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รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ 

  วนัท ี21 สงิหาคม 2562 

 

เรยีน   ท่านผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “TCAP” หรอื “ทุนธนชาต”) 

 

เรอืง ความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัการไดม้าและจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัย ์ 

 

 สบืเนืองจากทปีระชุมคณะกรรมการของบรษิทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ครงัท ี9/2562 เมอืวนัท ี7 สงิหาคม 

2562 ไดม้มีตอินุมตักิารปรบัโครงสรา้งธุรกิจของ TCAP และธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) (“TBANK” หรอื “ธนาคาร

ธนชาต”) และแผนการรวมกจิการระหว่าง TBANK และธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) (“TMB” หรอื “ธนาคารทหาร

ไทย”) รวมถงึการดาํเนินการทเีกยีวขอ้งกบั  

 (1) การปรบัโครงสรา้งธุรกจิของ TCAP และ TBANK (“การปรบัโครงสร้างฯ”)  

 (2) การขายหุน้สามญัของ TBANK  

 (3) การซอืหุน้สามญัเพมิทุนของ TMB  

 (4) การโอนกจิการทงัหมดของ TBANK (Entire Business Transfer) ใหแ้ก่ TMB  

 ซงึมกีําหนดการเบอืงต้นสําหรบัการทํารายการตามขอ้ (1) – (3) ภายในเดอืนธนัวาคม 2562 (“วนัทีทาํรายการ”) 

และคาดว่าการโอนกจิการทงัหมดของ TBANK (Entire Business Transfer) ให้แก่ TMB จะแล้วเสรจ็ภายในปี 2564 (ตาม

รายละเอยีดทปีรากฏในสารสนเทศเกยีวกบัการปรบัโครงสรา้งธุรกจิและแผนการรวมกจิการระหว่างธนาคารธนชาต จํากดั 

(มหาชน) และธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (บญัช ี1) ของบรษิทัฯ) 

 



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ 

 นอกจากนี ทปีระชุมคณะกรรมการไดม้มีตอินุมตักิารดําเนินการทเีกยีวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมทจีะเกดิขนึภายหลงั

การปรบัโครงสรา้งฯ แลว้เสรจ็ โดยอนุมตัใิห ้TCAP เขา้ซอืหุน้สามญัของบรษิทัต่างๆ จาก Scotia Netherlands Holdings 

B.V. (“BNS”) (ซงึ BNS จะไดหุ้น้ของบรษิทัดงักล่าวจาก TBANK ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ) ดงันี 

- เข้าซือหุ้นสามญัของนิติบุคคลที TBANK จะจัดตงัขนึลําดับที 1 (“SPV1”) ในสัดส่วนร้อยละ 49.02 ของ

จาํนวนหุน้สามญัทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทั 

- เข้าซือหุ้นสามญัของนิติบุคคลที TBANK จะจัดตงัขนึลําดบัที 2 (“SPV2”) ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของ

จาํนวนหุน้สามญัทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทั 

- เขา้ซอืหุน้สามญัของบรษิทับรหิารสนิทรพัย ์ท ีเอส จํากดั (“บบส.ทีเอส” หรอื “TSAMC”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 

49.00 ของจํานวนหุน้สามญัทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทั 

- เขา้ซอืหุน้สามญัของบรษิทั เอม็ บ ีเค จาํกดั (มหาชน) (“เอม็บีเค” หรอื “MBK”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 4.85 ของ

จาํนวนหุน้สามญัทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทั 

- เขา้ซอืหุน้สามญัของบรษิทั ปทุมไรซมลิ แอนด์ แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) (“ปทุมไรซมิล” หรอื “PRG”) ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 4.81 ของจาํนวนหุน้สามญัทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทั  

 และอนุมตัิการเขา้ทําบนัทกึขอ้ตกลงเกียวกบัการซอืขายหุ้นระหว่าง TCAP (ในฐานะผู้ซอื) และ BNS (ในฐานะ

ผูข้าย) (“บนัทึกข้อตกลง”) เพอืเขา้ทาํรายการดงัทกีล่าวมาขา้งต้น อย่างไรกต็าม การเขา้ทาํรายการดงักล่าวมไิดเ้ป็นส่วน

หนึงของการปรบัโครงสรา้งฯ และมไิดเ้ป็นส่วนหนึงของการรวมกจิการระหว่าง TBANK และ TMB แต่อย่างใด 

 ทงันี การเขา้ทํารายการดงักล่าวเขา้ขา่ย 

1) การขายหุน้สามญัของ TBANK ท ีTCAP ถอือยู่ทงัหมดในสดัส่วนรอ้ยละ 50.96 ของจํานวนหุน้ทจีําหน่ายได้

แลว้ทงัหมดของ TBANK ใหแ้ก ่TMB เขา้ขา่ยเป็นรายการจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัย ์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทุนท ีทจ. 20/2551 เรอืง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการทมีนัียสําคญัทเีขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรพัย์สนิ 

ลงวนัท ี31 สงิหาคม 2551 (รวมทงัทมีกีารแก้ไขเพมิเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

เรอืง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึงสนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลง

วนัท ี29 ตุลาคม 2547 (รวมทงัทมีกีารแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศได้มาหรือจาํหน่ายไปฯ”) โดยขนาดรายการของการ

ขายหุน้สามญัของ TBANK ซงึคาํนวณตามเกณฑม์ูลค่าสนิทรพัยท์มีตีวัตนสุทธ ิซงึเป็นเกณฑท์มีมูีลค่าขนาดรายการสูงสุด

เท่ากบัรอ้ยละ 145.56 ดงันัน จงึเขา้ขา่ยเป็นรายการประเภท 1 การเขา้ทํารายการจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัย์ทมีมีลูค่าขนาด

รายการเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสูงกว่า บรษิัทฯ จงึมหีน้าทตี้องจดัทํารายงานและเปิดเผยการไดม้าซึงสนิทรพัย์ต่อตลาด

หลกัทรพัย์ฯ ทนัท ีตามเกณฑ์ทตีลาดหลกัทรพัย์ฯ กําหนด และดําเนินการจดัใหม้กีารประชุมผูถ้ือหุ้นเพอืขออนุมตัิการ

เขา้ทํารายการครงันีดว้ยคะแนนเสยีงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีง โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้ือหุน้ทมีส่ีวนได้เสยี และเพอืให้ผู้ถอืหุ้นของบรษิัทฯ ได้มขีอ้มูลการตดัสนิใจทเีพยีงพอ

เกียวกับการอนุมตัิเข้าทํารายการดงักล่าว ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิัทจงึได้แต่งตงับรษิัท สลีม แอ๊ดไวเซอร ีจํากดั 

(“IFA” หรอื “ทปีรกึษาฯ”) เป็นทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ เพอืให้ความเหน็เกียวกบัรายการจําหน่ายไปซึงสนิทรพัย์ใน

ขา้งต้นเพอืเป็นขอ้มลูประกอบกบัพจิารณาลงมตเิกยีวกบัรายการจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัยข์า้งตน้ 

 นอกจากนี การขายหุ้นสามญัของ TBANK เขา้ข่ายเป็นการขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัฯ บางส่วนทสีําคญัใหแ้ก่

บุคคลอืนตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพมิเติม) 

(“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั”) ซงึบรษิทัฯ จะต้องไดร้บัอนุมตัิจากทปีระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
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รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ 

กว่าสามในสขีองจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทมีี

ส่วนไดเ้สยี 

2) การซอืหุน้สามญัเพมิทุนของ TMB และการซอืหุ้นของบรษิัทต่างๆ ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ จาก BNS 

เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซงึสนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท ีทจ. 20/2551 เรอืง หลกัเกณฑ์ในการ

ทํารายการทมีนัียสําคญัทเีขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรพัย์สนิ ลงวนัท ี31 สงิหาคม 2551 (รวมทงัทมีกีาร

แก้ไขเพมิเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรอืง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิาร

ของบริษัทจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึงสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท ี29 ตุลาคม 2547 (รวมทงัทมีีการ

แก้ไขเพมิเตมิ) (“ประกาศได้มาหรือจาํหน่ายไปฯ”) โดยขนาดของรายการซือหุ้นสามญัเพมิทุนของ TMB และซอืหุน้

ของบรษิัทต่างๆ ภายหลงัการปรบัโครงสร้างฯ จาก BNS ซงึคํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรพัย์ทมีีตวัตนสุทธ ิซึงเป็น

เกณฑท์มีมีลูค่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 92.37 และรอ้ยละ 15.07 ตามลําดบั ซงึหากคาํนวณขนาดรายการทงั 2 

รายการรวมกนัจะมขีนาดรายการรวมทงัสนิเท่ากบัร้อยละ 107.44 จงึเขา้ข่ายเป็นรายการประเภท 1 การเขา้ทํารายการ

ไดม้าซงึสนิทรพัย์ทมีมีูลค่าขนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสูงกว่า บรษิัทฯ จงึมหีน้าทตี้องจดัทํารายงานและเปิดเผย

การได้มาซึงสินทรพัย์ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทนัที ตามเกณฑ์ทีตลาดหลักทรพัย์ฯ กําหนด และดําเนินการจดัให้มกีาร

ประชุมผูถ้อืหุน้เพอืขออนุมตัิการเขา้ทาํรายการครงันีดว้ยคะแนนเสยีงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้ือ

หุ้นทมีาประชุมและมสีิทธอิอกเสียง โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นทมีส่ีวนได้เสยี และเพอืให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มี

ขอ้มูลการตดัสนิใจทเีพยีงพอเกยีวกบัการอนุมตัเิขา้ทํารายการดงักล่าว ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัจงึไดแ้ต่งตงับรษิทั 

สลีม แอ๊ดไวเซอร ีจํากดั (“IFA” หรอื “ทปีรกึษาฯ”) เป็นทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ เพอืใหค้วามเหน็เกยีวกบัรายการไดม้า

ซงึสนิทรพัยใ์นขา้งต้นเพอืเป็นขอ้มลูประกอบกบัพจิารณาลงมตเิกยีวกบัรายการไดม้าซงึสนิทรพัยใ์นขา้งต้น 

 

3) การปรบัโครงสรา้งฯ ซงึมกีารเสนอขายหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัอืนของธนาคารธนชาตใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุก

รายของธนาคารธนชาตตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยทุนธนชาตในฐานะผูถ้ือหุน้ใหญ่ของธนาคารธนชาตจะเขา้ซือหุ้นของ

บรษิัทย่อยและบรษิทัอืนดงักล่าวตามสดัส่วนการถอืหุน้ ถือเป็นการปรบัโครงสร้างการถือหุ้นโดยการโอนและรบัโอนหุน้

ระหว่างบรษิทัภายในกลุ่มเดยีวกนั ซงึการเขา้ซอืหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิัทอนืจาก TBANK ภายใตก้ารปรบัโครงสร้างฯ 

เข้าข่ายเป็นการซือหรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่ง

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ) (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั”) ซงึบรษิทัฯ 

จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีองจาํนวนเสยีงทงัหมดของผู้ถอื

หุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับเสยีงของผู้ถือหุน้ทมีสี่วนไดเ้สยี 

 
 ทงันี การคํานวณตัวเลขต่าง ๆ ในรายงานฉบับนี ตัวเลขทศนิยมทแีสดงนัน อาจเกิดจากการปัดเศษทศนิยม

ตําแหน่งท ี2 หรอืตําแหน่งท ี3 (แล้วแต่กรณี) ทําใหผ้ลลพัธ์ทคีํานวณไดจ้รงินัน อาจไม่ตรงกบัตวัเลขทแีสดงในรายงาน

ฉบบันี 

 



 

สารบญั 

สารบญั 

   

ส่วนที 1 บทสรปุของผูบ้ริหาร ส่วนที 1 หน้า 1 
   

ส่วนที 2 แนวทางการปฏิบติังานและข้อมูลทีใช้ในการจดัทาํรายงาน ส่วนที 2 หน้า 1 
   

ส่วนที 3 ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ ส่วนที 3 หน้า 1 

 3.1 วตัถุประสงคข์องรายการและทมีาของรายการ ส่วนท ี3 หน้า 1 

 3.2 วนั เดอืน ปี ทเีกดิรายการ ส่วนท ี3 หน้า 16 

 3.3 ลกัษณะโดยทวัไปของรายการ ส่วนท ี3 หน้า 16 

 3.4 คู่สญัญาทเีกยีวขอ้งและความสมัพนัธร์ะหว่างคู่สญัญา ส่วนท ี3 หน้า 23 

 3.5 รายละเอยีดของสนิทรพัยท์จีะไดม้าและจาํหน่ายไป ส่วนท ี3 หน้า 24 

 3.6 เกณฑ์ทใีชใ้นการกําหนดมลูค่าสงิตอบแทน ส่วนท ี3 หน้า 46 

 3.7 มลูค่ารวมของสงิตอบแทนและเงอืนไขการชาํระเงนิ ส่วนท ี3 หน้า 50 

 3.8 มลูค่าของสนิทรพัยท์ไีดม้าและจาํหน่ายไป ส่วนท ี3 หน้า 53 

 3.9 ขนาดของรายการ ส่วนท ี3 หน้า 55 

 3.10 เงอืนไขของการเขา้ทาํรายการ ส่วนท ี3 หน้า 61 

 3.11 ขอ้มลูสาํคญัอนื ส่วนท ี3 หน้า 61 

 3.12 แผนการใชเ้งนิทไีดจ้ากการจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัย ์ ส่วนท ี3 หน้า 67 

 3.13 แหล่งเงนิทุนทใีชเ้ขา้ทาํรายการไดม้าซงึสนิทรพัย ์ ส่วนท ี3 หน้า 67 

    

ส่วนที 4 ความสมเหตุสมผลของรายการ ส่วนที 4 หน้า 1 

 4.1 ความสมเหตุสมผลของการปรบัโครงสรา้งกจิการ ส่วนท ี4 หน้า 1 

 4.2 ความสมเหตุสมผลของการรวมกจิการ ส่วนท ี4 หน้า 1 

 
4.3 ความสมเหตุสมผลของการซอืหุน้สามญัของบรษิทัต่าง ๆ จาก BNS 

ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ 

ส่วนท ี4 หน้า 3 

    

ส่วนที 5 การประเมินมูลคา่ ส่วนที 5 หน้า 1 

 5.1 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ส่วนท ี5 หน้า 1 

 5.2 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนธนชาต จาํกดั ส่วนท ี5 หน้า 21 

 5.3 บรษิทั ธนชาต โบรกเกอร ์จาํกดั ส่วนท ี5 หน้า 38 

 5.4 ธนาคารทหารไทย จาํกดั ส่วนท ี5 หน้า 52 

 5.5 สรุปผลการประเมนิมลูค่าของกลุ่ม TBANK และ TMB ส่วนท ี5 หน้า 71 

 

5.6 ความเหน็ของทปีรกึษาฯ เกยีวกบัความเหมาะสมดา้นราคาสาํหรบัการ

ซอืหุน้สามญัของบรษิทัต่างๆ จาก BNS ภายหลงัการปรบโครงสรา้ง

กจิการฯ 

ส่วนท ี5 หน้า 74 

   

ส่วนที 6 สรปุความเหน็ของทีปรกึษาทางการเงินอิสระ ส่วนที 6 หน้า 1 

 
 

 
 



 

สารบญั 

   

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1 สรุปขอ้มลูสญัญาและเอกสารทสีาํคญั 

เอกสารแนบ 2 สรุปขอ้มลูของบรษิทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 สรุปขอ้มลูของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 4 สรุปขอ้มลูของบรษิทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั 

เอกสารแนบ 5 สรุปขอ้มลูของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 

เอกสารแนบ 6 สรุปขอ้มลูของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

  

  



 

คาํนิยาม 

คาํนิยาม 

คาํย่อ  หมายถึง 

TCAP หรอื บรษิทัฯ  : บรษิทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

TBANK หรอื ธนาคารธนชาต : ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

THANI หรอื ราชธานี : บรษิทั ราชธานี ลสิซงิ จาํกดั (มหาชน) 

MBK : บรษิทั เอม็ บ ีเค จาํกดั (มหาชน) 

PRG : บรษิทั ปทุมไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) 

TNS : บรษิทั หลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

TNI : บรษิทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

SEACON : บรษิทั ซคีอน ดเีวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

TSAMC : บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์ท ีเอส จาํกดั 

AJNMT : บรษิทั อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากดั 

SPV1 : บรษิทั เอส พ ีว ีหนึง จาํกดั 

SPV2 : บรษิทั เอส พ ีว ีสอง จาํกดั 

TFUND : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 

TMS : บรษิทั ธนชาต แมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 

TTD : บรษิทั ธนชาต เทรนนิง แอนด ์ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั 

TBROKER : บรษิทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั 

SSV : บรษิทั รกัษาความปลอดภยั สคบิ เซอรว์สิ จํากดั 

TGL : บรษิทั ธนชาตกรุ๊ป ลสีซงิ จาํกดั 

TMB : ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

TMBAM : บรษิทั บรหิารสนิทรพัยพ์หลโยธนิ จาํกดั 

PHAMC : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุนทหารไทย จํากดั 

IFA หรอื ทปีรกึษาฯ : บรษิทั สลีม แอ๊ดไวเซอร ีจาํกดั  

สาํนักงาน ก.ล.ต. : สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

รายงานความเหน็ของทปีรกึษาฯ 
:  

รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของ

การปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

ประกาศไดม้าหรอืจาํหน่ายไปฯ : 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท ีทจ. 20/2551 เรอืง หลกัเกณฑ์ใน

การทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง

ทรัพย์สิน ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 (รวมทงัทมีีการแก้ไขเพิมเติม) และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรอืง การเปิดเผย

ขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึ

สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท ี29 ตุลาคม 2547 (รวมทงัทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ) 

 

 

 



ใบแทรก 
ของเอกสารประกอบการประชมุเลม่ 3 (รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

 ของหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 ของ บมจ. ทนุธนชาต  

1. ตารางมูลค่าการเข้าซือ้หุ้นสามัญของ TBANK 

ให้แก้ไขข้อความดงัต่อไปนีใ้นส่วนท่ี 1 หน้า 7 และ ส่วนท่ี 5 หน้า 72 

ข้อความเดิม หกั มลูค่าตามบญัชีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ TBROKER ตามงบ

การเงินรวมของ TBANK 

155.81 ล้านบาท 

 หกั มลูค่าตามบญัชีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของTFUND ตามงบ

การเงินรวมของ TBANK 

317.63 ล้านบาท 

 

ข้อความใหม ่ หกั มลูค่าตามบญัชีของ  TBROKER ตามงบการเงินรวมของ TBANK 155.81 ล้านบาท 

 หกั มลูค่าตามบญัชีของ  TFUND ตามงบการเงินรวมของ TBANK 317.63 ล้านบาท 

 

2. คาํอธิบายหมายเหตุ 1 ของโครงสร้างการถือหุ้นของ TBANK และ TMB ภายหลังการขายหุ้นสามัญของ TBANK 

และการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TMB 

ให้แก้ไขข้อความดงัต่อไปนีใ้นส่วนท่ี 3 หน้า 11 และส่วนท่ี 3 หน้า 13 

ข้อความเดิม 

หมายเหต:ุ (1) ภายใต้สมมติฐานว่า (1) ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารทหารไทยทกุรายใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทนุตาม 

TSR เต็มจํานวนตามสิทธิของตน (2) บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ได้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

เต็มตามจํานวน และ (3) ผู้ ถือหุ้ นเดิมของธนาคารธนชาตทุกรายใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ

ธนาคารทหารไทย โดย (i) ทุนธนชาตจะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย คิดเป็นสดัส่วน

ประมาณร้อยละ 20.1 - 23.3 (ii) BNS จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทย คิดเป็นสดัส่วน

ประมาณร้อยละ 5.6 – 6.4 และ (iii) ทนุธนชาตจะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในส่วนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตต่อไป คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.03 – 0.04 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทนุให้แก่ (1) ผู้ ถือ 

TSR (2) บคุคลในวงจํากดั และ (3) ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย โดยไม่รวมโครงการ TMB Stock 

Retention Program ในครัง้นี ้ 

ข้อความใหม ่

หมายเหต:ุ (1) ภายใต้สมมติฐานว่า (1) ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารทหารไทยทกุรายใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนตาม 

TSR เต็มจํานวนตามสิทธิของตน (2) บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ได้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

เต็มตามจํานวน และ (3) ผู้ ถือหุ้ นเดิมของธนาคารธนชาตทุกรายใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ

ธนาคารทหารไทย โดยไม่รวมโครงการ TMB Stock Retention Program ในครัง้นี ้ ทัง้นีส้ดัส่วนการถือหุ้น

ดงักล่าวอ้างอิงจากมลูค่าทางบญัชีของธนาคารทหารไทย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

ส่วนท ี1 - หน้า 1 

ส่วนที 1 : บทสรปุของผูบ้ริหาร 

ด้วย (ก) บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) (“ทุนธนชาต” หรอื “TCAP” หรอื “บริษทัฯ”) และ The Bank of 

Nova Scotia และ (ข) ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย” หรอื “TMB”) ไดม้กีารดําเนินการโดย

สมคัรใจในอนัทีจะรวมกิจการของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) และธนาคารทหารไทยเขา้

ดว้ยกนัตามนโยบายทรีฐัใหก้ารสนับสนุน ซงึรวมถงึการจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามมาตรการทเีกยีวขอ้งกบัการ

ดําเนินการดงักล่าว โดยการรวมกิจการของธนาคารทงัสองแห่งจะทําให้เกิดธนาคารพาณิชย์ทีมีขนาดใหญ่ขนึ เพมิ

ศกัยภาพการแขง่ขนัในภาคธุรกจิทางการเงนิ ลดต้นทุนในการบรหิารจดัการ สรา้งประสทิธภิาพในการนําเสนอผลติภณัฑ์

และบรกิารให้กบัลูกค้าได้ครอบคลุมมากยงิขนึ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดขีนึ และสามารถสนับสนุนการ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึงจะเพมิความมนัคงและเสถียรภาพให้แก่ระบบสถาบนัการเงนิ 

รวมทงัเป็นการเพมิความเชอืมนัของภาคประชาชนทมีีต่อระบบสถาบนัการเงนิไทย โดยธนาคารทจีะเกิดจากการรวม

กจิการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย (“Merged Bank”) จะมผีูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื ING Bank N.V. (“ING”) 

ทุนธนชาต และกระทรวงการคลงั  

การรวมกิจการจะทําให้ Merged Bank มีขนาดและศกัยภาพทางธุรกิจเพมิขนึอย่างมีนัยสําคญั มุ่งสู่การเป็น

ธนาคารชนันําขนาดใหญ่ของประเทศ โดยภายหลังการรวมกิจการ Merged Bank จะมีสินทรพัย์รวมอยู่ทปีระมาณ  

1.9 ลา้นล้านบาท ฐานลูกคา้กว่า 10 ลา้นราย และมขีนาดใหญ่เป็นลําดบัทหีกในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยไ์ทย  

ธุรกจิของธนาคารทงัสองแห่งมจีุดแขง็ซงึส่งเสรมิกนั กล่าวคอื ธนาคารทหารไทยมจีุดเด่นในการระดมเงนิฝากดว้ย

กลยุทธ์ด้านเงนิฝากโดยการนําเสนอผลติภณัฑ์เงนิฝากทแีตกต่างจากผลติภณัฑแ์บบดงัเดมิ ขณะทธีนาคารธนชาตเป็น

ผู้นําด้านสินเชือรายย่อย โดยเฉพาะสินเชือเพือการเช่าซือรถยนต์ ดังนัน การรวมกิจการจึงช่วยเพิมศักยภาพ 

ในการระดมเงินฝากจากฐานลูกค้าทีเพิมขนึ และสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างสินเชือได้เป็นอย่างดี โดยจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ในการดาํเนินธุรกจิใน 3 ดา้นหลกั ๆ ดงันี 

 ประโยชน์ด้านงบดุล : การรวมกิจการจะทําให้มูลค่าของกิจการเพมิขนึจากการมงีบดุลทีเหมาะสม (Balance 

Sheet Optimization) ผ่านการใช้สินทรัพย์และการจัดหาเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้มีโอกาสได้รับอัตรา

ผลตอบแทนจากสนิทรพัยท์สีงูขนึและตน้ทุนในการจดัหาเงนิทุนทลีดลง 

 ประโยชน์ดา้นตน้ทุน : การรวมกจิการจะทาํใหไ้ดป้ระโยชน์จากขนาดกจิการทใีหญ่ขนึ (Scale) โดยเฉพาะอย่าง

ยิงจากการรวมกันของหน่วยงานสนับสนุนทีสําคัญ เช่น การลงทุนในโครงสร้างพืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการตลาด 

 ประโยชน์ดา้นรายได ้: การรวมกจิการจะทาํใหฐ้านลูกคา้เพมิขนึกว่าเทา่ตวั ช่วยเพมิศกัยภาพในการสรา้งรายได ้

อีกทงัการดําเนินงานร่วมกันจะทําให้มปีระสิทธภิาพในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงนิให้กับลูกค้าได้

ครอบคลุมยงิขนึ รวมถึงความสามารถในการนําเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ ๆ  

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

4) ธนาคารทหารไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Non-binding Memorandum of 

Understanding) เกียวกบัการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกบัธนาคารทหารไทย เมอืวนัท ี26 กุมภาพนัธ์ 2562  

ทผี่านมา เพอืกําหนดกรอบความเขา้ใจและหลกัการสาํหรบัการเจรจาร่วมกนัต่อไปเกียวกบัการดาํเนินการต่าง ๆ ระหว่าง

คู่สญัญา โดยมวีตัถุประสงค์ในการรวมกจิการระหว่างธนาคารธนชาตกบัธนาคารทหารไทยเพอืร่วมดําเนินธุรกจิธนาคาร

พาณิชยท์มีขีนาดใหญ่ขนึและแขง็แกร่งยงิกว่าเดมิ  



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

ส่วนท ี1 - หน้า 2 

ทงันีการรวมกจิการระหว่าง TBANK กบั TMB แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ 

1) การดําเนินการก่อนการรวมกจิการ เป็นการปรบัโครงสรา้งกจิการของ TBANK โดยการเสนอขายหุน้สามญั

ทงัหมดทถีอือยู่ในบรษิทัย่อยและบรษิทัอนืบางบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ TBANK ทุกรายตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

2) การดําเนินการตามแผนการรวมกจิการ ซงึประกอบด้วย 1) TMB เสนอซอืหุน้สามญัของ TBANK จากผูถ้อื

หุน้ของ TBANK ทุกราย 2) TMB เสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ของ TBANK ทุกราย และ 3) การโอนกจิการ

ของ TBANK ใหแ้ก่ TMB 

  
 นอกจากนีบรษิัทฯ ยงัมมีตอินุมตัใิหเ้ขา้ทําบนัทกึขอ้ตกลงเกยีวกบัการซอืขายหุน้ระหว่าง TCAP (ในฐานะผู้ซือ) 

และ BNS (ในฐานะผูข้าย) (“บนัทึกข้อตกลง”) ในการซอืหุน้สามญัของบรษิทัต่างๆ ท ีBNS ไดร้บัจากการปรบัโครงสรา้ง

กจิการ อย่างไรกต็าม การเขา้ทํารายการดงักล่าวมไิดเ้ป็นส่วนหนึงของการปรบัโครงสรา้งฯ และมไิดเ้ป็นส่วนหนึงของการ

รวมกจิการระหว่าง TBANK และ TMB แต่อย่างใด 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดขนัตอน การกําหนดราคา และรายละเอียดอนื ๆ ในการเขา้ทํารายการท ีส่วนท ี3 ลกัษณะ 

และรายละเอยีดของรายการ ในรายงานฉบบันี)  

 ทงันี การเขา้ทํารายการทงัหมดขา้งตน้เขา้ขา่ย 

1) การปรบัโครงสรา้งฯ ซงึมกีารเสนอขายหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัอืนของธนาคารธนชาตใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุก

รายของธนาคารธนชาตตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยทุนธนชาตในฐานะผูถ้ือหุน้ใหญ่ของธนาคารธนชาตจะเขา้ซือหุ้นของ

บรษิัทย่อยและบรษิทัอืนดงักล่าวตามสดัส่วนการถอืหุน้ ถือเป็นการปรบัโครงสร้างการถือหุ้นโดยการโอนและรบัโอนหุน้

ระหว่างบรษิทัภายในกลุ่มเดยีวกนั ซงึการเขา้ซอืหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิัทอนืจาก TBANK ภายใตก้ารปรบัโครงสร้างฯ 

เข้าข่ายเป็นการซือหรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่ง

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ) (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั”) ซงึบรษิทัฯ 

จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีองจาํนวนเสยีงทงัหมดของผู้ถอื

หุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับเสยีงของผู้ถือหุน้ทมีสี่วนไดเ้สยี 

 

2) การขายหุน้สามญัของ TBANK ท ีTCAP ถอือยู่ทงัหมดในสดัส่วนรอ้ยละ 50.96 ของจํานวนหุน้ทจีําหน่ายได้

แลว้ทงัหมดของ TBANK ใหแ้ก ่TMB เขา้ขา่ยเป็นรายการจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัย ์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทุนท ีทจ. 20/2551 เรอืง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการทมีนัียสําคญัทเีขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรพัย์สนิ 

ลงวนัท ี31 สงิหาคม 2551 (รวมทงัทมีกีารแก้ไขเพมิเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

เรอืง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึงสนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลง

วนัท ี29 ตุลาคม 2547 (รวมทงัทมีกีารแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศได้มาหรือจาํหน่ายไปฯ”) โดยขนาดรายการของการ

ขายหุน้สามญัของ TBANK ซงึคาํนวณตามเกณฑม์ูลค่าสนิทรพัยท์มีตีวัตนสุทธ ิซงึเป็นเกณฑท์มีมูีลค่าขนาดรายการสูงสุด

เท่ากบัรอ้ยละ 145.56 ดงันัน จงึเขา้ขา่ยเป็นรายการประเภท 1 การเขา้ทํารายการจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัย์ทมีมีลูค่าขนาด

รายการเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสูงกว่า บรษิัทฯ จงึมหีน้าทตี้องจดัทํารายงานและเปิดเผยการไดม้าซึงสนิทรพัย์ต่อตลาด

หลกัทรพัย์ฯ ทนัท ีตามเกณฑ์ทตีลาดหลกัทรพัย์ฯ กําหนด และดําเนินการจดัใหม้กีารประชุมผูถ้ือหุ้นเพอืขออนุมตัิการ

เขา้ทํารายการครงันีดว้ยคะแนนเสยีงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีง โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้ือหุน้ทมีส่ีวนได้เสยี และเพอืให้ผู้ถอืหุ้นของบรษิัทฯ ได้มขีอ้มูลการตดัสนิใจทเีพยีงพอ

เกยีวกบัการอนุมตัเิขา้ทํารายการดงักล่าว พรอ้มทงัแต่งตงัทปีรกึษาทางการเงนิอิสระ เพอืใหค้วามเหน็เกยีวกบัรายการ



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

ส่วนท ี1 - หน้า 3 

จําหน่ายไปซึงสินทรพัย์ในขา้งต้นเพอืเป็นขอ้มูลประกอบกบัพจิารณาลงมติเกียวกับรายการจําหน่ายไปซึงสินทรพัย์

ขา้งต้น 

 นอกจากนี การขายหุ้นสามญัของ TBANK เขา้ข่ายเป็นการขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัฯ บางส่วนทสีําคญัใหแ้ก่

บุคคลอืนตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพมิเติม) 

(“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั”) ซงึบรษิทัฯ จะต้องไดร้บัอนุมตัิจากทปีระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าสามในสขีองจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทมีี

ส่วนไดเ้สยี 

3) การซอืหุน้สามญัเพมิทุนของ TMB และการซอืหุน้ของบรษิทัต่าง ๆ ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ จาก BNS 

เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึงสนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท ีทจ. 20/2551 เรอืง หลกัเกณฑ์ในการ

ทํารายการทมีนัียสําคญัทเีขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรพัย์สนิ ลงวนัท ี31 สงิหาคม 2551 (รวมทงัทมีกีาร

แก้ไขเพมิเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรอืง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิาร

ของบริษัทจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจําหน่ายไปซงึสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท ี29 ตุลาคม 2547 (รวมทงัทมีีการ

แก้ไขเพมิเตมิ) (“ประกาศได้มาหรือจาํหน่ายไปฯ”) โดยขนาดของรายการซอืหุน้สามญัเพมิทุนของ TMB คํานวณตาม

เกณฑ์มูลค่าสินทรพัย์ทีมีตวัตนสุทธ ิซึงเป็นเกณฑ์ทมีีมูลค่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 92.37 จึงเข้าข่ายเป็น

รายการประเภท 1 การเขา้ทํารายการไดม้าซงึสนิทรพัยท์มีมีลูค่าขนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสูงกว่า บรษิทัฯ จงึมี

หน้าทตี้องจดัทํารายงานและเปิดเผยการได้มาซึงสนิทรพัย์ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทนัท ีตามเกณฑ์ทตีลาดหลกัทรพัย์ฯ 

กําหนด และดําเนินการจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพอืขออนุมตักิารเขา้ทํารายการครงันีดว้ยคะแนนเสยีงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 

ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้ือหุน้ทมีสี่วนไดเ้สยี และ

เพอืใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดม้ขีอ้มลูการตดัสนิใจทเีพยีงพอเกยีวกบัการอนุมตัเิขา้ทํารายการดงักล่าว พรอ้มทงัแต่งตงัที

ปรกึษาทางการเงนิอสิระ เพอืใหค้วามเหน็เกยีวกบัรายการไดม้าซงึสนิทรพัยใ์นขา้งต้นเพอืเป็นขอ้มูลประกอบกบัพจิารณา

ลงมตเิกยีวกบัรายการไดม้าซงึสนิทรพัยใ์นขา้งต้น 

 ทงันีการไดม้าซึงหุน้สามญัภายหลงัการปรบัโครงสรา้งกจิการจาก BNS คํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสนิทรพัย์ทมีี

ตวัตนสุทธ ิซงึเป็นเกณฑ์ทมีมีูลค่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 15.07 ซงึหากคํานวณขนาดรายการทงั 2 รายการ

รวมกนัจะมขีนาดรายการรวมทงัสนิเท่ากบัรอ้ยละ 107.44 

จากการศกึษาขอ้มูลทเีกยีวขอ้งต่าง ๆ อาท ิเงอืนไขต่าง ๆ รวมถงึ ขอ้ด-ีขอ้เสยีของการเขา้ทํารายการ ความ

เสยีงจากการเขา้ทาํรายการ สามารถสรุปความเหน็ของทปีรกึษาฯ ต่อรายการต่าง ๆ และวาระการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้

ของทุนธนชาต ครงัท ี1/2562 ในวนัท ี23 กนัยายน 2562 ไดด้งันี 

วาระ

ที 

วาระการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นของทุนธนชาต ครงั

ที 1/25621 
ความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ2 

1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจําปี 2562 

- 

2 พจิารณารบัทราบการปรบัโครงสร้างธุรกจิของทุนธนชาต

และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และแผนการรวม

กิจการระหว่างธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และ

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

- 



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

ส่วนท ี1 - หน้า 4 

วาระ

ที 

วาระการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นของทุนธนชาต ครงั

ที 1/25621 
ความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ2 

3 พจิารณาอนุมตักิารดําเนินการทสีาํคญัเกยีวกบัการปรบั

โครงสรา้งธรุกจิของทุนธนชาต และธนาคารธนชาต 

จํากดั (มหาชน) 

3.1 พจิารณาอนุมตัใิหทุ้นธนชาตซอืหุน้สามญัทธีนาคาร

ธนชาต จํากัด (มหาชน) ถืออยู่ในบริษัทย่อยและ

บรษิทัอนืบางบรษิทั ในส่วนทเีสนอขายให้แก่ทุนธน

ชาต 

3.2 พจิารณาอนุมตัใิหทุ้นธนชาตซอืหุน้สามญัทธีนาคาร

ธนชาต จํากัด (มหาชน) ถืออยู่ในบริษัทย่อยและ

บรษิัทอนืบางบรษิัท ในส่วนทเีสนอขายให้แก่ผู้ถือ

หุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผ่านบญัช ี“ทุนธนชาตเพอืเสนอขายต่อผู้ถอืหุน้ราย

ย่อยของธนาคารธนชาต” เพอืให้ทุนธนชาตเสนอ

ขายหุ้นสามญัของบรษิทัย่อยและบรษิทัอืนในบญัชี

ดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาต 

จํากดั (มหาชน) 

 

ทปีรกึษาฯ เหน็ว่ามคีวามเหมาะสม และผูถ้อืหุน้ควรอนุมตัเิห็นชอบ

ในวาระนี เนืองจากการปรบัโครงสร้างกิจการจะทําให้บรษิัทฯ ใน

ฐานะบริษัท Holding Company มีความคล่องตัวในการบริหารจัด

การเงินลงทุนมากขนึจากการถือเงนิลงทุนทางตรงแทนการลงทุน

ทางอ้อมผ่าน TBANK โดยการปรบัโครงสรา้งในครงันีจะกระจายหุน้

ในบริษัทต่าง ๆ คืนให้ผู้ถือหุ้นของ TBANK ทุกรายตามสัดส่วน 

บรษิัทฯ จึงมคีวามจําเป็นต้องรบัซอืหุ้นสามญัต่าง ๆ จากการปรบั

โครงสร้างกิจการแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย 743 รายและกระจายหุ้น

สามญัต่าง ๆ คืนในภายหลัง เพอือํานวยความสะดวกในการปรบั

โครงสร้างกิจการให้สําเร็จเรยีบร้อย เนืองจากการปรบัโครงสร้าง

กิจการเป็นเงอืนไขบงัคบัก่อนซงึต้องแล้วเสรจ็ก่อนการรวมกิจการ

ระหว่าง 2 ธนาคาร  สําหรบัเกณฑ์ทใีช้ในการกําหนดราคาซือขาย

หุ้นของบริษัทต่างๆ จาก TBANK นันแบ่งออกเป็นหุ้นกลุ่มทีจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซงึจะเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของราคาตลาด

เฉลียถ่วงนําหนัก 30 วนั และหุ ้นกลุ่มทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์ฯ จะใช้ราคามูลค่าทางบญัช ีหรอื ทุนทางบญัชีทธีนาคาร

ธนชาตไดม้า ซงึทปีรกึษาฯ เหน็ว่าเกณฑก์ารกําหนดราคาดงักล่าวมี

ความเหมาะสม สําหรับการปรับโครงสร้างกิจการโดยเป็นการ

เปลยีนแปลงจากการถอืหุน้ทางออ้มเป็นทางตรง (โปรดดูรายละเอยีด

เกณฑ์การกําหนดราคาใน ส่วนท ี3 หน้า 46 ข้อ 3.6.1 เกณฑ์ทใีช้

กาํหนดราคาซอืขายหุน้สามญัของบรษิทัย่อยและบรษิทัอนื) 

4 พจิารณาอนุมตักิารดําเนินการทสีาํคญัเกยีวกบัแผนการ

รวมกจิการระหว่างธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และ

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

4.1 พิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตขายหุ้นสามญัของ

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ทถีืออยู่ทงัหมด

ใหแ้ก่ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

4.2 พจิารณาอนุมตัใิหทุ้นธนชาตซือหุน้สามญัเพมิทุน

ของธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ในส่วนที

เสนอขายใหแ้ก่ทุนธนชาต  

4.3 พจิารณาอนุมตัใิหทุ้นธนชาตซือหุน้สามญัเพมิทุน

ของธนาคารทหารไทยในส่วนทีเสนอขายให้แก่ผู้

ถอืหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

ผ่านบญัช ี“ทุนธนชาตเพอืเสนอขายต่อผูถ้อืหุน้ราย

ย่อยของธนาคารธนชาต” เพอืให้ทุนธนชาตเสนอ

ขายหุ้นสามญัเพมิทุนในบัญชีดงักล่าวให้แก่ผู้ถือ

หุน้รายย่อยของธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

ทปีรกึษาฯ เหน็ว่ามคีวามเหมาะสม และผูถ้อืหุน้ควรอนุมตัเิห็นชอบ

ในวาระนี เนืองจากการรวมกจิการจะทําให้บรษิทัฯ ได้รบัประโยชน์

จากการรวมกจิการ อาท ิช่วยเพมิขดีความสามารถในการแข่งขนัใน

อนาคตใหก้บัธนาคารภายหลงัการรวมกจิการ จากการรวมฐานลูกคา้ 

การผสานจุดแขง็ของทงัสองธนาคาร ทงัดา้นสนิเชอื เงนิฝาก เงนิทุน 

และองค์ความรู้ต่าง ๆ รวมถึงการประหยดัจากขนาดทีจะเกิดขนึ 

แมว้่าบรษิทัฯ จะถอืหุน้อยู่ในธนาคารใหม่ภายหลงัการเขา้ทํารายการ

ในครงันีเพยีงร้อยละ 20.1 - 23.3  ของหุ้นสามญัทมีสีิทธิออกเสยีง

ทงัหมด แต่บรษิัทฯ กย็งัคงมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการในฐานะผู้

ถอืหุน้รายใหญ่รายหนึง อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ มภีาระในการเข้าจอง

ซอืหุ้นสามญัเพมิทุนของ TMB แทนผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK 

จํานวน 743 โดยจะกระจายคนืตามสดัส่วนในภายหลังเพอือํานวย

ความสะดวก ณ วนัทเีขา้ทํารายการ 

สําหรบัการซอืขายหุน้สามญัของ TBANK และการซอืหุน้สามญัเพมิ

ทุนของ TMB ทปีรกึษาฯ เหน็ว่ามรีาคาทเีหมาะสมภายใตส้มมติฐาน

การเข้าทํารายการ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 โดยอยู่ในช่วงราคา

ยุตธิรรมทปีระเมนิของทปีรกึษาฯ ทงันีทปีรกึษาฯ ไดป้ระเมนิมูลค่า

ยุติธรรมของ TBANK ภายหลังการปรบัโครงสร้างกิจการมีมูลค่า

ระหว่าง 130,481.00 – 164,369.84 ล้านบาท โดยเมอืเปรยีบเทยีบ

ช่วงของมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวกับมูลค่าการขายหุ้นสามัญของ 

TBANK ท ี158,371.28 ตามสมมติฐานทว่ีาการขายดงักล่าวเกิดขนึ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 แล้วพบว่ามคีวามเหมาะสม และทปีรกึษา



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

ส่วนท ี1 - หน้า 5 

วาระ

ที 

วาระการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นของทุนธนชาต ครงั

ที 1/25621 
ความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ2 

ฯ ได้ประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของ TMB ภายหลงัการเพมิทุนมมีูลค่า

