำรจดักำรกองทนุ 

■ รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น มีจ ำนวน 1,829 ล้ำนบำท ลดลง 12 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.65 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกก ำไรสทุธิจำก
เงินลงทนุลดลง 213 ล้ำนบำท ในขณะที่ก ำไรจำกทรัพย์สนิรอกำรขำยเพิ่มขึน้ 211 ล้ำนบำท 

สง่ผลให้อตัรำสว่นรำยได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ต่อรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนสทุธิ ของไตรมำส 2 ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 29.69 เพิ่มขึน้จำกไตรมำสก่อน   
ที่ร้อยละ 28.96 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในงวด 6 เดือนแรกปี 2562 มีจ านวน 6,637 ล้านบาท ลดลง 598 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 8.27 จำกงวดเดียวกนัปีก่อน โดยมีสำเหตหุลกัดงันี ้

■ รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสทุธิ มีจ ำนวน 2,967 ล้ำนบำท ลดลง 311 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.49 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก
กำรลดลงของคำ่นำยหน้ำจำกธุรกิจหลกัทรัพย์   

■ รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น มีจ ำนวน 3,670 ล้ำนบำท ลดลง 287 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.25 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกก ำไรสทุธิ
จำกเงินลงทนุลดลง 423 ล้ำนบำท  

สง่ผลให้อตัรำสว่นรำยได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ตอ่รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนสทุธิ ในงวด 6 เดือนแรกปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 29.33 ลดลงจำกงวดเดียวกนั
ปีก่อนที่ร้อยละ 32.42 
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รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ (ล้านบาท)   

                                         

 รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ต่อรายได้จากการด าเนินงานสุทธิ   

(ร้อยละ) 
 

2,651

3,522
3,228 3,409

3,732

2Q61 3Q61 4Q61 1Q62 2Q62 6M61 6M62

 

 

 

 

32.86

25.45

30.78
28.96 29.69

32.42
29.33

2Q61 3Q61 4Q61 1Q62 2Q62 6M61 6M62

 
 

 

  

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ 
 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (ล้านบาท) 
 
 

 2Q62 1Q62 
เปลี่ยนแปลง 

6M62 6M61 
เปลี่ยนแปลง 

+/(-) % +/(-) % 
คำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำน     3,519 2,997 522 17.42 6,516 5,800 716 12.34 
คำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบัอำคำร สถำนท่ีและอปุกรณ์ 663 626 37 5.91 1,289 1,302 (13) (1.00) 
คำ่ภำษีอำกร 177 182 (5) (2.75) 359 367 (8) (2.18) 
คำ่ตอบแทนกรรมกำร 68 16 52 325.00 84 77 7 9.09 
คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 1,367 1,231 136 11.05 2,598 3,027 (429) (14.17) 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ 5,794 5,052 742 14.69 10,846 10,573 273 2.58 

 

 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวน 5,794 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 742      
ล้านบาท หรือร้อยละ 14.69 จำกไตรมำสก่อน จำกกำรตัง้คำ่ใช้จ่ำยเพื่อรองรับกำรชดเชยกรณีพนกังำนเกษียณอำยแุละเลิกจ้ำงจ ำนวน 
755 ล้ำนบำท สง่ผลให้ Cost to Income Ratio ของไตรมำส 2 ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 50.47 หากไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว ค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน และ Cost to Income Ratio อยู่ที่ ร้อยละ 43.90 ลดลงจำก ไตรมำสก่อนที่ร้อยละ 45.31 

ส าหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2562 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวน 10,846 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
273 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.58 จำกงวดเดียวกนัปีก่อน จำกกำรตัง้ค่ำใช้จ่ำยเพื่อรองรับกำรชดเชยกรณีพนกังำนเกษียณอำยแุละเลิกจ้ำง 
สง่ผลให้ Cost to Income Ratio ในงวด 6 เดือนแรกปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 47.93  หากไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว ค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงานลดลงร้อยละ 4.56 และ Cost to Income Ratio อยู่ที่ ร้อยละ 44.59  ลดลงจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนที่ร้อยละ 47.38 

  

 

 