ระหว่าง 131,268.69 – 157,940.77 ล้านบาทหรือ คิดเป็น 0.93 – 

1.12 เท่าของมูลค่าตามบญัชขีอง TMB ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

ภายหลงัการปรบัปรุงด้วยมูลค่าเงนิทคีาดว่าจะได้รบัจากการเพมิทนุ 

โดยเมอืเปรยีบเทยีบช่วงของอตัราส่วนของมูลค่ายุติธรรมต่อมูลค่า

ตามบัญชีที 0.93 – 1.12 เท่า ดังกล่าวกับอัตราส่วน 1.10 เท่า ที

ปรกึษาฯ เหน็ว่ามคีวามเหมาะสม (โปรดดูรายละเอยีดการประเมนิ

มลูค่าใน ส่วนท ี5 : การประเมนิมลูค่า) 

5 พจิารณาอนุมตัใิหทุ้นธนชาตซอืหุน้สามญัท ีScotia 

Netherlands Holdings B.V. ถอือยู่ในบรษิทัยอ่ยและ

บรษิทัอนืบางบรษิทัภายหลงัการปรบัโครงสรา้งธุรกจิ

ของทุนธนชาตและธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ทปีรกึษาเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม และผูถ้อืหุน้ควรอนุมตัเิหน็ชอบใน

วาระนี เนืองจากการได้มาซึงหุน้สามญัดงักล่าว ทําใหบ้รษิัทฯ ได้มา

ซงึสดัส่วนการลงทุนเพมิเตมิในธุรกิจการเงนิซงึเป็นการลงทุนหลกั

ของบรษิทัฯ และสดัส่วนการลงทุนเพมิเตมิในธุรกจิทไีม่เกยีวขอ้งกบั

ธุรกิจการเงินซึงช่วยให้มกีารกระจายความเสยีงของการลงทุนใน

ธุรกิจทีไม่ใช่ธุรกิจทางการเงนิ และเป็นการใช้ประโยชน์จากเงนิสด

คงเหลือจากการรวมกิจการ นอกจากนีราคาการเข้าซอืหุ้นสามญั

ต่างๆ ทังหมดจาก BNS ตามสัดส่วนที BNS ได้ร ับจากการปรับ

โครงสรา้งกจิการยงัมคีวามเหมาะสมต่อการเขา้ทํารายการของบรษิทั

ฯ โดยภายใตส้มมตฐิานการกําหนดราคา ณ 31 ธนัวาคม 2561 BNS 

จะได้รบัหุน้สามญัต่าง ๆ จากการปรบัโครงสรา้งกจิการตามสดัส่วน

ในมูลค่า 10,701 ล้านบาท และเสนอขายหุน้สามญัทงักลุ่มดงักล่าว 

ใหบ้รษิทัฯ ทงัหมดรวม 12,082 ล้านบาท ซงึทปีรกึษาฯ เหน็ว่าการ

เขา้ซอืหุน้สามญัดงักล่าวมคีวามเหมาะสมเนืองจากมูลค่าททีปีรกึษา

ฯ ประเมินได้มีมูลค่าระหว่าง 12,732.85 – 13,650.06 ล้านบาท 

อย่างไรกต็ามมลูค่ารวมทเีสนอขายใหบ้รษิทัฯ อาจมกีารเปลยีนแปลง 

ณ วนัทเีกดิรายการเนืองจากการเปลยีนแปลงราคาตลาดของมูลค่า

หุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(โปรดดูรายละเอียดใน ส่วนที 5 หน้า 74 ข้อ 5.6 ความเห็นของที

ปรึกษาฯ เกียวกับความเหมาะสมด้านราคาการซือหุ้นสามญัของ

บรษิทัต่าง ๆ จาก BNS ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ) 

หมายเหตุ :  1  การพจิารณาอนุมตัใินวาระท ี3 และวาระท ี4 ถอืเป็นเงอืนไขซงึกนัและกนั โดยหากเรอืงใดเรอืงหนึงไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทปีระชุม จะ

ถอืว่าเรอืงอนื ๆ ทไีดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมแลว้เป็นอนัยกเลกิ และจะไม่มกีารพจิารณาเรอืงทเีกยีวขอ้งในวาระอนื ๆ อกีต่อไป 

 2  โปรดพจิารณารายละเอยีดความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระใน สว่นท ี4 ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 ทงันีทปีรกึษาฯ ไดท้าํการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของบรษิทัทงัหมดทเีกยีวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการ

ในครงันีสามารถทําไดโ้ดยการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของส่วนของผู้ถือหุน้ของบรษิัททเีกยีวขอ้งกบัการเขา้ทํารายการใน

ครงันี และนํามูลค่าดงักล่าวหารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทจีาํหน่ายแล้วทงัหมดของบรษิทัทเีกยีวขอ้งกบัการเขา้ทํารายการใน

ครงันีเพอืใหไ้ดม้ลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัต่อหุน้ของบรษิทัต่าง ๆ ทงันี เนืองจากการเขา้ทาํรายการในครงันี อ้างอิงราคา

ในการทํารายการจากงบการเงนิตรวจสอบหรือสอบทานในอนาคตปรบัปรุงดว้ยผลการดําเนินงานในอนาคตทีเกิดขนึ ซงึ

เป็นขอ้มลูทยีงัมอิาจล่วงรูไ้ด ้ทปีรกึษาฯ จงึพจิารณาเสมอืนว่าการทํารายการปรบัโครงสรา้งและการควบรวมกจิการเกิดขึน

อ้างอิงข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ จากงบการเงินสําหรบังวดปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 และปรบัปรุงด้วยรายการที

สามารถประมาณการไดใ้นอนาคตตามขอ้มูลซึงปรากฏในสาธารณะของทงัของฝังบรษิทัฯ และ TMB เพอืเป็นขอ้มลูใหแ้ก่ผู้
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ถือหุ้นทราบในเชิงหลักการของการเข้าทํารายการ และเป็นข้อมูลเพือประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการเข้าทํา

รายการครงันี 

 

โดยทปีรกึษาฯ สามารถสรุปการประเมนิมลูค่าของกลุ่ม TBANK และ TMB ได ้ดงันี 

บริษทั 
วิธีทีใช้ในการ 

ประเมินมูลค่า 

มูลค่าหุ้น

สามญั  

(ล้านบาท) 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นของ 

TBANK / 

TMB 

(%) 

มูลค่าหุ้น

สามญัตาม

สดัส่วน 

(ล้านบาท) 

กลุ่มของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (TBANK) 

1.  การประเมินมูลค่ากลุ่ม TBANK ด้วยวิธีรวมส่วนกิจการ (Sum of the Parts)  

1.  ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) วธิสี่วนลดเงนิปันผล 96,363.34 – 

115,376.92 

N/A 96,363.34 – 

115,376.92 

2.  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จํากดั วธิสี่วนลดกระแสเงนิสด 8,648.91 – 

9,726.57 

75.00% 6,486.68 – 

7,294.93 

3. บรษิทั ธนชาต โบรกเกอร ์จํากดั วธิสี่วนลดกระแสเงนิสด 1,008.63 – 

1,109.70 

99.99% 1,008.63 – 

1,109.70 

4. เงนิสดทคีาดว่าจะไดร้บัจากการปรบัโครงสรา้งหลงัภาษี - 26,622.46 N/A 26,622.46 

รวมมลูค่ากลุ่ม TBANK ตามวธิวีธิรีวมส่วนกจิการ 130,481.00 – 

150,403.90 

2.  การประเมินมูลค่ากลุ่ม TBANK ด้วยวิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาต่อมูลค่าทางบญัชี (PBV)  

1. ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) วธิเีปรยีบเทยีบอตัราส่วน

ราคาต่อมลูคา่ทางบญัช ี

153,712.92 – 

164,369.84 

N/A 153,712.92 – 

164,369.84 

รวมมลูค่ากลุ่ม TBANK ด้วยวิธีรวมส่วนกิจการและวิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัชีหลงั

การปรบัโครงสร้างกิจการ 

130,481.00 – 

164,369.84 

ล้านบาทหรือ  

21.51 – 27.10 

บาทต่อหุ้น 

กลุ่มของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB) 

1.  การประเมินมูลค่ากลุ่ม TMB ด้วยวิธีรวมส่วนกิจการ (Sum of the Parts)  

1.  ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) วธิสี่วนลดเงนิปันผล 126,664.75 – 

143,140.62 

N/A 126,664.75 – 

143,140.62 

2.  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทหารไทย จาํกดั วธิมีลูค่าทางบญัช ี  35.00%  4,577.26  

3.  บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์พหลโยธนิ จํากดั วธิมีลูค่าทางบญัช ี  100.00%  26.69  

รวมมลูค่ากลุ่ม TMB ตามวธิวีธิรีวมส่วนกจิการ 131,268.69 – 

147,744.57 

2.  การประเมินมูลค่ากลุ่ม TMB ด้วยวิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี (PBV) 

1.  ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) วธิเีปรยีบเทยีบอตัราส่วน

ราคาต่อมลูคา่ทางบญัช ี

147,700.68 – 

157,940.77 

N/A 147,700.68 – 

157,940.77 

รวมมลูค่ากลุ่ม TMB ดว้ยวิธีรวมส่วนกิจการและวิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี 131,268.69 – 

157,940.77 

ล้านบาทหรือ  
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บริษทั 
วิธีทีใช้ในการ 

ประเมินมูลค่า 

มูลค่าหุ้น

สามญั  

(ล้านบาท) 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นของ 

TBANK / 

TMB 

(%) 

มูลค่าหุ้น

สามญัตาม

สดัส่วน 

(ล้านบาท) 

1.74 – 2.10 

บาทต่อหุ้น 

 

โดยสําหรบัมูลค่าตามบญัชขีองบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนทหารไทย จํากดั และบรษิัท บรหิารสนิทรพัย์

พหลโยธนิ จํากดันัน เป็นมูลค่าตามบญัชตีามสดัส่วนท ีTMB ถอืหุน้ ซงึปรากฏอยู่ในงบการเงนิสําหรบังวดปีสนิสุดวนัท ี

31 ธนัวาคม 2561 ของ TMB 

ทงันี ตามมตคิณะกรรมการบรษิทัของ TMB ครงัท ี4/2562 วนัท ี7 สงิหาคม 2562 ไดม้กีารกําหนดราคาเขา้ซอื

หุน้ของ TBANK จากมูลค่าตามบญัชขีอง TBANK ตามงบการเงนิรวม บวก กําไรจากการปรบัโครงสรา้ง บวก ส่วนเพมิ 

9,245.00 ล้านบาท ลบ มูลค่าตามบัญชีของ TBROKER ตามงบการเงินรวมของ TBANK ลบ มูลค่าตามบัญชีของ 

TFUND ตามงบการเงนิรวมของ TBANK นัน ทปีรกึษาฯ จงึไดพ้จิารณาเสมอืนว่าการทํารายการดงักล่าวเกดิขนึ ณ วนัท ี

31 ธนัวาคม 2561 ซงึสามารถจําลองมูลค่าท ีTMB จะเขา้ซอื TBANK ไดต้ามตารางดา้นล่าง ซงึมูลค่าทแีสดงต่อไปนีอาจ

แตกต่างจากมลูค่าการซอืขายจรงิทจีะเกดิขนึในอนาคต 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 หน่วย 

สินทรพัยร์วมของ TBANK 1,046,611.66 ล้านบาท 

หกั หนีสนิรวมของ TBANK 902,406.44 ลา้นบาท 

หกั ส่วนของผูถ้อืหุน้ทไีม่มอํีานาจควบคุมของ TBANK 2,506.68 ล้านบาท 

บวก  กําไรจากการขายเงนิลงทุนทคีาดว่าจะไดร้บัจากการ

 ปรบัโครงสรา้งของ TBANK 

  

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBANK 141,698.54 ล้านบาท 

บวก  กําไรจากการขายเงนิลงทุนทคีาดว่าจะไดร้บัจากการ

 ปรบัโครงสรา้งของ TBANK 

5,331.20 ลา้นบาท 

บวก  รายการปรบัปรุงจากการตมีลูค่าทดีนิและอาคาร 2,569.98 ลา้นบาท 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBANK ภายหลงัปรบัปรงุ

กาํไรจากการปรบัโครงสรา้งกิจการ 
149,599.72 

ล้านบาท 

บวก ส่วนเพมิ 9,245.00 ล้านบาท 

หกั มลูค่าตามบญัชตีามงบการเงนิเฉพาะกจิการของ 

 TBROKER ตามงบการเงนิรวมของ TBANK 
155.81 

ลา้นบาท 

หกั มลูค่าตามบญัชตีามงบการเงนิเฉพาะกจิการของ 

 TFUND ตามงบการเงนิรวมของ TBANK 
317.63 

ลา้นบาท 

มูลค่าการเข้าซือหุ้นสามญัของ TBANK 158,371.28 ล้านบาท 

หาร จาํนวนหุน้สามญั 6,064,862,170 หุน้ 

มูลค่าการเข้าซือหุ้นสามญัของ TBANK ต่อหุ้น 26.11 บาทต่อหุ้น 

 

จากตารางขา้งตน้สามารถสรุปความเหน็ของทปีรกึษาฯ ได ้ดงันี 
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– มลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBANK ตามวธิรีวมส่วนกจิการและวธิเีปรยีบเทยีบอตัราส่วนราคาต่อมลูค่า

ทางบญัชมีคี่าอยู่ระหว่าง 130,481.00 – 164,369.84 ล้านบาท โดยเมอืเปรยีบเทยีบช่วงของมูลค่ายุตธิรรม

ดงักล่าวกบัมลูค่าการขายหุน้สามญัของ TBANK ท ี158,371.28 ตามสมมตฐิานทว่ีาการขายดงักล่าวเกดิขนึ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 แลว้พบว่ามคีวามเหมาะสม โดยมมีลูค่าสาํหรบัการเขา้ทาํรายการอยู่ระหว่างชว่ง

ของมลูค่ายุตธิรรม ดงันัน การเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซงึหุน้สามญัของ TBANK เพอืเป็นส่วนหนึงของการ

ทํารายในครงันีมีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นของ TCAP ควรอนุมติัการขายหุ้น TBANK ให้กบั TMB 

เพอืเป็นส่วนหนึงของแผนการควบรวมกิจการในครงันี 

– มูลค่ายุตธิรรมของหุ้นสามญัของ TMB ตามวธิรีวมส่วนกจิการและวธิเีปรยีบเทยีบอตัราส่วนราคาต่อมูลค่า

ทางบญัชมีคี่าอยู่ระหว่าง 131,268.69 – 157,940.77 ล้านบาทหรอื คดิเป็น 0.93 – 1.12 เท่าของมลูค่าตาม

บญัชขีอง TMB ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ภายหลงัการปรบัปรุงด้วยมูลค่าเงนิทคีาดว่าจะได้รบัจากการ

เพมิทุนสําหรบัการเขา้ทํารายการในครงันีของ TMB ซงึเท่ากบั 141,278.91 ล้านบาท โดยเมอืเปรยีบเทยีบ

ช่วงของอตัราส่วนของมลูค่ายุตธิรรมต่อมูลค่าตามบญัชที ี0.93 – 1.12 เท่า ดงักล่าวกบัอตัราส่วน 1.10 เท่า

ของมลูค่าตามบญัชขีอง TMB ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ภายหลงัการปรบัปรุงดว้ยมลูค่าเงนิสดทคีาดว่าจะ

ไดร้บัจากการเพมิทุน ซงึเสมอืนเป็นราคาสําหรบัการเขา้ทาํรายการไดม้าซงึหุน้สามญัของ TMB โดยผูถ้ือหุน้

ของ TBANK ตามเกณฑ์ทใีชใ้นการกําหนดราคาซอืขายหุน้สามญัเพมิทุนของ TMB ตามมตคิณะกรรมการ

บรษิทัฯ ครงัท ี9/2562 วนัท ี7 สงิหาคม 2562 แล้วพบว่ามคีวามเหมาะสม ดงันัน การเขา้ทํารายการไดม้า

ซงึหุน้สามญัของ TMB เพอืเป็นส่วนหนึงของการทาํรายในครงันีมีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นของ TCAP 

ควรอนุมติัการเข้าซือหุ้นสามญัของ TMB เพอืเป็นส่วนหนึงของแผนการควบรวมกิจการในครงันี 

 

ตามบนัทกึขอ้ตกลงเกียวกบัการซอืขายหุน้ระหว่าง TCAP (ในฐานะผู้ซอื) และ BNS (ในฐานะผูข้าย) (“บนัทึก

ข้อตกลง”) ซึง TCAP จะซือหุ้นของบริษัทต่างๆ จาก BNS ภายหลงัจากการปรบัโครงสร้างกิจการ ทงันี ในการให้

ความเหน็ถึงความเหมาะสมด้านราคาของการซือหุน้สามญัของบรษิทัต่างๆ จาก BNS ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ ใน

ส่วนนี ทปีรกึษาฯ จะพจิารณาแยกเป็นกรณี ดงันี 

1. การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ THANI (ซงึจะถูกถอืหุ้นโดย SPV1) รวมถงึ MBK และ PRG 

ซึงเป็นบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นัน ทีปรึกษาฯ จะใช้วิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธี

เปรยีบเทยีบราคาตลาดของหุ้นสามญั โดยทปีรกึษาฯ จะทําการเก็บขอ้มูลราคาตลาดของหุ้นสามญัของ

บริษัทดงักล่าวทีทําการซือขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และทําการคํานวณราคาเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้น

สามญัของบรษิัทดงักล่าวยอ้นหลงั 1 เดอืน 3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน จากวนัท ี6 สงิหาคม 

2562 ซงึเป็นวนัก่อนวนัทคีณะกรรมการของบรษิทัฯ และ TMB มมีตใินการเขา้ทํารายการในครงันี 

ทงันี วธิกีารประเมนิมลูค่าดงักล่าวสอดคลอ้งกบัวธิกีารกําหนดราคาซือขายหุน้สามญัทงั 3 บรษิทั ซงึอา้งองิ

กับราคาตลาด ตามข้อมูลทีทีปรึกษาฯ ได้รับจากฝ่ายจดัการของบริษัทฯ อีกทงั ทีปรึกษาฯ ยังได้รบั

ขอ้จํากดัในการเขา้ถงึขอ้มลูด้านสมมติฐานทางการเงนิต่างๆ จงึพจิารณาเหน็ว่าวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด

จะสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของทงั 3 บริษัท สําหรบัการทํารายการปรบัโครงสร้างบนเหตุผลและเงอืนไข

ขา้งตน้ 

2. การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุน้สามญัของ SPV2 ทปีรกึษาฯ จะใชว้ธิมีลูค่าทางบญัช ีโดยอ้างองิจากงบ

การเงนิสําหรบังวดปี 2561 ของแต่ละบรษิัท ทงันี เนืองจากทปีรกึษาฯ ได้รบัขอ้มูลจากฝ่ายจดัการของ

บริษัทฯ ว่า บริษัทฯ จะดําเนินการให้ TGL TTD และ TMS ชําระบญัชเีพอืเลกิกิจการภายหลงัการปรบั

โครงสรา้งแลว้เสรจ็ ดงันัน วธิมีลูค่าทางบญัชจีงึมคีวามเหมาะสมสาํหรบัการใชป้ระเมนิมูลค่าหุน้สามญัของ

กิจการดงักล่าวในครงันี ในขณะท ีทปีรกึษาฯ มขีอ้จํากดัในการเขา้ถึงขอ้มูลด้านสมมติฐานทางการเงิน
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ต่างๆ ของ SEACON และ AJNMT ประกอบกบั TBANK มสีดัส่วนในทงั 2 บรษิทัทน้ีอยอย่างไม่มนัียสาํคญั 

จงึทําใหท้ปีรกึษาฯ พจิารณาว่าวธิมีูลค่าทางบญัช ีมคีวามเหมาะสมในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุน้

สามญัของทงั 2 บรษิัทเช่นเดียวกนั ทงันี ในส่วนของ SSV ปัจจุบนัมมีูลค่าทางบญัชตีิดลบ ทปีรกึษาจึง

พจิารณามูลค่าทางบญัชเีท่ากบัศูนยห์รอืไม่มมีูลค่าแม้ว่า SSV จะดําเนินธุรกจิต่อเนืองไปในอนาคต ทงันี 

SSV ไม่มนีโยบายในการขยายธุรกจิแต่อย่างใด 

3. การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TSAMC นัน ทีปรกึษาฯ ได้ทําการสมัภาษณ์ฝ่ายจดัการถงึ

แนวทางในการดําเนินธุรกจิของ TSAMC ภายหลงัจากการปรบัโครงสรา้ง โดยได้รบัขอ้มูลว่า TSAMC จะ

ไม่ดาํเนินการขยายธุรกจิต่อไปเพมิเตมิในอนาคต โดยจะดาํเนินงานเฉพาะบนสนิทรพัยแ์ละทรพัยากรต่างๆ 

ทมีใีนปัจจุบนั และอาจดาํเนินการชาํระบญัชเีพอืเลกิกจิการในอนาคต ดงันัน เนืองจากทปีรกึษาฯ พจิารณา

แล้วเห็นว่า TSAMC น่าจะไม่มกีารเติบโตทางธุรกิจในอนาคต จึงทําให้ทปีรกึษาฯ เลอืกใช้วธิมีูลค่าทาง

บญัชใีนการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TSAMC 

 

ทปีรกึษาฯ ได้ศกึษาและสามารถสรุปความเหมาะสมด้านราคาสําหรบัการซือหุน้สามญัของบรษิทัต่างๆ จาก 

BNS ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งกจิการ ดงันี 

บริษัท 
วิธีทีทีปรึกษาฯ ใช้ใน

การประเมินมูลคา่ 

มูลคา่หุ้นสามญั

ทีประเมินโดยที

ปรึกษาฯ 

(ล้านบาท) 

สดัส่วนการถือ

หุ้นทีแท้จริง

ของ BNS ผา่น 

TBANK (%) 

มูลค่าหุ้น

สามญัตาม

สดัส่วนทีที

ปรึกษาฯ 

ประเมิน 

(ล้านบาท) 

มูลคา่ทีบริษทัฯ 

จะรบัซือจาก 

BNS1  

(ล้านบาท) 

มูลค่าที BNS 

ไดร้บัจากการ

ปรบัโครงสร้าง

กิจการ1 

1.  การประเมินมูลคา่กลุม่ SPV1  

1.  บรษิทั ราชธานีลสิซงิ จํากดั (มหาชน) วธิเีปรยีบเทยีบราคา

ตลาดของหุน้สามญั 

24,819.71 –

27,196.34 

31.94% 7,927.77 –

8,686.90  

5,539.00 5,539.00 

รวมมูลคา่ SPV1 เทียบกบัมูลคา่ทีบริษทัฯ จะรบัซือจาก BNS ตามสดัส่วน 7,927.77 –

8,686.90 

5,539.00 5,539.00 

2.  การประเมินมูลคา่กลุม่ SPV2  

1. บรษิทั ซคีอน ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) วธิมีูลค่าทางบญัช ี 4,197.64 2.22% 93.27   

2. บรษิทั อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากดั วธิมีูลค่าทางบญัช ี 40,460.82 2.94% 1,189.54   

3. บรษิทั ธนชาตกรุ๊ป ลสีซงิ จํากดั วธิมีูลค่าทางบญัช ี 405.20 49.00% 198.46   

4. บรษิทั ธนชาต เทรนนิง แอนด ์ดเีวลลอปเมนท ์

จํากดั 

วธิมีูลค่าทางบญัช ี 37.95 49.00% 18.60   

5. บรษิทั รกัษาความปลอดภยั สคบิ เซอรว์สิ จํากดั วธิมีูลค่าทางบญัช ี 0.00 49.00% 0.00   

6. บรษิทั ธนชาต แมเนจเมน้ท์ แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั วธิมีูลค่าทางบญัช ี 9.77 49.00% 4.79   

รวมมูลคา่ SPV2 เทียบกบัมูลคา่ทีบริษทัฯ จะรบัซือจาก BNS ตามสดัส่วน 1,504.66 3,367.00 1,986.00 

3.  การประเมินมูลคา่อืนๆ ทีเกยีวขอ้งกบัการซือหุ้นสามญัของบริษทัต่างๆ จาก BNS ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ  

1. บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์ท ีเอส จํากดั วธิมีูลค่าทางบญัช ี 2,463.12 49.00% 1,206.93 1,207.00 1,207.00 

2.  บรษิทั เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) วธิเีปรยีบเทยีบราคา

ตลาดของหุน้สามญั 

35,607.50 –

38,471.23  

4.85% 1,726.96 –

1,865.85 

1,630.00 1,630.00 

3.  บรษิทั ปทุมไรซมลิ แอนด์ แกรนาร ีจํากดั 

(มหาชน) 

วธิเีปรยีบเทยีบราคา

ตลาดของหุน้สามญั 

7,620.00 –

8,018.96  

4.81% 366.52 –

385.71  

339.00 339.00 

รวมมูลค่าเทียบกบัมลูค่าทีบริษทัฯ จะรบัซือจาก BNS ตามสดัส่วน 3,300.41 – 

3,458.50  

3,176.00 3,176.00 
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บริษัท 
วิธีทีทีปรึกษาฯ ใช้ใน

การประเมินมูลคา่ 

มูลคา่หุ้นสามญั

ทีประเมินโดยที

ปรึกษาฯ 

(ล้านบาท) 

สดัส่วนการถือ

หุ้นทีแท้จริง

ของ BNS ผา่น 

TBANK (%) 

มูลค่าหุ้น

สามญัตาม

สดัส่วนทีที

ปรึกษาฯ 

ประเมิน 

(ล้านบาท) 

มูลคา่ทีบริษทัฯ 

จะรบัซือจาก 

BNS1  

(ล้านบาท) 

มูลค่าที BNS 

ไดร้บัจากการ

ปรบัโครงสร้าง

กิจการ1 

รวมมูลค่าทงัหมดตามขอ้ 1. – 3. เทียบกบัมูลคา่ทีบริษทัฯ จะรบัซือจาก BNS ตามสดัส่วน 12,732.85 – 

13,650.06 

12,082.002 10,701.00 

 

จากตารางขา้งต้น จะเห็นได้ว่ามูลค่าบรษิัทต่าง ๆ ทบีรษิัทฯ จะเข้าซอืทงัหมดจาก BNS ตามสดัส่วนท ีBNS 

ไดร้บัภายหลงัการปรบัโครงสรา้งกจิการซงึเป็นการเขา้ซอืแบบเหมาทงัหมด (Package) โดยทไีม่ได้แยกการซอืขายราย

บรษิัท มคีวามเหมาะสมเมอืเทยีบกบัมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของบรษิทัต่าง ๆ ดงักล่าวซงึมมีลูค่ารวมทงัสนิระหว่าง 

12,732.85 – 13,650.06 เมอืเปรยีบเทยีบกบัมูลค่าเขา้ซือรวมภายใต้สมมตฐิานการกําหนดราคา ณ 31 ธนัวาคม 2561 

12,082.00 บาท ดงันัน ทปีรกึษาฯ จงึเหน็ว่า มีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นของ TCAP ควรอนุมติัการเข้าซือหุ้นของ

บริษทัดงักล่าวจาก BNS  

 

สรปุความเหน็ของทีปรกึษาทางการเงินอิสระ 

การดําเนินการในครงันีของบรษิทัฯ เป็นไปเพอืประโยชน์ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีและผูเ้กยีวขอ้งทุกฝ่าย โดยการปรบั

โครงสร้างกิจการนันเป็นการดําเนินการเพอืบรรลุวตัถุประสงค์ตามเงอืนไขบงัคบัก่อนการรวมกิจการระหว่างทงัสอง

ธนาคารซงึมไิด้มวีตัถุประสงค์เพอืใหเ้กิดกําไรขาดทุนในกระบวนการซือขายเงินลงทุนเพอืปรบัโครงสร้างกิจการ โดย

บรษิัทฯ จะถอืหุ้นในบรษิทัต่าง ๆ จากทางอ้อมเป็นทางตรงทําใหส้ามารถบรหิารจดัการเงนิลงทุนได้คล่องตวัมากขนึใน

ฐานะ Holding Company และการได้มาหุน้สามญับางบรษิทัเพมิเตมิจาก BNS ยงัทาํใหบ้รษิทัฯ เพมิสดัส่วนการลงทุนใน

บรษิัทต่างๆ ซึงมศีกัยภาพและเป็นการใชป้ระโยชน์จากเงนิสดคงเหลอืจากการรวมกิจการ ทงันีภายหลงัการควบรวม

กจิการยงัก่อใหเ้กดิประโยชน์หรอื Synergy จากการรวมกจิการทงัสองธนาคารซงึเกดิประโยชน์ทางตรงต่อผูถ้ือหุน้ของ

ธนาคารทังสองแห่ง รวมถึงประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้ใช้บริการของธนาคารหลังการควบรวมกิจการทีจะได้รับการ

ตอบสนองทดีีขนึ อีกทงัประโยชน์ต่อเสถียรภาพโดยรวมของสถาบนัการเงนิเนืองจากการรวมกิจการทําให้ธนาคาร

ภายหลงัการควบรวมมขีนาดใหญ่ขนึและมกีารกระจายความเสยีงมากขนึ  

จากการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเขา้ทํารายการของ การปรบัโครงสร้างกิจการ การรวมกิจการ

ระหว่างสองธนาคาร และการไดม้าซงึหุน้สามญัของบรษิทัต่าง ๆ จาก BNS ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งกจิการ ประกอบ

กบัการพจิารณาความเหมาะสมด้านราคาแล้ว ทีปรึกษาเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและผู้ถือหุ้นของ TCAP ควร

อนุมติัการเขา้ทาํรายการต่างๆ ข้างต้น รวมถึงวาระต่าง ๆ ทีเกียวข้อง 

 

อย่างไรก็ตาม ราคาทบีรษิัทฯ เขา้ทํารายการ ณ วนัทเีข้าทํารายการอาจมคีวามแตกต่างจากราคาและมูลค่า

สมมตฐิาน ณ 31 ธนัวาคม 2561 ตามเกณฑ์การกําหนดราคาเพอืใชเ้ป็นประกอบการพจิารณาสาํหรบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

ทงันีผูถ้อืหุน้ควรพจิารณาความสมเหตุสมผลและความเหน็ของทปีรกึษาฯ ซงึอยู่บนสมมตฐิานว่า ขอ้มลู เอกสาร และร่าง

เอกสารทไีด้รบั การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและผูท้เีกยีวขอ้ง เป็นความจรงิ สมบูรณ์และถูกต้อง รวมทงัพจิารณาเงอืนไขและ

ข้อกําหนดของการเข้าทํารายการดงักล่าว ทีปรึกษาฯ พิจารณาว่า สมมติฐานทใีช้ในการจดัเตรียมประมาณการทาง

การเงนิมคีวามสมเหตุสมผล เป็นไปตามภาวะเศรษฐกจิและขอ้มูลทมีอียู่ในช่วงเวลาทศีกึษาเทา่นัน การเปลยีนแปลงใดๆ 

ทเีกดิขนึในอนาคตอาจจะเป็นปัจจยัทส่ีงผลกระทบต่อความเหน็ของทปีรกึษาฯ ทงันี การตดัสนิใจทจีะอนุมตัหิรอืไม่อนุมตัิ

การเขา้ทาํรายการในครงันีขนึอยู่กบัดลุยพนิิจของผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั 
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ส่วนท ี2 - หน้า 1 

ส่วนที 2 : แนวทางการปฏิบติังานและข้อมูลทีใช้ในการจดัทาํรายงาน 

 

 ทปีรกึษาฯ ไดพ้จิารณาและศกึษาขอ้มูลการเขา้ทาํรายการไดม้าซงึสนิทรพัย์ จากขอ้มลูทไีดร้บัจากบรษิทัฯ การ

สมัภาษณ์ฝ่ายบรหิาร และขอ้มูลทเีผยแพร่ต่อสาธารณชนทวัไป รวมถึงขอ้มูลอนืๆ ทเีกียวขอ้ง ซึงรวมถึง แต่ไม่จํากดั

เพยีง 

1. มติทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ TMB และสารสนเทศทีเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที

เกยีวขอ้งกบัรายการไดม้าจําหน่ายไปซงึสนิทรพัย ์และการปรบัโครงสรา้งกจิการ 

2. เอกสารของบรษิทัฯ และ บรษิทัภายใตก้ารปรบัโครงสรา้งกจิการ และไดม้าจาํหน่ายไป เช่น หนังสอืรบัรอง 

หนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบั และรายชอืผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 

3. งบการเงนิของบรษิทัฯ บรษิทัภายใต้การปรบัโครงสรา้งกจิการ และไดม้าจําหน่ายไป สําหรบังวดปีสนิสุด

วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 งวดปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2560 งวดปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 และ 

งวดไตรมาสหนึง สนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 

4. สรุปรายงานประเมนิทรพัย์สนิของผูป้ระเมนิทรพัยส์นิ 8 ราย 

5. การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของTBANK TMB และบุคคลทเีกยีวขอ้ง รวมถงึขอ้มลูการประมาณการทางการเงนิ 

และงบการเงนิซงึจดัทําขนึโดยฝ่ายจดัการ 

6. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ของบรษิทัฯ 

7. ขอ้มลูสถติจิากตลาดหลกัทรพัยฯ์ และภาวะอุตสาหกรรม 

  

 ความเห็นของทปีรกึษาฯ ตงัอยู่บนสมมตฐิานว่า ขอ้มูล และ/หรอื เอกสาร ซงึทปีรกึษาฯ ได้รบั ตลอดจนการ

สมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ และบุคคลทเีกยีวขอ้ง เป็นขอ้มูลทถีูกต้องและเป็นความจรงิ โดยทปีรกึษาฯ ได้พจิารณา

และศกึษาขอ้มลูดงักล่าวดว้ยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวชิาชพี นอกจากนี ทปีรกึษาฯ 

ถอืว่า สญัญาและขอ้ตกลงทางธุรกจิต่างๆ มผีลบงัคบัใช้และผูกพนัตามกฎหมาย และไม่มกีารเปลยีนแปลงเงอืนไข เพกิ

ถอน หรอื ยกเลกิ รวมถึงไม่มเีหตุการณ์หรอืเงอืนไขใดๆ ทอีาจจะส่งผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อการเขา้ทํารายการ

ไดม้าซงึสนิทรพัย ์ในครงันี  

 ดงันัน หากขอ้มลู และ/หรอื เอกสาร ซงึทปีรกึษาฯ ไดร้บั ไม่ถูกตอ้ง และ/หรอื ไม่เป็นความจรงิ หรอื สญัญาและ

ขอ้ตกลงทางธุรกจิต่างๆ ไม่มผีลบงัคบัใช ้และ/หรอื ไม่ผูกพนัตามกฎหมาย และ/หรอื มกีารเปลียนแปลงเงอืนไข เพกิถอน 

หรอื ยกเลกิ และ/หรอื มเีหตุการณ์หรอืเงอืนไขใดๆ ทอีาจจะส่งผลกระทบอย่างมนัียสําคญัต่อการเขา้ทํารายการ กอ็าจ

ส่งผลต่อความเหน็ของทปีรกึษาฯ ซงึทปีรกึษาฯ ไม่สามารถใหค้วามเห็นต่อผลกระทบดงักล่าวต่อบรษิัทฯ และผูถ้ือหุ้น

ของบรษิทัฯ ได ้

 ความเห็นของทปีรกึษาฯ จดัทําขนึภายใต้ขอ้มูลซึงทปีรกึษาฯ ได้รบั รวมถึงภาวะอุตสาหกรรม เงอืนไขทาง

เศรษฐกจิ และปัจจยัอนืๆ ทเีกดิขนึในระหว่างการจดัทํา ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงอย่างมนัียสําคญัในภายหลงั และอาจ

ส่งผลกระทบต่อความเหน็ของทปีรกึษาฯ โดยทปีรกึษาฯ ไม่มภีาระผกูพนัในการปรบัปรุงความเหน็ของรายงานความเหน็

ของทปีรกึษาฯ ฉบบันี 

 รายงานความเหน็ของทปีรกึษาฯ ฉบบันี จดัทําขนึเพอืใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใช้พจิารณาประกอบการตดัสนิใจ

ลงมตกิารเขา้ทํารายการ ซงึการตดัสนิใจอนุมตัิหรอืไม่อนุมตัิการเขา้ทําการปรบัโครงสรา้งกจิและการควบรวมกจิการใน

ครงันี ขนึอยู่กบัดุลยพนิิจของผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ เป็นสําคญั ทงันี ผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ ควรศกึษาขอ้มลูในเอกสารต่างๆ 

ทแีนบมาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ ในครงันี ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัก่อนทําการลงมติ 

เพอืทจีะไดพ้จิารณาลงมตไิดอ้ย่างเหมาะสม ทงันี รายงานความเหน็ของทปีรกึษาฯ มไิดเ้ป็นการรบัรองผลสําเร็จของการ
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เขา้ทํารายการต่างๆ รวมถงึผลกระทบทอีาจเกดิขนึ และทปีรกึษาฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบต่อผลกระทบใดๆ ทอีาจเกดิขนึ

จากการเขา้ทํารายการดงักล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 
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ส่วนที 3 : ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 

 

3.1 วตัถปุระสงคข์องรายการและทีมาของรายการ  

ด้วย (ก) บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) (“ทุนธนชาต” หรอื “TCAP” หรอื “บริษทัฯ”) และ The Bank of 

Nova Scotia และ (ข) ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย” หรอื “TMB”) ไดม้กีารดําเนินการโดย

สมคัรใจในอนัทีจะรวมกิจการของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) และธนาคารทหารไทยเขา้

ดว้ยกนัตามนโยบายทรีฐัใหก้ารสนับสนุน ซงึรวมถงึการจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามมาตรการทเีกยีวขอ้งกบัการ

ดําเนินการดงักล่าว โดยการรวมกิจการของธนาคารทงัสองแห่งจะทําให้เกิดธนาคารพาณิชย์ทีมีขนาดใหญ่ขนึ เพมิ

ศกัยภาพการแขง่ขนัในภาคธุรกจิทางการเงนิ ลดต้นทุนในการบรหิารจดัการ สรา้งประสทิธภิาพในการนําเสนอผลติภณัฑ์

และบรกิารให้กบัลูกค้าได้ครอบคลุมมากยงิขนึ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดขีนึ และสามารถสนับสนุนการ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึงจะเพมิความมนัคงและเสถียรภาพให้แก่ระบบสถาบนัการเงนิ 

รวมทงัเป็นการเพมิความเชอืมนัของภาคประชาชนทมีีต่อระบบสถาบนัการเงนิไทย โดยธนาคารทจีะเกิดจากการรวม

กจิการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย (“Merged Bank”) จะมผีูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื ING Bank N.V. (“ING”) 

ทุนธนชาต และกระทรวงการคลงั  

การรวมกิจการจะทําให้ Merged Bank มีขนาดและศกัยภาพทางธุรกิจเพมิขนึอย่างมีนัยสําคญั มุ่งสู่การเป็น

ธนาคารชนันําขนาดใหญ่ของประเทศ โดยภายหลังการรวมกิจการ Merged Bank จะมีสินทรพัย์รวมอยู่ทปีระมาณ  

1.9 ลา้นล้านบาท ฐานลูกคา้กว่า 10 ลา้นราย และมขีนาดใหญ่เป็นลําดบัทหีกในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยไ์ทย  

ธุรกจิของธนาคารทงัสองแห่งมจีุดแขง็ซงึส่งเสรมิกนั กล่าวคอื ธนาคารทหารไทยมจีุดเด่นในการระดมเงนิฝากดว้ย

กลยุทธ์ด้านเงนิฝากโดยการนําเสนอผลติภณัฑ์เงนิฝากทแีตกต่างจากผลติภณัฑแ์บบดงัเดมิ ขณะทธีนาคารธนชาตเป็น

ผู้นําด้านสินเชือรายย่อย โดยเฉพาะสินเชือเพือการเช่าซือรถยนต์ ดังนัน การรวมกิจการจึงช่วยเพิมศักยภาพ 

ในการระดมเงินฝากจากฐานลูกค้าทีเพิมขนึ และสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างสินเชือได้เป็นอย่างดี โดยจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ในการดาํเนินธุรกจิใน 3 ดา้นหลกั ๆ ดงันี 

 ประโยชน์ด้านงบดุล : การรวมกิจการจะทําให้มูลค่าของกิจการเพมิขนึจากการมงีบดุลทีเหมาะสม (Balance 

Sheet Optimization) ผ่านการใช้สินทรัพย์และการจัดหาเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้มีโอกาสได้รับอัตรา

ผลตอบแทนจากสนิทรพัยท์สีงูขนึและตน้ทุนในการจดัหาเงนิทุนทลีดลง 

 ประโยชน์ดา้นตน้ทุน : การรวมกจิการจะทาํใหไ้ดป้ระโยชน์จากขนาดกจิการทใีหญ่ขนึ (Scale) โดยเฉพาะอย่าง

ยิงจากการรวมกันของหน่วยงานสนับสนุนทีสําคัญ เช่น การลงทุนในโครงสร้างพืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการตลาด 

 ประโยชน์ดา้นรายได ้: การรวมกจิการจะทาํใหฐ้านลูกคา้เพมิขนึกว่าเทา่ตวั ช่วยเพมิศกัยภาพในการสรา้งรายได ้

อีกทงัการดําเนินงานร่วมกันจะทําให้มปีระสิทธภิาพในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงนิให้กับลูกค้าได้

ครอบคลุมยงิขนึ รวมถึงความสามารถในการนําเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ ๆ  

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

4) ธนาคารทหารไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Non-binding Memorandum of 

Understanding) เกียวกบัการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกบัธนาคารทหารไทย เมอืวนัท ี26 กุมภาพนัธ์ 2562  

ทผี่านมา เพอืกําหนดกรอบความเขา้ใจและหลกัการสาํหรบัการเจรจาร่วมกนัต่อไปเกียวกบัการดาํเนินการต่าง ๆ ระหว่าง
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คู่สญัญา โดยมวีตัถุประสงค์ในการรวมกจิการระหว่างธนาคารธนชาตกบัธนาคารทหารไทยเพอืร่วมดําเนินธุรกจิธนาคาร

พาณิชยท์มีขีนาดใหญ่ขนึและแขง็แกร่งยงิกว่าเดมิ  

ทงันีการรวมกจิการระหว่าง TBANK กบั TMB แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ 

1) การดําเนินการก่อนการรวมกิจการ เป็นการปรบัโครงสร้างธุรกจิของ TBANK โดยการเสนอขายหุน้สามญั

ทงัหมดทถีอือยู่ในบรษิทัย่อยและบรษิทัอนืบางบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ TBANK ทุกรายตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