6,637 

7,235 
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หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 
 

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (ล้านบาท) 
 
 

 2Q62 1Q62 
เปลี่ยนแปลง 

6M62 6M61 
เปลี่ยนแปลง 

+/(-) % +/(-) % 
หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่      952 991 (39) (3.94) 1,943 2,879 (936) (32.51) 
Credit Cost (%) 0.45 0.46 (0.01) (2.17) 0.46 0.69 (0.23) (33.33) 

 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 952     
ล้านบาท ลดลง 39 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.94 จำกไตรมำสก่อน และมี Credit Cost อยูท่ี่ร้อยละ 0.45 ลดลงเลก็น้อยจำกร้อยละ 0.46  

ส าหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสญู และขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 
1,943 ล้านบาท ลดลง 936 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.51 จำกงวดเดียวกนัปีก่อน และมี Credit Cost อยูท่ี่ร้อยละ 0.46 ลดลงจำกร้อยละ 
0.69  

 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (ล้านบาท) และ  

Cost to Income Ratio (ร้อยละ) 

 หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (ล้านบาท) 

และ Credit Cost (ร้อยละ)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,879

1,943

1,233

673
991 952

1,448

2Q61 3Q61 4Q61 1Q62 2Q62 6M61 6M62

0.46
0.690.70 0.62

0.32
0.46 0.45

        หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำ 
        Credit Cost       

         คำ่ใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ  
         Cost to Income Ratio       

10,573 10,846

5,145
5,794

5,052
5,929

4,477

2Q61 3Q61 4Q61 1Q62 2Q62 6M61 6M62

47.38 47.9345.31 42.97

51.82
45.31

50.47
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ฐานะทางการเงนิ 
 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ล้านบาท) 
A 
 

 
30 มถินุายน 2562 31 ธนัวาคม 2561      เปลีย่นแปลง 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % +/(-) % 

เงนิสด      8,760      0.81       11,022      1.04    (2,262)  (20.52) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ      89,535     8.30       99,117      9.34    (9,582)  (9.67) 

เงนิลงทนุสทุธ ิ     175,886    16.31      170,437    16.07   5,449    3.20  

เงนิลงทนุในบรษัิทรว่มสทุธ ิ         3,256      0.30          3,027      0.29         229    7.57 

เงนิใหส้นิเชือ่     769,747    71.37      754,613    71.13    15,134    2.01 

ดอกเบีย้คา้งรับ            636      0.06             657      0.06         (21)    (3.20) 

คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญูและคา่เผือ่ปรับมลูคา่          
  

     จากการปรับโครงสรา้งหนี้     (23,121)  (2.14)     (24,145)  (2.28)      1,024    (4.24) 

ทรัพยส์นิรอการขายสทุธ ิ         5,756      0.53          4,822      0.45       934    19.37 

สนิทรัพยไ์มม่ตัีวตนทีไ่ดจ้ากการรวมธุรกจิสทุธ ิ            230      0.02             361      0.03        (131)  (36.29) 

คา่ความนยิม       17,867      1.66        17,799      1.68            68       0.38  

สนิทรัพยอ์ืน่       29,973      2.78        23,219      2.19    6,754   29.09 

สนิทรพัยร์วม    1,078,525  100.00     1,060,929  100.00    17,596     1.66  

  
  

 
  

  
เงนิรับฝาก 724,523  67.18  751,917  70.87  (27,394) (3.64) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 80,597  7.47  71,923  6.78  8,674 12.06 

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื 79,128  7.34  55,013  5.19  24,115  43.84  

หนีส้นิอืน่ 48,844  4.53  44,158  4.16  4,686  10.61  

หนีส้นิรวม 933,092  86.52  923,011  87.00  10,081  1.09  

 
            

สว่นของบรษัิทใหญ ่ 69,592  6.45  65,735  6.20  3,857  5.87  

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 75,841  7.03  72,183  6.80  3,658  5.07  

สว่นของเจา้ของรวม 145,433  13.48  137,918  13.00  7,515  5.45  

รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 1,078,525  100.00  1,060,929  100.00  17,596  1.66 

 
        