2) การดําเนินการตามแผนการรวมกจิการ ซงึประกอบด้วย 1) TMB เสนอซอืหุน้สามญัของ TBANK จากผูถ้อื

หุน้ของ TBANK ทุกราย 2) TMB เสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ของ TBANK ทุกราย และ 3) การโอนกจิการ

ของ TBANK ใหแ้ก่ TMB 

 

 โดยการรวมกจิการระหว่าง TBANK กบั TMB ทงั 2 ช่วงขา้งต้น มรีายละเอยีดดงันี 

 
1)  การดาํเนินการก่อนการรวมกิจการ 

 ก่อนการรวมกิจการ ทุนธนชาตและธนาคารธนชาตจะดําเนินการปรบัโครงสร้างธุรกิจของทุนธนชาตและ 

ธนาคารธนชาต (“การปรบัโครงสร้างฯ”) เพอืเสรมิบทบาทการดาํเนินธุรกจิ Holding Company ทปีระกอบธุรกจิทางการ

เงินของทุนธนชาตให้แข็งแกร่งยิงขนึ โดยการลดขนาดกิจการของธนาคารธนชาตลงให้มีขนาดกิจการใกล้เคียงกบั

ธนาคารทหารไทย (ภายหลงัจากธนาคารทหารไทยดําเนินการเพมิทุนเพอืจดัหาเงนิทุนมาใช้ในการดําเนินการตาม

แผนงานในครงันี) เพอืความเหมาะสมในการรวมกจิการ โดยธนาคารธนชาตจะขายหุน้สามญัทงัหมดทถีืออยู่ในบริษัท

ย่อยและบรษิทัอนืบางบรษิทั (รวมเรยีกว่า “บริษทัย่อยและบริษทัอืน”) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายตาม

สดัส่วนการถือหุ้น โดยจะทําการเสนอขายหุ้นของบรษิัทย่อยและบรษิัทอืนให้แก่ (ก) ทุนธนชาต ซึงเป็นผู้ถือหุ้นของ

ธนาคารธนชาตในสดัส่วนรอ้ยละ 50.96 (ข) Scotia Netherlands Holdings B.V. (“BNS”) ซงึเป็นผูถ้อืหุน้ของธนาคารธน

ชาตในสดัส่วนรอ้ยละ 49.00 และ (ค) ผูถ้อืหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาต (โดย ณ วนัท ี4 เมษายน 2562 ผูถ้อืหุ้นราย

ย่อยของธนาคารธนชาตมีจํานวน 743 ราย) ซึงถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.04 ของหุ้นทีจําหน่ายได้แล้ว

ทงัหมดของธนาคารธนชาต เพอืเป็นการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายของธนาคารธนชาตอย่างเท่าเทยีมกนั 

ทงันี ในการปรบัโครงสร้างฯ ธนาคารธนชาตจะทําการขายหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทอืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ

ธนาคารธนชาตทุกรายตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยมรีายละเอยีด ดงันี  

1. หุน้สามญัของบรษิทั ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) (“ธนชาตประกนัภยั” หรอื “TNI”) จํานวน 

492,999,434 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของ 

ธนชาตประกนัภยั 

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

1,659,999,930 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของ 

บล.ธนชาต 

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

199,999,997 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ทงัหมดของ บบส.ทเีอส  
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4. หุ้นสามัญของบริษัท ราชธานีลิสซิง จํากัด (มหาชน) (“ราชธานี” หรือ “THANI”) จํานวน 

2,460,861,562 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 65.18 ของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของราชธานี 

โดยธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุน้ของราชธานีทธีนาคารธนชาตถอือยู่ใหแ้ก่  

4.1 นิตบิุคคลทธีนาคารธนชาตจะจดัตงัขนึลําดบัท ี1 (“SPV1”) ซงึธนาคารธนชาตจะเป็นผูจ้ดัตงั

ขนึด้วยทุนจดทะเบยีนจํานวน 1 ล้านบาท มูลค่าทตีราไว้หุ้นละ 10.00 บาท แบ่งออกเป็น 

100,000 หุ้น และธนาคารธนชาตจะถอืหุน้ใน SPV1 ในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวน

หุ้นทังหมดของ SPV1 ซึงธนาคารธนชาตจะขายหุ้นของราชธานีให้แก่ SPV1 จํานวน 

2,459,878,098 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 65.16 ของจํานวนหุน้ทจีําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของ

ราชธานี (หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.96 ของจํานวนหุ้นทงัหมดทธีนาคารธนชาตถอืในราชธานีที

รอ้ยละ 65.18) ซงึเป็นสดัส่วนเช่นเดยีวกบัททีุนธนชาต และ BNS ถอืหุน้ในธนาคารธนชาต 

และ  

4.2 ทุนธนชาตผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” 

จํานวน 983,464 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.026 ของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ

ราชธานี 

ทงันี ก่อนการเขา้ซือหุ้นราชธานีของ SPV1 ธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นของ SPV1 ทงัจํานวน

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของธนาคารธนชาต ซงึไดแ้ก ่ทุนธนชาตและ BNS ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.98 และ

ร้อยละ 49.02 ของจํานวนหุ้นทังหมดของ SPV1 ตามลําดับ ซึงเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในทํานอง

เดียวกบัททีุนธนชาต และ BNS ถือหุ้นในธนาคารธนชาต จากนัน SPV1 จะเพมิทุนและเสนอขายหุน้

เพมิทุนให้แก่ทุนธนชาตและ BNS ตามสดัส่วนการถือหุ้นเพอืเป็นเงนิทุนในการซือหุ้นราชธานี และ

ธนาคารธนชาตจะทําการเสนอขายหุ้นทถีอือยู่ในราชธานีใหแ้ก่ SPV1 ต่อไป โดยแสดงตามแผนภาพ

ดงันี 

 
ทมีา : บรษิทัฯ 
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นอกจากนี ภายหลงัจากการปรบัโครงสร้างฯ การขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตและการซือหุ้น

สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทยแล้วเสร็จ ทุนธนชาตจะเข้าซือหุ้นของ SPV1 จาก BNS ใน

สดัส่วนร้อยละ 49.02 ของจํานวนหุ้นทงัหมดของ SPV1 ทงันี การเข้าซือหุ้นของ SPV1 จาก BNS 

ดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึงของการปรบัโครงสรา้งฯ และไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึงของการรวมกจิการระหว่าง

ธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยแต่อย่างใด  

อนึง เนืองจากหุน้สามญัของราชธานีเป็นหลกัทรพัยท์จีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) การปรบัโครงสรา้งฯ รวมถงึการเขา้ซอืหุน้ SPV1 ตามลําดบัขา้งตน้ อาจส่งผล

ให้ทุนธนชาตหรือ SPV1 มีหน้าทตี้องทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทงัหมดของราชธานีตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท ีทจ. 12/2554 เรือง หลกัเกณฑ์ เงอืนไข และวิธีการในการเขา้ถือ

หลกัทรพัย์เพอืครอบงํากิจการ (รวมทงัทมีกีารแก้ไขเพมิเตมิ) อย่างไรก็ด ีการปรบัโครงสร้างฯ และ

การเขา้ซือหุ้นดงักล่าวไม่ได้มวีตัถุประสงค์ทจีะเปลียนแปลงอํานาจการควบคุมในราชธานี กล่าวคอื 

ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ และการเขา้ซอืหุน้ดงักล่าว ทุนธนชาตจะยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้ใน SPV1 เกนิ

กว่ารอ้ยละ 50.00 ของจํานวนหุน้ทงัหมดของ SPV1 ในทํานองเดยีวกบัสดัส่วนททีุนธนชาตถอือยู่ใน

ธนาคารธนชาตในปัจจุบนัซึงเกินกว่าร้อยละ 50.00 ของจํานวนหุ้นทจีําหน่ายได้แล้วทงัหมดของ

ธนาคารธนชาต โดย SPV1 จะเป็นผู้ถือหุ้นทถีอืหุ้นราชธานีในสดัส่วนร้อยละ 65.16 และทุนธนชาต

เพอืเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตจะถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 0.026 รวมคดิเป็น

สดัส่วนร้อยละ 65.18 ของจํานวนหุน้ทจีําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของราชธานี ซึงเท่ากบัทธีนาคารธนชา

ตถอืหุน้ในราชธานีก่อนการปรบัโครงสรา้งฯ ทงันี ทุนธนชาตและ/หรอื SPV1 จะดาํเนินการขอผ่อนผนั

หน้าทีในการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทังหมดของราชธานีจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) ต่อไป  

5. หุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (“เอ็มบีเค” หรือ “MBK”) จํานวนรวมทังสิน 

167,797,300 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 9.90 ของจํานวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของเอม็บเีค  

โดยก่อนวนัททีาํรายการรวมกจิการ ธนชาตประกนัภยั และ บล.ธนชาต จะขายหุน้สามญัของเอม็บเีค 

จํานวน 34,365,000 หุน้ และ 75,603,000 หุน้ หรอืคดิเป็นร้อยละ 2.03 และ รอ้ยละ 4.46 ของจาํนวน

หุน้ทจีําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของเอ็มบเีค ตามลําดบั ใหแ้ก่ธนาคารธนชาต จากนันในวนัททีํารายการ

ธนาคารธนชาตจะขายหุ้นสามัญของเอ็มบีเคทีธนาคารธนชาตซือจากธนชาตประกันภัยและ  

บล.ธนชาต รวมทงัหุ้นทธีนาคารธนชาตถืออยู่ก่อนจํานวน 57,829,300 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

3.41 ของจํานวนหุ้นทจีําหน่ายได้แล้วทงัหมดของเอ็มบเีคให้แก่ผู้ถือหุน้ของธนาคารธนชาตทุกราย

ตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

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

จํานวนรวมทังสิน 58,844,130 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.81 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้ว

ทงัหมดของปทุมไรซมลิ  

โดยก่อนวันทีทํารายการรวมกิจการ ธนชาตประกันภัย และ บล.ธนชาตจะขายหุ้นสามัญของ 

ปทุมไรซมลิ จาํนวน 12,800,000 หุน้ และ 26,424,130 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.13 และ รอ้ยละ 4.40 

ของจํานวนหุ้นทจีําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของปทุมไรซมลิตามลําดบั ใหแ้ก่ธนาคารธนชาต จากนันใน

วนัททีํารายการ ธนาคารธนชาตจะขายหุ้นสามญัของปทุมไรซมลิทธีนาคารธนชาตซือจากธนชาต 
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ประกนัภยั และ บล.ธนชาต รวมทงัหุน้ทธีนาคารธนชาตถอือยู่ก่อน จํานวน 19,620,000 หุน้ คดิเป็น

สัดส่วนร้อยละ 3.27 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของปทุมไรซมิลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ

ธนาคารธนชาตทุกรายตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

7. หุ้นสามญัของนิติบุคคลทธีนาคารธนชาตจะจดัตงัขนึลําดบัท ี2 (“SPV2”) ซงึธนาคารธนชาตจะเป็น 

ผู้ถือหุ้นใน SPV2 ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทงัหมดของ SPV2 โดยก่อนวันทีทํา

รายการรวมกิจการ ธนาคารธนชาตจะเพมิทุนใน SPV2 และเสนอขายหุน้ของบรษิทัดงัต่อไปนีใหแ้ก่ 

SPV2  

7.1. หุ้นสามญัของบริษัท ซีคอน ดเีวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“ซีคอน” หรอื “SEACON”) 

จํานวน 260,284 หุ้น คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.53 ของจํานวนหุ้นทจีําหน่ายได้แล้วทงัหมด

ของซคีอน 

7.2. หุ้นสามัญของบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด (“อายิโนะโมะโต๊ะ” หรือ 

“AJNMT”) จํานวน 477,816 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.00 ของจํานวนหุ้นทงัหมดของ 

อายโินะโมะโต๊ะ 

7.3. หุ้นสามญัของบรษิทั ธนชาตกรุ๊ป ลสีซิง จํากดั (“ธนชาตกรุป๊ลีสซิง” หรอื “TGL”) จํานวน 

35,999,994 หุ้น หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ทงัหมดของธนชาตกรุ๊ป 

ลสีซงิ  

7.4. หุน้สามญัของบรษิทั ธนชาต เทรนนิง แอนด ์ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (“ธนชาตเทรนนิง” หรอื 

“TTD”) จํานวน 499,993 หุน้ หรอืคดิสดัส่วนเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทงัหมดของ 

ธนชาตเทรนนิง  

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

“SSV”) จํานวน 99,998 หุ้น หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทงัหมดของ 

สคบิเซอร์วสิ  

7.6. หุ้นสามญัของบรษิัท ธนชาต แมเนจเมน้ท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากดั (“ธนชาตแมเนจเม้นท์” 

หรอื “TMS”) จาํนวน 599,993 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทงัหมด

ของธนชาตแมเนจเมน้ท ์

อนึง เนืองจากบริษัทตามข้อ 7.1 - 7.6 บางแห่งมีข้อห้ามหรือข้อจํากัดการโอนหุ้นตามทีระบุใน

ขอ้บงัคบับรษิทัฯ หรอืเป็นไปตามเงอืนไขในสญัญา หรอืบรษิทับางแห่งไม่มคีวามประสงคท์จีะกระจาย

หุ้นไปยังบุคคลภายนอก ธนาคารธนชาตจึงมีความจําเป็นต้องจัดตัง SPV2 ซึงเป็นนิติบุคคลท ี

ธนาคารธนชาตจะเป็นผูถ้ือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ทงันี ภายหลงัการจดทะเบยีนจดัตงั SPV2 

ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุน้ SPV2 จะ

เพิมทุนและเสนอขายหุ้นเพมิทุนให้แก่ธนาคารธนชาต เพือเป็นเงนิทุนในการเข้าซือหุ้นของบรษิัท

ดงักล่าว จากนัน SPV2 จะเขา้ซือหุน้ของบรษิัทดงักล่าวจากธนาคารธนชาต และธนาคารธนชาตจะ

ขายหุ้นของ SPV2 ทถีืออยู่ทงัหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของธนาคารธนชาตตามสดัส่วนการถือหุ้น  

โดยแสดงตามแผนภาพดงันี 
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         ทมีา : บรษิทัฯ 

ดงันัน โครงสรา้งการถอืหุน้ของธนาคารธนชาตหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ จะเป็นดงัน ี

 
    ทมีา : บรษิทัฯ 

ทงันี การปรบัโครงสรา้งฯ จะต้องดําเนินการให้แล้วเสรจ็ก่อนทธีนาคารทหารไทยจะทําการเสนอซอืหุน้สามญั

ของธนาคารธนชาตจากผู้ถอืหุน้ของธนาคารธนชาตทุกราย และเสนอขายหุ้นสามญัเพมิทุนให้แก่ผูถ้ือหุน้ของธนาคาร 

ธนชาตทุกราย โดยในเบอืงต้น มกีําหนดการสําหรบัการซอืขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาตและการซอืขายหุน้สามญั

เพมิทุนของธนาคารทหารไทยดงักล่าวภายในเดอืนธนัวาคม 2562 (“วนัทีทาํรายการ”) และเพอืให้การปรบัโครงสรา้งฯ 

แลว้เสร็จไดก้่อนหรอืภายในวนัททีาํรายการ ธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุน้บรษิทัยอ่ยและบรษิทัอนืในส่วนทจีะเสนอขาย

ให้แก่ผูถ้ือหุน้รายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาตใหแ้ก่ทุนธนชาต ผ่านบญัช ี“ทุนธนชาตเพอืเสนอขายต่อผู้ถอืหุน้ราย

ย่อยของธนาคารธนชาต” เพอืใหทุ้นธนชาตทําการเสนอขายหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิัทอนืจํานวนดงักล่าวใหแ้ก่ผู้ถือ
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หุน้รายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตามสดัส่วนการถอืหุน้ในภายหลงั โดยทุนธนชาตจะเรมิกระบวนการเปิดให้ผู้ถือ

หุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตจองซือหุน้ของบรษิทัย่อยและบริษทัอืนภายหลงัจากการขายหุน้สามญัของธนาคารธน

ชาตและการซอืหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทยเสรจ็สมบูรณ์โดยเรว็ต่อไป  

2)  การดาํเนินการตามแผนการรวมกิจการ 

ภายหลงัจากททีุนธนชาตและธนาคารธนชาตดําเนินการปรบัโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ จะเขา้สู่กระบวนการรวม

กจิการ (“การรวมกิจการฯ”) โดยมขีนัตอนทสีําคญั ดงันี 

2.1) ธนาคารทหารไทยเสนอซือหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย 

ภายหลงัจากทเีงอืนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาซอืขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตสําเร็จลง ซึงรวมถึงการปรบั

โครงสรา้งฯ เสร็จสนิ และโครงการซือหุ้นเพอืการโอนและรบัโอนกจิการทงัหมดของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหาร

ไทย (Integration Plan) (“โครงการการรวมกิจการ”) ได้รบัความเหน็ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ธนาคาร 

ทหารไทยตกลงจะเสนอซือหุน้สามญัของธนาคารธนชาตจากผูถ้อืหุน้ของธนาคารธนชาตสองราย โดยทุนธนชาตจะขาย

หุน้สามญัของธนาคารธนชาตทถีอือยู่ทงัหมดจาํนวน 3,090,699,234 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50.96 ของจํานวนหุน้ที

จําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของธนาคารธนชาตใหแ้ก่ธนาคารทหารไทย (“การขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต”) ทงันี 

ตามขอ้กําหนดในสญัญาซอืขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาต BNS ตกลงจะขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาตทถีืออยู่

ทงัหมดจํานวน 2,971,739,163 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 49.00 ของจํานวนหุน้ทจีําหน่ายได้แล้วทงัหมดของธนาคาร 

ธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทยด้วยเช่นกัน นอกจากการซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทงัสองรายตามสญัญาข้างต้น  

ธนาคารทหารไทยจะดําเนินการเพอืเสนอซอืหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตทเีหลอืทงัหมดจาํนวนรวมไม่เกนิ 2,423,773 

หุน้ (ซงึคดิเป็นรอ้ยละ 0.04 ของหุน้ทจีําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของธนาคารธนชาต) จากผู้ถอืหุน้รายย่อยอนืของธนาคาร 

ธนชาตทุกรายดว้ย  

ทังนี ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ ธนาคารธนชาตจะยังคงมีบริษัทย่อยจํานวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนธนชาต จํากดั (“บลจ.ธนชาต” หรอื “TFUND”) และบรษิทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั (“ธนชาต

โบรกเกอร”์ หรอื “TBROKE”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 75.00 และ 100.00 ตามลําดบั  

อย่างไรก็ด ีในส่วนของ บลจ.ธนชาต นัน คู่สญัญาได้ตกลงกนัไว้ภายใต้สญัญาซือขายหุน้สามญัของธนาคาร 

ธนชาตใหธ้นาคารธนชาตดาํเนินการขายหุน้ทธีนาคารธนชาตถอือยู่ใน บลจ. ธนชาต ทงัหมดคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 75.00 

ของหุน้ทงัหมดของ บลจ. ธนชาต ใหแ้ก่บุคคลภายนอก ภายหลงัจากการซอืขายหุน้ของธนาคารธนชาตภายใตส้ญัญาซอื

ขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาตแล้วเสรจ็ สําหรบัหุ้นของธนชาตโบรกเกอร์นัน ณ วนัทขีองเอกสารฉบบันี คู่สญัญายงั

ไม่มเีจตนาทจีะขายหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลภายนอก 

โครงสร้างการถือหุ้นของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตก่อนและหลังการขายหุ้นสามัญของ 

ธนาคารธนชาต (ภายใตส้มมตฐิานว่าผูถ้อืหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตกลงขายหุน้ทถีอือยู่ทงัหมดในธนาคาร

ธนชาตใหแ้ก่ธนาคารทหารไทย) จะเป็นดงันี 

 

  

 

 



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

ส่วนท ี3 - หน้า 8 

ภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของ TMB และ TBANK ก่อนและหลงัการขายหุ้นสามญัของ TBANK 

 
ทมีา : บรษิทัฯ 

 

 



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

ส่วนท ี3 - หน้า 9 

ในการนี ธนาคารทหารไทยจะจดัหาเงนิทุนเพอืใชใ้นการซอืหุน้สามญัของธนาคารธนชาตเป็นจาํนวนรวมทงัสนิ

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

ล้านบาท ซึงเงินสดส่วนเกินนีจะยงัคงอยู่ในธนาคารธนชาตภายหลงัจากทธีนาคารทหารไทยได้มาซึงหุ้นสามญัของ

ธนาคารธนชาต) โดย  

(ก) การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนเพอืรองรบัการใชส้ทิธใินการซอืหุน้สามญัเพมิทุนตามใบแสดง

สิทธิในการซือหุ้นเพมิทุนทีโอนสิทธิได้ (“TSR”) ทีธนาคารทหารไทยจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

ธนาคารทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยมคีวามประสงค์ทจีะระดมทุนผ่าน TSR เป็นจํานวนไม่เกิน 

42,500,000,000 บาท 

(ข) การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนเพอืเสนอขายต่อ (ก) บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) 

โดยธนาคารทหารไทยคาดว่าจะได้รบัเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพมิทุนดงักล่าวเป็น

จํานวนไม่เกิน 6,400,000,000 บาท และ (ข) ผู้ถือหุ้นเดมิของธนาคารธนชาตทุกราย โดยธนาคาร

ทหารไทยคาดว่าจะไดร้บัเงนิจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนดงักล่าวเป็นจํานวนประมาณ 

57,635,000,000 บาท 

(ค) การออกและเสนอขายตราสารทางการเงินทนีับเป็นเงินกองทุนชนัท ี1 (Additional Tier 1) ให้แก่ 

ผูล้งทุนสถาบนัต่างประเทศ จาํนวนประมาณ 9,600,000,000 – 16,000,000,000 บาท 

(ง) การเสนอขายตราสารด้อยสิทธิทสีามารถนับเป็นเงินกองทุนชันท ี2 (Tier 2 Subordinated Debt ) 

ใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั (Institutional Investor) และผูล้งทุนรายใหญ่ (High Net Worth) จาํนวนประมาณ 

15,000,000,000 บาท 

(จ) เ งินสดส่ วนเกินจากการปรับโครงสร้างของธนาคารธนชาตประมาณ 20,000,000,000 – 

30,000,000,000 บาท ซงึเงนิสดส่วนเกนินีจะยงัคงอยู่ในธนาคารธนชาตทธีนาคารทหารไทยจะซอืหุน้

มาดว้ย 

(ฉ) การใช้ตราสารหนีระยะสันและสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารทหารไทยจํานวนไม่เกิน 

20,000,000,000 บาท ซงึจะใชก้ต็่อเมอืเงนิทุนจาก (ก) – (จ) ไม่เพยีงพอต่อการเขา้ทาํรายการ 

นอกจากนี ภายใตค้วามสําเรจ็จากการทธีนาคารทหารไทยซอืขายหุน้สามญัธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย

จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพมิทุนให้แก่ผู้บรหิารและพนักงานของธนาคารทหารไทยและบริษัทย่อยของธนาคาร 

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

200,000,000 หุน้ ซงึคดิเป็นอตัราส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 0.19 ของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของธนาคารทหารไทย 

(ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุคคลในวงจํากัด และ (3) ผู้ถือหุ้นของธนาคาร 

ธนชาตทุกราย)  
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2.2) ธนาคารทหารไทยเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย 

ภายหลังการปรบัโครงสร้างฯ เสร็จสิน นอกเหนือจากธนาคารทหารไทยจะเสนอซือหุ้นสามัญของธนาคาร 

ธนชาตจากผู้ถือหุน้ของธนาคารธนชาตทุกรายแล้ว ธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหาร

ไทยจาํนวนไม่เกนิ 27,622,837,416 หุน้ มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.95 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของธนาคารธนชาตทุกราย  

อนึง ผูถ้อืหุน้เดมิของธนาคารธนชาตแต่ละกลุ่ม (ทุนธนชาต, BNS, ทุนธนชาตเพอืเสนอขายต่อผูถ้อืหุน้รายย่อย

ของธนาคารธนชาตในภายหลงั) จะสามารถใชส้ทิธซิือหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทย ไดเ้ป็นจํานวนไม่เกนิกว่า

ทจีาํนวนทไีดก้ําหนดไวใ้นตารางดา้นล่าง ถงึแมว่้าผูถ้อืหุน้เดมิของธนาคารธนชาตรายใดไมไ่ดใ้ชส้ทิธซิือหุน้สามญัเพมิทนุ

ตามสดัส่วนทผีูถ้อืหุน้รายนันไดร้บัจดัสรรเตม็จํานวน หรอืไม่ไดใ้ชส้ทิธเิลย เป็นผลใหม้หีุน้สามญัเพมิทุนทเีสนอขายใหแ้ก่ 

ผู้ถือหุ้นเดมิของธนาคารธนชาตเหลอื ธนาคารทหารไทยกจ็ะไม่จดัสรรหุน้สามญัส่วนทีเหลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิม

ของธนาคารธนชาตรายอืนแต่อย่างใด ทงันี ในส่วนของการจดัสรรหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาตโดยทุน

ธนชาต หากมหีุน้คงเหลอืจากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายย่อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ ทุนธนชาตจะจดัสรรหุน้ใหก้บัผู้

ถอืหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาตทแีสดงความจาํนงขอใชส้ทิธจิองซอืหุน้เกนิสดัส่วนการถอืหุน้ (pro rata) อย่างไรกต็าม  

หากยงัคงมหีุน้ของธนาคารทหารไทยคงเหลอืจากการจดัสรร ทุนธนชาตอาจมคีวามจาํเป็นตอ้งถอืครองหุน้ดงักล่าวไวเ้อง 

ทงันี ตามทกีําหนดในสญัญาซอืขายหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทย ธนาคารทหารไทยตกลงจะจดัสรร

หุน้สามญัเพมิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของธนาคารธนชาตแต่ละรายในอตัราส่วนดงัต่อไปนี  

ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต จาํนวนหุ้นทีจดัสรร 

ทนุธนชาต ไม่เกิน 21,663,091,024 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 20.1 - 

23.3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของธนาคารทหารไทย 

(ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพมิทุนใหแ้ก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุคคลใน

วงจํากดั และ (3) ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย โดยไม่รวมโครงการ 

TMB Stock Retention Program ในครงันี) ทงันี จํานวนเงนิเพมิทุนของทุน

ธนชาตจะไม่เกนิ 45,200 ลา้นบาท ซงึจาํนวนเงนิดงักล่าวอาจเพมิขนึไดห้าก

ทุนธนชาตมสีดัส่วนการถอืหุน้ในธนาคารทหารไทยน้อยกว่าร้อยละ 20.1 

BNS ไม่เกิน 5,926,197,357 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 5.6 – 6.4

ของจํานวนหุ้นทจีําหน่ายได้แล้วทงัหมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลงั

การเสนอขายหุ้นสามญัเพมิทุนให้แก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุคคลในวงจํากัด 

และ (3) ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย โดยไม่รวมโครงการ TMB 

Stock Retention Program ในครงันี) ทงันี จํานวนเงนิเพมิทุนของ BNS จะ

ไม่เกนิ 12,365 ลา้นบาท 

ทนุธนชาตเพอืเสนอขายต่อ 

ผูถ้อืหุน้รายย่อยของธนาคารธน

ชาต 

รวมไม่เกิน 33,549,035 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.03 - 

0.04 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของธนาคารทหารไทย 

(ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนใหแ้ก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุคคลใน

วงจํากดั และ (3) ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย โดยไม่รวมโครงการ 

TMB Stock Retention Program ในครงันี) โดยจดัสรรตามสดัส่วนการถือ

หุ้นในธนาคารธนชาตของผูถ้อืหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาต 
         ทมีา: ธนาคารทหารไทย 

ในการนี ทุนธนชาตตกลงจะจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนทีเสนอขายให้แก่ 

ทุนธนชาตตามจาํนวนทไีดร้บัการจดัสรรดงักล่าว ทงันี เพอืใหก้ารซอืหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทยแลว้เสรจ็ใน 
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วันทีทํารายการ ทุนธนชาตตกลงจะจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนทีจะเสนอขายให้แก ่

ผูถ้อืหุน้รายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาต ผ่านบญัช ี“ทุนธนชาตเพอืเสนอขายต่อผูถ้อืหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาต” 

โดยทุนธนชาตจะทาํการเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนจาํนวนดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตาม

สดัส่วนการถือหุ้นในภายหลงั โดยทุนธนชาตจะเริมกระบวนการเปิดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตจองซอื 

หุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวภายหลังจากการซือหุ้นสามญัเพิมทุนของธนาคารทหารไทยเสร็จสมบูรณ์โดยเร็วต่อไป  

(“การซือหุ้นสามญัเพิมทุนของธนาคารทหารไทย”)  

ดงันัน โครงสร้างการถอืหุน้ของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยภายหลงัการขายหุ้นสามญัของธนาคาร 

ธนชาตและการซอืหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทยจะเป็นดงันี(1)  

 
ทมีา : บรษิทัฯ 

หมายเหตุ: (1) ภายใตส้มมตฐิานว่า (1) ผูถ้อืหุน้เดมิของธนาคารทหารไทยทุกรายใชส้ทิธจิองซอืหุน้สามญัเพมิทุนตาม TSR เตม็จํานวน

ตามสทิธขิองตน (2) บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) ไดจ้องซอืหุน้สามญัเพมิทุนเตม็ตามจํานวน และ (3) ผูถ้อืหุน้

เดมิของธนาคารธนชาตทุกรายใช้สทิธจิองซอืหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทย โดย (i) ทุนธนชาตจะจองซอืหุ้น

สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทย คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 20.1 - 23.3 (ii) BNS จะจองซอืหุน้สามญัเพมิทุน

ของธนาคารทหารไทย คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 5.6 – 6.4 และ (iii) ทุนธนชาตจะจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนในส่วนที

เ ส น อ ข า ย ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ ้ น ร า ย ย่ อ ย ข อ ง ธ น า ค า ร ธ น ช า ต ต่ อ ไ ป  คิ ด เ ป็ น สั ด ส่ ว น ป ร ะ ม า ณ ร้ อ ย ล ะ  

0.03 – 0.04 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุน

ใหแ้ก่ (1) ผูถ้อื TSR (2) บุคคลในวงจํากดั และ (3) ผูถ้อืหุน้ของธนาคารธนชาตทุกราย โดยไม่รวมโครงการ TMB Stock 

Retention Program ในครงัน)ี   

 (2) ทงัน ีรวมใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทเีกดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย (THAI NVDR) จํานวนรอ้ยละ 3.47 ซงึถอืโดย ING 

Support Holding B.V. ซึงหาก ING Support Holding B.V. ไม่สามารถแปลงใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีเกิดจาก

หลกัทรพัย์อ้างองิไทย (THAI NVDR) เป็นหุน้สามญัของธนาคารทหารไทยแล้ว กลุ่ม ING จะถอืหุน้ของธนาคารทหาร

ไทยรวมกนัประมาณรอ้ยละ 17.79 ของจํานวนหุน้ทจํีาหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลงัการเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุคคลในวงจํากัด และ (3) ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย  

โดยไม่รวมโครงการ TMB Stock Retention Program ในครงัน)ี 
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2.3) การโอนกิจการของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย 

ภายหลงัจากททีําการซือขายหุ้นของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็จสนิ ธนาคารทหารไทยและ 

ธนาคารธนชาตจะดําเนินการตามโครงการการรวมกิจการทไีด้รบัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และจะ

ดาํเนินการตามขนัตอนตามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง เพอืดาํเนินการโอนกจิการทงัหมดของธนาคารธนชาต (Entire Business 

Transfer) ใหแ้ก่ธนาคารทหารไทย ซงึคาดว่าการโอนกจิการทงัหมดดงักล่าวจะแล้วเสรจ็ภายในปี 2564  

ในการนี ธนาคารธนชาตจะโอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาต (Entire Business Transfer) ให้แก่ 

ธนาคารทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยจะรับโอนมาซึงสินทรัพย์และหนีสินทังหมดของธนาคารธนชาตและ 

ธนาคารธนชาตจะหยุดประกอบกิจการ คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และทําการเลิกบรษิัทเพอืเขา้สู่

กระบวนการชําระบญัชตี่อไป  

 

โดยภายหลงัการโอนกจิการทงัหมดของธนาคารธนชาต (Entire Business Transfer) ใหแ้ก่ธนาคารทหารไทย 

โครงสรา้งการถือหุน้ของ Merged Bank จะเป็นดงันี(1) 

 
ทมีา : บรษิทัฯ 
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หมายเหตุ: (1) ภายใต้สมมติฐานว่า (1)  ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารทหารไทยทุกรายใช้สทิธิจองซือหุ้นสามญัเพมิทุนตาม TSR เต็ม

จํานวนตามสทิธขิองตน (2) บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) ได้จองซอืหุน้สามญัเพมิทุนเต็มตามจํานวน และ 

(3) ผูถ้อืหุน้เดมิของธนาคารธนชาตทุกรายใชส้ทิธจิองหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทย ทงันีสดัส่วนการถอืหุน้

ดงักล่าวอา้งองิจากมลูค่าทางบญัชขีอง TMB ณ 31 มนีาคม 2562 

 (2) ทงันี รวมใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทเีกดิจากหลกัทรพัย์อา้งองิไทย (THAI NVDR) จํานวนรอ้ยละ 3.47 ซงึถอืโดย 

ING Support Holding B.V. ซงึหาก ING Support Holding B.V. ไม่สามารถแปลงใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทเีกิด

จากหลกัทรพัยอ์้างองิไทย (THAI NVDR) เป็นหุน้สามญัของธนาคารทหารไทย แลว้ ING จะถอืหุน้ของธนาคารทหาร

ไทย ประมาณรอ้ยละ 17.79 ของจํานวนหุน้ทจีําหน่ายได้แล้วทงัหมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลงัการเสนอขาย

หุน้สามญัเพมิทุนใหแ้ก่ (1) ผูถ้อื TSR (2) บุคคลในวงจํากดั และ (3) ผูถ้อืหุน้ของธนาคารธนชาตทุกราย โดยไม่รวม

โครงการ TMB Stock Retention Program ในครงันี)  

 

ซงึทปีระชุมคณะกรรมการของบรษิทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) ครงัท ี9/2562 เมอืวนัท ี7 สงิหาคม 2562 ได้

มมีตอินุมตักิารปรบัโครงสรา้งธุรกจิของ TCAP และ TBANK และแผนการรวมกจิการระหว่าง TBANK และ TMB รวมถงึ

การดําเนินการทเีกยีวขอ้งกบั  

 (1) การปรบัโครงสรา้งธุรกจิของ TCAP และ TBANK (“การปรบัโครงสร้างฯ”)  

 (2) การขายหุน้สามญัของ TBANK  

 (3) การซอืหุน้สามญัเพมิทุนของ TMB  

 (4) การโอนกจิการทงัหมดของ TBANK (Entire Business Transfer) ใหแ้ก่ TMB  

 ซงึมกีําหนดการเบอืงต้นสําหรบัการทาํรายการตามขอ้ (1) - (3) ภายในเดอืนธนัวาคม 2562 (“วนัทีทาํรายการ”) 

และคาดว่าการโอนกจิการทงัหมดของ TBANK (Entire Business Transfer) ใหแ้ก่ TMB จะแล้วเสรจ็ภายในปี 2564 (ตาม

รายละเอียดทปีรากฏในสารสนเทศเกียวกบัการปรบัโครงสรา้งธุรกจิและแผนการรวมกจิการระหว่างธนาคารธนชาต จํากดั 

(มหาชน) และธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (บญัช ี1) ของบรษิทัฯ) 

 นอกจากนี ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิัทได้มมีตอินุมตัใิหทุ้นธนชาตจะเขา้ซือหุน้สามญัของบรษิัทต่างๆ จาก 

Scotia Netherlands Holdings B.V. (“BNS”) ซึง BNS จะได้หุ้นของบริษัทต่างๆ จาก TBANK ภายหลังการปรับ

โครงสรา้งฯ 

 โดยการปรบัโครงสรา้งฯ ในครงันี ธนาคารธนชาตจะขายหุน้สามญัทงัหมดทถีอือยู่ในบริษทัย่อยและบริษทัอนื

บางบรษิัท (รวมเรยีกว่า “บริษทัย่อยและบริษทัอืน”) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของธนาคารธนชาตทุกรายตามสดัส่วนการถือหุ้น 

โดยจะทําการเสนอขายหุ้นของบริษัทย่อยและบรษิัทอืนใหแ้ก่ (1) TCAP ซงึเป็นผูถ้ือหุน้ของธนาคารธนชาตในสดัส่วน

รอ้ยละ 50.96 (2) BNS ซงึเป็นผูถ้อืหุน้ของธนาคารธนชาตในสดัส่วนรอ้ยละ 49.00 และ (3) ผูถ้อืหุน้รายย่อยของธนาคาร

ธนชาต (โดย ณ วนัท ี4 เมษายน 2562 ผูถ้อืหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาตมจีาํนวน 743 ราย) ซงึถอืหุน้รวมกนัคดิเป็น

สดัส่วนร้อยละ 0.04 ของหุ้นทจีําหน่ายได้แล้วทงัหมดของธนาคารธนชาต เพอืเป็นการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของ

ธนาคารธนชาตอย่างเท่าเทยีมกนั 

 ซงึภายหลงัจากการปรบัโครงสร้างฯ ในครงันี TCAP จะเขา้ซอืหุน้สามญัของบรษิทัย่อยและบรษิทัอนืท ีBNS ได้

เขา้ซอืจาก TBANK ภายใต้การปรบัโครงสรา้งฯ จาก BNS ดงันี 

- เข้าซือหุ้นสามญัของนิติบุคคลที TBANK จะจัดตงัขนึลําดับที 1 (“SPV1”) ในสัดส่วนร้อยละ 49.02 ของ

จาํนวนหุน้สามญัทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทั 

- เข้าซือหุ้นสามญัของนิติบุคคลทธีนาคารธนชาตจะจดัตงัขนึลําดบัที 2 (“SPV2”) ในสดัส่วนร้อยละ 49.00 

ของจาํนวนหุน้สามญัทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิัท 
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- เขา้ซอืหุน้สามญัของบรษิทับรหิารสนิทรพัย ์ท ีเอส จํากดั (“บบส.ทีเอส” หรอื “TSAMC”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 

49.00 ของจํานวนหุน้สามญัทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทั 

- เขา้ซอืหุน้สามญัของบรษิทั เอม็ บ ีเค จาํกดั (มหาชน) (“เอม็บีเค” หรอื “MBK”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 4.85 ของ

จาํนวนหุน้สามญัทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทั 

- เขา้ซอืหุน้สามญัของบรษิทั ปทุมไรซมลิ แอนด์ แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) (“ปทุมไรซมิล” หรอื “PRG”) ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 4.81 ของจาํนวนหุน้สามญัทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทั  

 และมมีตอินุมตัใิหเ้ขา้ทําบนัทกึขอ้ตกลงเกยีวกบัการซอืขายหุน้ระหว่าง TCAP (ในฐานะผูซ้อื) และ BNS (ในฐานะ

ผูข้าย) (“บนัทึกข้อตกลง”) เพอืเขา้ทาํรายการดงัทกีล่าวมาขา้งต้น อย่างไรกต็าม การเขา้ทาํรายการดงักล่าวมไิดเ้ป็นส่วน

หนึงของการปรบัโครงสรา้งฯ และมไิดเ้ป็นส่วนหนึงของการรวมกจิการระหว่าง TBANK และ TMB แต่อย่างใด 

 ทงันี การเขา้ทํารายการทงัหมดขา้งตน้เขา้ขา่ย 

1) การขายหุน้สามญัของ TBANK ท ีTCAP ถอือยู่ทงัหมดในสดัส่วนรอ้ยละ 50.96 ของจํานวนหุน้ทจีําหน่ายได้

แลว้ทงัหมดของ TBANK ใหแ้ก ่TMB เขา้ขา่ยเป็นรายการจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัย ์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทุนท ีทจ. 20/2551 เรอืง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการทมีนัียสําคญัทเีขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรพัย์สนิ 

ลงวนัท ี31 สงิหาคม 2551 (รวมทงัทมีกีารแก้ไขเพมิเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

เรอืง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึงสนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลง

วนัท ี29 ตุลาคม 2547 (รวมทงัทมีกีารแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศได้มาหรือจาํหน่ายไปฯ”) โดยขนาดรายการของการ

ขายหุน้สามญัของ TBANK ซงึคาํนวณตามเกณฑม์ูลค่าสนิทรพัยท์มีตีวัตนสุทธ ิซงึเป็นเกณฑท์มีมูีลค่าขนาดรายการสูงสุด

เท่ากบัรอ้ยละ 145.56 ดงันัน จงึเขา้ขา่ยเป็นรายการประเภท 1 การเขา้ทํารายการจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัย์ทมีมีลูค่าขนาด

รายการเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสูงกว่า บรษิัทฯ จงึมหีน้าทตี้องจดัทํารายงานและเปิดเผยการไดม้าซึงสนิทรพัย์ต่อตลาด

หลกัทรพัย์ฯ ทนัท ีตามเกณฑ์ทตีลาดหลกัทรพัย์ฯ กําหนด และดําเนินการจดัใหม้กีารประชุมผูถ้ือหุ้นเพอืขออนุมตัิการ

เขา้ทํารายการครงันีดว้ยคะแนนเสยีงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีง โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้ือหุน้ทมีส่ีวนได้เสยี และเพอืให้ผู้ถอืหุ้นของบรษิัทฯ ได้มขีอ้มูลการตดัสนิใจทเีพยีงพอ

เกยีวกบัการอนุมตัเิขา้ทํารายการดงักล่าว พร้อมทงัแต่งตงัทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเพอืใหค้วามเหน็เกยีวกบัรายการ

จําหน่ายไปซึงสินทรพัย์ในขา้งต้นเพอืเป็นขอ้มูลประกอบกบัพจิารณาลงมติเกียวกับรายการจําหน่ายไปซึงสินทรพัย์

ขา้งต้น 

 นอกจากนี การขายหุ้นสามญัของ TBANK เขา้ข่ายเป็นการขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัฯ บางส่วนทสีําคญัใหแ้ก่

บุคคลอืนตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพมิเติม) 

(“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั”) ซงึบรษิทัฯ จะต้องไดร้บัอนุมตัิจากทปีระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าสามในสขีองจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทมีี

ส่วนไดเ้สยี 

2) การซอืหุน้สามญัเพมิทุนของ TMB และการซอืหุ้นของบรษิัทต่างๆ ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ จาก BNS 

เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซงึสนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท ีทจ. 20/2551 เรอืง หลกัเกณฑ์ในการ

ทํารายการทมีนัียสําคญัทเีขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรพัย์สนิ ลงวนัท ี31 สงิหาคม 2551 (รวมทงัทมีกีาร

แก้ไขเพมิเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรอืง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิาร

ของบริษัทจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึงสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท ี29 ตุลาคม 2547 (รวมทงัทมีีการ

แก้ไขเพมิเตมิ) (“ประกาศได้มาหรือจาํหน่ายไปฯ”) โดยขนาดของรายการซือหุ้นสามญัเพมิทุนของ TMB และซอืหุน้



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

ส่วนท ี3 - หน้า 15 

ของบรษิัทต่างๆ ภายหลงัการปรบัโครงสร้างฯ จาก BNS ซงึคํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรพัย์ทมีีตวัตนสุทธ ิซึงเป็น

เกณฑท์มีมีลูค่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 92.37 และรอ้ยละ 15.07 ตามลําดบั ซงึหากคาํนวณขนาดรายการทงั 2 

รายการรวมกนัจะมขีนาดรายการรวมทงัสนิเท่ากบัร้อยละ 107.44 จงึเขา้ข่ายเป็นรายการประเภท 1 การเขา้ทํารายการ

ไดม้าซงึสนิทรพัย์ทมีมีูลค่าขนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสูงกว่า บรษิัทฯ จงึมหีน้าทตี้องจดัทํารายงานและเปิดเผย

การได้มาซึงสินทรพัย์ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทนัที ตามเกณฑ์ทีตลาดหลักทรพัย์ฯ กําหนด และดําเนินการจดัให้มกีาร

ประชุมผูถ้อืหุน้เพอืขออนุมตัิการเขา้ทาํรายการครงันีดว้ยคะแนนเสยีงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้ือ

หุ้นทมีาประชุมและมสีิทธอิอกเสียง โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นทมีส่ีวนได้เสยี และเพอืให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มี

ขอ้มูลการตดัสนิใจทเีพยีงพอเกยีวกบัการอนุมตัเิขา้ทาํรายการดงักล่าว พรอ้มทงัแต่งตงัทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเพอืให้

ความเหน็เกยีวกบัรายการไดม้าซงึสนิทรพัย์ในขา้งต้นเพอืเป็นขอ้มูลประกอบกบัพจิารณาลงมติเกยีวกบัรายการได้มาซึง

สนิทรพัย์ในขา้งตน้ 

 

3) การปรบัโครงสรา้งฯ ซงึมกีารเสนอขายหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัอืนของธนาคารธนชาตใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุก

รายของธนาคารธนชาตตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยทุนธนชาตในฐานะผูถ้ือหุน้ใหญ่ของธนาคารธนชาตจะเขา้ซือหุ้นของ

บรษิัทย่อยและบรษิทัอืนดงักล่าวตามสดัส่วนการถอืหุน้ ถือเป็นการปรบัโครงสร้างการถือหุ้นโดยการโอนและรบัโอนหุน้

ระหว่างบรษิทัภายในกลุ่มเดยีวกนั ซงึการเขา้ซอืหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิัทอนืจาก TBANK ภายใตก้ารปรบัโครงสร้างฯ 

เข้าข่ายเป็นการซือหรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่ง

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ) (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั”) ซงึบรษิทัฯ 

จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีองจาํนวนเสยีงทงัหมดของผู้ถอื

หุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับเสยีงของผู้ถือหุน้ทมีสี่วนไดเ้สยี 
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3.2 วนั เดือน ปี ทีเกิดรายการ 

หลงัจากทปีระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิารเขา้ทาํรายการ บรษิทัฯ จะลงนามใน  

(1)  สญัญาซอืขายหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัอืน ระหว่างทุนธนชาต ธนาคารธนชาต และ BNS (“สญัญาซือขาย

หุ้นสามญัของบริษทัย่อยและบริษทัอืน”) เพอืดําเนินการปรบัโครงสรา้งฯ หลงัจากทธีนาคารธนชาตไดจ้ดัตงั 

SPV1 และ SPV2 แลว้เสรจ็  

(2)  สญัญาซอืขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต ระหว่างทุนธนชาต BNS และธนาคารทหารไทย (“สญัญาซือขาย

หุ้นสามญัของธนาคารธนชาต”) ในวนัท ี8 สงิหาคม 2562 โดยภายใต้สญัญาดงักล่าว ทุนธนชาต และ BNS 

ตกลงจะขายหุ้นทีถืออยู่ในธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทยเป็นจํานวนรวมทังสินไม่น้อยกว่า 

6,062,438,397 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละไม่น้อยกว่า 99.96 ของหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของธนาคารธนชาต  

(3)  สัญญาซือขายหุ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทยระหว่าง ทุนธนชาต BNS และธนาคารทหารไทย 

(“สญัญาซือขายหุ้นสามญัเพิมทุนของธนาคารทหารไทย”) โดยภายใตส้ญัญาดงักล่าว ธนาคารทหารไทยตก

ลงจะเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทยจํานวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุน้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ

ธนาคารธนชาตทุกราย ในวนัท ี8 สงิหาคม 2562 และ  

(4)  บันทึกข้อตกลงเกียวกับการซือหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้างฯ ระหว่างทุนธนชาตและ BNS (“บนัทึก

ข้อตกลง”) ในวนัท ี8 สงิหาคม 2562 ทงันี ทุนธนชาตและ BNS จะเขา้ทําสญัญาซอืขายหุน้ภายหลงัจากทจีดัตงั 

SPV1 และ SPV2 เรียบร้อยแล้ว โดยการซือหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้างฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม

กฎหมายและกฎเกณฑท์เีกยีวขอ้ง 

ทงันี ทุนธนชาตคาดว่าการดําเนินการปรบัโครงสรา้งฯ การขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต และการซอืหุน้

สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทย จะเสรจ็สมบูรณ์ภายในปี 2562 หลงัจากทไีดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง

และเงอืนไขบงัคบัก่อนทงัหมดภายใต้สญัญาทเีกยีวขอ้งเป็นผลสําเรจ็ หรอืไดร้บัการผ่อนผนัจากคู่สญัญาฝ่ายทเีกยีวขอ้ง 

และได้มกีารดําเนินการต่างๆ ตามทไีดร้ะบุไวใ้นสญัญาทเีกียวขอ้ง เสร็จสมบูรณ์ ทงันี การดําเนินการปรบัโครงสรา้งฯ 

และการรวมกจิการฯ จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกยีวขอ้งและอยู่ภายใต้เงอืนไขในการเขา้ทํารายการ 

นอกจากนี ทุนธนชาตคาดว่าการดําเนินการโอนกิจการของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทยจะแล้วเสร็จ

ภายในปี 2564 หลงัจากทฝ่ีายทเีกยีวขอ้งไดด้าํเนินการตามกฎหมายทเีกยีวขอ้งกําหนดแลว้ 

 

3.3 ลกัษณะโดยทวัไปของรายการ 

การดําเนินงานทเีกยีวขอ้งในการรวมกจิการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย ประกอบดว้ยการ

ดําเนินการก่อนการรวมกิจการ ได้แก่ การปรบัโครงสรา้งฯ และขนัตอนการรวมกิจการฯ ได้แก่ การขายหุ้นสามญัของ

ธนาคารธนชาต การซอืหุ้นสามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทย และการโอนกิจการของธนาคารธนชาตใหแ้ก่ธนาคาร

ทหารไทย ซงึเป็นการดาํเนินการตามโครงการการรวมกจิการ (Integration Plan) ทไีดร้บัความเหน็ชอบจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย โดยจะมกีารดําเนินการตามขนัตอนตามกฎหมายทเีกียวขอ้งเพอืให้การโอนกิจการทงัหมดของธนาคาร 

ธนชาตใหแ้ก่ธนาคารทหารไทยภายใตก้ระบวนการโอนกจิการทงัหมด (Entire Business Transfer) เสรจ็สมบูรณ์ ในการ

นี การปรบัโครงสร้างฯ การขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต และการซือหุ้นสามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทย มี

รายละเอยีดโดยสรุปดงันี  
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3.3.1  การปรบัโครงสร้างฯ 

ก่อนหรอืภายในวนัททีํารายการ ภายหลงัจากทไีดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้งและเงอืนไขบงัคบัก่อน

ตามทกีําหนดในสญัญาทเีกียวขอ้งเสร็จสมบูรณ์หรอืได้รบัการผ่อนผนัจากคู่สญัญาฝ่ายทเีกียวขอ้ง ธนาคารธนชาตจะ

เสนอขาย หุ้นของบริษัทย่ อยและบริษัทอืนทีถืออยู่ ทังจํ านวนให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย  

โดยทุนธนชาตจะเขา้ซอืหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัอนืตามสดัส่วนการถอืหุน้ของทุนธนชาตในธนาคารธนชาต  

นอกจากนี เพอืใหก้ารปรบัโครงสรา้งฯ แลว้เสรจ็ไดก้่อนหรอืภายในวนัททีาํรายการ ธนาคารธนชาตจะเสนอขาย

หุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอืนในส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาต ให้แก่ทุนธนชาตผ่านบญัชี  

“ทุนธนชาตเพอืเสนอขายต่อผูถ้อืหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาต” เพอืใหทุ้นธนชาตทําการเสนอขายหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่ผู้

ถอืหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตามสดัส่วนการถอืหุน้ในธนาคารธนชาตในภายหลงั ทงันี ผูถ้อืหุน้รายย่อยของ

ธนาคารธนชาต มสีทิธเิลอืกซอืหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัอนืตามสดัส่วนการถอืหุน้ในธนาคารธนชาต โดยจะซอืเฉพาะ

บรษิัทใดบรษิัทหนึงหรอืหลายบรษิัทก็ได้ โดยทุนธนชาตจะเรมิกระบวนการเปิดใหผู้้ถอืหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชา

ตดงักล่าวจองซือหุ้นของบริษัทย่อยและบรษิัทอืน ภายหลงัจากการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตและการซอืหุ้น

สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทยเสรจ็สมบูรณ์โดยเรว็ต่อไปในภายหลงัในราคาเดยีวกบัททีุนธนชาตซอืหุน้ดงักล่าว

จากธนาคารธนชาต  

ในการนี ทุนธนชาตจะดําเนินการเสนอขายหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัอนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายย่อยภายใน 90 วนั

นับแต่วนัทกีารปรบัโครงสรา้งฯ เสรจ็สนิ อย่างไรกต็าม ในกรณีทมีเีหตุจาํเป็นและสมควรซงึส่งผลใหไ้มส่ามารถดาํเนินการ

เสนอขายหุน้ภายในระยะเวลาดงักล่าวได ้ทุนธนชาตอาจพจิารณาขยายระยะเวลาในการเสนอขายหุน้ต่อผูถ้อืหุ้นรายย่อย

ของธนาคารธนชาตออกไปตามความเหมาะสม โดยทุนธนชาตจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ทเีกยีวขอ้ง และในกรณีทมีีหุ้น

คงเหลอืจากการเสนอขายหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัอืนต่อผูถ้อืหุน้รายย่อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ ทุนธนชาตจะจดัสรร

หุ้นให้กบัผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทแีสดงความจํานงขอใช้สทิธจิองซือหุน้เกินสดัส่วนการถือหุ้น (pro rata 

basis) อย่างไรก็ตาม หากยังคงมีหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอืนคงเหลือจากการจัดสรร ทุนธนชาตอาจมีความ

จําเป็นต้องถอืครองหุ้นดงักล่าวไวต้่อไป ทงันี การถือครองหุน้จํานวนดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่ากจิการของทุน

ธนชาตแต่อย่างใด  

อนึง ในการเสนอขายหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัอืนในบญัช ี“ทุนธนชาตเพอืเสนอขายต่อผูถ้อืหุน้รายย่อยของ

ธนาคารธนชาต” ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตามสดัส่วนการถอืหุ้นในธนาคารธนชาต ในกรณีทมีี

เศษหุน้ตงัแต่ 0.50 หุ้นขนึไปแต่ไม่ถงึ 1 หุ้น จํานวนหุน้ทจีะเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาตจะถูกปัด

ขนึ อย่างไรกต็าม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผูถ้อืหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาตจะไดร้บัการเสนอขายหุน้ดงักล่าวไม่น้อยกว่า 1 

หุน้ ในการนี หากมจีาํนวนหุน้ทเีกดิจากการปัดเศษหุน้ไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร ทุนธนชาตจะนําหุน้ของบรษิทัย่อยและ

บรษิัทอนืในส่วนของทุนธนชาตมาจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายย่อยจนครบตามสทิธขิองผูถ้ือหุน้รายย่อยทแีสดงความจาํนง

ในการใชส้ทิธซิอืหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัอนืตามสดัส่วนการถอืหุน้ของตน 

สรปุสาระสาํคญัของการปรบัโครงสร้างฯ1/ 
บริษทัย่อยและ

บริษทัอืนที 
ปรบัโครงสร้าง 

หุ้นทีธนาคารธนชาตจะขาย หุ้นที TCAP จะซือตามสดัส่วน หุ้นที TCAP จะซือผ่านบญัชี 

"ทุนธนชาตเพือเสนอขายต่อ 
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% 
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บริษทัย่อยและ

บริษทัอืนที 
ปรบัโครงสร้าง 

หุ้นทีธนาคารธนชาตจะขาย หุ้นที TCAP จะซือตามสดัส่วน หุ้นที TCAP จะซือผ่านบญัชี 

"ทุนธนชาตเพือเสนอขายต่อ 
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ 

ธนาคารธนชาต" 

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

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% - - - - 

หมายเหตุ :1/.การปรบัโครงสรา้งฯ ในครงันีธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุน้ทงัหมดทตีนถือในบริษทัย่อยและบรษิทัอนืใหก้บัผู้ถอืหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายตามสดัส่วน

การถอืหุ้น ณ วนัททํีารายการ อย่างไรกด็ ีขอ้มลูทแีสดงในตารางขา้งต้นเป็นขอ้มูล ณ วนัทมีกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั ดงันัน จํานวนหุน้ทจีะเสนอขาย

ในวนัททีํารายการจงึอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้
2/TCAP จะถือหุ้น  THANI ทางอ้อม ผ่าน SPV1 โดย  TCAP ถือหุ้น ใน  SPV1 คิด เ ป็นสัดส่วนร้อยละ 50.98 ของจํ านวนหุ้นทังหมดของ SPV1  

ทงันี SPV1 จะถอืหุน้ใน THANI จํานวน 2,459,878,098 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 65.16 ของหุน้ทจีําหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ THANI 
3/TCAP และ TCAP เพอืผู้ถือหุ้นรายย่อยของ ธนาคารธนชาต จะถือหุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS ทางอ้อมผ่าน SPV 2 โดย TCAP 

และ TCAP เพอืผู้ถือหุ้นรายย่อยของ ธนาคารธนชาต จะถือหุ้นใน SPV2 ร้อยละ 50.96 และ 0.04 ของจํานวนหุ้นทงัหมดของ SPV2 ตามลําดบั ทงันี SPV2 

จะถอืหุน้ใน AJNMT, SEACON , TGL, TTD, SSV และ TMS จํานวน 477,816 หุน้, 260,284 หุน้, 35,999,994 หุน้, 499,993 หุน้, 99,998 หุน้ และ 599,993 

หุ้น ตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 6.00, 4.53, 100.00, 100.00, 100.00 และ 100.00 ของจํานวนหุ้นทงัหมดของ AJNMT, SEACON, TGL, TTD, 

SSV และ TMS ตามลําดบั 
4/ทุนจดทะเบยีนจดัตงัของ SPV2 เท่ากบั 1 ลา้นบาท มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท แบง่ออกเป็น 100,000 หุ้น โดยก่อนวนัททีํารายการธนาคารธนชาต จะ

เพมิทุนใน SPV2 เพอืใช้เป็นเงนิทุนในการซือหุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS จากธนาคารธนชาต ในราคาตามเกณฑ์ทรีะบุในขอ้ 5.2 

โดยมูลค่าหุ้น SPV2 ทจีะเสนอขายให้กบัผู้ถือหุ้นทุกรายจะเท่ากบัมูลค่ารวมในการซือหุ้นของบรษิทัดงักล่าว ทงันี ภายใต้สมมติฐานว่าหากวนัททํีารายการ

เกดิขนึ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มูลค่ารวมของหุ้นของบรษิทัดงักล่าว จะเทยีบเท่ากบั 4,054 ล้านบาท ดงันัน ภายหลงัการเพมิทุน ทุนจดทะเบยีนทชํีาระ

แล้วของ SPV2 จะเทียบเท่ากับ 4,054 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 405,359,484 หุ้น โดยธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นของ SPV2 ให้แก่ TCAP, BNS และ 

TCAP เพือผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตตามสดัส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต จํานวนเทียบเท่ากับ 206,574,232 หุ้น, 198,623,253 หุ้น และ 

161,999 หุน้ ตามลําดบั 
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 ทงันี ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ เสรจ็สนิ โครงสรา้งการถอืหุน้ของ SPV1, SPV2, บบส. ทเีอส, เอม็บเีค และ

ปทุมไรซมลิ (ภายใตส้มมตฐิานว่าผูถ้อืหุน้เดมิของธนาคารธนชาตทุกรายซอืหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัอนื1ตามสดัส่วน

ทไีดร้บัการเสนอขายจากธนาคารธนชาต) จะเป็นดงัน ี

 
   ทมีา : บรษิทัฯ 

 

 ตามทกีําหนดในบนัทกึขอ้ตกลง ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ เสรจ็สนิ BNS ตกลงจะขายหุน้สามญัของบรษิทั

ย่อยและบริษัทอนืบางบรษิัทท ีBNS จะได้มาจากธนาคารธนชาตภายใต้การปรบัโครงสร้างฯ ให้แก่ทุนธนชาต โดยมี

รายละเอยีดดงัน ี

หุ้นสามญัของบริษทั

ทีจะซือขายภายหลงั

การปรบัโครงสร้างฯ 

จาํนวนหุ้นที TCAP  

ตกลงจะซือจาก BNS 

สดัส่วนการถือหุ้นของ 

TCAP ก่อนการซือหุ้น 

จาก BNS 3/ 

สดัส่วนการถือหุ้นของ 

TCAP ภายหลงัการซือหุ้น 

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 

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 

 
1 เพือวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลในเอกสารฉบับนี การอ้างอิงถึง “บริษัทย่อยและบริษัทอืน” ให้หมายความถึงบริษัทย่อยและบริษัทอืนดังรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 1 

(สารสนเทศเกียวกบัการปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) (บัญชี 1)) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอืน 
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หมายเหต ุ: 
1/

 ทนุจดทะเบียนจดัตงัของ SPV1 เท่ากบั 1 ล้านบาท (มลูค่าทีตราไว้ 10 บาท) คิดเป็นจํานวนหุ้น 100,000 หุ้น โดยในวนัทีทํารายการรวมกิจการ TBANK จะ

เสนอขายหุ้น SPV1 ให้แก่ TCAP และ BNS ตามสดัส่วนการถือหุ้นใน TBANK จากนนั TCAP และ BNS จะเพิมทุนใน SPV1 เพือซือหุ้น THANI ในสดัส่วน

ร้อยละ 65.16 ในราคาตามทีกําหนดในสญัญาทีเกียวข้อง ทังนี ภายใต้สมมติฐานว่าวันทีทํารายการเกิดขึน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ารวมของหุ้น 

THANI ในสดัส่วนร้อยละ 65.16 เทียบเท่ากบั 11,300 ล้านบาท ดงันนั ทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ SPV1 จะเทียบเท่า 11,300 ล้านบาท คิดเป็นจํานวน

หุ้น 1,129,969,603 หุ้น โดย TCAP และ BNS จะถือหุ้นใน SPV1 จํานวนเทียบเท่ากับ 576,071,203 หุ้น และ 553,898,398 หุ้น ตามลําดับ คิดเป็นสดัส่วน

การถือหุ้นใน SPV1 เท่ากบัร้อยละ 50.98 และ 49.02 ตามลําดบั 

2/
 ทนุจดทะเบียนจดัตงัของ SPV2 เท่ากบั 1 ล้านบาท (มลูค่าทีตราไว้ 10 บาท) คิดเป็นจํานวนหุ้น 100,000 หุ้น โดยก่อนวนัทีทํารายการรวมกิจการ TBANK 

จ ะ เ พิ ม ทุน ใ น  SPV2 เ พื อ ซื อ หุ้ น  AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV แ ล ะ  TMS ใ น ร า ค า ต า ม เ ก ณ ฑ์ ก า ร กํ า ห น ด ร า ค า ที ข อ อ นุมั ติ จ าก 

ทปีระชมุผู้ ถือหุ้น โดยมลูค่าหุ้น SPV2 ทีจะเสนอขายให้กบัผู้ถือหุ้นทกุรายจะเท่ากับมลูค่ารวมในการซือหุ้นของบริษัทดงักล่าว ทงันี ภายใต้สมมติฐานว่าวันที

ทํารายการเกิดขึน ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 มลูค่ารวมของหุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS เทียบเท่ากบั 4,054 ล้านบาท ดงันนั ทนุจด

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

และ TCAP เพือผูถ้ือหุ้นรายยอ่ยของ TBANK ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TBANK จาํนวนเทียบเท่ากบั 206,574,232 หุ้น, 198,623,253 หุ้น และ 161,999 หุ้น 

ตามลาํดบั 
3/

 ไม่รวมส่วนที TCAP ซอืเพือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK 

 ดงันัน โครงสร้างการถือหุ้นของ SPV1, SPV2, บบส. ทเีอส, เอ็มบเีค, และ ปทุมไรซมลิ ภายหลงัการเขา้ทํา

รายการซอืหุน้จาก BNS จะเป็นดงัน ี

 
 ทมีา : บรษิทัฯ 
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3.3.2  การขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตและการซือหุ้นสามญัเพิมทุนของธนาคารทหารไทย 

ภายในวันทีทํารายการ ภายหลังจากเงือนไขบังคับก่อนตามทีกําหนดในสัญญาทีเกียวข้อง และ 

การปรบัโครงสร้างฯ เสร็จสมบูรณ์หรือได้รบัการผ่อนผนัจากคู่สญัญาฝ่ายทเีกียวขอ้ง ทุนธนชาตจะขายหุ้นสามญัของ

ธนาคารธนชาตจํานวน 3,090,699,234 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 50.96 ของหุน้ทจีําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของธนาคารธนชาต

ใหแ้ก่ธนาคารทหารไทย  

ทงันี ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ ธนาคารธนชาตจะยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้ใน บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ 

ในสดัส่วนรอ้ยละ 75.00 และ 100.00 ตามลําดบั อย่างไรกด็ ีในส่วนของ บลจ. ธนชาต นัน คู่สญัญาไดต้กลงกนัไวภ้ายใต้

สญัญาซอืขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาตใหธ้นาคารธนชาตดาํเนินการขายหุน้ทธีนาคารธนชาตถอือยู่ใน บลจ. ธนชาต 

ทงัหมดคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 75.00 ของจํานวนหุน้ทงัหมดของ บลจ. ธนชาต ใหแ้ก่บุคคลภายนอก ภายหลงัจากการซอื

ขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาตภายใตส้ญัญาซอืขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาตแล้วเสรจ็  

ในขณะเดยีวกนั ทุนธนชาตจะซอืหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทยภายหลงัการจดัหาเงนิทุนของธนาคาร

ทหารไทยแล้วเสร็จ โดยทุนธนชาตจะจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทย คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 

20.1 -  23.3 ของจํ านวนหุ้นทีจํ าห น่ ายได้แล้วทังหมดของธนาคารทหารไทย  (ภายหลังการ เสนอขาย 

หุ้นสามญัเพมิทุนให้แก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุคคลในวงจํากดั และ (3) ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย โดยไม่รวม

โครงการ TMB Stock Retention Program ในครงันี) 

นอกจากนี เพอืใหก้ารซอืหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทยแล้วเสรจ็ไดใ้นวนัททีาํรายการ ธนาคารทหาร

ไทยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาต  

คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 0.03 - 0.04 ของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลงัการ

เ สนอขาย หุ้ น สามัญ เพิม ทุน ให้แ ก่  (1) ผู้ ถื อ  TSR (2) บุ ค คล ในว งจํ า กัด  และ  ( 3)  ผู้ ถื อ หุ้ น ขอ งธน าคาร 

ธนชาตทกุราย โดยไม่รวมโครงการ TMB Stock Retention Program ในครงันี) โดยเสนอขายใหแ้ก่ทุนธนชาตผ่านบญัช ี

“ทุนธนชาตเพอืเสนอขายต่อผูถ้อืหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพอืใหทุ้นธนชาตทําการเสนอขายหุ้นสามญัเพมิทุน

ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตามสดัส่วนการถือหุน้ในภายหลงั ในราคาเดยีวกบัททีุนธนชา

ตซอืหุน้สามญัเพมิทุนดงักล่าวจากธนาคารทหารไทย โดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทยใหแ้กผู่้

ถอืหุน้รายย่อยในภายหลงั (Re-offer) จะเป็นไปตามหลกัเกณฑร์วมทงัขนัตอนและรูปแบบเช่นเดยีวกบัการเสนอขายหุน้

สามญัของบรษิัทย่อยและบรษิทัอืนให้แก่ผูถ้อืหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาต ดงัรายละเอียดปรากฏตามขอ้ (1) ขา้งตน้ 

ทงันี ผูถ้อืหุน้ของธนาคารธนชาตทุกราย มสีทิธใินการซอืหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทย โดยไม่คาํนึงว่าผูถ้อืหุ้น

รายนันจะไดข้ายหุน้ทถีอือยู่ในธนาคารธนชาตใหแ้ก่ธนาคารทหารไทย ตามทธีนาคารทหารไทยเสนอซือจากผูถ้อืหุ้นเดมิ

ของธนาคารธนชาตหรอืไม่ 
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ทงันี สามารถสรุปขนัตอนและกําหนดเวลาของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการได ้ดงันี 
ลาํดบั การดาํเนินการ ช่วงเวลา 

1 ทุนธนชาตจดัการประชุมคณะกรรมการ ครงัท ี9/2562  7 สงิหาคม 2562 

2 ลงนามในสญัญาซอืขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาตและ 

สญัญาซอืขายหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทย 

8 สงิหาคม 2562 

3 วนัทกีําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธเิขา้รว่มประชุมวสิามญัผูถ้อื

หุน้ ครงัท ี1/2562 

23 สงิหาคม 2562 

4 ยนืคําขออนุญาตและ/หรอืขอผ่อนผนัต่าง ๆ จากหน่วยงานที

เกยีวขอ้ง 

มถิุนายน 2562 – กนัยายน 2562 

5 ทุนธนชาตจดัการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2562  23 กนัยายน 2562 

6 ธนาคารธนชาตจดัการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้เพอือนุมตักิาร

โอนกจิการทงัหมดของธนาคารธนชาต 

หลงัจากโครงการการรวมกจิการไดร้บัความ

เหน็ชอบจากธนาคารแห่ง 

ประเทศไทย 

7 ทุนธนชาตและธนาคารทหารไทยแจง้ราคาซอืขายทใีชใ้นการทาํ

รายการและมลูค่าการทาํรายการ 

ธนัวาคม 2562 
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ลาํดบั การดาํเนินการ ช่วงเวลา 

8 ธนาคารธนชาตดาํเนินการปรบัโครงสรา้งโดยการขายหุน้

สามญัในบรษิทัย่อยและบรษิทัอนืใหแ้กผู่้ถือหุน้ของธนาคารธน

ชาต 

ธนัวาคม 2562  

9 ธนาคารทหารไทยเสนอซอืหุน้สามญัของธนาคารธนชาตจากผู้

ถอืหุ้นของธนาคารธนชาต (ไดแ้ก่ ทุนธนชาต BNS และผูถ้อื

หุน้รายย่อยอนืของธนาคารธนชาต) 

ธนัวาคม 2562 

10 ธนาคารทหารไทยเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคาร 

ทหารไทยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของธนาคารธนชาตทุกราย 

ธนัวาคม 2562 

11 ดาํเนินการตามโครงการการรวมกจิการ มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

12 โอนกจิการทงัหมดของธนาคารธนชาต (Entire Business 

Transfer) ใหแ้ก่ธนาคารทหารไทย 

ภายในปี 2564 

13 คนืใบอนุญาตประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชยข์องธนาคารธน

ชาต 

ภายในปี 2564 

ทมีา : บรษิทัฯ 

 

3.4 คู่สญัญาทีเกียวข้องและความสมัพนัธ์ระหว่างคู่สญัญา (ดูรายละเอียดเพมิเตมิได้ท ีเอกสารแนบ 1 : สรุป

ขอ้มลูสญัญาและเอกสารทสีาํคญั) 

3.4.1 การปรบัโครงสรา้งฯ  

ผูข้าย : TBANK 

ผูซ้อื : TCAP และ BNS 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกนั : ทุนธนชาต และ BNS เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของธนาคารธนชาตในสดัส่วน

ร้อยละ 50.96 และร้อยละ 49.00 ของจํานวนหุ้นทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมด 

ตามลําดบั ทงันี การปรบัโครงสร้างฯ เป็นการเสนอขายหุ้นในบรษิัทย่อย

และบรษิัทอนืของธนาคารธนชาต ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกรายของธนาคารธนชา

ตตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นการโอนและรับโอนหุ้นระหว่างบริษัท

ภายในกลุ่มเดยีวกนั จงึไม่เขา้ข่ายเป็นรายการทเีกยีวโยงกนัตามประกาศ

รายการทเีกยีวโยงกนั 

3.4.2 การขายหุ้นสามญัของ TBANK  

ผูข้าย : TCAP 

ผูซ้อื : TMB 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกนั : ธนาคารทหารไทยรวมถงึบุคคลทเีกยีวโยงกันของธนาคารทหารไทยไม่ได้

เป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนัของทุนธนชาต ดงันัน การขายหุ้นสามญัของธนาคาร

ธนชาตจงึไม่เขา้ข่ายเป็นรายการทเีกยีวโยงกนัตามประกาศรายการทเีกยีว

โยงกนั 

 ทงันี ธนาคารธนชาตอาจจะขายหุน้ บลจ. ธนชาต ทธีนาคารธนชาตถอือยู่จํานวน 7,499,993 หุ้นหรอืคดิ

เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 75.00 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของ บลจ. ธนชาต ใหแ้ก่บุคคลภายนอกภายหลงัจากการซือขาย
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หุ้นของธนาคารธนชาตภายใต้สญัญาซือขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตแล้วเสร็จ ในการนี บุคคลภายนอก

ดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนัของทุนธนชาต 

3.4.3 การซือหุ้นสามญัเพิมทุนของ TMB  
ผูข้าย : TMB 

ผูซ้อื : TCAP 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกนั : ธนาคารทหารไทยรวมถงึบุคคลทเีกยีวโยงกนัของธนาคารทหารไทยไม่ได้

เป็นบุคคลทเีกียวโยงกันของทุนธนชาต ดงันัน การซือหุ้นสามญัเพมิทุน

ของธนาคารทหารไทยจงึไม่เขา้ข่ายเป็นรายการทเีกยีวโยงกนัตามประกาศ

รายการทเีกยีวโยงกนั 

 

3.4.4 การซือหุ้นสามญัของบริษทัต่าง ๆ ภายหลงัการปรบัโครงสร้างฯ  

ผูข้าย : BNS 

ผูซ้อื : TCAP 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกนั : BNS รวมถงึบุคคลทเีกยีวโยงกนัของ BNS ไม่ไดเ้ป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนั

ของทุนธนชาต ดงันัน การซือหุ้นภายหลงัการปรบัโครงสร้างฯ จงึไม่เขา้

ขา่ยเป็นรายการทเีกยีวโยงกนัตามประกาศรายการทเีกยีวโยงกนั 

 

3.5 รายละเอียดของสินทรพัยที์จะได้มาหรอืจาํหน่ายไป 

3.5.1 สินทรพัยที์จะได้มาภายใต้การปรบัโครงสร้างฯ 

3.5.1.1 หุน้สามญัของธนชาตประกนัภยั 

สินทรพัยที์จะได้มา หุ้นสามัญของธนชาตประกันภัย จํานวน 251,236,207 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.96 

ของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของธนชาตประกนัภยั 

ชือบริษทั บรษิทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทนิติบุคคล บรษิทัมหาชนจาํกดั 

ประเภทธุรกิจ ประกนัวนิาศภยั 

ทุนจดทะเบยีน  4,930,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 493,000,000 หุน้ มลูค่าทตีราไว ้หุน้ละ 10.00 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 4,930,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 493,000,000 หุน้ มลูค่าทตีราไว ้หุน้ละ 10.00 บาท 

รายชอืผู้ถือหุ้น รายชอืผูถ้อืหุน้ก่อนการปรบัโครงสรา้งฯ (ณ วนัท ี7 กุมภาพนัธ ์2562) 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 492,999,434 100.00 

2. ผูถ้อืหุน้อนื ๆ 6 ราย 566 0.00 

รวม 493,000,000 100.00 

ทมีา: บญัชรีายชอืผูถ้อืหุน้  
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รายชอืผูถ้อืหุน้หลงัการปรบัโครงสรา้งฯ 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ทุนธนชาต 251,236,207 50.96 

2. BNS 241,566,203 49.00 

3. ทุนธนชาตเพอืเสนอขาย

ต่อผูถ้อืหุน้รายย่อยของ 

ธนาคารธนชาต 

197,024 0.04 

4. ผูถ้อืหุน้อนื ๆ 6 ราย 566 0.00 

รวม 493,000,000 100.00  

 

3.5.1.2 หุน้สามญัของ บล.ธนชาต 

สินทรพัยที์จะได้มา หุ้นสามัญของ บล.ธนชาตจํานวน 845,948,410 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.96 ของ

จาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของ บล.ธนชาต 

ชือบริษทั บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทนิติบุคคล บรษิทัมหาชนจาํกดั 

ประเภทธุรกิจ  ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก (Full License) ได้แก่ การเป็นนายหน้าซือขาย

หลกัทรพัย ์การจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์การเป็นทปีรกึษาการลงทุน กจิการยมืและใหย้มื

หลกัทรพัย์ การเป็นทปีรกึษาทางการเงนิ การเป็นตวัแทนสนับสนุนการขายหรอืรบัซือ

คนืหน่วยลงทุน การเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์ 

 ประกอบธุรกจิสญัญาซือขายล่วงหน้า แบบ ส-1 ไดแ้ก่ การเป็นตวัแทนซอืขายสญัญาซอื

ขายล่วงหน้า การเป็นผู้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์ การเป็นผู้ออก

และเสนอขายหุน้กูท้มีอีนุพนัธแ์ฝง 

ทุนจดทะเบยีน  1,660,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 1,660,000,000 หุน้ มูลค่าทตีราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว  1,660,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 1,660,000,000 หุน้ มูลค่าทตีราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท 

รายชอืผู้ถือหุ้น รายชอืผูถ้อืหุน้ก่อนการปรบัโครงสรา้งฯ (ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562) 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 1,659,999,930 100.00 

2. ผูถ้อืหุน้อนื ๆ 15 ราย 70 0.01 

รวม 1,660,000,000 100.00 

ทมีา: บญัชรีายชอืผูถ้อืหุน้  

รายชอืผูถ้อืหุน้หลงัการปรบัโครงสรา้งฯ 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ทุนธนชาต 845,948,410 50.96 
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2. BNS 813,388,114 49.00 

3. ทุนธนชาตเพอืเสนอขาย

ต่อผูถ้อืหุน้รายย่อยของ 

ธนาคารธนชาต 

663,406 0.04 

4. ผูถ้อืหุน้อนื ๆ 15 ราย 70 0.01 

รวม 1,660,000,000 100.00  
 

3.5.1.3 หุน้สามญัของ บบส.ทเีอส 

สินทรพัยที์จะได้มา หุ้นสามญัของ บบส.ทเีอส จํานวน 101,921,497 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.0050.96 

ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของ บบส.ทเีอส 

ชือบริษทั บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์ท ีเอส จาํกดั 

ประเภทนิติบุคคล บรษิทัจาํกดั 

ประเภทธุรกิจ บรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงนิ 

ทุนจดทะเบยีน  2,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 200,000,000 หุน้ มลูค่าทตีราไว ้หุน้ละ 10.00 บาท 

ทุนจดทะเบยีน 

ชาํระแล้ว 

2,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 200,000,000 หุน้ มลูค่าทตีราไว ้หุน้ละ 10.00 บาท 

รายชอืผู้ถือหุ้น รายชอืผูถ้อืหุน้ก่อนการปรบัโครงสรา้งฯ (ณ วนัท ี30 เมษายน 2562) 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 199,999,997 100.00 

2. ผูถ้อืหุน้อนืๆ 3 ราย 3 0.01 

รวม 200,000,000 100.00 

ทมีา: บญัชรีายชอืผูถ้อืหุน้  

รายชอืผูถ้อืหุน้หลงัการปรบัโครงสรา้งฯ 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ทุนธนชาต       101,921,497  50.96 

2. BNS         97,998,571  49.00 

3. ทุนธนชาตเพอืเสนอขาย

ต่อผูถ้อืหุน้รายย่อยของ 

ธนาคารธนชาต 

              79,929  0.04 

4. ผูถ้อืหุน้อนืๆ 3 ราย 3 0.01 

รวม 200,000,000 100.00 
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3.5.1.4 หุน้สามญัของ SPV1 ซงึจะเป็นผูถ้อืหุน้ในราชธานี 

หุน้สามญัของ SPV1 จํานวน 50,981 หุน้ คดิเป็น สดัส่วนรอ้ยละ 50.98 ของจํานวนหุน้ทงัหมดของ SPV1 ซงึ 

SPV1 จะเป็นผูถ้อืหุน้ในราชธานี โดยมรีายละเอยีด ดงันี 

สินทรพัยที์ SPV1  

จะได้มา 

หุน้สามญัของราชธานี จาํนวน 2,459,878,098 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 65.16 ของจาํนวน

หุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของราชธานี  

ชือบริษทั บรษิทั ราชธานีลสิซงิ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทนิติบุคคล บรษิทัมหาชนจาํกดั 

ประเภทธุรกิจ เช่าซอื 

ทุนจดทะเบยีน  3,775,354,601 บาท แบ่งออกเป็น 3,775,354,601 หุน้ มลูค่าทตีราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท 

ทุนจดทะเบยีน 

ชาํระแล้ว  

3,775,353,450 บาท แบ่งออกเป็น 3,775,353,450 หุน้ มลูค่าทตีราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท 

รายชอืผู้ถือหุ้น รายชอืผูถ้อืหุน้ก่อนการปรบัโครงสรา้งฯ (ณ วนัท ี17 กรกฎาคม 2562) 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 2,460,861,562 65.18 

2. ผูถ้อืหุน้อนื ๆ  1,314,491,888 34.82 

รวม 3,775,353,450 100.00 

ทมีา: www.setsmart.com 

 

รายชอืผูถ้อืหุน้หลงัการปรบัโครงสรา้งฯ 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. SPV1 2,459,878,098 65.16 

3. ทุนธนชาตเพอืเสนอขาย

ต่อผูถ้อืหุน้รายย่อยของ

ธนาคารธนชาต 

            983,464  0.03 

2. ผูถ้อืหุน้อนื ๆ  1,314,491,888 34.82 

รวม 3,775,353,450 100.00 
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3.5.1.5 หุน้สามญัของเอม็บเีค 

สินทรพัยที์จะได้มา หุน้สามญัของเอม็บเีค จํานวน 85,510,760 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5.05 ของจํานวนหุน้

ทจีาํหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของเอม็บเีค 

ชือบริษทั บรษิทั เอม็ บ ีเค จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทนิติบุคคล บรษิทัมหาชนจาํกดั 

ประเภทธุรกิจ ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์โรงแรมและบรษิทั 

ทุนจดทะเบยีน  1,694,923,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,694,923,000 หุน้ มลูค่าทตีราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท 

ทุนจดทะเบยีน 

ชาํระแล้ว  

1,694,923,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,694,923,000 หุน้ มลูค่าทตีราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท 

รายชอืผู้ถือหุ้น รายชอืผูถ้อืหุน้ก่อนการปรบัโครงสรา้งฯ (ณ วนัท ี22 มนีาคม 2562) 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 57,829,300 3.41 

2. ทุนธนชาต 169,493,100 10.00 

3. บล.ธนชาต 75,603,000 4.46 

4. ธนชาตประกนัภยั 34,365,000 2.03 

5. ผูถ้อืหุน้อนื ๆ  1,357,632,600 80.10 

รวม 1,694,923,000 100.00 

ทมีา: www.setsmart.com 

 

รายชอืผูถ้อืหุน้หลงัการปรบัโครงสรา้งฯ 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ทุนธนชาต         255,003,860  15.05 

2. BNS         82,219,479  4.85 

3. ทุนธนชาตเพอืเสนอขาย

ต่อผูถ้อืหุน้รายย่อยของ

ธนาคารธนชาต 

              67,061  0.004 

4. ผูถ้อืหุน้อนื ๆ 1,357,632,600 80.10 

รวม 1,694,923,000 100.00 
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3.5.1.6 หุน้สามญัของปทมุไรซมลิ 

สินทรพัยที์จะได้มา หุน้สามญัของปทุมไรซมลิ จาํนวน 29,987,408 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5.00 ของจาํนวน

หุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของปทุมไรซมลิ 

ชือบริษทั บรษิทั ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจาํกดั (มหาชน) 

ประเภทนิติบุคคล บรษิทัมหาชนจาํกดั 

ประเภทธุรกิจ อาหารและเครอืงดมื 

ทุนจดทะเบยีน  900,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 900,000,000 หุน้ มูลค่าทตีราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท 

ทุนจดทะเบยีน 

ชาํระแล้ว  

600,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 600,000,000 หุน้ มูลค่าทตีราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท 

รายชอืผู้ถือหุ้น รายชอืผูถ้อืหุน้ก่อนการปรบัโครงสรา้งฯ (ณ วนัท ี21 มนีาคม 2562) 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 19,620,000 3.27 

2. ทุนธนชาต 58,755,000 9.79 

3. บล.ธนชาต 26,424,130 4.40 

4. ธนชาตประกนัภยั 12,800,000 2.13 

5. ผูถ้อืหุน้อนื ๆ  482,400,870 80.40 

รวม 600,000,000 100.00 

ทมีา: www.setsmart.com 

 

รายชอืผูถ้อืหุน้หลงัการปรบัโครงสรา้งฯ 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ทุนธนชาต 88,742,408 14.79 