  
มลูคา่ตามบัญชตีอ่หุน้ (BOOK VALUE) (บาท) 60.74    57.15    

   

 

สินทรัพย์  

ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2562 สินทรัพย์รวมของกลุ่มธนชาตมีจ านวน 1,078,525 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17,596 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.66 
จำกสิน้ปี 2561 โดยมีรำยละเอียดส ำคญัของกำรเปลีย่นแปลงสนิทรัพย์ ดงันี ้

■ รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ มีจ ำนวน 89,535 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิน้ปีก่อน 9,582 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.67 
ตำมกำรบริหำรสภำพคลอ่ง 

■ เงินลงทุนสทุธิ มีจ ำนวน 175,886 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อน 5,449 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.20 จำกกำรบริหำรอตัรำ
ผลตอบแทนอยำ่งเหมำะสม 
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■ เงินให้สินเช่ือ มีจ ำนวน 769,747 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อน 15,134 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.01 จำกกำรเติบโตของสินเช่ือ     
รำยย่อย โดยเฉพำะเงินให้สินเช่ือเช่ำซือ้ที่เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับสดัสว่นเงินให้สินเช่ือรำยย่อยต่อสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือ
วิสำหกิจขนำดยอ่มอยูท่ีร้่อยละ 75 ตอ่ 25 

หนีส้ิน 

หนีส้ินรวมของกลุ่มธนชาต ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562 มีจ านวน 933,092 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10,081 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.09 
จำกสิน้ปี 2561 โดยมีรำยกำรส ำคญัดงันี ้
 

เงนิรับฝาก (ล้านบาท) 

 

 
30 มถินุายน 2562 31 ธนัวาคม 2561      เปลีย่นแปลง 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % +/(-) % 

จ่ายคนืเมือ่ทวงถาม      12,235      1.69       12,759      1.70    (524)  (4.11) 

ออมทรัพย ์     342,786    47.31      351,939    46.80   (9,153)    (2.60)  

จ่ายคนืเมือ่สิน้ระยะเวลา                                               

     ไมถ่งึ 6 เดอืน         34,331      4.74       44,025      5.86    (9,694) (22.02) 

     6 เดอืนไมถ่งึ 1 ปี       36,600    5.05        41,832    5.56   (5,232) (12.51) 

     1 ปีขึน้ไป      226,645    31.28     215,902    28.71      10,743     4.98  

บัตรเงนิฝาก     71,926    9.93      85,460    11.37    (13,534)   (15.84) 

รวมเงนิรบัฝาก    724,523  100.00     751,917  100.00  (27,394)  (3.64)  
 

A 

 

■ เงินรับฝำก มีจ ำนวน 724,523 ล้ำนบำท ลดลง 27,394 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.64 จำกสิน้ปีก่อน โดยสำเหตุหลกัมำจำกกำร
ลดลงของเงินฝำกประเภทบตัรเงินฝำก ส่งผลให้สดัส่วนเงินรับฝำกประเภทกระแสรำยวันและเงินรับฝำกประเภทออมทรัพย์ 
(CASA) ตอ่เงินรับฝำกเทำ่กบัร้อยละ 49.00 เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อนที่ร้อยละ 48.50  

■ รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน  มีจ ำนวน 80,597 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อนจ ำนวน 8,674 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
12.06 จำกกำรบริหำรสภำพคลอ่ง 

■ ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม มีจ ำนวน 79,128 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อน  24,115 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 43.84 จำกกำร
ออกหุ้นกู้  Private Placement จ ำนวน 33,000 ล้ำนบำท และกำรไถ่ถอนตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 2 ของ
ธนำคำรธนชำตจ ำนวน 13,000 ล้ำนบำท 

ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562 มีจ านวน 145,433 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7,515 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.45 จำกสิน้ปี 
2561 โดยแบง่เป็น 

■ สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จ ำนวน 69,592 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 3,857 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.87 สว่นใหญ่มำจำกกำรเพิ่มขึน้
ของก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนสว่นของบริษัทฯในงวด 6 เดือนแรกปี 2562 จ ำนวน 3,915 ล้ำนบำท สว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำที่ดิน
และอำคำรจ ำนวน 1,535 ล้ำนบำท สว่นเกินทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำเงินลงทนุที่เพิ่มขึน้จ ำนวน  522 ล้ำนบำท ในขณะที่มี
กำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนคร่ึงปีหลงัของปี 2561 จ ำนวน 1,833 ล้ำนบำท 
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■ สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ จ ำนวน 75,841 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 3,658 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.07 มีสำเหตหุลกัมำจำกผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ย 

เงนิให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-performing Loans: NPLs) 
 

เงนิให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 
 
 

  ทุนธนชาตและบริษัทย่อย 

  30-มิ.ย.-62 31-มี.ค.-62 31-ธ.ค.-61 30-ก.ย.-61 30-มิ.ย.-61 

เงินให้สินเช่ือด้อยคณุภำพ (ล้ำนบำท)        20,299         19,591         20,172         19,967         19,511  

คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้หมด* (ล้ำนบำท)        23,279         23,676         24,306         24,967         25,144  

เงินให้สินเช่ือด้อยคณุภำพตอ่เงินให้สินเช่ือรวม (ร้อยละ)            2.40             2.28             2.40             2.52             2.35  

เงินให้สินเช่ือด้อยคณุภำพสทุธิตอ่เงินให้สินเช่ือรวมสทุธิ (ร้อยละ)            1.27             1.21             1.26             1.36             1.23  

อตัรำส่วนส ำรองตอ่ส ำรองพงึกนัตำมเกณฑ์ ธปท. (ร้อยละ)        144.33         151.59         153.56         159.08         163.64  

Coverage Ratio (ร้อยละ)        114.68         120.85         120.49         125.04         128.87  
A 

* รวมคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของรำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน และคำ่เผ่ือปรับมลูคำ่จำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี  ้

ภำยใต้ภำวะตลำดและภำวะเศรษฐกิจที่ก ำลงัฟืน้ตวั บริษัทฯและบริษัทยอ่ยยงัคงมุ่งเน้นกำรบริหำรจดักำรหนีด้้อยคณุภำพอย่ำงเป็นระบบ
และมีประสิทธิภำพ โดยเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2562 มีจ านวน 20,299 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 127 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 0.63 จำกสิน้ปีก่อน คิดเป็นอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม (NPL Ratio) ร้อยละ 2.40 

เท่ำกบัเมื่อสิน้ปีก่อน และมีเงินให้สินเช่ือด้อยคณุภำพหลงัหกัส ำรอง (NPL-net) จ ำนวน 10,674 ล้ำนบำท ในขณะที่อตัรำสว่น   NPL-net 
ตอ่เงินให้สนิเช่ือรวมสทุธิ อยูท่ี่ร้อยละ 1.27 

อัตราส่วนค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญทัง้หมดต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ณ สิน้เดือนมิถุนายน 2562 อยู่ที่   
ร้อยละ 114.68 ในขณะท่ีอตัรำสว่นส ำรองตอ่ส ำรองพงึกนัตำมเกณฑ์ ธปท. (Reserve to Required Reserve) ณ สิน้เดือนมิถนุำยน 2562 
อยูท่ี่ร้อยละ 144.33 โดยคิดเป็นส ำรองสว่นเกินจ ำนวน 7,150 ล้ำนบำท  
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เงนิให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ล้านบาท) และ 

NPL Ratio (ร้อยละ) 

 Coverage Ratio (ร้อยละ) และ 

Reserve to Required Reserve  (ร้อยละ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
 

ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย (ล้านบาท) 
 

บริษัทย่อย 
สัดส่วนการถอืหุ้น 
ทางตรง/ทางอ้อม 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

2Q62 1Q62 2Q61 6M62 6M61 

ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
 

  
  

  

     งบกำรเงินรวม* 
 

3,592   3,650   3,821   7,242 7,600 

     บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 50.96% 1,437       99       116       1,536 365 

     บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ธนชำต จ ำกดั 38.22% 138        147        170        285 341 

     บริษัท ธนชำตประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 50.96% 805        278        276        1,083 550 