2. BNS 28,833,204  4.81  

3. ทุนธนชาตเพอืเสนอขาย

ต่อผูถ้อืหุน้รายย่อยของ

ธนาคารธนชาต 

23,518  0.004  

4. ผูถ้อืหุน้อนื ๆ 482,400,870 80.40 

รวม 600,000,000 100.00 
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3.5.1.7 หุ้นสามัญของ SPV2 ซึงจะเป็นผู้ถือหุ้นในซีคอน อายิโนะโมะโต๊ะ ธนชาตกรุ๊ปลีสซิง ธนชาตเทรนนิง สคิบ

เซอร์วสิ และธนชาตแมเนจเมน้ท์ 

หุน้สามญัของ SPV2 จาํนวน 206,685,540 หุน้ คดิเป็น สดัส่วนรอ้ยละ 50.96 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของ SPV2 

ทงันี ทุนจดทะเบยีนจดัตงัของ SPV2 เท่ากบั 1 ล้านบาท มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 10 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุน้ โดย

ก่อนวนัททีาํรายการ ธนาคารธนชาต จะเพมิทุนใน SPV2 เพอืใชเ้ป็นเงนิทุนในการซอืหุน้ของอายโินะโมะโต๊ะ ซคีอน ธน

ชาตกรุ๊ปลสีซงิ ธนชาตเทรนนิง สคบิเซอรว์สิ และธนชาตแมเนจเม้นท ์จากธนาคารธนชาต ในราคาตามเกณฑ์ทรีะบุในขอ้ 

5.2 โดยมูลค่าหุ้น SPV2 ทจีะเสนอขายใหก้บัผู้ถอืหุน้ทุกรายจะเท่ากบัมูลค่ารวมในการซือหุน้ของบริษทัดงักล่าว ทงันี 

ภายใตส้มมตฐิานว่าวนัททีาํรายการเกดิขนึ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มลูค่ารวมของหุน้ของบรษิทัดงักล่าว  จะเทยีบเทา่

กับ 4,055,779,020 บาท ดังนัน ภายหลังการเพิมทุน ทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของ SPV2 จะเทียบเท่า 4, 

055,779,020 บาท มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 10 บาท แบ่งออกเป็น 405,577,902 หุน้ โดย ธนาคารธนชาต จะเสนอขายหุ้น 

SPV2 ใหแ้ก ่ทุนธนชาต BNS และทุนธนชาตเพอืผูถ้อืหุน้รายยอ่ยของ ธนาคารธนชาต ตามสดัส่วนการถอืหุน้ใน ธนาคาร

ธนชาต จาํนวนเทยีบเท่ากบั 206,685,540 หุน้, 198,730,276 หุน้ และ 162,086 หุน้ ตามลําดบั ซงึ SPV2 จะถอืเป็นผูถ้อื

หุน้ในอายโินะโมะโต๊ะ ธนชาตกรุ๊ปลสีซงิ ธนชาตเทรนนิง สคบิเซอร์วสิ และธนชาตแมเนจเมน้ท์ โดยมรีายละเอยีดดงันี 

a) หุ้นสามญัของซีคอน 

สินทรพัยที์ SPV2  

จะได้มา 

หุ้นสามัญของซีคอน จํานวน 260,284 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.53 ของจํานวนหุ้นที

จาํหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของซคีอน 

ชือบริษทั บรษิทั ซีคอน ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทนิติบุคคล บรษิทัมหาชนจาํกดั 

ประเภทธุรกิจ การเช่าและการดาํเนินการเกยีวกบัอสงัหารมิทรพัยท์เีป็นของตนเองหรอืเช่าจากผูอ้นืทไีมใ่ช่

เพอืเป็นทพีกัอาศยั 

ทุนจดทะเบยีน  574,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 5,740,000 หุน้ มลูค่าทตีราไว ้หุน้ละ 100.00 บาท 

ทุนจดทะเบยีน 

ชาํระแล้ว  

574,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 5,740,000 หุน้ มลูค่าทตีราไว ้หุน้ละ 100.00 บาท 

รายชอืผู้ถือหุ้น รายชอืผูถ้อืหุน้ก่อนการปรบัโครงสรา้งฯ (ณ วนัท ี1 กุมภาพนัธ ์2562) 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 260,284 4.53 

2. ผูถ้อืหุน้อนื ๆ  5,479,716 95.47 

รวม 5,470,000 100.00 

ทมีา: บญัชรีายชอืผูถ้อืหุน้  

รายชอืผูถ้อืหุน้หลงัการปรบัโครงสรา้งฯ 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. SPV2 260,284 4.53 

2. ผูถ้อืหุน้อนื ๆ 5,479,716 95.47 
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รวม 5,470,000 100.00 

  

 

b) หุ้นสามญัของอายิโนะโมะโต๊ะ 

สินทรพัยที์ SPV2  

จะได้มา 

หุน้สามญัของอายโินะโมะโต๊ะ จํานวน 477,816 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.00 ของจาํนวน

หุน้ทงัหมดของอายโินะโมะโต๊ะ  

ชือบริษทั บรษิทั อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากดั 

ประเภทนิติบุคคล บรษิทัจาํกดั 

ประเภทธุรกิจ การผลติผงชรูส 

ทุนจดทะเบยีน  796,362,800 บาท แบ่งออกเป็น 7,963,628 หุน้ มลูค่าทตีราไว ้หุน้ละ 100.00 บาท 

ทุนจดทะเบยีน 

ชาํระแล้ว  

796,362,800 บาท แบ่งออกเป็น 7,963,628 หุน้ มลูค่าทตีราไว ้หุน้ละ 100.00 บาท 

รายชอืผู้ถือหุ้น รายชอืผูถ้อืหุน้ก่อนการปรบัโครงสรา้งฯ (ณ วนัท ี14 มถิุนายน 2562) 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 477,816 6.00 

2. ผูถ้อืหุน้อนื ๆ  7,485,812 94.00 

รวม 7,963,628 100.00 

ทมีา: บญัชรีายชอืผูถ้อืหุน้  

รายชอืผูถ้อืหุน้หลงัการปรบัโครงสรา้งฯ 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. SPV2 477,816 6.00 

2. ผูถ้อืหุน้อนื ๆ 7,485,812 94.00 

รวม 7,963,628 100.00 
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c) หุ้นสามญัของธนชาตกรุป๊ลีสซิง  

สินทรพัยที์ SPV2  

จะได้มา 

หุน้สามญัของธนชาตกรุ๊ปลสีซงิ จาํนวน 35,999,994 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของ

จาํนวนหุน้ทงัหมดของธนชาตกรุ๊ปลสีซงิ  

ชือบริษทั บรษิทั ธนชาตกรุ๊ป ลสีซงิ จาํกดั 

ประเภทนิติบุคคล บรษิทัจาํกดั  

ประเภทธุรกิจ เช่าซอื 

ทุนจดทะเบยีน  360,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 36,000,000 หุน้ มูลค่าทตีราไว ้หุน้ละ 10.00 บาท 

ทุนจดทะเบยีน 

ชาํระแล้ว  

360,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 36,000,000 หุน้ มูลค่าทตีราไว ้หุน้ละ 10.00 บาท 

รายชอืผู้ถือหุ้น รายชอืผูถ้อืหุน้ก่อนการปรบัโครงสรา้งฯ (ณ วนัท ี30 เมษายน 2562) 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 35,999,994 100.00 

2. ผูถ้อืหุน้อนื ๆ 6 ราย 6 0.01 

รวม 36,000,000 100.00 

ทมีา: บญัชรีายชอืผูถ้อืหุน้  

รายชอืผูถ้อืหุน้หลงัการปรบัโครงสรา้งฯ 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. SPV2 35,999,994 100.00 

2. ผูถ้อืหุน้อนื ๆ 6 ราย 6 0.01 

รวม 36,000,000 100.00 

  

 

d) หุ้นสามญัของธนชาตเทรนนิง 

สินทรพัยที์ SPV2  

จะได้มา 

หุ้นสามัญของธนชาตเทรนนิง จํานวน 499,993 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของ

จาํนวนหุน้ทงัหมดของธนชาตเทรนนิง 

ชือบริษทั บรษิทั ธนชาต เทรนนิง แอนด ์ดเีวลลอปเมนท์ จาํกดั 

ประเภทนิติบุคคล บรษิทัจาํกดั 

ประเภทธุรกิจ ใหบ้รกิารฝึกอบรม 

ทุนจดทะเบยีน  5,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 500,000 หุน้ มลูค่าทตีราไว ้หุน้ละ 10.00 บาท 
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ทุนจดทะเบยีน 

ชาํระแล้ว  

5,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 500,000 หุน้ มลูค่าทตีราไว ้หุน้ละ 10.00 บาท 

รายชอืผู้ถือหุ้น รายชอืผูถ้อืหุน้ก่อนการปรบัโครงสรา้งฯ (ณ วนัท ี10 พฤษภาคม 2562) 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 499,993 100.00 

2. ผูถ้อืหุน้อนื ๆ 7 ราย 7 0.01 

รวม 500,000 100.00 

ทมีา: บญัชรีายชอืผูถ้อืหุน้  

รายชอืผูถ้อืหุน้หลงัการปรบัโครงสรา้งฯ 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. SPV2 499,993 100.00 

2. ถอืหุน้อนื ๆ 7 ราย 7 0.01 

รวม 500,000 100.00 

  

 

e) หุ้นสามญัของสคิบเซอรวิ์ส 

สินทรพัยที์ SPV2  

จะได้มา 

หุ้นสามญัของสคบิเซอร์วสิ จํานวน 99,998 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของจํานวน

หุน้ทงัหมดของสคบิเซอรว์สิ  

ชือบริษทั บรษิทั รกัษาความปลอดภยั สคบิ เซอร์วสิ จาํกดั 

ประเภทนิติบุคคล บรษิทัจาํกดั 

ประเภทธุรกิจ บรกิารงานธุรการทวัไป 

ทุนจดทะเบยีน  10,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุน้ มูลค่าทตีราไว ้หุน้ละ 100.00 บาท 

ทุนจดทะเบยีน 

ชาํระแล้ว  

10,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุน้ มูลค่าทตีราไว ้หุน้ละ 100.00 บาท 

รายชอืผู้ถือหุ้น รายชอืผูถ้อืหุน้ก่อนการปรบัโครงสรา้งฯ (ณ วนัท ี25 เมษายน 2562) 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 99,998 100.008 

2. ผูถ้อืหุน้อนื ๆ 2 ราย 2 0.002 

รวม 100,000 100.00 

ทมีา: บญัชรีายชอืผูถ้อืหุน้  
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รายชอืผูถ้อืหุน้หลงัการปรบัโครงสรา้งฯ 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. SPV2 99,998 100.008 

2. ผูถ้อืหุน้อนื ๆ 2 ราย 2 0.002 

รวม 100,000 100.00 

  

 

f) หุ้นสามญัของธนชาตแมเนจเม้นท์ 

สินทรพัยที์ SPV2  

จะได้มา 

หุน้สามญัของธนชาตแมเนจเมน้ท์ จํานวน 599,993 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของ

จาํนวนหุน้ทงัหมดของธนชาตแมเนจเมน้ท ์ 

ชือบริษทั บรษิทั ธนชาต แมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 

ประเภทนิติบุคคล บรษิทัจาํกดั  

ประเภทธุรกิจ ใหบ้รกิารพนักงาน 

ทุนจดทะเบยีน  6,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 600,000 หุน้ มลูค่าทตีราไว ้หุน้ละ 10.00 บาท 

ทุนจดทะเบยีน 

ชาํระแล้ว  

6,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 600,000 หุน้ มลูค่าทตีราไว ้หุน้ละ 10.00 บาท 

รายชอืผู้ถือหุ้น รายชอืผูถ้อืหุน้ก่อนการปรบัโครงสรา้งฯ (ณ วนัท ี30 เมษายน 2562) 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารธนชาต 599,993 100.009 

2. ผูถ้อืหุน้อนื ๆ 7 ราย 7 0.001 

รวม 600,000 100.00 

ทมีา: บญัชรีายชอืผูถ้อืหุน้  

รายชอืผูถ้อืหุน้หลงัการปรบัโครงสรา้งฯ 

ชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. SPV2 599,993 100.009 

2. ผูถ้อืหุน้อนื ๆ 7 ราย 7 0.001 

รวม 600,000 100.00 
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3.5.2 สินทรพัยที์จะได้มาจากการซือหุ้นจาก BNS ภายหลงัการปรบัโครงสร้างฯ 

3.5.2.1 หุน้สามญัของ SPV1 จาํนวน 553,898,398 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49.02 ของจํานวนหุน้ทงัหมดของ SPV1 

ซึง SPV1 จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ราชธานีลิสซิง จํากัด (มหาชน) (“THANI” หรือ “ราชธานี”) จํานวน 

2,459,878,098 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 65.16 ของจาํนวนหุน้ทจีําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของราชธานี  

3.5.2.2 หุน้สามญัของ SPV2 จาํนวน 198,623,253 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49.00 ของจํานวนหุน้ทงัหมดของ SPV2 

ซงึ SPV2 จะถอืหุน้ในบรษิทัดงัต่อไปนี 

1) บรษิทั ซีคอน ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“ซีคอน” หรือ “SEACON”) โดยถือหุน้จาํนวน 260,284 

หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.53 ของจํานวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของซคีอน 

2) บรษิัท อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากดั (“อายิโนะโมะโต๊ะ” หรือ “AJNMT”) โดยถือหุ้นจํานวน 

477,816 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.00 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของอายโินะโมะโต๊ะ 

3) บรษิทั ธนชาตกรุ๊ป ลสีซงิ จํากดั (“ธนชาตกรุป๊ลีสซิง” หรอื “TGL”) โดยถอืหุน้จาํนวน 35,999,994 หุน้ 

คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของธนชาตกรุ๊ปลสีซงิ 

4) บริษัท ธนชาต เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (“ธนชาตเทรนนิง” หรือ “TTD”) โดยถือหุ้น

จาํนวน 499,993 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ทงัหมดของธนชาตเทรนนิง 

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

99,998 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ทงัหมดของสคบิเซอรว์สิ 

6) บรษิัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากดั (“ธนชาตแมเนจเม้นท์” หรือ “TMS”) โดยถือหุ้น

จาํนวน 599,993 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ทงัหมดของธนชาตแมเนจเมน้ท์ 

3.5.2.3 หุ้นสามญัของ บบส. ทเีอส จํานวน 97,998,571 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 49.00 ของจํานวนหุน้ทงัหมดของ 

บบส. ทเีอส 

3.5.2.4 หุ้นสามญัของเอ็มบีเค จํานวน 82,219,479 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.85 ของจํานวนหุ้นทจีําหน่ายได้แล้ว

ทงัหมดของเอม็บเีค 

3.5.2.5 หุน้สามญัของปทมุไรซมลิ จาํนวน 28,833,204 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.81 ของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้

ทงัหมดของปทุมไรซมลิ 
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3.5.3  สินทรพัยที์จะจาํหน่ายไปจากการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต 

หุน้สามญัของธนาคารธนชาตททีุนธนชาตถอือยู่ จํานวน 3,090,699,234 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 50.96 ของ

จาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของธนาคารธนชาต โดยขอ้มลูทวัไปของธนาคารธนชาตมรีายละเอยีด ดงันี 

1) ข้อมูลทวัไป 

ชอืบริษทั ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทนิติบุคคล บรษิทัมหาชนจํากดั 

ประเภทธรุกิจ ธนาคารพาณชิย์ 

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

มลูค่าทตีราไว ้หุน้ละ 10.00 บาท 

ทุนชาํระแลว้  60,648,621,700.00 บาท แบ่งออกเป็น 6,064,862,170 หุ้น  

มลูค่าทตีราไว ้หุน้ละ 10.00 บาท 

ทีตงัสาํนักงานใหญ ่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

2) คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต 

รายชอืคณะกรรมการบรษิทั 

รายชอืคณะกรรมการของธนาคารธนชาต ณ วนัท ี2 เมษายน 2562 

รายชอืกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นาย บนัเทงิ ตนัตวิทิ กรรมการ 

2. นาย ณรงค ์จวิงักูร กรรมการ 

3. นาย ศุภเดช พูนพพิฒัน์ กรรมการ 

4. นางสาว สุวรรณภา สุวรรณประทปี กรรมการ 

5. นาย สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ กรรมการ 

6. นาย รอ็ด ไมเคลิ เรโนลด ์ กรรมการ 

7. นาย วอลเตอร์ ทสั กรรมการ 

8. นาย ธนชาต นุ่มนนท ์ กรรมการ 

9. นางสาว มุกดา ไพรชัเวทย ์ กรรมการ 

10. นาย วลิเลยีม จอรจ์ ซาอดิ กรรมการ 

11. นาย อเลก็ซานเดอร์ ไคว เลพ็ ชอย กรรมการ 

12. นาย ประพนัธ ์อนุพงษ์องอาจ กรรมการ 
 ทมีา : หนังสอืรบัรองบรษิทั ออกโดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ณ วนัที 2 เมษายน 2562 

 โดยรายชอืคณะกรรมการของ TBANK หลงัการขายหุน้สามญัของ TBANK จะเป็นไปตามทมีกีารแต่งตงัขนึตาม

ความเหมาะสมในภายหลงั 
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3) รายชือผู้ถือหุ้น  

รายชอืผูถ้อืหุน้ของธนาคารธนชาตก่อนและภายหลงัการขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาต (ภายใตส้มมตฐิานว่า

ผูถ้ือหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตกลงขายหุน้ทถีอือยู่ทงัหมดในธนาคารธนชาตใหแ้ก่ธนาคารทหารไทย) จะ

เป็นดงันี 

ที 

รายชือผู้ถอืหุ้นของธนาคารธนชาต 

(ณ วนัที 4 เมษายน 2562) 
รายชือผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตภายหลงัการ

ทาํรายการ 

รายชือ 
จาํนวนหุ้น  

(หุ้น) 

สดัส่วน 

การถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

รายชือ 
จาํนวนหุ้น  

(หุ้น) 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. ทนุธนชาต 3,090,699,234 50.96 ธนาคารทหารไทย 6,064,862,170 100.00 

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

3. ผูถ้อืหุน้รายย่อย 743 ราย 2,423,773 0.04 - - - 
ทมีา : รายงานรายชอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ จดัทําโดยบรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั ณ วนัท ี4 เมษายน 2562  

 

3.5.4 สินทรพัยที์จะไดม้าจากการซือหุ้นสามญัเพิมทุนของธนาคารทหารไทย  
หุ้นสามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทยจํานวนไม่เกิน 21,663,091,024 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละประมาณ 

20.1 - 23.3 ของจํานวนหุ้นทจีําหน่ายได้แล้วทงัหมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพมิทุน

ใหแ้ก ่(1) ผูถ้อื TSR (2) บุคคลในวงจาํกดั และ (3) ผูถ้อืหุน้ของธนาคารธนชาตทกุราย โดยไม่รวมโครงการ TMB Stock 

Retention Program ในครงันี) โดยขอ้มลูทวัไปของธนาคารทหารไทยมรีายละเอยีด ดงันี  

1) ข้อมูลทวัไปของธนาคารทหารไทย 

ชือบริษทั ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทนิติบุคคล บรษิัทมหาชนจาํกดั 

ประเภทธรุกิจ ธุรกจิการเงนิ/ธนาคาร 

ทุนจดทะเบยีน  

(ณ วนัที 31 มีนาคม 2562) 

41,903,301,555.05 บ า ท  แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น  43,851,893,110 หุ้ น  

มลูค่าทตีราไว ้หุน้ละ 0.95 บาท 

ทุนชาํระแล้ว  

(ณ วนัที 31 มีนาคม 2562) 

41,659,298,454.50 บาท 

ทีตงัสาํนักงานใหญ่ 3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

 

 

2) คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของธนาคารทหารไทย 

รายชอืคณะกรรมการบรษิทั 

รายชอืคณะกรรมการของธนาคารทหารไทยในปัจจบุนั 

รายชอืกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายประสงค ์พนูธเนศ ประธานกรรมการ 

2. นายฟิลลปิ จ.ีเจ.อ.ีโอ. ดามสั ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการ 
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รายชอืกรรมการ ตาํแหน่ง 

3. นายปิต ิตณัฑเกษม ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร / กรรมการ 

4. พลเอกณฐัพล นาคพาณิชย ์ กรรมการ 

5. นางแคทเธอรนี เป็ก เชง็ โล กรรมการ 

6. นายจมุพล รมิสาคร กรรมการ 

7. นายวอน นิเจล รกิเตอร ์ กรรมการ 

8. นายหยกพร ตนัตเิศวตรตัน์ กรรมการ 

9. นายสงิหะ นิกรพนัธุ ์ กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

10. นายศริพิงษ์ สมบตัศิริ ิ กรรมการอสิระ 

11. นายครสิโตเฟอร์ จอห์น คงิ กรรมการอสิระ /  กรรมการตรวจสอบ 

12. นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมทิธ ิ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
ทมีา : www.set.or.th 

รายชอืคณะกรรมการของธนาคารทหารไทยหลงัการซอืหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทยจะเป็นไปตามที

มกีารแตง่ตงัขนึตามความเหมาะสมในภายหลงั 

3) รายชือผู้ถือหุ้น  

รายชอืผูถ้อืหุ้นของธนาคารทหารไทยก่อนและภายหลงัการซอืหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทย (ภายใต้

สมมตฐิานว่า (ก) ผู้ถอืหุน้เดมิของธนาคารทหารไทยใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัเพมิทุนตาม TSR ครบทงัจํานวน (ข) บุคคลใน

วงจํากดัจองซอืหุน้สามญัเพมิทนุในส่วนทจีดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัดครบทงัจาํนวน และ (ค) ผู้ถอืหุน้เดมิของธนาคาร

ธนชาตจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนในส่วนของการจดัสรรแบบ Preferential Public Offering ครบทงัจาํนวน) จะเป็นดงันี 

ที 

รายชือผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารทหารไทย 

(ณ วนัที 24 เมษายน 2562) (1) 

รายชอืผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารทหารไทย

ภายหลงัการทาํรายการ 

รายชือ 

สดัส่วน

การถือหุ้น  

(รอ้ยละ) 

รายชือ 

สดัส่วน

การถือหุ้น 

(รอ้ยละ) 

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

2. ING Bank N.V. 25.02 ทุนธนชาต 20.43 

3. บรษิัท ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั(3) 10.13 กระทรวงการคลงั 18.41 

4. South East Asia UK (Type C) 

Nominees Limited 

1.71 BNS 5.59 

5. นางสมพร จงึรุ่งเรอืงกจิ 1.41 บุคคลในวงจาํกดั 2.89 
หมายเหตุ: 

(1) ขอ้มลูจาก www.set.or.th 

(2) นับรวมใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทเีกดิจากหลกัทรพัยอ์้างองิไทย (THAI NVDR) จํานวนร้อยละ 4.88 ท ีING Support Holding 

B.V. อาจเปลยีนเป็นหุน้สามญัไดใ้นอนาคต 

(3) ING Support Holding B.V. ถอืใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทเีกดิจากหลกัทรพัยอ์้างองิไทย (THAI NVDR) จํานวนรอ้ยละ 4.88 
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4) การประกอบธรุกิจ 

ธนาคารทหารไทยก่อตังขนึเมอืวนัที 5 พฤศจิกายน 2500 โดยมีจอมพลสฤษดิ ธนะรชัต์ ดํารงตําแหน่งประธาน

กรรมการ โดยผู้ ถื อหุ้ น ส่ วนใหญ่ เ ป็ นข้าราชการทหาร ต่ อมา ธนาคารทหารไทยได้ เข้ าจดทะเบียนเป็น 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมือวันที 23 ธันวาคม 2526 ต่อมาในเดือนกันยายน  

ปี 2547 ธนาคารทหารไทยไดร้วมกจิการกบัธนาคารดบีเีอส ไทยทนุ และบรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซงึการ

รวมกจิการดงักล่างส่งผลใหธ้นาคารทหารไทยมบีรษิทัประกนั และบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนอยู่ในเครอื ทําใหส้ามารถ

ดาํเนินธุรกจิไดอ้ย่างครบวงจรมากขนึ และต่อมาในเดอืนธนัวาคม 2550 ธนาคารทหารไทยประสบความสําเรจ็ในการเพมิทุนจด

ทะเบยีนจาํนวน 37,622 ลา้นบาท โดยมกีลุ่ม ING ซงึเป็นสถาบนัการเงนิจากประเทศเนเธอรแ์ลนด์เขา้มาเป็นพนัธมติรรายใหม่ 

ทาํใหธ้นาคารทหารไทยมฐีานะทางการเงนิทแีขง็แกร่งมากยงิขนึ 

ปัจจุบัน ธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ทีมีขนาดใหญ่อันดับที 7 ของประเทศไทย โดยธนาคาร 

ทหารไทยเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝาก ผลิตภัณฑ์สินเชือบริการธุรกรรมทางการเงิน บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ 

ผลิตภัณฑ์ประกัน บริการบตัรธุรกิจ บริการตัวแทนและธุรกิจหลกัทรพัย์ และบริการวาณิชธนกิจและทีปรึกษาการลงทุน 

ผลติภณัฑ์บตัรเครดติ ผลติภณัฑ์การลงทุน และบรกิารธนบดธีนกจิ (Wealth Management) ให้แก่ลูกคา้ ซงึแบ่งออกเป็น 3 

กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่ กลุ่มลูกคา้ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และกลุ่มลูกคา้บุคคล 

ทงันี ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารทหารไทยมสีาขาในประเทศทงัหมด 416 สาขา (รวม ME by TMB 1 สาขา) 

และสาขาในต่างประเทศ ได้แก่ สาขาหมู่เกาะเคย์แมน และสาขานครหลวงเวียงจนัทน์ ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว นอกจากนี ยงัมสีํานักงานเขตลูกค้าประกอบการขนาดย่อม 55 แห่ง สํานักงานเขตสําหรบัลูกค้าธุรกิจ 42 แห่ง 

และจุดบริการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 1 แห่ง โดยธนาคารทหารไทยยังมีช่องทางบรกิารลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Banking) ได้แก่  (1) ATM และ ADM (2) การให้บริการธุ รกิจร้ านค้าบัตร (Merchant Acquiring Business)  

(3) ช่องทางดจิทิลั (Digital Banking) เช่น TMB Internet Banking, TMB Touch, ME by TMB, TMB Business Click และ TMB 

Business Touch เป็นตน้ 

 

5) นิติบุคคลอืนทีธนาคารทหารไทยถือหุ้นตงัแต่ร้อยละ 10 ขนึไป(1) 

ลาํดบั ชือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

 

จาํนวนหุ้นที

จาํหน่ายได้แล้ว

ทงัหมด (หุ้น) 

สดัส่วนการ 

ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. บรษิทั บรหิารสนิทรพัยพ์ญาไท จาํกดั(2) ธุรกจิการเงนิ 107,000,000 100.00 

2. บรษิทั บรหิารสนิทรพัยพ์หลโยธนิ จํากดั ธุรกจิการเงนิ 2,500,000 100.00 

3. บ ริ ษั ท  ห ลั ก ท รั พ ย์ จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น 

ทหารไทย จํากดั 

ธุรกจิการเงนิ 10,000,000 35.00 

4. บรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ทเีอม็บ ีจาํกดั อสงัหารมิทรพัย ์ 10,000 99.93 

5. บรษิทั เอน็ ด ีกรุ๊ป ฟีดมลิล ์จาํกดั คา้ปลกี/ส่ง 120,000 25.00 

6. บรษิทั เนชนัแนล ไอทเีอม็เอ๊กซ์ จาํกดั การบรกิาร 500,000 10.74 

7. บรษิทั เอม็ไทยเอสเตท จาํกดั อสงัหารมิทรพัย ์ 30,000,000 10.00 

8. บรษิทั ไทยเจรญิผลอุตสาหกรรม จาํกดั การผลติ 15,500 16.13 

9. บรษิทั ทรสิ คอรป์อเรชนั จาํกดั การบรกิาร 1,000,000 15.30 

10. บรษิทั เมอืงคา้ส่ง จาํกดั การขนส่ง 22,000 10.00 
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ลาํดบั ชือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

 

จาํนวนหุ้นที

จาํหน่ายได้แล้ว

ทงัหมด (หุ้น) 

สดัส่วนการ 

ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

11. บรษิทั วงิกรุ๊ป จํากดั ผลติเสอืผา้สาํเรจ็รปู 9,000 25.00 
หมายเหตุ: 

(1) ขอ้มลูจากแบบ 56-1 ประจําปี 2561 

(2) บรษิทัจดทะเบยีนเลกิบรษิทักบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท ี26 ธนัวาคม 2561  

 

6) ข้อมูลทางการเงินทีสาํคญัของธนาคารทหารไทย 

สรุปฐานะทางการเงนิ  

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

2559 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

2560 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

2561 

ณ วนัที  

31มีนาคม 

2562 

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

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

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

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

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมสุทธ ิ - - 4,577 4,637 

เงนิใหส้นิเชอืแก่ลูกคา้และดอกเบยีคา้งรบั

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

ทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 1,506 2,214 2,614 2,688 

ทดีนิ อาคารและอุปกรณส์ุทธ ิ 12,383 12,071 11,876 11,741 

ค่าความนยิมและสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอนืสุทธ ิ 1,704 2,132 2,592 2,608 

สนิทรพัยอ์นื 8,620 7,698 5,864 5,574 

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

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

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

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

หนีสนิทางการเงนิทกีําหนดใหแ้สดงดว้ย

มลูค่ายุตธิรรม 
362 386 397 401 

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

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

ประมาณการหนีสนิจากการโอนทรพัย์สนิรอ

การขาย 
1,657 - - - 
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รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

2559 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

2560 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

2561 

ณ วนัที  

31มีนาคม 

2562 

ประมาณการหนีสนิสาํหรบัผลประโยชน์ของ

พนักงาน 
1,453 1,301 1,221 1,584 

ประมาณการหนีสนิอนื 701 544 630 646 

รายไดร้อการตดัภาษ ี 218 18,908 17,594 17,334 

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

รวมหนีสิน 713,468 754,016 792,934 791,830 

ทุนจดทะเบยีน 41,903 41,903 41,903 41,903 

ทุนทอีอกและชาํระเตม็มลูค่า 41,617 41,648 41,659 41,659 

ส่วนเกนิ(ตํากว่า)มลูค่าหุน้ 325 379 404 404 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 5,278 5,097 4,811 4,829 

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

ส่วนของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ ่ 83,723 89,856 98,779 100,394 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย 125 - - - 

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

ทมีา : งบการเงนิรวมของธนาคารทหารไทย 

 

งบกําไรขาดทุน 

รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

2559 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

2560 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

2561 

ณ วนัที  

31 มนีาคม 

2562 

รายไดด้อกเบยีสุทธ ิ 24,761 24,734 24,497 6,236 

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

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอนืๆ 2,465 2,119 14,208 558 

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

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

หนีสญู หนีสงสยัจะสญูและขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า 
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 

ภาษเีงนิได ้ 1,740 2,004 2,866 361 
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รายละเอียด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

2559 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

2560 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

2561 

ณ วนัที  

31 มนีาคม 

2562 

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

ส่วนของกาํไร (ขาดทุน) ทีเป็นของผู้ถือหุ้น

บริษทัใหญ่ 
8,226 8,687 11,601 1,579 

ส่วนของกําไร (ขาดทุน) ทเีป็นของส่วนไดเ้สยี

ทไีมม่อํีานาจควบคมุ 
- - - - 

กําไรต่อหุน้ (บาท) 0.1879 0.1982 0.2646 0.0360 

ทมีา : งบการเงนิรวมของธนาคารทหารไทย 

 

7) ข้อมูลเปรยีบเทียบงบการเงินของธนาคารทหารไทยณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และงบการเงินรวม

เสมือนของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต ภายหลงัการรวมกิจการฯ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2561 

ธนาคารทหารไทยไดจ้ดัทํางบการเงนิรวมเสมอืนของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตภายหลงัการรวม

กจิการฯ โดยอ้างองิจากงบของธนาคารทหารไทย สาํหรบัปีบญัชสีนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 และงบการเงนิเสมอืน

ของธนาคารธนชาต สําหรบัปีบญัชสีนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เพอืสะทอ้นภาพภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ ซงึ

เป็นงบการเงนิรวมเสมอืนทจีดัทาํโดยธนาคารทหารไทยและไดร้บัความเชอืมนัในมาตรฐานการจดัทาํโดย บรษิทั เคพเีอม็

จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั ทงันี งบการเงนิรวมเสมอืนไม่ได้เป็นเครอืงชวีดัผลการดําเนินงานซงึเกดิขนึจรงิ เนืองจาก

ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนได้จัดทําขึนโดยใช้ข้อสมมติฐานทีเป็นเหตุการณ์ซึงไม่ได้เกิดขึน ณ เวลานันๆ โดย

รายละเอยีดทสีาํคญัในงบการเงนิของธนาคารทหารไทย เปรยีบเทยีบกบังบการเงนิรวมเสมอืนของธนาคารทหารไทยและ

ธนาคารธนชาต ภายหลงัการรวมกจิการ สามารถสรุปไดด้งันี 

รายละเอียด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ธนาคารทหารไทย  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2561 

ธนาคารทหารไทยและ

ธนาคารธนชาต 

ภายหลงัการรวม

กิจการฯ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2561 

อตัราการเปลียนแปลง 

 

งบแสดงฐานะการเงิน    

สินทรพัย ์    

เงนิสด 15,234  26,246  72.3  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 113,522  193,744 70.7  

เงนิใหส้นิเชอืแก่ลูกหน ี 685,793  1,446,080  110.9  

รวมเงนิใหส้นิเชอืแก่ลูกหนีและดอกเบยีคา้งรบั 687,102  1,448,034  110.7  

รวมเงนิใหส้นิเชอืแก่ลูกหนีและดอกเบยีคา้งรบัสุทธ ิ 654,040 1,334,627 104.1 

ทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 2,614  4,247  62.5  

ค่าความนิยมและสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอนืสุทธ ิ 2,592  25,285  875.5  

รวมสินทรพัย ์ 891,713  1,860,556 108.6 
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รายละเอียด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ธนาคารทหารไทย  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2561 

ธนาคารทหารไทยและ

ธนาคารธนชาต 

ภายหลงัการรวม

กิจการฯ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2561 

อตัราการเปลียนแปลง 

 

หนีสิน    

เงนิรบัฝาก  649,568  1,403,301  116.0  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 64,267  106,185  65.2  

ตราสารหนีทอีอกและเงนิกูย้มืสุทธ ิ 35,124  78,490  123.5  

รวมหนีสิน 792,934  1,655,242  108.7  

    

ส่วนของเจ้าของ    

ทุนทอีอกและชําระแลว้และส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 42,063  148,598  253.3  

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 4,811  4,811  - 

กาํไรสะสม 51,905  51,905  - 

รวมส่วนของธนาคาร 98,779  205,314  107.9  

รวมส่วนของเจ้าของ 98,779  205,314 107.9 

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 891,713  1,860,556  108.6  

    

งบแสดงกาํไรขาดทุน    

รายไดด้อกเบยี 35,128  77,754  121.3  

รายไดด้อกเบยีสุทธ ิ 24,497  51,737  111.2  

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 9,338  14,212  52.2  

รวมรายไดจ้ากการดําเนินงาน 48,042  82,029  70.7  

รวมค่าใชจ่้ายจากการดําเนินงานอนื ๆ 17,475  35,399  102.6  

หนีสญู หนีสงสยัจะสญู และขาดทุนจากการ 

ดอ้ยค่า 

16,100 20,565 27.7 

กาํไรจากการดําเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 14,467  26,064  80.2  

กาํไรสาํหรบัปี 11,601  21,924  89.0  

    

รวมกําไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อนืสาํหรบัปี - สุทธจิาก

ภาษเีงนิได ้

(48) (1,031) 2,047.9 

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

    

สดัส่วนทางการเงินทีสาํคญั    

อตัราผลตอบแทนจากสนิเชอื 4.9% 5.1%  

อตัราดอกเบยีจ่าย 1.4% 1.5%  

ส่วนต่างรายไดด้อกเบยี 2.9% 2.9%  

อตัราสว่นตน้ทุนต่อรายได ้ 36.0% 43.2%  

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.26 0.21  

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ 1.4% 1.2%  

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 12.4% 10.7%  

อตัราสว่นเงนิใหส้นิเชอืตอ่เงนิรบัฝาก 105.6% 98.7%  
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รายละเอียด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ธนาคารทหารไทย  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2561 

ธนาคารทหารไทยและ

ธนาคารธนชาต 

ภายหลงัการรวม

กิจการฯ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2561 

อตัราการเปลียนแปลง 

 

อตัราสว่นค่าเผอืหนีสงสยัจะสญูต่อเงนิใหส้นิเชอื 4.7% 3.8%  

อตัราสว่นสนิเชอืดอ้ยคุณภาพ 2.8% 2.4%  

อตัราสว่นสาํรองฯ ต่อสนิเชอืดอ้ยคุณภาพ 152.0% 139.9%  

อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัทหีนึง 13.6% 13.7%   

อตัราสว่นเงนิกองทุนรวมต่อสนิทรพัยเ์สยีง 17.5% 17.7%   

ทมีา: ธนาคารทหารไทย 

 

หลกัเกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิรวมเสมอืนของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต ภายหลงัการรวมกจิการฯ 

  ขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนนีอา้งองิขอ้มูลจากงบการเงนิรวมเสมอืนทจีดัทาํโดยธนาคารทหารไทยและไดร้บั

ความเชอืมนัในมาตรฐานการจดัทําโดย บรษิัท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั ซึงจดัทําขนึโดยอ้างองิขอ้มลูจากงบ

การเงนิรวมทตีรวจสอบแลว้ของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อยของธนาคารธนชาต สาํหรบัปีสินสุด

วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 โดยมีวตัถุประสงคเ์พอืแสดงรายการซอืธนาคารธนชาตภายหลงัการปรบัโครงสรา้งโดยธนาคาร

ทหารไทยเสมอืนว่าการรวมธุรกจิได้เสรจ็สนิแล้ว ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 สําหรบัการนําเสนองบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

รวมเสมอืน และ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 สาํหรบัการนําเสนองบแสดงฐานะทางการเงนิรวมเสมอืน 

1) การจาํหน่ายกจิการทไีม่ไดโ้อนมา  

  ธนาคารธนชาตจะจําหน่ายบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมบางส่วน ซงึเป็นส่วนหนึงของการปรบัโครงสรา้งฯ โดย

เงนิลงทุนทถีูกจาํหน่ายเหล่านีไดป้รบัปรุงกบัรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ เนืองจากเป็นไปตามเงอืนไขทกีําหนด

ไว้ก่อนการซอืธุรกิจ โดยธนาคารทหารไทยจะเขา้ซือธนาคารธนชาตทนัทหีลงัจากทธีนาคารธนชาตจําหน่ายกิจการที

ไม่ไดโ้อนมาออกไปและไดร้บัสงิตอบแทนจากการจาํหน่ายกจิการเหล่านันแล้ว 

2) การซอื บลจ.ธนชาต ของธนาคารทหารไทย โดยมเีจตนาทจีะขายออกไป 

  ผู้บรหิารธนาคารทหารไทยมคีวามตงัใจทจีะรบัโอนกิจการของ บลจ.ธนชาต โดยมเีจตนาทจีะขายออกไป 

ธนาคารทหารไทยจงึแสดงมลูค่าเงนิลงทุนใน บลจ.ธนชาต ดว้ยมลูค่าเสมอืนมลูค่ายุตธิรรม และจดัประเภทรวมในรายการ

สนิทรพัย์อืน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมอืนไม่รวมผลการดําเนินงานของ บลจ.ธนชาต เพอืสะท้อนผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจทคีงอยู่ รายการระหว่างกนักบั บลจ.ธนชาต จะถือเป็นรายการกบับุคคลภายนอกและไม่มกีารตดั

รายการระหว่างกนั 

3) ค่าเสอืมราคาจากการตรีาคาเพมิขนึของอาคารทมีไีวเ้พอืใชป้ระโยชน์ภายในกจิการ 

  จากสมมติฐานสําหรบัการจดัทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนว่าการรวมธุรกิจเสร็จสิน ณ วันที 1 

มกราคม 2561 ผลการดาํเนินงานของธนาคารธนชาตภายหลงัการปรบัโครงสรา้งจงึไดร้วมค่าเสอืมราคาทเีพมิขนึจากการ

ตรีาคามลูค่ายุตธิรรมของอาคารทมีไีวเ้พอืใชป้ระโยชน์ภายในกิจการ ซงึคํานวณโดยการหารมูลค่ายุติธรรมทเีพมิขนึดว้ย

อายุการใหป้ระโยชน์คงเหลอืตามทแีสดงในรายงานการประเมนิราคา 
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4) โครงสรา้งการจดัหาเงนิเพอืการซอืธุรกจิของธนาคารทหารไทย 

  อ้างอิงถงึสมมตฐิานสําหรบัการจดัทํางบแสดงฐานะทางการเงนิรวมเสมอืนว่าการรวมธุรกจิเสรจ็สนิ ณ วนัท ี

31 ธนัวาคม 2561 ขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนนีจงึไดส้ะทอ้นธุรกรรมการจดัหาเงนิเพอืนํามาจ่ายสงิตอบแทนจากการ

ซอืธุรกจิ ดงัต่อไปนี 

-  การออกหุน้กูด้อ้ยสทิธจิาํนวน 25,000 ลา้นบาท 

-  การออกหุน้จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (right offering) และการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่

บุคคลในวงจาํกดั (private placement) จาํนวน 48,900 ล้านบาท 

-  การออกหุน้เพอืเสนอขายแกผู่ถ้อืหุน้ของธนาคารธนชาต โดยมมีลูค่ายุตธิรรมเท่ากบั 57,635 ล้านบาท 

-  จาํนวนทเีหลอืมาจากการใชส้ภาพคล่องของธนาคารทหารไทยเอง 

  ตามสมมติฐานสําหรบัการจดัทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมอืนว่าการรวมธุรกิจเสร็จสิน ณ วนัท ี1 

มกราคม 2561 ผลการดําเนินงานของ Merged Bank หลงัรวมธุรกจิไดส้ะทอ้นค่าใชจ้่ายดอกเบยีจากการออกหุน้กู้ด้อย

สทิธ ิโดยคํานวณจากอตัราดอกเบยีทคีาดว่าจะเกิดขนึสุทธจิากภาษีเงนิได้ทเีกยีวขอ้งทงันี สงิตอบแทนจ่ายขา้งต้นและ

ขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนนียงัไม่ไดส้ะทอ้นถงึค่าใชจ่้ายทเีกยีวขอ้งกบัการจดัหาเงนิ 

5) การระบุสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิ 

  สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนและค่าความนิยมจากการรวมธุรกจินีคาํนวณจากผลต่างระหว่างสงิตอบแทนทจี่ายไปหรอื