     บริษัทบริหำรสินทรัพย์ ที เอส จ ำกดั  50.96% 1           251           121           252 117 

     บริษัท รำชธำนีลิสซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 33.22% 480        477        391        957 755 

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ำกดั 100.00% 19          111          30          130 24 

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ำกดั 83.44% (4)            139            125            135 171 

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 51.00% (52)       (30)      40       (82) 16 
A 

* เฉพำะสว่นที่เป็นของธนำคำรธนชำต 

 

 
 
 
 
 
 
 

144.33
151.59153.56159.08163.64

2Q61 3Q61 4Q61 1Q62 2Q62

19,511
20,299

19,591
20,17219,967

2Q61 3Q61 4Q61 1Q62 2Q62

2.35
2.52

2.40
2.28

2.40
114.68

120.85120.49
125.04128.87

        Non-performing Loans           NPL Ratio       
        Reserve to Required Reserve  
        Coverage Ratio 
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การบริหารความเส่ียงและปัจจัยความเส่ียง  

ในด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง บริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้จดัให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ โดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯ จะ
เป็นผู้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุม่ธนชำตเพื่อให้บริษัทย่อยใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรก ำหนดกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ทัง้นี ้บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้จัดให้มีหน่วยงำนที่ดูแลรับผิดชอบงำนด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงคอย
ควบคมุดแูลให้เป็นไปตำมนโยบำยที่บริษัทฯก ำหนดเป็นประจ ำอยำ่งตอ่เนื่อง และมีเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวดัคำ่ควำมเสีย่งด้ำนตำ่งๆ ท่ีส ำคญั เช่น 
ควำมเสีย่งด้ำนกลยทุธ์ ควำมเสีย่งด้ำนเครดิต ควำมเสีย่งด้ำนตลำด ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคลอ่ง ควำมเสี่ยงด้ำน
ปฏิบตัิกำร โดยค่ำควำมเสี่ยงดงักล่ำว บริษัทฯและบริษัทย่อยน ำมำใช้ในกำรก ำหนดเพดำนควำมเสี่ยง (Risk Limit) และสญัญำณเตือนภยั 
(Warning Signal) เพื่อควบคมุควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินธุรกิจไม่ให้เกินกว่ำระดบัควำมเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทย่อยยอมรับได้ นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรของบริษัทฯและบริษัทย่อย จะมีกำรติดตำมสถำนะและประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เป็นประจ ำทกุเดือน  

เมื่อพิจำรณำโดยภำพรวมควำมเสี่ยงของบริษัทฯและบริษัทย่อยยงัคงอยู่ภำยใต้ระดบัเพดำนควำมเสี่ยงที่ก ำหนด บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัมี
เงินกองทุนหลงัจัดสรรควำมเสี่ยงโดยรวมในปริมำณที่เพียงพอที่จะรองรับกำรเติบโตของธุรกิจตำมแผนงำนที่วำงไว้อย่ำงมัน่คง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ 
บริษัท ทนุธนชำต จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) จดัท ำเอกสำรฉบบันีเ้พ่ือเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยข้อมลูที่ปรำกฎอยูใ่นเอกสำรนีเ้ป็นผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทที่เกิดขึน้จริง  และบำงส่วนมีกำรอ้ำงอิงข้อมลูทำงกำรเงินและข้อมลูอ่ืนๆ ที่ได้มำจำกแหล่งข้อมลูภำยนอกที่มีอยู่ ณ วนัที่จัด ท ำเอกสำร ซึ่งอำจเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลำตำมภำวะทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ ผู้อำ่นหรือผู้ รับข้อมลูควรพิจำรณำข้อมลูด้วยควำมระมดัระวงัและโปรดใช้วิจำรณญำณของ
ตนเองก่อนกำรตดัสินใจท ำธุรกรรมใดๆ ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมลูได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ รวมทัง้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ควำมไมถ่กูต้อง ควำมไมเ่หมำะสม หรือควำมไมส่มบรูณ์ใดๆ ในข้อมลูทัง้หมดที่ปรำกฎในเอกสำรฉบบันี  ้
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