คาดว่าจะต้องจ่ายใหก้ับผูข้ายและมูลค่าสนิทรพัย์สุทธทิปีรบัปรุงแล้วของธนาคารธนชาตภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ 

และหนีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีเีกยีวขอ้ง 

  เนืองจากขอ้มลูเกยีวกบัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทรีะบุไดจ้ากการรวมธุรกจิยงัอยู่ในระหว่างการ

จดัทํา ดงันัน รายการสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนจงึไดแ้สดงรวมกบัค่าความนิยม ด้วยเหตุนีงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมเสมอืน

นีจงึยงัไม่ไดส้ะทอ้นค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนดงักล่าว 

  เนืองจากการปันส่วนราคาซอืยงัไม่แลว้เสรจ็ ค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิจะแตกต่างจากทแีสดงรวมอยู่ใน

ขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน ดงันัน ธนาคารทหารไทยจงึไม่สามารถใหค้วามเชอืมนัไดว่้าผลจากการปันส่วนราคาซอืเมอื

แลว้เสรจ็จะไม่เปลยีนแปลงจากการปันส่วนเบอืงตน้ทแีสดงอยู่ในขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนนี  

 

ขอ้มลูเพมิเตมิ (Supplementary information) 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมอืนสําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ไดร้วมรายการต่อไปนี 

- กําไรจากเงนิลงทุนได้รวมกําไรทเีกิดจากการสูญเสยีการควบคุมในบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนทหารไทย 

จาํกดัจํานวน 11,852 ลา้นบาท 

- หนีสูญ หนีสงสยัจะสูญ และผลขาดทุนจากการด้อยค่า ได้รวมรายการการตงัสํารองเพมิเติมประมาณ 5,000 

ลา้นบาท เพอืรองรบัการเปลยีนแปลงเกณฑก์ารวดัมลูค่า 

- ภาษเีงนิไดไ้ดร้วมการใชป้ระโยชน์ทางภาษจีากผลขาดทุนทางภาษขีองธนาคารธนชาตทีไม่ไดร้บัรูเ้ป็นสนิทรพัย์

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีาํนวน 4,742 ลา้นบาท  
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3.6 เกณฑที์ใช้กาํหนดมูลคา่สิงตอบแทน  

การกําหนดมลูค่าสงิตอบแทนทใีชใ้นการทํารายการ จะคาํนวณจากเกณฑก์ารกําหนดราคาตามทรีะบุในสญัญาที

เกยีวขอ้ง โดยทุนธนชาตและธนาคารทหารไทยจะมมีตคิณะกรรมการ เพอืประกาศราคาซอืขายทจีะใชใ้นการทํารายการ

ก่อนวนัททีํารายการ (“ราคาซือขาย”) ซงึอาจมกีารปรบัราคาซอืขายทเีกยีวขอ้งของแต่ละรายการภายหลงัจากวนัททีํา

รายการ โดยมเีกณฑก์ารกําหนดราคา ดงันี 

 

3.6.1 เกณฑที์ใช้ในการกาํหนดราคาซือขายหุ้นสามญัของบริษทัย่อยและบริษทัอืน 

ธนาคารธนชาตกําหนดหลกัเกณฑ์ทใีชใ้นการกําหนดราคาซอืขายทใีชใ้นการทาํรายการปรบัโครงสรา้งบรษิทัย่อย

และบรษิทัอนืทจีะเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของธนาคารธนชาตทุกรายตามสดัส่วนการถอืหุน้ ดงัน ี

 

3.6.1.1 บรษิทัย่อยทธีนาคารธนชาตถอืหุน้รอ้ยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด 

 บรษิัทย่อยภายใต้การปรบัโครงสร้างฯ ทธีนาคารธนชาตถอืหุน้รอ้ยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้

ทงัหมด มจีาํนวนทงัสนิ 3 บรษิทั ประกอบดว้ย ธนชาตประกนัภยั บล.ธนชาต และ บบส.ทเีอส 

 เกณฑ์การกําหนดราคาซือขายต่อหุ้นเบืองต้นในวนัทีทํารายการ (Initial Price) สําหรับธนชาตประกันภัย  

บล.ธนชาต และ บบส.ทเีอส จะกําหนดจากมูลค่าตามบญัชต่ีอหุน้ทีอ้างอิงขอ้มูลทางการเงนิตามงบการเงนิฉบบัล่าสุดที

ผ่านการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทันัน ๆ 

ภายหลงัวนัททีํารายการ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของบรษิัทนัน ๆ จะทําการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและ 

ผลประกอบการจนถึงวนัสนิสุดรอบเดอืนสุดท้ายก่อนวนัททีํารายการ เพอืใช้ในการกําหนดราคาซือขายต่อหุ้นสุดท้าย 

(Final Price) โดยราคาสุดทา้ยอาจมมีูลค่าสงูกว่าหรอืตํากว่าราคาเบอืงตน้ในวนัททีาํรายการ  

เงอืนไขการปรบัราคาและชําระเงนิสาํหรบัการซือขายหุน้สามญัของบรษิทัย่อยทปีรบัโครงสรา้ง 

1) กรณีทรีาคาเบอืงต้นทชีําระในวนัททีํารายการมมีูลค่าสูงกว่าราคาสุดท้าย ธนาคารธนชาตจะจ่ายคนืเงนิ

ส่วนต่างใหก้บัผู้ถอืหุน้ของธนาคารธนชาตทีซอืหุน้บรษิทัย่อยดงักล่าว โดยในส่วนของผู้ถอืหุน้รายย่อย 

ธนาคารธนชาตจะจ่ายคนืเงนิส่วนต่างใหแ้ก่ทุนธนชาต เพอืใหทุ้นธนชาตดําเนินการจ่ายคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

รายย่อยทซีอืหุน้บรษิทัย่อยดงักล่าวต่อไป  

2) กรณีทรีาคาเบอืงต้นทชีาํระในวนัททีาํรายการมมีลูค่าตํากว่าราคาสุดทา้ย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่จะชาํระเงนิส่วน

ต่างใหก้บัธนาคารธนชาต ทงันี ทุนธนชาตจะจ่ายเงนิส่วนต่างใหแ้ก่ธนาคารธนชาตในส่วนของผูถ้อืหุน้ราย

ย่อยของธนาคารธนชาตทซีอืหุน้บรษิทัย่อยดงักล่าว 
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3.6.1.2 บรษิทัย่อยทเีป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

ราชธานีเป็นบรษิัทย่อยทธีนาคารธนชาตถอืหุน้ร้อยละ 65.18 ของจํานวนหุน้ทจีําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดและเป็น

บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ซึงก่อนวนัททีํารายการ ธนาคารธนชาตจะปรบัโครงสร้างโดยการขายหุน้ของ 

SPV1 ซงึเป็นบรษิทัทจีะจดัตงัขนึเพอืวตัถุประสงค์เฉพาะทธีนาคารธนชาตจะถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ใหแ้ก่ทุน

ธนชาต และ BNS โดยเกณฑ์ทใีช้ในการกําหนดราคาซือขายจะกําหนดจากมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นทีอ้างอิงข้อมูลทาง

การเงนิตามงบการเงนิฉบบัล่าสุดของ SPV1 ทผี่านการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต หรอืมลูค่าของ

ทุนจดทะเบยีนทอีอกและเรยีกชําระแล้วของ SPV1 ในกรณีทไีม่มตีวัเลขทางการเงนิทผี่านการตรวจสอบหรอืสอบทาน

จากผูส้อบบญัช ี

จากนัน ในวนัททีาํรายการธนาคารธนชาตจะขายหุน้ของราชธานีใหแ้ก่ SPV1 และผูถ้อืหุน้รายย่อยของธนาคาร

ธนชาตตามสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต โดยเกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดราคาซือขายราชธานีจะเท่ากับ 

ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นราชธานีย้อนหลัง 30 วันทําการซือขายหลักทรัพย์  

ก่อนวนัททีาํรายการ 6 วนั (T-6) คณูดว้ยจํานวนหุน้ทซีอืขาย 

 

3.6.1.3 บรษิทัอนืทเีป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

บรษิัทอนืภายใต้การปรบัโครงสรา้งฯ ทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และมธีนาคารธนชาตและบรษิัทย่อย

เป็นผู้ถอืหุน้ มจีํานวน 2 บรษิทั ประกอบดว้ย เอม็บีเค ซงึธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อยถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 9.90 และ

ปทุมไรซมลิ ซงึธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อยถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 9.81 ของจํานวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด  

เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดราคาซือขายหุ้นของบริษัทอืนทีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ภายใต้การปรบัโครงสรา้งฯ จะเท่ากบัร้อยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉลยีถ่วงนําหนักของหุน้ดงักล่าวยอ้นหลงั 30 วนัทํา

การซอืขายหลกัทรพัย ์ก่อนวนัททีาํรายการ 6 วนั (T-6) คณูดว้ยจาํนวนหุน้ทซีอืขาย 

 

3.6.1.4 บรษิทัทปีรบัโครงสรา้งโดยผ่านการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ SPV2   

บรษิทัทปีรบัโครงสรา้งโดยผ่านการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ SPV2 มจีาํนวนทงัสนิ 6 บรษิทั ประกอบดว้ย (1) บรษิทั

ทีธนาคารธนชาตถือหุ้นบางส่วน จํานวน 2 บริษัท ได้แก่ ซีคอน และ อายิโนะโมะโต๊ะ ซึงธนาคารธนชาตถือหุ้น 

ร้อยละ 4.53 และ 6.00 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด ตามลําดับ และ (2) บริษัทย่อยทีธนาคาร 

ธนชาตถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทังหมด จํานวน 4 บริษัท ได้แก่  ธนชาตกรุ๊ปลีสซิง  

สคบิเซอรว์สิ ธนชาตแมเนจเมน้ท ์และธนชาตเทรนนิง 

ทงันี ก่อนวนัททีํารายการ ธนาคารธนชาตจะปรบัโครงสร้างโดยการขายหุน้บรษิทัดงักล่าวขา้งตน้ให ้SPV2 ซงึ

เป็นบรษิัททจีะจดัตงัขนึเพอืวตัถุประสงค์เฉพาะทธีนาคารธนชาตจะถือหุน้ร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทงัหมด โดย

เกณฑท์ใีชใ้นการกําหนดราคาซอืขายประกอบดว้ย 

 หุ้นของอายโินะโมะโต๊ะ : กําหนดจากราคาทุนทางบญัชทีธีนาคารธนชาตไดม้าซงึหุน้ของอายโินะโมะโต๊ะ

จากธนาคารนครหลวงไทย ซึงมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทางบญัชตี่อหุ้นทอี้างอิงขอ้มูลทางการเงินตามงบ

การเงนิฉบบัล่าสุดทผี่านการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของอายโินะโมะโต๊ะ 

 หุ้นของซคีอน : กําหนดจากมูลค่าตามบญัชตี่อหุน้ทอี้างองิขอ้มลูทางการเงนิตามงบการเงนิประจาํปีฉบบั

ล่าสุดทผี่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของซคีอนหลงัหกัดว้ยเงนิปันผลจ่าย 

 หุ้นของธนชาตกรุ๊ปลสีซงิ สคบิเซอร์วสิ ธนชาตแมเนจเมน้ท์ และธนชาตเทรนนิง : กําหนดจากมลูค่าตาม

บญัชตี่อหุ้นทอี้างอิงขอ้มูลทางการเงนิตามงบการเงนิฉบบัล่าสุดทผี่านการตรวจสอบหรอืสอบทานโดย
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ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั ทงันี หากสคบิเซอร์วสิ มส่ีวนของผูถ้ือหุ้นตดิลบในวนัททีํารายการ ให้

กําหนดราคาซอืขายท ี1 บาท (หนึงบาทถ้วน)  

จากนัน ในวนัททีํารายการ ธนาคารธนชาตจะขายหุน้ของ SPV2 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายตาม

สัดส่วนการถือหุ้นต่อไป โดยเกณฑ์ในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นของ SPV2 จะกําหนดจากมูลค่าของ 

เงนิลงทุนรวมในซคีอน อายโินะโมะโต๊ะ ธนชาตกรุ๊ปลสีซงิ สคบิเซอร์วสิ ธนชาตแมเนจเมน้ท ์และธนชาตเทรน

นิง ท ีSPV2 ซอืจากธนาคารธนชาต 

 

3.6.2 เกณฑที์ใช้ในการกาํหนดราคาซือขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต 

ราคาซอืขายต่อหุน้ในวนัททีาํรายการ (Initial Price) ของธนาคารธนชาตจะกําหนดจาก 

(1) มูลค่าทางบญัชขีองธนาคารธนชาตตามงบการเงนิรวม  

(2) บวกด้วย กําไรจากการขายบรษิทัย่อยและบรษิทัอนืภายใต้การปรบัโครงสรา้งฯ 

(3) บวกด้วย มลูค่าส่วนเพมิ 9,245 ลา้นบาท 

(4) หกัด้วย มูลค่าทางบญัชขีองธนชาตโบรกเกอร ์ตามงบการเงนิรวมของธนาคารธนชาต 

(5) หกัด้วย มลูค่าทางบญัชขีอง บลจ.ธนชาต ตามงบการเงนิรวมของธนาคารธนชาต 

(6) หารด้วย จาํนวนหุน้สามญัทอีอกและชาํระแลว้ทงัหมดของธนาคารธนชาต 

โดยอ้างองิขอ้มูลทางการเงนิตามงบการเงนิรวมฉบบัล่าสุดของธนาคารธนชาตทผี่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชรีบัอนุญาตของธนาคารธนชาต และขอ้มูลผลประกอบการรวมของธนาคารธนชาตในเดอืนถดัไปภายหลงัจากวนัที

สินสุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าว ซึงเป็นข้อมูลทีจ ัดทําโดยฝ่ายจัดการของธนาคารธนชาต(Management 

Account) และหกัดว้ยส่วนปรบัปรุงของผลกระทบจากหลกัการกนัเงนิสํารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัท ี9 

เรอืงเครอืงมอืทางการเงนิ (TFRS9) (ถา้ม)ี  

โดยภายหลงัวนัททีํารายการ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของธนาคารธนชาตจะทําการตรวจสอบขอ้มูลทางการเงนิ

ของงบการเงนิรวมฉบบัตรวจสอบล่าสุดดงักล่าวของธนาคารธนชาตภายหลงัจากวนัทสีนิสุดงบการเงนิฉบบัตรวจสอบ

ล่าสุดดงักล่าวจนถงึวนัสนิสุดรอบเดอืนสุดทา้ยก่อนวนัททีาํรายการเพอืใชใ้นการคาํนวณราคา และปรบัปรุงดว้ยกําไรสุทธิ

เฉลยีต่อวนัของธนาคารธนชาต บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ ตงัแต่วนัท ี1 มกราคมถงึวนัสนิสุดรอบเดอืนสุดทา้ย

ก่อนวนัททีํารายการ คูณด้วยจํานวนวนัตงัแต่วนัแรกของเดือนจนถึงวนัททีํารายการ เพือใช้ในการปรบัราคาสุดท้าย 

(Final Price) ตามเกณฑก์ารกําหนดราคาต่อไป 

หากวนัทีทํารายการเกิดขนึในเดือนธันวาคม 2562 จะใช้งบการเงินรวมของธนาคารธนชาตสนิสุดวนัที 30 

กนัยายน 2562 ทผี่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และขอ้มูลผลประกอบการรวมของธนาคารธนชาต ซึง

จดัทําโดยฝ่ายจดัการของธนาคาร สําหรบัรอบเดือนตุลาคม 2562 เพืออ้างอิงการกําหนดราคาเบอืงต้น และจะใช้งบ

การเงนิรวมของธนาคารธนชาตสนิสุดวนัท ี30 พฤศจกิายน 2562 ทผี่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต บวก

ดว้ยกําไรสุทธเิฉลยีต่อวนัตงัแต่วนัท ี1 มกราคมถงึวนัท ี30 พฤศจกิายน 2562 คูณกบัจํานวนวนัตงัแต่วนัท ี1 ธนัวาคม 

2562 จนถงึวนัททีาํรายการ เพอือ้างองิการกําหนดราคาสุดทา้ย 

เงอืนไขการปรบัราคาและชําระเงนิสาํหรบัการขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาต 

การปรบัราคาและชาํระเงนิสําหรบัราคาขายหุน้ธนาคารธนชาตในส่วนของผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของธนาคารธนชาต 

ไดแ้ก่ ทุนธนชาต และ BNS จะพจิารณาจาก มูลค่าส่วนต่างของราคาเบอืงตน้และราคาสุดทา้ยของราคาขายหุน้ธนาคาร

ธนชาต กบัมลูค่าส่วนต่างของราคาซอืหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทย ณ วนัททีาํรายการ และราคาซอืหุน้สามญั
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เพมิทุนของธนาคารทหารไทย ตามเกณฑ์กําหนดราคาซอืหุน้สามญัของธนาคารทหารไทยโดยอ้างองิขอ้มลูทางการเงนิ

ของธนาคารทหารไทยตามงบการเงนิรวมฉบบัตรวจสอบล่าสุดโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตของธนาคารทหารไทย บวก

ดว้ยกําไรสุทธเิฉลยีต่อวนัตงัแต่วนัท ี1 มกราคม ถงึวนัท ี30 พฤศจกิายน 2562 คูณกบัจํานวนวนัตงัแต่วนัท ี1 ธนัวาคม 

2562 จนถงึวนัททีาํรายการ เพอือ้างอิงการกําหนดราคาสุดทา้ย เพอืชําระส่วนต่างของมลูค่าขายหุน้ธนาคารธนชาตและ

มลูค่าซอืหุน้ธนาคารทหารไทยระหว่างผูถ้อืหุน้รายใหญ่และธนาคารทหารไทยต่อไป 

สําหรบัเงอืนไขการปรบัราคาการขายหุน้ธนาคารธนชาต และการชําระเงนิสําหรบัผูถ้อืหุน้รายย่อยของธนาคาร

ธนชาต ปรากฏดงันี 

1) กรณีทมีลูค่าตามราคาเบอืงตน้ตํากว่าราคาสุดทา้ยของราคาขายหุน้ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทยจะ

จ่ายเงนิส่วนต่างใหก้บัผูถ้อืหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาตทขีายหุน้ธนาคารธนชาต  

2) กรณีทมีลูค่าตามราคาเบอืงตน้สงูกว่าราคาสุดทา้ยของราคาขายหุน้ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทยจะ

ยกประโยชน์ใหก้บัผูถ้อืหุน้รายยอ่ยของธนาคารธนชาตทขีายหุน้ธนาคารธนชาตดงักล่าว 

 

3.6.3 เกณฑที์ใช้ในการกาํหนดราคาซือขายหุ้นสามญัเพิมทุนของธนาคารทหารไทย 

ราคาซอืขายต่อหุ้นสาํหรบัหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทยในวนัททีํารายการ จะกําหนดจาก 

(1) เท่ากบั 1.1 เท่าของมูลค่าตามบญัชีของธนาคารทหารไทย โดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงนิตามงบ

การเงนิรวมฉบบัล่าสุดของธนาคารทหารไทยทผี่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตของธนาคาร

ทหารไทย และขอ้มูลผลประกอบการรวมของธนาคารทหารไทยในเดอืนถดัไปภายหลงัจากวนัทสีนิสุดของ

งบการเงนิฉบบัล่าสุดดงักล่าว ซึงเป็นขอ้มูลทจีดัทําโดยฝ่ายจดัการของธนาคารทหารไทย (Management 

Account) 

(2) บวกด้วย เงนิระดมทุนจากการออกหุน้สามญัเพมิทุนเพอืรองรบัการใชส้ทิธติาม TSR ทจีดัสรรใหแ้ก่ผู้

ถอืหุน้เดมิของธนาคารทหารไทย ตามวธิกีารและขนัตอนทกีําหนดไว ้

(3) หกัด้วย ส่วนปรบัปรุงของผลกระทบจากหลกัการกนัเงนิสาํรองตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที 

9 เรอืงเครอืงมอืทางการเงนิ (TFRS9) 

(4) หารด้วย จํานวนหุน้สามญัทอีอกและชําระแล้วทงัหมดของธนาคารทหารไทย ภายหลงัการจดัหาแหล่ง

เงนิทุนจากการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้เดมิของธนาคารทหารไทยผ่าน TSR 

 

3.6.2 เกณฑที์ใช้ในการกาํหนดราคาซือขายหุ้นสามญัจาก BNS ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ  

การกําหนดมูลค่าสงิตอบแทนทใีชใ้นการทํารายการซอืหุน้ภายหลงัการปรบัโครงสร้างฯ จะคํานวณจากเกณฑ์

การกําหนดราคาตามทรีะบุในบนัทกึขอ้ตกลง โดยททีุนธนชาตจะมมีตคิณะกรรมการเพอืประกาศราคาซือขายทจีะใชใ้น

การทาํรายการก่อนวนัททีาํรายการ (“ราคาซือขาย”) โดยมเีกณฑก์ารกําหนดราคา ดงันี  

สินทรพัยที์จะได้มา เกณฑที์ใช้กาํหนดมูลคา่สิงตอบแทน 

1. หุน้สามญัของ SPV1  มลูค่ารวมเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉลยีถ่วงนําหนักของ

หุน้ของราชธานียอ้นหลงั 30 วนัทําการ ก่อนวนัททีาํรายการ 6 (หก) 
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สินทรพัยที์จะได้มา เกณฑที์ใช้กาํหนดมูลคา่สิงตอบแทน 

วนั (T-6) คูณด้วยจํานวนหุ้นของราชธานี ทีถือโดย SPV1 และคดิ

ตามสดัส่วนรอ้ยละ 49.02 

 เป็นราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาที BNS ซือหุ้น SPV1 จากธนาคาร 

ธนชาตในการปรบัโครงสรา้งฯ  

2. หุน้สามญัของ SPV2  มูลค่ารวมเท่ากบัเงนิลงทุนรวมของ ซคีอน อายโินะโมะโต๊ะ ธนชาต 

กรุ๊ปลสีซงิ สคบิเซอร์วสิ ธนชาตแมเนจเม้นท์ และธนชาตเทรนนิง  

ท ีSPV2 ซอืจากธนาคารธนชาต ปรบัปรุงดว้ยค่าตอบแทนส่วนต่าง

ตามทตีกลงกัน โดยเป็นการปรบัค่าระหว่างมูลค่าการเจรจา กับ

ราคาตลาดของหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันทีทํา

รายการ ทงันี หากสคบิเซอรว์สิ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้ ตดิลบในวนัททีาํ

ร า ย ก า ร  ใ ห้ กํ า ห น ด ร า ค า ซื อ ข า ย ที  1.00 บ า ท  

(หนึงบาทถว้น) และคดิตามสดัส่วนรอ้ยละ 49.00  

3. หุน้สามญัของบบส. ทเีอส    มูลค่ารวมเท่ากับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น อ้างอิงงบการเงิน ณ วนั

สนิสุดรอบเดอืนสุดทา้ยก่อนวนัททีํารายการ ของ บบส. ทเีอส ทผี่าน

การตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต คูณด้วยจํานวนหุ้นทซีือ

จาก BNS 

 เป็นราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาที BNS ซือหุ้น บบส. ทีเอส จาก 

ธนาคารธนชาตในการปรบัโครงสรา้งฯ  

4. หุน้สามญัของเอ็มบเีค  มลูค่ารวมเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉลยีถ่วงนําหนักของ

หุน้ของเอ็มบเีค ยอ้นหลงั 30 วนัทําการ ก่อนวนัททีาํรายการ 6 (หก) 

วนั (T-6) คูณดว้ยจาํนวนหุน้ทซีอืจาก BNS  

 เป็นราคาต่อหุน้เท่ากบัราคาท ีBNS ซอืหุน้ของเอม็บเีคจาก TBANK 

ในการปรบัโครงสรา้งฯ  

5. หุน้สามญัของปทมุไรซมลิ  มลูค่ารวมเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉลยีถ่วงนําหนักของ

หุ้นของปทุมไรซมลิยอ้นหลงั 30 วนัทําการ ก่อนวนัททีํารายการ 6 

(หก)วนั (T-6) คณูดว้ยจาํนวนหุน้ทซีอืจาก BNS  

 เป็นราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาที BNS ซือหุ้นของปทุมไรซมิล  

จากธนาคารธนชาตในการปรบัโครงสรา้งฯ  

 

3.7 มูลค่ารวมของสิงตอบแทนและเงือนไขการชาํระเงิน 

เนืองจากการกําหนดมลูค่าสงิตอบแทนทใีชใ้นการทาํรายการ จะคํานวณจากเกณฑก์ารกําหนดราคาตามทรีะบุ

ในสญัญาทเีกยีวขอ้ง และใชข้อ้มูลทางการเงนิซงึอ้างองิตามงบการเงนิฉบบัล่าสุดทผี่านการตรวจสอบหรอืสอบทานจาก

ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต และ/หรอืขอ้มูลราคาตลาดทเีกียวขอ้งจนถึงวนัททีํารายการ แล้วแต่กรณี โดยททีุนธนชาตและ

ธนาคารทหารไทยจะมมีติคณะกรรมการ เพอืประกาศราคาซือขายทใีช้ในการทํารายการก่อนวนัทีทํารายการ โดยชําระ

ค่าตอบแทนเป็นเงนิสด ดงันัน เพอืใหผู้ถ้อืหุ้นของ TCAP มขีอ้มูลประกอบการพจิารณา การคํานวณราคาซอืขายทจีะใชใ้น
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การทํารายการตามเกณฑ์การกําหนดราคาทีระบุในสญัญาซือขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตและสญัญาซือขายหุ้น

สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทย โดยอ้างองิขอ้มูลทางการเงนิตามงบการเงนิสําหรบัปี สนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

ฉบบัทผี่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต และอ้างองิข้อมูลตามราคาตลาด ภายใต้สมมตฐิานว่าวนัททีํารายการ

เกดิขนึ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มลูค่ารวมของสงิตอบแทนจะปรากฏดงันี 

3.7.1 มูลค่ารวมของสิงตอบแทนในการปรบัโครงสร้างฯ 

ภายใต้สมมตฐิานว่าวนัททีํารายการเกิดขนึ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 การคํานวณมูลค่ารวมของสงิตอบแทนที

ธนาคารธนชาตจะไดร้บัจากการขายบรษิทัย่อยและบรษิทัอืน จะเทยีบเท่ากบั 29,175 ล้านบาท และประมาณการภาษีทตีอ้ง

ชําระเทยีบเท่ากบั 2,552 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของสงิตอบแทนททีนุธนชาตจะใชใ้นการซอืหุน้บรษิทัย่อยและบรษิทัอืนใน

การปรบัโครงสรา้งฯ จะเทยีบเท่ากบั 14,868 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี 

บริษทัยอ่ยและ

บริษทัอืนทีปรบั

โครงสร้าง 

มูลคา่รวมของสิงตอบแทนเทียบเท่า 

หากวนัทีทาํรายการเกิดขึน ณ 31 ธนัวาคม 2561 

ราคาต่อหุ้น 

(บาทต่อหุ้น) 

มูลคา่รวมที 

TBANK จะขาย 

(ล้านบาท) 

มูลคา่รวมที 

TCAP จะซือตาม

สดัส่วน 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารวมที 

TCAP จะซือผา่น

บญัชี "ทุนธน

ชาตเพือเสนอ

ขายต่อผู้ถอืหุ้น

รายย่อยของ

ธนาคาร 

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 5,761/2 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 

หมายเหตุ:  

1/ มูลค่าทธีนาคารธนชาตจะขายหุน้ SPV2 เท่ากบัผลรวมของเงนิลงทุนรวมในซคีอน อายโินะโมะโต๊ะ ธนชาตกรุ๊ปลสีซงิ สคบิเซอรว์สิ 

ธนชาตแมเนจเมน้ท์ และธนชาตเทรนนิง ท ีSPV2 ทซีอืจากธนาคารธนชาต ราคาทุนทางบญัชขีองหุน้อายโินะโมะโต๊ะทธีนาคารธนชาต

ได้มาจากธนาคารนครหลวงไทย เท่ากบั 3,423 ล้านบาท ซงึมมูีลค่าสูงกว่ามูลค่าทางบญัชตีามงบการเงนิงวดปีล่าสุด สนิสุดวนัท ี31 

มนีาคม 2562 ของอายโินะโมะโต๊ะ ตามสดัส่วนการถอืหุน้โดยธนาคารธนชาต ซงึเท่ากบั 2,428 ลา้นบาท 
2/ ทุนธนชาตไม่ไดเ้ขา้ซอืหุน้ของราชธานีโดยตรง แต่จะลงทุนในราชธานีผ่าน SPV1 ซงึทุนธนชาตจะเป็นผูถ้อืหุน้ของ SPV1 ในสดัส่วน

รอ้ยละ 50.98 ของ SPV1 และ SPV1 จะซอืหุน้ของราชธานี คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.96 ของมูลค่ารวมของหุน้ของราชธานีทธีนาคาร

ธนชาตจะขาย ดงันัน ทุนธนชาตจะลงทุนในหุน้ของราชธานีทางอ้อม คดิเป็นมลูค่าเทยีบเทา่กบั 5,761 ลา้นบาท 
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3.7.2 มูลค่ารวมของสิงตอบแทนในการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต 

ภายใต้สมมติฐานว่าวนัททีํารายการเกิดขึน ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 การคํานวณราคาซือขายหุ้นสามญัของ

ธนาคารธนชาต ซงึเป็นไปตามเกณฑ์การกําหนดราคาทรีะบุในสญัญาซือขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต และปรบัปรุง

ดว้ยมูลค่าทดีนิและอาคารตามราคาทตีใีหม่ตามมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์จากการประเมนิราคาทดีนิและอาคารครงัล่าสุด

โดยผู้ประเมนิราคาทดีนิอิสระซงึเกิดขนึในปี 2562 จะมมีูลค่ารวมของสงิตอบแทนในการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชา

ตเทยีบเท่ากบั 158,371 ลา้นบาท หรอืเทยีบเท่ากบั 26.11 บาทต่อหุน้ โดยทุนธนชาตจะเสนอขายหุ้นทงัหมดของธนาคารธน

ชาตททีุนธนชาตถอืหุน้อยู่ จาํนวน 3,090,699,234 หุน้ ซงึคดิเป็นรอ้ยละ 50.96 ของหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของธนาคาร

ธนชาต ดงันนั มลูค่ารวมของสงิตอบแทนในการขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาตของทุนธนชาต ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

จะเทยีบเท่ากบั 80,707 ลา้นบาท  

3.7.3 มูลค่ารวมของสิงตอบแทนในการซือหุ้นสามญัเพิมทุนของธนาคารทหารไทย 

มูลค่ารวมของสงิตอบแทนในการซอืหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทยของทุนธนชาต ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 

2561 จะเทยีบเท่ากบัไม่เกนิ 45,200 ลา้นบาท ทงันีธนาคารทหารไทยจะจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนใหแ้ก่ทุนธนชาตดงันี 

ผู้ถือหุ้นของ 

ธนาคารธนชาต 

จาํนวนหุ้นทีจดัสรร 

ทุนธนชาต ไม่ เ กิน  21,663,091,024 หุ้น  ห รือคิด เ ป็นสัด ส่ วนประมาณ ร้อยละ  

20.1 - 23.3 ของจํานวนหุน้ทจีําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของธนาคารทหารไทย 

(ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพมิทุนให้แก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุคคลใน

วงจํากดั และ (3) ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย โดยไม่รวมโครงการ 

TMB Stock Retention Program ในครงันี) ทงันี จํานวนเงนิเพมิทุนของทุน

ธนชาตจะไม่เกนิ 45,200 ลา้นบาท ซงึจาํนวนเงนิดงักล่าวอาจเพมิขนึไดห้าก

ทุนธนชาตมสีดัส่วนการถอืหุน้ในธนาคารทหารไทยน้อยกว่าร้อยละ 20.1 

ทมีา: ธนาคารทหารไทย 

ภายใต้สมมตฐิานว่าวนัททีํารายการเกิดขนึ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 และสมมตฐิานว่าธนาคารทหารไทยระดม

ทุนจากผู้ถอืหุน้เดมิของธนาคารทหารไทยและนักลงทุนอนืๆ ตามวธิกีารและขนัตอนทกีําหนดไวไ้ดค้รบทงัจํานวน การ

คาํนวณราคาซอืขายหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทย จะเทยีบเท่ากบัไม่เกนิ 57,635 ลา้นบาท โดยททีุนธนชาตจะซอื

หุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทยในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 20.1 - 23.3 ของหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของธนาคาร

ทหารไทย (ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนใหแ้ก่ (1) ผูถ้อื TSR (2) บุคคลในวงจํากดั และ (3) ผูถ้อืหุ้นของธนาคาร

ธนชาตทุกราย โดยไม่รวมโครงการ TMB Stock Retention Program ในครงันี)  

 

3.7.4 มูลค่ารว มของสิงตอบแทนจากการซือหุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ จาก BNS ภายหลังการ 

ปรบัโครงสร้างฯ 

เนืองจากการกําหนดมลูค่าสงิตอบแทนทใีชใ้นการทํารายการ จะคาํนวณจากเกณฑ์การกําหนดราคาตามบนัทกึ

ขอ้ตกลง และ/หรอื ราคาการปรบัโครงสร้างฯ ตามทกีําหนดในสญัญาทเีกยีวขอ้ง และคํานวณโดยใช้ข้อมูลทางการเงนิ

จนถึงวนัททีํารายการและจ่ายชําระเป็นเงนิสด โดยททีุนธนชาตจะมมีติคณะกรรมการเพอืประกาศราคาทใีชใ้นการทํา

รายการก่อนวนัททีํารายการและใชข้อ้มูลทางการเงนิจนถงึวนัททีํารายการ ซงึอ้างองิตามงบการเงนิฉบบัล่าสุดทผี่านการ

ตรวจสอบหรอืสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และ/หรอืมลูค่าทุนจดทะเบยีนทอีอกและเรยีกชําระแลว้ ในกรณีทไีม่มี
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ตวัเลขทางการเงนิทผี่านการตรวจสอบหรอืสอบทานจากผู้สอบบญัชจีนถงึวนัททีํารายการ และ/หรอืขอ้มูลราคาตลาดที

เกยีวขอ้งจนถงึวนัททีาํรายการ แล้วแต่กรณี ดงันัน เพอืใหผู้้ถอืหุน้ของทุนธนชาตมขีอ้มลูประกอบการพจิารณา โดยสมมติ

ใหม้กีารคํานวณราคาซอืขายทจีะใชใ้นการทํารายการ ตามเกณฑ์การกําหนดราคาตามทรีะบุในบนัทกึขอ้ตกลง โดยอ้างอิง

ขอ้มูลทางการเงินตามงบการเงนิ สําหรบัปี สนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ฉบบัทผี่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรบั

อนุญาต และอ้างอิงขอ้มูลตามราคาตลาดภายใต้สมมติฐานว่าวนัททีํารายการเกดิขนึ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ซงึมูลค่า

รวมของสงิตอบแทนจะปรากฏดงันี  

ภายใต้สมมตฐิานว่าวนัททีํารายการเกดิขนึ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 การคํานวณมูลค่ารวมของสงิตอบแทนใน

การซอืหุน้ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ จาก BNS จะเทยีบเท่ากบั 12,082 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี 

หุ้นสามญัของบริษทั 

ภายใตส้มมตฐิานว่าวนัททีาํรายการเกดิขนึ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

มูลค่ารวมของหุ้นทีจะรบั

ซือจาก BNS เทียบเท่า  

(ล้านบาท) 

1. หุ้นสามญัของ SPV1  5,539 

2. หุ้นสามญัของ SPV2 3,367 

3. หุ้นสามญัของบบส. ทเีอส   1,207 

4. หุ้นสามญัของ MBK 1,630 

5. หุ้นสามญัของ PRG 339 

รวม 12,082 

 

3.8 มูลค่าของสินทรพัยที์ได้มาและจาํหน่ายไป   

3.8.1 การปรบัโครงสรา้งฯ 

มลูค่าของสนิทรพัย์ทจีะได้มาภายใต้การปรบัโครงสร้างฯ อ้างองิมูลค่าทางบญัชตีามงบการเงนิของบรษิทัย่อยและ

บรษิทัอนืสาํหรบังวดปี 2561 มดีงันี  

มูลค่าของสินทรพัย ์ มูลค่าทางบญัชีตามงบการเงินของ 

บริษทัยอ่ยและบริษทัอืนสาํหรบังวดปี 2561 

มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)  มลูค่ารวม (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  



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

ส่วนท ี3 - หน้า 54 

มูลค่าของสินทรพัย ์ มูลค่าทางบญัชีตามงบการเงินของ 

บริษทัยอ่ยและบริษทัอืนสาํหรบังวดปี 2561 

มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)  มลูค่ารวม (ล้านบาท) 

10. PRG 14.63  8,780  

11. AJNMT 5,080.70  40,461  

12. SEACON 731.30  4,198  

มูลค่าของสินทรัพย์ทีเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึงทุนธนชาตจะได้มาภายใต้การปรับ

โครงสรา้งฯ อ้างองิจากราคาตลาดถวัเฉลยีถ่วงนําหนักของหุน้ทเีป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 30 

วนัทาํการก่อนวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 (ตงัแต่วนัท ี15 พฤศจกิายน 2561 ถงึวนัท ี28 ธนัวาคม 2561) มดีงันี   

มูลค่าของสินทรพัย ์ ราคาตลาดถวัเฉลียถ่วงนําหนักย้อนหลงั 30 วนัทาํการ 

ราคาต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

1. THANI 6.38 19,271 

2. MBK 22.03 37,331 

3. PRG 13.08 7,845 

 

3.8.2 การขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต 

มลูค่าหุน้สามญัของธนาคารธนชาตอ้างองิขอ้มูลทางการเงนิของธนาคารธนชาตภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ อ้างอิง

จากหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมเสมอืนของธนาคารทหารไทยทไีดร้บัความเชอืมนัในมาตรฐานการจดัทําโดยบรษิัท เค

พเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั ซงึเป็นผูส้อบบญัชขีองธนาคารทหารไทย สาํหรบังวดปี 2561 มดีงันี 

มูลค่าของสินทรพัย ์ มูลค่าทางบญัชีตามข้อมูลทางการเงินเสมือนของธนาคารธนชาต 

ภายหลงัการปรบัโครงสร้างฯ สาํหรบังวดปี 2561 

มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

TBANK 21.56 130,775 

 

3.8.3 การซือหุ้นสามญัเพิมทุนของธนาคารทหารไทย 

มูลค่าหุน้สามญัของธนาคารทหารไทยอ้างองิมูลค่าทางบญัชตีามงบการเงนิรวมของธนาคารทหารไทยสําหรบังวดปี 

2561 มดีงันี 

มูลค่าของสินทรพัย ์ มูลค่าทางบญัชีตามงบการเงินรวม สาํหรบังวดปี 2561 

มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

TMB 2.25 98,779 

 

3.8.4 การซือหุ้นสามญัของบริษทัต่าง ๆ จาก BNS ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ 
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มูลค่าของสนิทรพัย์ทจีะไดม้า อ้างอิงมูลค่าทางบญัชตีามงบการเงนิของบรษิทัย่อยและบรษิทัอนืทจีะไดม้าจากการ

ซือหุ้นภายหลงัการปรับโครงสร้างฯ สําหรบังวดปี 2561 และมูลค่าของสินทรพัย์ทีเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์ฯ  ซงึทุนธนชาตจะไดม้าจากการซอืหุน้ภายหลงัการปรบัโครงสร้างฯ อ้างอิงจากราคาตลาดถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก

ของหุน้ทเีป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 30 วนัทาํการก่อนวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 (ตงัแต่วนัท ี15 

พฤศจกิายน 2561 ถงึวนัท ี28 ธนัวาคม 2561) มดีงันี 

มูลค่าของสินทรพัย ์ มูลค่าทางบญัชีตามงบการเงิน 

ภายหลงัการปรบัโครงสร้างฯ 

สาํหรบังวดปี 2561 

มูลค่าตลาดตาม

ราคาตลาดถวั

เฉลียถ่วงนําหนัก

ย้อนหลงั 30 วนั

ทาํการ ตาม

สดัส่วนหุ้นทีจะ

ไดม้าจากการรบั

ซือหุ้น (ล้านบาท) 

มูลค่าตลาด  

หรือมูลค่าทาง

บญัชีกรณีบริษทั

ทีไม่ใช่บริษทัจด

ทะเบียนใน

ตลาด 

หลกัทรพัยฯ์ 

มูลคา่ทาง

บญัชีรวม  

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบญัชี

รวมตามสดัส่วน

หุ้นทีจะได้มาจาก

การรบัซือหุ้น 

(ล้านบาท) 

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

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

3. หุน้สามญัของบบส. ทเีอส   2,463 1,207 - 1,207 

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

5. หุน้สามญัของ PRG  8,780 422 377 377 

รวม 10,233  13,074 
หมายเหต ุ: 1/ ภายใต้สมมติฐานว่าวนัทีทํารายการเกิดขึน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 มลูค่าทางบญัชีเทียบเท่าของ SPV1 จะเท่ากบัมลูค่าเงนิลงทนุเทียบเท่าในหุ้น THANI 

ของ SPV1 ทไีด้มาจากการปรับโครงสร้างฯ (SPV1 อยู่ระหว่างการขออนญุาตจดัตงัต่อ ธปท.) 

2/ ภายใต้สมมติฐานว่าวนัทีทํารายการเกิดขึน ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 มลูค่าทางบญัชีเทียบเท่าของ SPV2 จะเท่ากบัมลูค่าเงินลงทนุรวมเทียบเท่าในหุ้น 

AJNMT, SEACON, TGL, SSV, TMS, และ TTD ของ SPV2 ทไีด้มาจากการปรับโครงสร้างฯ (SPV2 อยู่ระหว่างการขออนญุาตจดัตงัต่อ ธปท.) 

3/ อ้างอิงราคาตลาดของหุ้นสามัญของราชธานีซึงเป็นสินทรัพย์หลกัที SPV1 ถือ คูณกับจํานวนหุ้นราชธานีจํานวน 1,205,804,959 หุ้นซึงเทียบเคียงจาํนวน

หุ้นตามสดัส่วนหากได้หุ้น SPV1 มาจากการรับซือหุ้นจาก BNS 

 

3.9 ขนาดของรายการ 

เนืองจากการกําหนดมลูค่าสงิตอบแทนทใีชใ้นการทาํรายการ จะคาํนวณจากเกณฑ์การกําหนดราคาทรีะบุในสญัญา

ทีเกียวข้องและคํานวณโดยใช้ข้อมูลทางการเงินจนถึงวันทีทํารายการ โดยทีทุนธนชาตและธนาคารทหารไทยจะมีมติ

คณะกรรมการเพอืประกาศราคาซือขายทใีช้ในการทํารายการก่อนวนัทีทํารายการ ดงันัน เพอืคํานวณขนาดรายการตาม

ประกาศการไดม้าและจําหน่ายไป จะใชมู้ลค่าสงิตอบแทนเทยีบเท่าทคีํานวณตามมลูค่ารวมของสงิตอบแทนในการวดัขนาด

รายการตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสงิตอบแทน โดยมรีายละเอยีดการคาํนวณดงันี 

3.9.1 การปรบัโครงสรา้งฯ 

การปรบัโครงสรา้งฯ เป็นการเสนอขายหุน้ในบรษิทัย่อยและบรษิัทอืนของธนาคารธนชาตใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกราย

ของธนาคารธนชาตตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยเป็นการโอนและรบัโอนหุน้ระหว่างบรษิทัภายในกลุ่มเดยีวกนั จงึไม่เขา้

ขา่ยเป็นรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัยต์ามประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปและไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการที

เกยีวโยงกนัตามประกาศรายการทเีกยีวโยงกนั 
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3.9.2 การขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต 

การจําหน่ายไปซึงหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตเขา้ข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรพัย์ตามประกาศการ

ไดม้าหรอืจาํหน่ายไปฯ โดยการคํานวณตามเงอืนไขบงัคบัก่อนในการรวมกจิการฯ ธนาคารธนชาตจะมกีารปรบัโครงสรา้งฯ 

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญในบรษิัทย่อยและบรษิัทอืนใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นทุกรายของธนาคารธนชาต ส่งผลให้ธนาคารธนชาต

ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ จะมบีรษิทัย่อย จํานวน 2 แห่ง คอื บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรคเกอร์ ในการนี ทุนธนชา

ตจะคํานวณขนาดรายการของการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของธนาคารธนชาต

ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ จากหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมเสมอืนของธนาคารทหารไทยทไีดร้บัความเชอืมนัใน

มาตรฐานการจดัทาํโดยบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจาํกดั ซงึเป็นผูส้อบบญัชขีองธนาคารทหารไทย สําหรบังวด

ปี 2561 ในการคํานวณมูลค่าสินทรพัย์สุทธิและกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับข้อมูลทางการเงินของทุนธนชาต ตามงบ

การเงนิรวมของทุนธนชาต สําหรบังวดปี สนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ทไีดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

โดยมรีายละเอยีดการคาํนวณขนาดรายการของการขายหุน้ธนาคารธนชาตดงันี  

รายการบญัชี 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวมของ TCAP 

 ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2561 

(ตรวจสอบ)  

ข้อมูลทางการเงินของ 

ธนาคารธนชาต 

ภายหลงัการปรบัโครงสร้างฯ  

(ได้รบัความเชือมนั 

ในมาตรฐานการจดัทาํ)1/  

สนิทรพัยร์วม 1,060,929 982,191 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 2/ 20,428 1,365 

หนีสนิรวม 923,011 851,416 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย 72,183 - 

สนิทรพัยท์มีตีวัตนสุทธ ิ(NTA) 45,307 129, 410 

กําไรสุทธ ิ 7,839 11,222 
หมายเหตุ : 1/ ขอ้มลูทางการเงนิของธนาคารธนชาตภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มาจากหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

รวมเสมอืนของธนาคารทหารไทยทไีดร้บัความเชอืมนัในมาตรฐานการจดัทําโดยบรษิทั เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจาํกดั ซงึเป็น

ผูส้อบบญัชขีองธนาคารทหารไทย สาํหรบังวดปี 2561 ซงึเป็นขอ้มลูทางการเงนิเสมอืนวา่ธนาคารธนชาตไดท้ําการปรบัโครงสรา้งฯ 

เสรจ็สนิในวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ก่อนจะเขา้ทํารายการรวมกจิการฯ กบัธนาคารทหารไทย  

2/ สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน รวมถงึสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 

เกณฑ ์  วิธีการคาํนวณ 

มูลค่าตามบญัชีของ 

สินทรพัยที์มีตวัตนสุทธิ 

= (มูลค่าสนิทรพัย์สุทธขิองธนาคารธนชาต x สดัส่วนทจีําหน่ายไป) x 100 / มูลค่า

สินทรัพย์สุทธิตามงบการเงินรวมของทุนธนชาต หักส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจ

ควบคุม 

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

= รอ้ยละ 145.56 

กาํไรสุทธิจากการ 

ดาํเนินงานปกติ 

= กําไรสุทธจิากการดาํเนินงานของธนาคารธนชาต x สดัส่วนทจีาํหน่ายไป x 100 / 

กําไรสุทธติามงบการเงนิรวมของทุนธนชาต หลงัหกัส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีที

ไม่มอํีานาจควบคุม 
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เกณฑ ์  วิธีการคาํนวณ 

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

= รอ้ยละ 72.95 

มูลค่ารวมของ 

สิงตอบแทน 

= มลูค่าสงิตอบแทน x 100 / มลูคา่สนิทรพัยร์วมตามงบการเงนิรวมของทุนธนชาต 

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

= รอ้ยละ 7.61 

มูลค่าของหลกัทรพัยที์

บริษทัจดทะเบยีนออกให้

เพอืเป็นสิงตอบแทนการ

ได้มาซึงสินทรพัย ์

= ไม่สามารถนําเกณฑ์ดงักล่าวมาปรบัใชไ้ด้ เนืองจากไม่มกีารออกหลกัทรพัย์เพือ

ชาํระค่าสนิทรพัย ์

 

 

จากการคาํนวณขนาดรายการ พบว่าเกณฑ์มลูค่าสนิทรพัยท์มีตีวัตนสุทธ ิมมีลูค่าขนาดรายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ย

ละ 145.56 ดงันัน จงึเขา้ข่ายเป็นรายการประเภท 1 การเขา้ทํารายการจําหน่ายไปซงึสนิทรพัย์ทมีมีูลค่าขนาดรายการ

เท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า บริษัทฯ จึงมีหน้าทีต้องจัดทํารายงานและเปิดเผยการได้มาซึงสินทรัพย์ต่อ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัท ีตามเกณฑท์ตีลาดหลกัทรพัย์ฯ กําหนด และดําเนินการจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพอืขออนุมตัิ

การเขา้ทํารายการครงันีดว้ยคะแนนเสยีงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้ือหุ้นทมีาประชุมและมสีิทธิ

ออกเสยีง โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทมีส่ีวนไดเ้สยี และเพอืใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดม้ขีอ้มูลการตดัสนิใจทเีพยีงพอ

เกยีวกบัการอนุมตัเิขา้ทํารายการดงักล่าว ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัจงึไดแ้ต่งตงัทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ เพอืให้

ความเหน็เกยีวกบัรายการจําหน่ายไปซึงสนิทรพัย์ในขา้งต้นเพอืเป็นขอ้มูลประกอบกบัพจิารณาลงมตเิกียวกบัรายการ

จาํหน่ายไปซงึสนิทรพัยข์า้งตน้ 

 

3.9.3 การซือหุ้นสามญัเพิมทุนของธนาคารทหารไทย 

การได้มาซึงหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศการได้มาหรือ

จําหน่ายไปฯ โดยทุนธนชาตจะคํานวณขนาดรายการของการซอืหุ้นสามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทยโดยใชข้อ้มูลทาง

การเงินของธนาคารทหารไทยตามงบการเงินรวมเสมือนของธนาคารทหารไทย (Pro forma) ทีได้รบัความเชือมนัใน

มาตรฐานการจดัทาํโดยบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั ซงึเป็นผูส้อบบญัชขีองธนาคารทหารไทย สําหรบังวดปี 

2561 ในการคํานวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิและกําไรสุทธิทีได้มาจากการซือหุ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย 

เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทางการเงนิของทุนธนชาต ตามงบการเงนิรวมของทุนธนชาตสําหรบังวดปี สินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

2561 ทตีรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต โดยมรีายละเอยีดการคํานวณขนาดรายการของการซือหุ้นสามญัเพมิทุนของ

ธนาคารทหารไทย ดงันี  

รายละเอียด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวมของ 

ทุนธนชาต ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

งบการเงินรวมเสมอืนของ

Merged Bank ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 2561 

(ได้รบัความเชือมนั 

ในมาตรฐานการจดัทาํ) 1/ 

สนิทรพัยร์วม 1,060,929 1,860,556 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 2/ 20,428 25,691 

หนีสนิรวม 923,011 1,655,242 
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รายละเอียด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวมของ 

ทุนธนชาต ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

งบการเงินรวมเสมอืนของ

Merged Bank ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 2561 

(ได้รบัความเชือมนั 

ในมาตรฐานการจดัทาํ) 1/ 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย 72,183 - 

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

กําไรสุทธ ิ 7,839 21,924 
หมายเหตุ : 1/งบการเงนิรวมเสมอืนของธนาคารทหารไทยทไีดร้บัความเชอืมนัในมาตรฐานการจดัทําโดยบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจาํกดั 

ซงึเป็นผูส้อบบญัชขีองธนาคารทหารไทย สาํหรบังวดปี 2561 

2/ สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน รวมถงึสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

เกณฑ ์  วิธีการคาํนวณ 

มูลค่าตามบญัชีของ 

สินทรพัยที์มีตวัตนสุทธิ 

= (มูลค่าสนิทรพัย์สุทธขิอง Merged Bank x สดัส่วนทไีด้มาสูงสุดโดยประมาณ) x 

100 / มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธติามงบการเงนิรวมของทุนธนชาต หกัส่วนไดเ้สยีทีไม่มี

อํานาจควบคุม 

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

= รอ้ยละ 92.37 

กาํไรสุทธิจากการ 

ดาํเนินงานปกติ 

= (กําไรสุทธจิากการดาํเนินงานของ Merged Bank x สดัส่วนทไีดม้าสงูสุด

โดยประมาณ) x 100 / กําไรสุทธติามงบการเงนิรวมของทุนธนชาต หลงัหกัส่วนที

เป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคุม 

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

 รอ้ยละ 65.16 

มูลค่ารวมของ 

สิงตอบแทน 

 มลูค่าสงิตอบแทน x 100 / มลูคา่สนิทรพัยร์วมตามงบการเงนิรวมของทุนธนชาต 

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

= รอ้ยละ 4.26 

มูลค่าของหลกัทรพัยที์

บริษทัจดทะเบยีนออกให้

เพอืเป็นสิงตอบแทนการ

ได้มาซึงสินทรพัย ์

= ไม่นํามาคํานวณ เนืองจากทุนธนชาตไม่มกีารออกหลกัทรพัยข์องบรษิทัจด

ทะเบยีนเพอืเป็นสงิตอบแทนการไดส้นิทรพัยม์า 

 

จากการคาํนวณขนาดรายการ พบว่าเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์มีตีวัตนสุทธ ิมมีลูค่าขนาดรายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ย

ละ  92.37 และหากพจิารณาคาํนวณขนาดรายการรวมกบัรายการไดม้าซงึสนิทรพัยอ์นื ซงึไดแ้ก่การเขา้ซอืหุน้ของบรษิทั

ย่อยและบริษัทอืนภายหลงัการปรบัโครงสร้างฯ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 107.44 ดังนัน จึงเข้าข่ายเป็น

รายการประเภท 1 การเขา้ทาํรายการไดม้าซงึสนิทรพัย์ทมีมีลูค่าขนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสูงกว่า บรษิัทฯ จงึ

มหีน้าทตี้องจดัทํารายงานและเปิดเผยการไดม้าซึงสนิทรพัย์ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทนัท ีตามเกณฑ์ทตีลาดหลกัทรพัยฯ์ 

กําหนด และดําเนินการจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพอืขออนุมตักิารเขา้ทาํรายการครงันีดว้ยคะแนนเสยีงไม่ตํากว่า 3 ใน 

4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทมีส่ีวนไดเ้สยี และ
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เพือให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีข้อมูลการตัดสินใจทีเพียงพอเกียวกับการอนุมตัิเข้าทํารายการดังกล่าว ทีประชุม

คณะกรรมการบรษิทัจงึไดแ้ต่งตงัทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ เพอืใหค้วามเหน็เกยีวกบัรายการไดม้าซงึสนิทรพัยใ์นขา้งตน้

เพอืเป็นขอ้มลูประกอบกบัพจิารณาลงมตเิกยีวกบัรายการไดม้าซงึสนิทรพัยข์า้งตน้ 

 

3.9.4 การซือหุ้นสามญัของบริษทัต่าง ๆ จาก BNS ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ 

การกํ าหนดมูลค่ าสิงตอบแทนทีใช้ในการทํารายการ จะคํานวณจากเกณฑ์การกํ าหนดราคาตาม 

บนัทกึขอ้ตกลงและ/หรอื ราคาการปรบัโครงสรา้งฯ ตามทกีําหนดในสญัญาทเีกยีวขอ้ง และคํานวณโดยใชข้อ้มูลทางการเงนิ

จนถงึวนัททีํารายการ ในการนี ทุนธนชาตจะมมีตคิณะกรรมการเพอืประกาศราคาซอืขายทใีชใ้นการทํารายการก่อนวนัททีาํ

รายการ ดงันัน ในการคํานวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาและจําหน่ายไปนี จะใช้มูลค่าสงิตอบแทนเทียบเท่าที

คํานวณตามขอ้ 3.7.4 (มูลค่ารวมของสงิตอบแทนในการทํารายการและเงอืนไขการชําระเงนิ) เพอืใชใ้นการวดัขนาดรายการ

ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสงิตอบแทน ซงึการคํานวณขนาดรายการของการซอืขายหุ้นภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ จะใช้

ขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัย่อยและบรษิทัอนืทจีะไดม้าจากการซอืหุน้ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ ตามงบการเงนิสําหรบั

งวดปี สนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ดงันี  

หน่วย : ล้านบาท งบการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัอืน 

ทีซือจาก BNS 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

 

งบการเงินรวม

ของTCAP ณ 

วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

SPV11/ SPV22/ TSAMC MBK PRG 

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

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน   6 882 11 20,428 

หนีสนิรวม   35 26,412 3,037 923,011 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย   - 437 7 72,183 

สนิทรพัยท์มีตีวัตนสุทธ ิ

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

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

สดัส่วนทไีดม้า (รอ้ยละ) 49.02 49.00 49.00 4.85 4.81  

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

กําไรสุทธติามสดัส่วนทไีดม้า 524 11 116 140 15  
หมายเหตุ : 1/  NTA และกําไรสุทธขิอง SPV1 คาํนวณจาก NTA และกําไรสุทธขิอง THANI ตามสดัส่วนการถอืหุน้ของ SPV1 ใน THANI 

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

กาํไรสุทธขิอง SPV1  = 1,641 x 65.16% = 1,069 ลา้นบาท  
2/  NTA ของ SPV2 คํานวณจากผลรวมของ NTA ของ TGL, SSV, TMS, TTD ซงึ SPV2 ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 บวกดว้ย

มูลค่าเงนิลงทุนใน AJNMT และ SEACON และกําไรสุทธขิอง SPV2 คํานวณจากผลรวมของกําไรสุทธขิอง TGL, SSV, TMS, 

TTD ทงันี กําไรสุทธขิอง AJNMT และ SEACON ไมนํ่ามารวมคาํนวณเนืองจากเป็นเงนิลงทุนอนืซงึ SPV2 ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ย

ละ 6.00 และ 4.53 ตามลําดบั และรบัรูร้ายไดจ้ากเงนิปันผลทจีะไดร้บัในอนาคตเท่านัน 

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

กาํไรสุทธขิอง SPV2  = 8 + 1 + 0 + 14 = 23 ลา้นบาท 
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การคาํนวณขนาดรายการของการซอืหุน้ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี  

เกณฑ ์  วิธีการคาํนวณ 

มูลค่าตามบญัชีของ 

สินทรพัยที์มีตวัตนสุทธิ 

= (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทอืน x สัดส่วนทีได้มา) x 100 / 

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธติามงบการเงนิรวมของทุนธนชาต หกัส่วนไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจ

ควบคุม 

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

= รอ้ยละ 15.07 

กาํไรสุทธิจากการ 

ดาํเนินงานปกติ 

= กําไรสุทธจิากการดาํเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัอืน x สดัส่วนทไีดม้า x 100 

/ กําไรสุทธติามงบการเงนิรวมของทุนธนชาต หลงัหกัส่วนไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจ

ควบคุม 

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

 รอ้ยละ 10.29 

มูลค่ารวมของ 

สิงตอบแทน 

 มลูค่าสงิตอบแทน x 100 / มลูคา่สนิทรพัยร์วมตามงบการเงนิรวมของทุนธนชาต 

= 12,082 x 100 / 1,060,929 

= รอ้ยละ 1.14 

มูลค่าของหลกัทรพัยที์

บริษทัจดทะเบยีนออกให้

เพอืเป็นสิงตอบแทนการ

ได้มาซึงสินทรพัย ์

= ไม่นํามาคํานวณ เนืองจากทุนธนชาตไม่มกีารออกหลกัทรพัยข์องบรษิทัจด

ทะเบยีนเพอืเป็นสงิตอบแทนการไดส้นิทรพัยม์า 

 

จากการคาํนวณขนาดรายการ พบว่าเกณฑ์มลูค่าสนิทรพัยท์มีตีวัตนสุทธ ิมมีลูค่าขนาดรายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ย

ละ 15.07 อย่างไรกต็าม หากคํานวณขนาดรายการรวมกบัรายการได้มาซงึสนิทรพัย์อนืของทุนธนชาตในช่วง 6 เดอืนที

ผ่านมา ซึงยงัไม่ได้รบัอนุมตัิจากทปีระชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซือหุ้นสามญัเพิมทุนของธนาคารทหารไทย จะมีขนาด

รายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 107.44 ดงันัน จงึเขา้ขา่ยเป็นรายการประเภท 1 การเขา้ทาํรายการไดม้าซงึสนิทรพัยท์มีมูีลค่า

ขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 50 หรอืสูงกว่า บรษิทัฯ จงึมหีน้าทตี้องจดัทํารายงานและเปิดเผยการไดม้าซงึสนิทรพัย์ต่อ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัท ีตามเกณฑท์ตีลาดหลกัทรพัย์ฯ กําหนด และดําเนินการจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพอืขออนุมตัิ

การเขา้ทํารายการครงันีดว้ยคะแนนเสยีงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้ือหุ้นทมีาประชุมและมสีิทธิ

ออกเสยีง โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทมีส่ีวนไดเ้สยี และเพอืใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดม้ขีอ้มลูการตดัสนิใจทเีพยีงพอ

เกยีวกบัการอนุมตัเิขา้ทํารายการดงักล่าว ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัจงึไดแ้ต่งตงัทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ เพอืให้

ความเหน็เกยีวกบัรายการจําหน่ายไปซึงสนิทรพัย์ในขา้งต้นเพอืเป็นขอ้มูลประกอบกบัพจิารณาลงมตเิกียวกบัรายการ

ไดม้าซงึสนิทรพัยข์า้งต้น 

 



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

ส่วนท ี3 - หน้า 61 

3.10 เงอืนไขของการเข้าทาํรายการ 

การดําเนินการปรบัโครงสรา้งฯ และการรวมกจิการฯ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท์เีกยีวขอ้งและ

อยู่ภายใตค้วามสาํเรจ็ของเงอืนไขต่าง ๆ ซงึรวมถงึเงอืนไขทสีาํคญัดงัต่อไปนี  

(ก) การไดร้บัอนุญาตในการดําเนินการรวมกจิการฯ และการอนืใดทเีกยีวขอ้งตามกฎหมายจากหน่วยงาน

ภาครฐัทเีกยีวขอ้ง ซึงรวมถงึแต่ไม่จํากัดเพยีงธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั สํานักงาน 

ก.ล.ต. และหน่วยงานทางการอนื 

(ข) เงอืนไขบงัคบัก่อนทงัหมดตามทไีดร้ะบุไวใ้นสญัญาทเีกยีวขอ้งเป็นผลสําเรจ็ หรอืไดร้บัการผ่อนผนัจาก

คู่สญัญาฝ่ายทเีกยีวขอ้ง และไดม้กีารดาํเนินการต่างๆ ตามทไีดร้ะบุไวใ้นสญัญาทเีกยีวขอ้งเสรจ็สมบรูณ์

แล้ว ซงึเงอืนไขดงักล่าวรวมถึง แต่ไม่จํากดัเพยีง การปรบัโครงสรา้งฯ เสร็จสนิ การไดร้บัอนุมตัจิากที

ประชุมผูถ้อืหุน้ของทุนธนชาต ธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเพอืเขา้ทํารายการในครงันี การ

ไดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้ือหุน้ของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเพอืโอนและรบัโอนกจิการ

ภายหลงัจากทไีดร้บัความเหน็ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และการไดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมผู้ถือ

หุน้ของฝ่ายทเีกยีวขอ้งตามทกีฎหมายกําหนด 

(ค) การไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามมาตรการสนับสนุนจากการรวมกจิการธนาคารพาณิชย์ 

(ง) การไดร้บัความยนิยอมจากบุคคลทเีกยีวขอ้งตามทจีาํเป็น 

(จ) ทุนธนชาตยงัคงสถานะบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในฐานะ Holding Company ประกอบ

ธุรกจิทางการเงนิ 

 

3.11 ข้อมูลสาํคญัอืน 

3.11.1 ข้อมูลงบการเงินรวมเสมือน (Pro Forma Statement) ของทุนธนชาตทีได้รบัความเชือมนัในมาตรฐาน

การจดัทาํโดยผู้สอบบญัชีของทุนธนชาต สาํหรบังวดปี 2561 

 ขอ้มูลทางการเงนิและงบการเงนิรวมเสมือนของทุนธนชาตมวีตัถุประสงค์เพอืสะท้อนภาพภายหลงัการปรับ

โครงสรา้งฯ และการรวมกจิการฯ โดยอา้งองิจากงบการเงนิรวมของทุนธนชาต สําหรบัปีบญัชสีนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 

2561 งบการเงินรวมของธนาคารธนชาต สําหรบัปีบญัชีสนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 และขอ้มูลทางการเงนิรวม

เสมอืนของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตภายหลงัการรวมกิจการฯ ซึงจดัทําโดยธนาคารทหารไทยและได้รบั

ความเชอืมนัในมาตรฐานการจดัทาํโดย บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั โดยงบการเงนิรวมเสมอืนของทนุธน

ชาตจดัทําโดยทุนธนชาตและได้รบัความเชอืมนัในมาตรฐานการจดัทําโดย บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ทงันี งบ

การเงนิรวมเสมอืนไม่ไดเ้ป็นเครอืงชวีดัผลการดําเนินงานซงึเกดิขนึจรงิ เนืองจากขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนไดจ้ดัทาํ

ขนึโดยใชข้อ้สมมตฐิานทเีป็นเหตุการณ์ซงึไม่ไดเ้กดิขนึ ณ เวลานันๆ 

 ภายหลงัการรวมกจิการฯ ทุนธนชาตจะเป็นผูถ้อืหุน้ใน Merged Bank คดิเป็นสดัส่วนไม่ตํากว่ารอ้ยละ 20 ของ

จาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของ Merged Bank ดงันัน ทุนธนชาตจะบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนใน Merged Bank เป็น

เงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยงบการเงินรวมจะบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) โดยหลังปรับโครงสร้างฯ  

ทุนธนชาตจะมโีครงสรา้งการถอืหุน้ ดงัต่อไปนี 
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บริษทัย่อยและบริษทัอืน 

ภายใต้กลุ่ม TCAP 

กอ่นการปรบัโครงสร้างฯ 

และการรวมกิจการฯ 

ภายหลงัการปรบัโครงสร้างฯ 

และการรวมกิจการฯ 

ร้อยละของการ 

ถือหุ้นโดย 

ทุนธนชาต 

ร้อยละของการ

ถือหุ้นโดย 

บริษทัย่อยของ

ทุนธนชาต 

ร้อยละของการ 

ถือหุ้นโดย 

ทุนธนชาต 

ร้อยละของการ

ถือหุ้นโดย 

บริษทัยอ่ยของ

ทุนธนชาต 

1.  ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 50.96 - - - 

2.  บรษิทั ธนชาต โบรกเกอร ์จํากดั - 100.00 - - 

3.  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จํากดั - 75.00 - - 

4.  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์เอน็ เอฟ เอส จํากดั 100.00 - 100.00 - 

5.  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์แม๊กซ์ จํากดั 83.44 - 83.44 - 

6.  กองทุนรวมธนชาตพรอ็พเพอรต์ฟัีนด ์6 99.80 0.06 99.80 0.06 

7.  บรษิทั เอม็ บ ีเค ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 51.00 - 51.00 - 

8.  บรษิทั ท ีเอม็ โบรคเกอร ์จาํกดั 51.00 - 51.00 - 

9.  บรษิทั เอม็ ท ีเซอรว์สิ 2016 จํากดั 51.00 - 51.00 - 

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

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

12. บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์ทเีอส จํากดั - 100.00 50.96 - 

13. บรษิทั ธนชาตกรุ๊ป ลสีซงิ จํากดั - 100.00 - 50.96 

14. บรษิทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั - 100.00 - 50.96 

15. บรษิทั ธนชาต เทรนนิง แอนด ์ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั - 100.00 - 50.96 

16. บรษิทั รกัษาความปลอดภยั สคบิ เซอรว์สิ จํากดั  - 100.00 - 50.96 

17. บรษิทั ราชธานีลสิซงิ จํากดั (มหาชน) - 65.18 - 65.15 

18. บรษิทั อารท์เีอน็ อนิชวัรร์นัส ์โบรกเกอร ์จํากดั - 65.18 - 65.15 

19.  SPV 1  - - 50.98 - 

20. SPV 2  - - 50.96 - 

21. Merged Bank  - - 20.00  - 

22. บรษิทั เอม็ บ ีเค จํากดั (มหาชน) 10.00 9.90 15.05 - 

23. บรษิทั ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั 

(มหาชน) 

9.79 9.93 14.79 0.12 

24. บรษิทั อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากดั - 6.00 - 6.00 

25. บรษิทั ซคีอน ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) - 4.53 - 4.53 

 ทงันี ภายใต้สมมติฐานว่าวนัททีํารายการเกิดขนึ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนของ 

ทุนธนชาต (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ และการรวมกจิการฯ) ซงึจดัทาํขนึโดยใชง้บการเงนิ

รวมของบรษิัทย่อยททีุนธนชาตถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม จํานวนทงัสนิ 17 บรษิัท โดยบรษิัททไีม่ถูกนํามาจดัทํางบ

การเงนิรวมเสมอืน ได้แก่ ธนาคารธนชาต ธนชาตโบรกเกอร์ จํากดั และ บลจ.ธนชาต นอกจากนี งบการเงนิรวมเสมอืน

ยงัไดร้วมงบการเงนิของบรษิทัใหม่จาํนวน 2 บรษิทั ซงึไดแ้ก่ SPV1 และ SPV2 

สมมติฐานทีสาํคญัทีใช้ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนนีจดัทาํขนึโดยถอืเสมอืนว่าการปรบัโครงสรา้งฯ และการรวมกจิการฯ เกดิขนึแลว้

ก่อนวันที 1 มกราคม 2561 (วันต้นงวดของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนี) และเมือวันที 1 มกราคม 2561  

ทุนธนชาตไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้สามญัของธนาคารทหารไทยในสดัส่วนรอ้ยละ 20.1 ของทุนจดทะเบยีน และบนัทกึเงนิลงทุน
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ในหุ้นสามญัของธนาคารทหารไทยเป็นเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม โดยมขีอ้สมมตฐิานทีสําคญัทใีช้ในการจดัทําขอ้มูลทาง

การเงนิรวมเสมอืน ดงันี 

1. ทุนธนชาตไดใ้ช้นโยบายบญัชใีนการบนัทกึมูลค่าอาคารตามราคาทตีใีหม่ซงึอ้างอิงมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ ณ 

วนัทปีระเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระภายนอก ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 สําหรบัการนําเสนองบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

รวมเสมอืน และ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 สําหรบัการนําเสนองบแสดงฐานะการเงนิรวมเสมอืน โดยมลูค่ายุตธิรรม

ดงักล่าวอ้างอิงตามการประเมนิราคาอาคารครงัล่าสุดโดยผู้ประเมนิราคาอิสระซงึเกดิขนึในปี 2562 และกําหนดให้

คํานวณค่าเสอืมราคาของอาคารทตีีราคาเพมิโดยใช้วธิีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 20 ปี สําหรบัทุกอาคาร 

นอกจากนี ทุนธนชาตได้สมมติให้มีการปรบัปรุงมูลค่าทีดินตามราคาทตีีใหม่โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมตามการ

ประเมนิราคาทดีนิครงัล่าสุดโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระซงึเกดิขนึในปี 2562 เช่นเดยีวกนั 

2. ทุนธนชาตและธนาคารธนชาตได้ทําการปรบัโครงสร้างฯ เสร็จสินแล้ว ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 สําหรบัการ

นําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน และ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 สําหรบัการนําเสนองบแสดงฐานะ

การ เ งิน รวม เสมือนโดยรายการ โอนขาย เงินลงทุน เพือการปรับ โครงส ร้ า งฯ ได้สมมติว่ าผู้ ถื อหุ้น 

ทุกรายได้ใช้สทิธใินการซอืหุน้ดงักล่าวตามสดัส่วน และกําหนดราคาขายอ้างอิงจากราคาถวัเฉลยีถ่วงนําหนักของ

ราคาหุน้ ราคาทุนทไีดม้าหรอืขอ้มูลทางการเงนิตามงบการเงนิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ทผี่านการตรวจสอบโดย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึงราคาขายดังกล่าวผู้บริหารทุนธนชาตพิจารณาว่าเป็นราคายุติธรรมและอาจมีการ

เปลยีนแปลงไดใ้นอนาคต 

3. ทุนธนชาตขายเงนิลงทุนในหุน้สามญัของธนาคารธนชาตใหแ้ก่ธนาคารทหารไทย เป็นจาํนวนเงนิทงัสนิ 80,707 ลา้น

บาท (ราคาขายอ้างอิงจากมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์สุทธติามงบการเงนิรวมของธนาคารธนชาต ณ วนัท ี31 

ธนัวาคม 2561 หลงัปรบัปรุงรายการซอืขายเงนิลงทุนตามขอ้ 2) ทงันี ทุนธนชาตสมมตว่ิาทุนธนชาตไม่มภีาระภาษี

เกิดขนึจากกําไรจากการขายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตเนืองจากการควบรวมกิจการเป็นไปตาม

เงอืนไขการโอนกจิการทงัหมด 

4. ทุนธนชาตเขา้ซอืหุน้ของธนาคารทหารไทยในสดัส่วนร้อยละ 20.1 ของทุนจดทะเบยีนของธนาคารทหารไทย รวม

เป็นจํานวนเงนิ 44,236 ลา้นบาท ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 สาํหรบัการนําเสนองบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมอืน 

และ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 สําหรบัการนําเสนองบแสดงฐานะการเงนิรวมเสมอืน ทงันี ทุนธนชาตบนัทกึเงิน

ลงทุนดงักล่าวเป็นเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและรบัรูส่้วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนตามวิธส่ีวนได้เสยีนับตงัแต่วนัท ี1 

มกราคม 2561 โดยอ้างอิงจากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต

ภายหลงัการรวมกจิการฯธนาคารทหารไทย ซงึผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชแีล้ว อย่างไรก็ตาม เงนิลงทุนใน

บรษิัทร่วมและส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีอาจมกีารเปลยีนแปลงไปอย่างมสีาระสําคญั เนืองจาก

ขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนดงักล่าวยงัไม่ไดป้รบัปรุงรายการทเีกยีวขอ้งกบัการปันส่วนราคาซอื (Purchase Price 

Allocation: PPA) สําหรบัรายการซอืเงนิลงทุนในธนาคารธนชาต และยงัไม่ได้สะท้อนต้นทุนทเีกยีวขอ้งกบัการซอื

กิจการ นอกจากนี ทุนธนชาตยงัไม่ได้ประเมนิการปันส่วนราคาซือ (PPA) ของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมทไีด้มาด้วย

เช่นกนัโดยสมมตวิ่าราคาทจี่ายซอืเป็นมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว 

5. ภายหลงัจากการปรบัโครงสรา้งฯ และการรวมกจิการฯ ทุนธนชาตมขีอ้ตกลงกบั BNS เพมิเตมิเพอืซอืหุน้สามญัของ 

SPV1, SPV2, เอ็มบเีค, ปทุมไรซมลิ และ บบส.ทเีอส ท ีBNS ไดซ้ือจากธนาคารธนชาตภายใตก้ารปรบัโครงสรา้งฯ 

ตามราคาทตีกลงกนั อย่างไรกต็ามราคาขายดงักล่าวผูบ้รหิารทุนธนชาตพจิารณาแลว้ว่าเป็นราคายุตธิรรมและอาจมี

การเปลยีนแปลงไดใ้นอนาคต  
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6. เงนิคงเหลอืสุทธทิไีดจ้ากการปรบัโครงสร้างฯ สมมตฐิานว่าไดนํ้าไปลงทุนโดยไดร้บัอตัราผลตอบแทนเฉลยีจากการ

ลงทุนจํานวนร้อยละ 4 ต่อปี จงึแสดงรายการดงักล่าวไวใ้นบญัชเีงนิลงทุนสุทธใินงบแสดงฐานะการเงนิรวมเสมอืน 

และผลตอบแทนไดแ้สดงไวใ้นบญัชรีายไดด้อกเบยีในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมอืน 

ขอ้มูลทางการเงนิทสีําคญัจากงบการเงนิรวมของทุนธนชาต เปรยีบเทยีบกบังบการเงนิรวมเสมอืนของทุนธนชาต  

ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ และการรวมกจิการฯ สามารถสรุปไดด้งันี 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวมของ

ทุนธนชาต ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

งบการเงินรวมเสมือน

ของ 

ทุนธนชาต ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2561 

ภายหลงัการปรบั

โครงสร้างฯ และการ

รวมกิจการฯ 

(ให้ความเชือมนั) 

สดัส่วนการเปลียนแปลง 

เพิม / (ลด) 

จาํนวนเงิน ร้อยละ 

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

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

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

สินทรพัยร์วม 1,060,929 158,936 (901,993) (85.02) 

เงนิรบัฝาก 751,917 - (751,917) (100.00) 

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

ส่วนของเจา้ของส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 65,735 70,624 4,889 7.44 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมอืน 

หน่วย : ล้านบาท งบการเงินรวมของ

ทุนธนชาต ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

งบการเงินรวม

เสมือนของ 

ทุนธนชาต ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2561 

ภายหลงัการปรบั

โครงสร้างฯ และการ

รวมกิจการฯ 

(ให้ความเชือมนั) 

สดัส่วนการเปลียนแปลง 

เพิม / (ลด) 

จาํนวนเงิน ร้อยละ 

โครงสร้างรายได:้     

รายไดด้อกเบยีสุทธ ิ 30,767 3,526 (27,241) (88.54) 

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

รายไดจ้ากการรบัประกนัภยั/ประกนัชวีติสุทธ ิ 2,808 1,806 (1,002) (35.68) 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนไดเ้สยี 543 4,809 4,266 785.64 

รายไดอ้นื 3,399 1,911 (1,488) (43.78 

รวมรายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 44,175 13,492 (30,683) (69.46) 

กําไรสุทธสิ่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ ่ 7,839 7,195 (644) (8.22) 
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ผลกระทบของการปรบัโครงสร้างฯ และการรวมกจิการฯ ทมีต่ีอฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานรวมเสมอืน

ของทุนธนชาต เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทางการเงนิจากงบการเงนิรวมของทุนธนชาตฉบบัตรวจสอบ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 

2561 สรุปไดด้งันี 

 สนิทรพัยร์วมในงบแสดงฐานะการเงนิรวมเสมอืนเท่ากบั 158,936 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั 1,060,929 ลา้นบาท ใน

งบการเงนิรวมฉบบัตรวจสอบ ลดลงจํานวน 901,993 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการลดลงของบญัชเีงนิใหส้นิเชอืแก่

ลูกหนีและดอกเบยีคา้งรบั และเงนิลงทุนสุทธขิองธนาคารธนชาต ธนชาตโบรกเกอร์ และ บลจ.ธนชาต เนืองจากทุน

ธนชาตไดข้ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารทหารไทย ดงันันจงึไม่ไดนํ้างบการเงนิของทงั 3 บรษิทั

ดงักล่าวขา้งตน้ มาจดัทํางบการเงนิรวม ขณะทเีงนิลงทุนใน Merged Bank บนัทกึเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

 หนีสินรวมในงบแสดงฐานะการเงนิรวมเสมอืนเท่ากบั 76,107 ล้านบาท เปรยีบเทยีบกบั 923,011 ล้านบาทในงบ

การเงนิรวมฉบบัตรวจสอบ ลดลงจํานวน 846,904 ล้านบาท เนืองจากทุนธนชาตขายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ

ธนาคารธนชาต  ธนชาตโบรกเกอร ์และบลจ.ธนชาต ใหแ้ก่ธนาคารทหารไทย ดงันันจงึไม่ไดนํ้างบการเงนิของทงั 3 

บรษิทัดงักล่าวขา้งต้น มาจดัทาํงบการเงนิรวม 

 รายได้จากการดําเนินงานสุทธิในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมอืนเท่ากับ 13,492 ล้านบาท เปรียบเทยีบกบั 

44,175 ล้านบาท ในงบการเงนิรวมฉบบัตรวจสอบ ลดลงจํานวน 30,683 ล้านบาท โดยหลกัมาจากรายไดด้อกเบยี

สุทธแิละรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกจิธนาคารลดลง เนืองจากทนุธนชาตขายเงนิลงทุนในหุน้สามญัของธนาคารธน

ชาต ธนชาตโบรกเกอร์ และบลจ.ธนชาต ให้แก่ ธนาคารทหารไทย ดงันันจงึไม่ได้นํางบการเงนิของทงั 3 บรษิัท

ดงักล่าวขา้งต้น มาจดัทํางบการเงนิรวม ขณะทเีงนิลงทุนใน Merged Bank บนัทกึเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม โดย

งบการเงินรวมจะบนัทกึตามวธิีส่วนได้เสีย (Equity Method) เป็นส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนได้เสยี 

ส่งผลให้กําไรสุทธิส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนจํานวน 7,195 ล้านบาท 

เปรยีบเทยีบกบั 7,839 ลา้นบาทในงบการเงนิรวมฉบบัตรวจสอบลดลงจํานวน 644 ลา้นบาท 

ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ แลว้เสรจ็ ทุนธนชาตจะซอืหุน้สามญัของบรษิทัย่อยและบรษิทัอนืจาก BNS ซงึส่งผลให้

ทุนธนชาตเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัย่อยและถอืหุน้ในบรษิทัอนืเพมิขนึ ดงันี 

บริษทัยอ่ยและบริษทัอืนที 

BNS เสนอขายและ 

ทุนธนชาตตกลงจะซือ 

ร้อยละของการถือหุ้นโดยทุน

ธนชาตภายหลงัการปรบั

โครงสร้างฯ  

และรวมกิจการฯ 

ร้อยละของการถือหุ้นที 

BNS เสนอขายและทุน

ธนชาต 

ตกลงจะซือ 

ร้อยละของการถือหุ้น

โดยทุนธนชาต 

ภายหลงัการซือหุ้นจาก 

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 

3.11.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทีไม่ได้ซือหุ้นสามญัของบริษัทย่อยและบริษัทอืน

ภายใต้การปรบัโครงสรา้งฯ 

 ในกรณีทีผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตไม่ได้ซือหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอืนภายใต ้

การปรบัโครงสร้างฯ ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตรายดงักล่าวจะไม่ได้รบัสทิธปิระโยชน์จากการเป็นผู้ถอืหุน้ของบรษิัท
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ย่อยและบริษัทอนื อย่างไรก็ตาม มูลค่าของหุ้นสามญัของบรษิัทย่อยและบรษิัทอืนดงักล่าวจะสะท้อนในมูลค่าของหุน้

สามญัของธนาคารธนชาตทจีะเสนอขายใหแ้ก่ธนาคารทหารไทย ดงันัน ผูถ้อืหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาตทไีม่ไดซ้อื

หุ้นสามญัของบรษิทัย่อยและบรษิัทอืนตามสดัส่วนการถือหุน้จะยงัคงได้รบัประโยชน์จากการเป็นผู้ถือหุน้ของธนาคาร

ทหารไทยต่อไป  

3.11.3 การเปลียนบริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจหลกัของทุนธนชาต 

 ตามททีุนธนชาตเป็นบรษิทัจดทะเบยีนทปีระกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ (Holding Company) ตามนิยามทกีําหนด

ในข้อบงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรอืง การรบัหุ้นสามญัหรอืหุน้บุรมิสิทธเิป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน พ.ศ. 

2558 ลงวนัท ี1 พฤษภาคม 2558 (รวมทงัทมีกีารแก้ไขเพมิเตมิ) (“ข้อบงัคบัการรบัหุ้นเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน”) 

โดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เมอืปี 2518 และมีธนาคารธนชาตเป็นบริษัทย่อยทปีระกอบธุรกิจหลกัทาง

การเงนิของทุนธนชาตมาตงัแต่ปี 2549 นัน  

 ในการรวมกจิการฯ ทุนธนชาตจะขายหุ้นทงัหมดทถีอือยู่ในธนาคารธนชาตซงึเป็นบรษิทัย่อยทปีระกอบธุรกิจ

หลกัของทุนธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย การดําเนินการดงักล่าวจงึเป็นเหตุให้ทุนธนชาตต้องเปลยีนบริษัทย่อยที

ประกอบธุรกจิหลกัจากธนาคารธนชาตเป็นบรษิทัย่อยอนืทปีระกอบธุรกจิหลกั  

 เพอืดํารงสถานะการเป็นบรษิทัจดทะเบยีน ทุนธนชาตจะดําเนินการเปลียนบรษิทัย่อยทปีระกอบธุรกจิหลกัของ

ทุนธนชาต โดยจะพจิารณาเลอืกบรษิทัย่อยทปีระกอบธุรกิจทางการเงนิซงึทุนธนชาตเป็นผูม้อีํานาจควบคุมหรอืมอํีานาจ

บริห า ร จัด กา ร ในบ ริษัทย่ อย ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ต า มสัด ส่ ว นก าร ถื อหุ้น  แ ล ะบ ริษัทย่ อ ย นัน ไม่ มีสถ านะ เ ป็ น 

บริษัทจดทะ เบียน  เพือ ให้ เ ป็ นไปตามข้อ  66 (1)  ของข้อบังคับการรับหุ้น เ ป็นหลักทรัพย์จดทะ เบีย น  

โดยทุนธนชาตจะดําเนินการเปลยีนบรษิทัย่อยทปีระกอบธุรกิจหลกัก่อนวนัททีํารายการ ซึงคาดว่าจะเกิดขนึภายในปี 

2562 และจะแจง้เรอืงดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป 

3.11.4 ข้อดีและข้อเสียสาํหรบัผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตในการซือหุ้นของบริษทัย่อยและบริษัทอืนภายใต้

การปรบัโครงสรา้งฯ 

ขอ้ดสีาํหรบัผูถ้อืหุน้ของธนาคารธนชาตในการซอืหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัอนืมดีงันี 

1. ผูถ้ือหุ้นของธนาคารธนชาตจะไดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ซงึมสีทิธอิอกเสยีง (Voting Right) ในบรษิทัย่อยและบรษิทัอืนทปีรบั

โครงสรา้ง 

2. ผูถ้ือหุ้นของธนาคารธนชาตจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุนโดยตรง ไดแ้ก่ เงนิปันผล และ/

หรอื กําไร(ขาดทุน)จากการซอืขายหุน้สามญัของบรษิทัย่อยและบรษิทัอืน เป็นตน้ 

3. การทํารายการในครังนี  ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตจะได้รับสิทธิในการเลือกลงทุนในบริษัทย่อยและ 

บรษิทัอนืทปีรบัโครงสรา้งทงัหมดหรอืเลอืกลงทุนเพยีงบางบรษิทั 

ขอ้เสยีและ/หรอืขอ้จํากดัสาํหรบัผูถ้ือหุน้ของธนาคารธนชาตในการซอืหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัอนืมดีงันี 

1. การลงทุนในหลกัทรพัย์มคีวามเสยีง ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจลงทุน 

2. การขาดสภาพคล่องในการซือขายหลักทรัพย์  กล่ าวคือ (1)  การลงทุนในหุ้นของบริษัทจํากัดหรือ 

บริษัทมหาชนจํากัดทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่มีตลาดรองในการซือขายหลักทรัพย์  

ทาํใหข้าดสภาพคล่องในการซอืขายหลกัทรพัยท์ไีดล้งทุนและ (2) การลงทุนในหุน้ของบรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาด

หลักทรัพย์ฯสํ าหรับผู้ถือหุ้นรายย่ อยทีมีจํ านวนหุ้น น้อยกว่ าจํ านวนหุ้นข ันตํ าสํ าหรับการซือข าย 

อาจมขีอ้จาํกดัสภาพคล่องในการซอืขายหุน้ดงักล่าว 
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3. การลงทุนในหุ้นของบรษิัททไีม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ มีข้อจํากัดด้านการได้รับขอ้มูล

ขา่วสาร อย่างไรกต็าม บรษิทัดงักล่าวจะตอ้งจดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพอือนุมตังิบการเงนิตามกฎหมายที

เกยีวขอ้ง ดงันัน ผูล้งทุนจงึสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัดงักล่าวไดทุ้กปี 

3.11.5 ภาระภาษีจากการซือขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต 

ผูถ้อืหุน้รายย่อยไม่มภีาระภาษีจากการซอืหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัอนืภายใต้การปรบัโครงสรา้งฯ อย่างไรก็

ดผีู้ถือหุ้นรายย่อยอาจมภีาระภาษีจากกําไรทีเกิดจากการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต รวมทงัจะต้องมคี่าใชจ้่าย

อากรแสตมป์ 

 

3.12 แผนการใช้เงินทีไดจ้ากการจาํหน่ายไปซึงทรพัยสิ์น 

ภายใตส้มมตฐิานว่าวนัททีาํรายการเกดิขนึ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มลูค่ารวมของสงิตอบแทนในการขายหุน้

สามัญของธนาคารธนชาตของทุนธนชาต ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 จะเทียบเท่ ากับ 80,707 ล้านบาท  

โดยทุนธนชาตมแีผนการใชเ้งนิทไีดร้บัจากการขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาตดงักล่าวเพอื (1) ลงทุนซอืหุน้สามญัเพมิ

ทุนของธนาคารทหารไทย เทยีบเท่ากบัจํานวนไม่เกิน 45,200 ล้านบาท (2) ใช้ในการชําระราคาค่าหุน้สามญัในบรษิทั

ย่อยและบรษิทัอืนภายใตก้ารปรบัโครงสรา้งฯ ซงึไดซ้อืขายเสรจ็สมบูรณ์ก่อนการขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาต โดย

คู่สญัญาตกลงใหช้ําระราคาเมอืไดร้บัเงนิจากการขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาต เทยีบเท่ากบั 14,868 ล้านบาท และ 

(3) ใช้ในการชําระค่าหุ้นสามญัของบริษัทย่อยและบริษัทอืนบางบริษัทจาก BNS เทียบเท่ากับ 12,082 ล้านบาท ซึง

ประมาณการเงนิคงเหลอืททีนุธนชาตจะไดร้บัจากการเขา้ทาํรายการในครงันีจะคาํนวณไดด้งันี 

มลูค่ารวมของสิงตอบแทน 

ภายใต้สมมติฐานว่าวนัทีทาํรายการเกิดขนึ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

จาํนวนเงิน 

เทียบเท่า 

(ล้านบาท) 

มลูค่ารวมของสงิตอบแทนจากการขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาต(1) 80,707 

หกัดว้ย มลูค่ารวมของสงิตอบแทนจากการซอืหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทย (45,200) 

หกัดว้ย มลูค่ารวมของสงิตอบแทนจากการปรบัโครงสรา้งฯ (14,868) 

หกัดว้ย มูลค่ารวมของสงิตอบแทนในการซอืหุน้สามญัของบรษิัทย่อยและบรษิทัอนืบางบรษิทัจาก 

BNS 

(12,082) 

เงินสดคงเหลือจากการเข้าทาํรายการในครงันี 8,557 

หมายเหตุ: (1) คํานวณจากงบการเงนิรวมของธนาคารธนชาตซงึรวมขอ้มลูทางการเงนิของ บลจ. ธนชาต และ ธนชาตโบรกเกอร์ 

สาํหรบัเงนิคงเหลอืจากการเขา้ทาํรายการดงักล่าวเทยีบเท่ากบั 8,557 ลา้นบาท ทุนธนชาตจะสาํรองเงนิดงักล่าว

เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการประกอบธุรกจิในอนาคต รวมถงึการดําเนินการทีจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ตอ่ทุนธนชาตและผูถ้อื

หุน้ เช่น การลงทุนในธุรกจิอนื การซอืหุน้คนื (Treasury stock) การเพมิสดัส่วนการลงทนุในธุรกจิเดมิทมีศีกัยภาพในการ

เตบิโต และการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ของทุนธนชาต  

 

3.13 แหล่งเงินทุนทีใช้เข้าทาํรายการได้มาซึงสินทรพัย ์

สาํหรบัการลงทุนซอืหุน้บรษิทัย่อยและบรษิทัอนืภายใตก้ารปรบัโครงสรา้งฯ และการซือหุน้สามญัเพมิทุนของ

ธนาคารทหารไทย ทนุธนชาตจะใชเ้งนิทไีดร้บัจากการขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาตในครงันี โดยทุนธนชาตคาดว่า

เงนิทุนดงักล่าวมคีวามเพยีงพอสาํหรบัการเขา้ทาํรายการทเีกยีวขอ้ง 
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ส่วนที 4 : ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 

4.1 ความสมเหตุสมผลของการปรบัโครงสร้างกิจการ 

4.1.1 วตัถปุระสงคข์องการเข้าทาํรายการ 

สบืเนืองจากบนัทกึขอ้ตกลงแบบไม่มผีลผูกพนัทางกฎหมายเมอืวนัท ี26 กุมภาพนัธ์ 2562 (“บนัทกึขอ้ตกลง”) 

เกยีวกบัการควบรวมกจิการระหว่าง TBANK กบั TMB  ซงึบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงดงักล่าวตามนโยบาย

ทรีฐับาลใหก้ารสนับสนุนเพอืใหเ้กดิธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ซงึรวมถงึการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษตีามมาตรการ

ทเีกยีวขอ้งกบัการดําเนินการดงักล่าว ทําใหเ้กดิธนาคารพาณิชย์ทมีขีนาดใหญ่ เพมิขดีความสามารถในการแข่งขนั ลด

ต้นทุนในการบรหิารจดัการสร้างประสทิธภิาพในการนําเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารใหก้บัลูกคา้ได้ครอบคลุมมากยงิขนึ 

ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดด้ขีนึ เพมิศกัยภาพการแข่งขนัในภาคธุรกจิทางการเงนิและสามารถสนับสนุนการ

พฒันาเศรษฐกจิของประเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพต่อมามตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ครงัท ี9 /2562 เมอืวนัท ี7 สงิหาคม 

2562 มมีตอินุมตัแิผนการควบรวมกจิการและการปรบัโครงสรา้ง เพอืการรวมกจิการระหว่าง TBANK กบั TMB โดยก่อน

การควบรวมกจิการ บรษิทัฯ และ TBANK จะต้องทําการปรบัโครงสรา้งทางธุรกจิตามเงอืนไขบงัคบัก่อน อกีทงัเพอืเป็น

การเสรมิบทบาทการดําเนินธุรกิจ Holding Company ของบรษิัทฯ ซงึจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในกลุ่มธุรกิจ

การเงนิ ใหม้คีวามแขง็แกร่งยงิขนึ  และเพอืลดขนาดกจิการของ TBANK ใหม้ขีนาดใกล้เคยีงกบั TMB ภายหลงัการเพมิ

ทุนเพอืความเหมาะสมในการรวมกจิการ  

 

4.1.2 ข้อดีของการเข้าทาํรายการ 

4.1.2.1 เพือเสริมบทบาทการเป็น Holding Company ให้แขง็แกร่งยิงขนึ 

ปัจจุบนับรษิทัฯ ถือหุ้นใน TBANK รอ้ยละ 50.96 ของจํานวนหุน้สามญัทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมด ซงึ TBANK มี

การลงทุนในบรษิัทย่อยและเงนิลงทุนต่าง ๆ โดยการปรบัโครงสร้างของกลุ่มบรษิัทฯ ในครงันี TBANK จะดําเนินการ

เสนอขายเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนอืนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของ TBANK ได้แก่ บรษิัทหลกัทรพัย์ธนชาต 

จํากดั (มหาชน), บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน), บรษิัทบรหิารสนิทรพัย์ ท ีเอส จํากดั และบรษิัท ราชธานี

ลสิซงิ จาํกดั (มหาชน) และเงนิลงทุนในบรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดแ้ก่ บรษิทั เอม็ บ ีเค จาํกดั (มหาชน) 

และบรษิัท ปทุมไรซมลิ แอนด์ แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) รวมถึงเงินลงทุนในบรษิัทนอกตลาดหลกัทรพัย์ฯ บางบรษิัท 

ไดแ้ก่ บรษิทั ซคีอน ดเีวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) บรษิทั อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากดั บรษิทั ธนชาตกรุ๊ป ลี

สซงิ จํากดั บรษิัท ธนชาต เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท ์จํากดั บรษิัท รกัษาความปลอดภยั สคบิ เซอร์วสิ จํากดั และ 

บรษิทั ธนชาต แมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 

ดังนัน การทีบริษัทฯ ซือเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนต่างๆ ข้างต้นจาก TBANK จะทําให ้

บรษิัทฯ สามารถถอืครองการลงทุนในบรษิทัต่าง ๆ ขา้งต้นไดโ้ดยตรง แทนการลงทุนทางออ้มผ่าน TBANK เหมอืนก่อน

การเขา้ทํารายการในครงันี จงึทําใหบ้รษิทัฯ สามารถมคีวามคล่องตวัมากขนึในการบรหิารจดัการเงนิลงทุนต่างๆ มกีาร

การกระจายความเสยีงในธุรกจิต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกจิทางดา้นการเงนิเป็นส่วนใหญ่ จากการถอืสดัส่วนบรษิทัย่อยอืน ๆ 

ในกลุ่มโดยตรง จงึเป็นการเสรมิบทบาทการดําเนินธุรกิจเป็น Holding Company ของบรษิัทฯ ซึงจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์ฯ ในกลุ่มธุรกจิการเงนิ ให้แขง็แกร่งยงิขนึ โดยมกีารลงทุนในธนาคารใหม่ภายหลงัการรวมกจิการทมีขีนาด

สนิทรพัย์ทมีากขนึกว่าเดมิ มีฐานลูกค้าเพมิขนึ มีส่วนของทุนทแีขง็แกร่งขนึ ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 20.10 - 23.30 

ของจํานวนหุ้นทจีําหน่ายได้แล้วทงัหมด และถอืหุน้ในบรษิัททเีกยีวกบัการเงนิอนื ๆ นอกจากนัน การถือหุน้ในธนาคาร

ใหม่ภายหลงัการรวมกจิการยงัช่วยต่อยอดใหก้บัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัต่างๆ ทอียู่ภายใตบ้รษิทัฯ ดว้ยการนําเสนอ

ผลติภัณฑ์ และบรกิารทมีใีหก้บัฐานลูกค้าของธนาคารใหม่ภายหลงัการรวมกิจการอีกด้วย อีกทงัยงัทําให้การควบรวม
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กิจการระหว่าง TBANK และ TMB เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการควบรวมเนืองจากเป็นการควบรวมเพยีงในส่วนของ

ธุรกจิธนาคารและธุรกจิต่อเนืองทเีกยีวขอ้ง   

 

4.1.2.2 ทาํให้การรวมกิจการระหว่างTBANK และ TMB ลุล่วงเนืองจากเป็นหนึงในเงอืนไขบงัคบัก่อน 

การเข้าทํารายการนีจะทําให้การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยสําเร็จ เนืองจาก

เงอืนไขบงัคบัก่อนในสญัญาซอืขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต ระหว่าง TMB, TCAP และ BNS ระบุให้การปรบั

โครงสรา้งต้องแลว้เสรจ็ ก่อนการซอืขายหุน้สามญัของ TBANK (โปรดพจิารณารายละเอยีดสญัญาซอืขายหุน้สามญัของ

ธนาคารธนชาตใน เอกสารแนบ 1 สรุปขอ้มลูสญัญาและเอกสารทสีาํคญั) ดงันันการอนุมตัเิขา้ทาํรายการในครงันีจะทาํให้

หนึงในเงอืนไขบงัคบัก่อนในการซอืขายหุน้สามญัของ TBANK สาํเรจ็ลุล่วง เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการรวมกจิการ  

 

4.1.2.3 การได้รบัสิทธิพิเศษด้านภาษีเงินปันผล 

การปรบัโครงสรา้งในครงันี ทําใหบ้รษิทัฯ จะเป็นผูถ้อืสดัส่วนโดยตรงใน MBK และ PRG ซงึทงัสองบริษทั เป็น

บริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ดังนัน เนืองจากบริษัทฯ เป็นบริษัททจีดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเช่นเดยีวกนั จงึทําใหบ้รษิทัฯ จะไดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษเีงนิปันผลจาก MBK และ PRG กรณีที

ถอืหุน้ในบรษิทัทงัสองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดอืนก่อนจ่าย และ 3 เดอืนหลงัจ่ายเงนิปันผล 

 

4.1.3 ข้อด้อยของการเข้าทาํรายการ 

4.1.3.1 เกิดภาษีจากการกระบวนการซือขายเงินลงทุนเพอืการปรบัโครงสร้างกิจการ 

ในกระบวนการปรบัโครงสร้างกจิการของบรษิัทฯ นัน TBANK จะทําการขายหุน้สามญัของบรษิทัย่อยและเงนิ

ลงทุนในบรษิทัต่างๆ ใหแ้ก่บรษิทัฯ ไดแ้ก่ TNI TNS THANI TSAMC MBK และ PRG ซงึการเขา้ทาํรายการในครงันี จะ

ทําให้เกิดภาษีจากกําไรท ีTBANK ได้รบัจากการขายเงนิลงทุนของบรษิัทต่างๆ ข้างต้นในกระบวนการปรบัโครงสร้าง

กิจการภายใต้สมมติฐานว่ารายการเกิดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เทยีบเท่ากบั 2,552 ล้านบาท ตามข้อมูลทเีปิดเผยใน

สารสนเทศของบรษิทัฯ  

อย่างไรกต็าม ภาษีทเีกดิขนึในขนัตอนการปรบัโครงสรา้งในครงันี จะไม่ทําใหเ้กดิผลกระทบต่อมูลค่าของผูถ้อื

หุน้ของบรษิทัฯ อย่างมนีัยสาํคญั และถอืเป็นค่าใชจ่้ายทเีกดิขนึครงัเดยีวเพอืวตัถุประสงคข์องการควบรวมกจิการระหว่าง 

TBANK และ TMB  

 

4.1.3.2 บริษทัฯ มีภาระหน้าทีในการรบัซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK เพืออาํนวยความสะดวกในการ

เข้าทาํรายการ  

บรษิทัฯ มภีาระหน้าทใีนการรบัซอืหุน้จากผูถ้ือหุน้รายย่อยของ TBANK เพอือํานวยความสะดวกในการเขา้ทํา

รายการ เนืองดว้ยขอ้จํากดัของเงอืนไขในการรวมกจิการ การปรบัโครงสร้างใน TCAP ถูกกําหนดใหเ้ป็นเงอืนไขบงัคบั

ก่อน ซงึจะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนท ีTMB จะเขา้ซอืหุน้ทงัหมดของ TBANK จาก TCAP และผูถ้อืหุน้รายอนืของ

TBANK และการที TMB จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทุกราย รวมทังการ

ดําเนินการอืนๆ เพอืการรวมกจิการ ซงึรายการทงัหมดจะเกิดขนึในวนัเดยีวกนัหรอืในวนัทใีกล้กนัมากทสุีด (“วนัททีํา

รายการ”) ดงันัน TCAP จงึจําเป็นตอ้งอํานวยความสะดวกในการรบัซือหุ้นของบรษิทัย่อยและบรษิทัอนืแทนผูถ้อืหุน้ราย

ย่อย 743 ราย และเสนอขายหุน้ดงักล่าว ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายย่อย 743 ราย ตามสดัส่วนการถอืหุน้ในภายหลงั ทงันี หุน้ใน

บรษิัทย่อยและบรษิัทอนืๆ ท ีTBANK จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้การปรบัโครงสร้างในกลุ่มทุนธนชาต 

ไดแ้ก่ TNS TNI TSAMC MBK PRG THANI และ SPV2  
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4.1.3.3 บริษทัฯ มีความไม่แน่นอนในกรณีทีผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK ไม่ซือเงินลงทุนในการปรบัโครงสร้าง

กิจการคืน 

การปรบัโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ จะทําการรบัซือเงนิลงทุนแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย 743 ราย เพอือํานวย

ความสะดวกเพอืใหก้ระบวนการปรบัโครงสรา้งมคีวามรวดเรว็มากขนึ โดย TCAP จะเสนอขายหุน้ท ีTBANK ถอือยู่ใน

บรษิัทย่อยและบรษิัทอนืๆ บางบรษิัท ให้แก่ผู้ถือหุน้รายย่อย 743 รายคนืในภายหลงั ในกรณีทผีูผู้้ถือหุ้นรายย่อยของ 

TBANK ไม่รบัซอืหุน้คนืจากบรษิทัฯ อาจมหีุน้คงเหลอืจากการเสนอขายคนืใหผู้้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK จงึมคีวาม

จําเป็นต้องถอืครองหุ้นดงักล่าวไว ้ทงันี เพอืใหก้ารรวมกจิการสามารถเกดิขนึและสําเรจ็ลุล่วงไดโ้ดยสมบูรณ์ อย่างไรก็

ตามการรับซือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่ากิจการของ TCAP และไม่ส่งผลกระทบต่อ

ความสาํเรจ็ต่อการปรบัโครงสรา้งกจิการ 

 

4.1.4 ข้อดีของการไม่เข้าทาํรายการ 

4.1.4.1 ไม่มีภาษีจากการกระบวนการซือขายเงินลงทุนเพอืการปรบัโครงสร้างกิจการ 

ในกรณีทบีรษิทัฯ ไม่เขา้ทาํรายการปรบัโครงสรา้งกจิการครงันี จะทาํใหไ้ม่มคี่าใชจ่้ายทางภาษีทเีกดิขนึจากการ

ท ีTBANK ขายบรษิัทย่อยและเงนิลงทุนให ้TCAP และผูถ้ือหุน้รายอนื ซงึมมีูลค่าประมาณ 2,552 บาท (โปรดพจิารณา 

ขอ้ดอ้ยของการเขา้ทาํรายการ ขอ้ 4.1.3.1)  

 

4.1.4.2 บริษทัฯ ไม่ต้องมภีาระหน้าทีในการรบัซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK  

ในกรณีทบีรษิัทฯ ไม่เขา้ทํารายการปรบัโครงสร้างกิจการในครงันี บรษิัทฯ จะไม่มีหน้าทใีนการรบัซือหุน้ของ

บรษิทัย่อยและเงนิลงทุน แทนผูถ้อืหุน้รายย่อย 743 ราย และไม่มคีวามไม่แน่นอนในกรณีทผีูถ้อืรายย่อย 743 รายไม่จอง

ซอืหุน้คนืตามสดัส่วนของผูถ้อืหุน้รายนันๆ  

 

4.1.5 ข้อด้อยของการไมเ่ข้าทาํรายการ 

4.1.5.1 บริษทัฯ สูญเสียโอกาสในการควบรวมกิจการระหว่าง TBANK และ TMB 

ในกรณีทบีรษิัทฯ ไม่เขา้ทํารายการปรบัโครงสร้างกิจการในครงันี บรษิัทฯ จะสูญเสียโอกาสในการควบรวม

กจิการระหว่าง TBANK และ TMB และไม่ไดร้บัประโยชน์และขอ้ดต่ีางๆ ทจีะเกดิขนึจากการควบรวมกจิการ  

 

4.1.6 ความเสียงจากการเข้าทาํรายการ 

4.1.6.1 ความเสียงจากความไม่สาํเรจ็ในการปรบัโครงสร้างกิจการ 

การปรบัโครงสรา้งกจิการในครงันีขนึอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น กระบวนการปรบัโครงสรา้งกจิการซงึต้อง

ประกอบไปดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ มตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ เช่น  

1. มติทีประชุมผู้ถือหุ้นของ TBANK ทีต้องอนุมตัิการขายบริษัทย่อยและเงินลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายตาม

สดัส่วนการถอืหุน้  

2. มตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ของ TCAP ทตีอ้งอนุมตักิารซอืหุน้สามญัของบรษิทัยย่อยและเงนิลงทุน และ การเสนอขาย

หุน้บรษิทัยย่อยและเงนิลงทุนคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายอนืตามสดัส่วน ซงึต้องไดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหุน้ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

รวมทงัจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง ซงึประกอบดว้ย ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงานอนื ๆ ตามรายละเอยีดของเงอืนไขบงัคบัก่อนเขา้ทํารายการ ดงันันการปรบัโครงสรา้งกจิการ 

อาจไม่สาํเรจ็ ขนึอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ขา้งตน้ 
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4.1.7 สรปุความเหน็ของทีปรกึษาฯ  

การปรบัโครงสรา้งกจิการในครงันีทําใหบ้รษิทัฯ ยงัคงสถานะของบรษิทัฯ ในการเป็น Holding Company ทจีด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในกลุ่มธุรกจิการเงิน ซงึมคีวามคล่องตวัในการบรหิารจดัการเงนิลงทุนมากขนึจากการถอื

เงนิลงทุนทางตรงแทนการลงทุนทางอ้อมผ่าน TBANK โดยไม่ส่งผลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อมลูค่าส่วนของผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัฯ และการกาํหนดราคาปรบัโครงสรา้งเป็นวธิกีารโดยทวัไปและเหมาะสมสาํหรบัการปรบัโครงสรา้งกจิการ โดยผูถ้อื

หุ้นของ TBANK ทุกรายได้รบัหุน้ของบรษิทัต่างๆ ทเีคยถือโดยทางอ้อมมาเป็นการถือโดยทางตรงตามสดัส่วนเดมิทุก

ประการ นอกจากนียงัทําให้การควบรวมกจิการเป็นไปดว้ยความราบรนื ตามวตัถุประสงค์ของการปรบัโครงสรา้งกจิการ

และการควบรวมกจิการ ดงันัน จากการพจิารณาขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของการเขา้ทาํรายการ ขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของการไม่เขา้

ทํารายการ ความเสยีงของการเขา้ทาํรายการ ทปีรกึษาฯ เหน็ว่าผูถ้ือหุ้น ควรอนุมตักิารเขา้ทํารายการเกียวกบัการเข้า

ทาํรายการปรบัโครงสร้างกิจการในครงันี 

 

4.2 ความสมเหตุสมผลของการรวมกิจการ 

4.2.1 วตัถปุระสงคข์องการเข้าทาํรายการ 

บรษิทัฯ มคีวามประสงคท์จีะควบรวมกจิการระหว่าง TBANK และ TMB ทงั 2 ธนาคารเขา้ดว้ยกนัตามนโยบาย

ทรีฐัใหก้ารสนับสนุน เพอืใหเ้กดิธนาคารพาณิชยท์มีขีนาดใหญ่ โดยการควบรวมกจิการในครงันีจะทาํใหไ้ดม้าซงึธนาคาร

พาณิชย์ทมีขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัท ี6 ในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทย และช่วยเพมิขดีความสามารถในการแขง่ขนั 

ลดตน้ทุนในการบรหิารจดัการ สรา้งประสทิธภิาพในการนําเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารใหก้บัลูกคา้ไดค้รอบคลุมมากยงิขนึ 

โดยได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการทีเกียวขอ้ง โดยทีบริษัทฯ ยงัคงเป็น 1 ในผู้ถือหุ้นใหญ่ทร่ีวมบริหาร

ธนาคารภายหลงัการรวมกจิการต่อไป 

 

4.2.2 ข้อดีของการเข้าทาํรายการ 

4.2.2.1 ช่วยเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัจากจดุแขง็ของ TBANK และ TMB 

การรวมกิจการระหว่างสองธนาคารในครงันี จะทําใหธ้นาคารหลงัการรวมกิจการมศีกัยภาพมากขนึ มเีงนิทุน

มากเพียงพอ มีช่องทางการให้บริการทเีพิมขนึมากเป็นเท่าตัว เนืองจากธนาคารทงัสองแห่งมีจุดแข็งซึงส่งเสรมิกนั 

กล่าวคือ โดย TBANK ธนาคารทีมี Loan Yield สูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ในฐานะทีเป็นผู้เชียวชาญการ

ใหบ้รกิารสนิเชอืรายย่อยโดยเฉพาะสนิเชอืรถยนตอ์นัดบั 1 ของตลาด เมอืรวมกบั TMB ทมีจุีดเด่นในการระดมเงนิฝาก

ดว้ยกลยุทธด์า้นเงนิฝากและสามารถนําเสนอผลติภณัฑเ์งนิฝากทแีตกต่างจากธนาคารแบบดงัเดมิ ซงึเป็นหนึงในธนาคาร

ทมีตี้นทุนเงนิฝากตํา ดงันัน การรวมกิจการจงึช่วยเพมิศกัยภาพในการระดมเงนิฝากจากฐานลูกคา้ทเีพมิขนึและสร้าง

สมดุลให้กบัโครงสรา้งสนิเชอืได้เป็นอย่างด ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจทงัในด้านงบดุล ต้นทุน และรายได ้

โดยจะช่วยลดต้นทุนและทําให้ต้นทุนการทําธุรกิจสามารถแข่งขนัได้ดขีนึ ส่งผลให้ธนาคารหลงัรวมกิจการม ีInterest 

Spread หรืออัตราส่วนต่างผลตอบแทนทีสูงขึน มีศักยภาพในการสนับสนุนลูกค้าได้มากขึน อีกทังยังช่วยสร้าง

ประสทิธภิาพในการนําเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหก้บัลูกคา้ไดค้รอบคลุมมากยงิขนึ 

 

4.2.2.2 ช่วยเพิมความแขง็แกร่งในด้านเงินทุน 

การรวมกิจการระหว่างสองธนาคารในครงันี จะทําใหข้นาดและศกัยภาพทางธุรกจิเพมิขนึอย่างมนีัยสําคญั ทํา

ใหธ้นาคารหลงัการรวมกิจการมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัท ี6 ในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทย ทมีสีนิทรพัย์รวมอยู่ที

ประมาณ 1.94 ล้านล้านบาท จากเดิมท ีTBANK มีสินทรพัย์รวมเพียง 1.05 ล้านล้านบาท โดยเพิมขนึกว่า 1 เท่า ใน

ขณะเดยีวกนัการรวมกจิการในครงันียงัทําใหมู้ลค่าตลาดรวมของหลกัทรพัย์ (Market Capitalization) ของธนาคารหลงั

การรวมกจิการเพมิขนึเกอืบเท่าตวั กลายเป็นหลกัทรพัยท์มีขีนาดใหญ่ขนึและมสีภาพคล่องมากขนึ ถอืเป็นเรอืงดตี่อผู้ถอื
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หุน้และเพมิความน่าสนใจใหก้บันักลงทุนทวัไป ซงึจะทําใหธ้นาคารหลงัการรวมกิจการสามารถระดมทุนไดง้่ายมากขนึ

ดว้ยตน้ทุนทลีดลง ส่งผลใหส้ามารถจดัหาเงนิทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขนึ และทาํใหม้โีอกาสไดร้บัผลตอบแทนจาก

สนิทรพัยท์สีงูขนึและตน้ทุนในการจดัหาเงนิทุนทลีดลง จากจุดแขง็ของ TBANK และ TMB 

 
สินทรพัยร์วมก่อนการรวมกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 สินทรพัยร์วมหลงัการรวมกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 

ทมีา : บรษิทัฯ 

 

4.2.2.3 ช่วยขยายและเสริมสร้างเครือข่ายของธนาคารใหม่ภายหลงัการรวมกิจการ 

การรวมกจิการระหว่างสองธนาคารในครงันี จะช่วยขยายและเสรมิสรา้งเครอืขา่ยของธนาคารใหมภ่ายหลงัการ

รวมกจิการใหค้รอบคลุมทวัประเทศ โดย ณ 31 มนีาคม 2562 TBANK มจีาํนวนสาขาทงัสนิ 502 สาขา ในขณะท ีTMB มี

จํานวนสาขาทงัสนิ 416 สาขา ซงึภายหลงัการรวมกจิการแล้วเสรจ็ ธนาคารใหม่จะมสีาขาและ ATM ซงึครอบคลุมในทุก

พนืทมีากขนึ อนัจะเป็นการเพมิช่องทางการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิของลูกคา้ รวมทงัเพมิศกัยภาพในการระดมเงนิฝาก 

การปล่อยสนิเชอื และธุรกจิทางการเงนิทเีกยีวขอ้งทงัหมด 

จาํนวนสาขาก่อนการรวมกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 จาํนวนสาขาหลงัการรวมกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 

(หน่วย : สาขา) 

 
 

(หน่วย : สาขา) 

 
 

จาํนวน ATM ก่อนการรวมกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 จาํนวน ATM หลงัการรวมกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 

(หน่วย : เครอืง) 

 

(หน่วย : เครอืง) 

 
ทมีา : บรษิทัฯ 
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4.2.2.4 ทาํให้ฐานลูกค้ามีขนาดใหญ่ขึน 

การรวมกิจการระหว่างสองธนาคารในครงันี จะทําให้เกิดสถาบันการเงินทีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดับที 6 ใน

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยไ์ทย ทมีบีทบาททสีาํคญัมากยงิขนึต่ออุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยไ์ทย โดยเฉพาะอย่างยงิ

ต่อลูกคา้ในประเทศไทย โดยทงัสองธนาคารนันมจุีดแขง็ทสี่งเสรมิกนั ซงึจะทําใหธ้นาคารภายหลงัการรวมกจิการจะมฐีาน

ลูกคา้เพมิขนึถงึ 2 เท่า หรอืมจีํานวนฐานลูกคา้กว่า 10 ล้านราย โดยเฉพาะฐานลูกคา้รายย่อย ส่งผลให้ธนาคารหลงัการ

รวมกิจการสามารถนําจุดแขง็รวมถงึผลติภัณฑ์ทางการเงินทเีป็นจุดเด่นของ TBANK และ TMB ทมีีอยู่เดมิ มาทําการ 

Cross-Selling โดยขายใหก้บัฐานลูกคา้เดมิของอกีธนาคารก่อนการรวมกิจการได ้เช่น ผลติภณัฑ์สนิเชอืรถยนต์ซงึเป็น

จุดเด่นของ TBANK รวมถงึการขายกองทุนหรอืผลติภณัฑท์างการเงนิต่างๆ ใหก้บัฐานลูกคา้กว่า 10 ลา้นคนได ้อกีทงัยงั

ช่วยลดการแขง่ขนัในฐานลูกคา้ททีบัซอ้นกนัระหว่างทงัสองธนาคารอกีดว้ย 

 

4.2.2.5 ทาํให้เกิดการประหยดัจากขนาด 

เนืองจากการรวมกิจการระหว่างสองธนาคารในครงันี ทําให้ธนาคารภายหลงัการรวมกิจการจะมฐีานลูกค้า

เพมิขนึถงึ 2 เท่า หรอืมจีาํนวนฐานลูกคา้กว่า 10 ลา้นราย ซงึส่งผลดตี่อธนาคารภายหลงัการควบรวมกจิการ เนืองจากจะ

ทําใหเ้กดิการประหยดัจากขนาด (Economy of scale) จากค่าใชจ่้ายและการลงทุนต่าง ๆ ของธนาคารภายหลงัการควบ

รวมกจิการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการทาํการตลาด การลดค่าใชจ้่ายในพนืททีบัซอ้นของสาขาและตู ้ATM การคดิคน้ผลติภณัฑ์

ทางการเงนิใหม่ๆ การลงทุนในระบบสารสนเทศภายในธนาคาร การลงทุนเพอืการเป็นธนาคารดจิติอล ซงึแต่เดมิทงัสอง

ธนาคารต่างมคี่าใชจ่้ายและการลงทุนต่าง ๆ เพอืฐานลูกคา้เดมิของทงัสองธนาคาร แต่ในอนาคตภายหลงัการควบรวม

กจิการธนาคารทงัสองแห่งจะไม่มคี่าใชจ้่ายและการลงทุนขา้งต้นทซีําซ้อนกนั ในขณะทคี่าใชจ้่ายและการลงทุนต่าง ๆ นัน

สามารถทําใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดไดก้บัฐานลูกคา้ทรีวมกนักว่า 10 ล้านราย ทําใหธ้นาคารภายหลงัการควบรวมกิจการ

สามารถประหยดัค่าใชจ้่ายและกระแสเงนิสดเพอืการลงทุน เกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้ถอืหุน้ของธนาคารภายหลงัการ

ควบรวมกจิการ โดยสามารถนํากระแสเงนิสดไปพฒันาและลงทุนในดา้นอืน ๆ หรอืเพอืการแข่งขนัเพอืขยายฐานลูกค้า

ใหม่ของธนาคารอกีดว้ย 

 

4.2.2.6 ช่วยกระจายความเสียงเพิมขึนจากการรวม Portfolio ของเงินฝาก สินเชือ และผลิตภณัฑ์ทางการเงิน

ต่างๆ 

การรวมกิจการระหว่างสองธนาคารในครงันี ทําให ้TBANK เกิดการกระจายความเสยีงของ Portfolio ของเงนิ

ฝาก สนิเชอื และผลติภณัฑท์างการเงนิต่างๆ มากขนึ โดยเฉพาะการช่วยกระจายความเสยีงจากการกระจกุตวัของสนิเชอื

ของ TBANK ซึงจากเดมิท ีTBANK มสีดัส่วนสนิเชอืเช่าซอืประมาณร้อยละ 57 ของ Portfolio สนิเชอืทงัหมด (อ้างอิง

ขอ้มูลจาก TBANK ณ 31 มนีาคม 2562) ภายหลงัการรวมกจิการระหว่าง 2 ธนาคาร ทําใหธ้นาคารใหม่มสีดัส่วนสนิเชอื

เช่าซอืลดลงเหลอืเพยีงประมาณรอ้ยละ 28 ของ Portfolio สนิเชอืทงัหมดเท่านัน เนืองมาจากฐานลูกคา้ของธนาคารใหมท่ี

เพมิขนึถงึ 2 เท่า จากการรวมกบั TMB ซึงจากการเพมิขนึของฐานลูกคา้ดงักล่าวจะส่งผลให้ Portfolio ของสนิเชอืและ

ผลติภณัฑ์ทางการเงนิต่างๆ ของธนาคารภายหลงัการรวมกิจการเกดิการกระจายตวัและกระจายความเสียงมากยงิขนึ  
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ภาพรวมของ Portfolio สินเชือของ TBANK  

ก่อนการรวมกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 

ภาพรวมของ Portfolio สินเชือของธนาคารใหม่ 

หลงัการรวมกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 

 
  

 

ทมีา : บรษิทัฯ 

 

4.2.2.7 ทาํให้เกิดการประสานองคค์วามรู้และเทคโนโลย ีรวมถึงทรพัยากรต่างๆ ระหว่างทงั 2 ธนาคาร 

การรวมกิจการระหว่างสองธนาคารในครงันี ทําใหธ้นาคารภายหลงัการรวมกจิการสามารถใชอ้งค์ความรูแ้ละ

เทคโนโลย ีรวมถึงทรพัยากรต่างๆ ทแีต่ละธนาคารมอียู่ร่วมกนัได ้เช่น สามารถใชแ้ละผสานองค์ความรูข้องเทคโนโลยี

ต่างๆ จากทมีงานทมีาจาก TBANK และ TMB ทมีคีวามรูค้วามเชยีวชาญทางดา้นเทคโนโลยทีแีตกต่างกนั และพนักงาน

ของ TBANK สามารถขายผลติภณัฑท์างการเงนิของทงั TBANK และ TMB ใหแ้ก่ฐานลูกคา้ทมีเีพมิขนึภายหลงัการรวม

กิจการนอกจากนีสาขาของ TBANK และ TMB ทตีงัอยู่ในบรเิวณใกล้เคยีงกันก็สามารถจบัมารวมกันและใช้พนักงาน

ร่วมกนัได้ เพอืให้สามารถบริการลูกค้าได้ดขีนึและส่งผลให้ธนาคารภายหลงัการรวมกิจการมตี้นทุนทลีดลงได้ อีกทงั

พนักงานทมีาจากแต่ละธนาคารยงัสามารถถ่ายทอดองคค์วามรูท้แีต่ละฝ่ายมคีวามรูค้วามเชยีวชาญทแีตกต่างกนัใหแ้ก่

กนัและกนัได ้อาท ิพนักงานเดมิของ TBANK ทมีคีวามรูค้วามชาํนาญในเรอืงสนิเชอืเช่าซอืกส็ามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้

ดงักล่าวให้แก่พนักงานเดิมของ TMB ได้ ซึงจะช่วยเพิมประสิทธิภาพในการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ผ่าน

เครอืข่ายของธนาคารใหม่ ทเีกดิจากการรวมกนัของทงั 2 ธนาคาร ทงัหมดนีส่งผลใหร้ายไดม้แีนวโน้มเตบิโต ในขณะที

ธนาคารใหมส่ามารถบรหิารจดัการตน้ทุนใหม้ปีระสทิธภิาพได ้ซงึทา้ยทสุีดจะส่งผลใหก้ําไรของธนาคารใหม่เตบิโตตามไป

ดว้ยในระยะยาว 

 

4.2.2.8 ทาํให้บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิส่วนเกิน 

การรวมกจิการระหว่างสองธนาคารในครงันี ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถจาํหน่ายหุน้สามญัของ TBANK ภายหลงั

การปรบัโครงสรา้งกจิการฯ ใหแ้ก่ TMB เป็นจํานวนเงนิประมาณ 80,707 ลา้นบาท ภายใตส้มมตฐิานว่ารายการเกดิ ณ 

วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 โดยบรษิทัฯ จะนําเงนิสดดงักล่าวเพอืใชใ้นการ 1) ลงทุนซอืหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหาร

ไทย เทยีบเท่ากบัจาํนวนไม่เกนิ 45,200 ลา้นบาท (2) ใชใ้นการชาํระราคาค่าหุ้นสามญัในบรษิทัย่อยและบรษิทัอนืภายใต้

การปรบัโครงสรา้งฯ ซงึไดซ้อืขายเสรจ็สมบูรณ์ก่อนการขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาต โดยคูส่ญัญาตกลงใหช้าํระ

ราคาเมอืไดร้บัเงนิจากการขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาต เทยีบเท่ากบั 14,868 ลา้นบาท และ (3) ใชใ้นการชาํระค่า

หุน้สามญัของบรษิทัย่อยและบรษิทัอนืบางบรษิทัจาก BNS เทยีบเท่ากบั 12,082 ล้านบาท โดยภายหลงัจากการใชเ้งนิดงั

ขอ้ (1) – (3) แลว้บรษิทัฯ ยงัมกีระแสเงนิสดคงเหลอืประมาณ 8,557 ลา้นบาท  
ภายหลังจากทบีริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของ TBANK ทงัหมด โดยบริษัทฯ สามารถนํากระแสเงินสดส่วนเกิน

ดงักล่าวไปดําเนินการจ่ายเงนิปันผลพเิศษ หรอืซอืหุ้นคนื หรอืขยายการลงทุนเพอืทําใหบ้รษิทัฯ เตบิโตในระยะยาวมาก

ขนึได ้ 
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4.2.2.9 ส่งผลดีต่อระบบสถาบนัการเงิน และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย 

การรวมกิจการระหว่างสองธนาคารในครงันี จะก่อให้เกิดผลดีต่อระบบสถาบนัการเงนิ และระบบเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ ซงึสอดคล้องกบัแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิในระยะท ี3 ทจีะใหร้ะบบสถาบนัการเงนิมรีปูแบบ

และโครงสร้างทแีขง็แกร่ง และสามารถสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซงึรวมถึงการ

เขา้ถงึบรกิารทางการเงนิของประชาชน  

จากขอ้มูลทเีผยแพร่เกยีวกบัแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิระยะท ี3 ซึงครอบคลุมในช่วงปี 2559-2563 ได้

วางกรอบและทศิทางการพฒันาระบบสถาบนัการเงนิเพอืเตรยีมความพรอ้มต่อการเปลยีนแปลงสภาพแวดล้อมทงัภายใน

และภายนอกประเทศทเีปลยีนแปลงไปในหลายดา้น เช่น การเขา้สู่เศรษฐกิจยุคดจิทิลัทมีกีารพฒันาอย่างรวดเร็ว การ

รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมภิาค โครงสร้างประชากรของประเทศทจีะเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุการพฒันาสู่สงัคมเมอืงและการ

เปลยีนแปลงเกณฑ์การกํากบัดูแลสถาบนัการเงนิตามมาตรฐานสากล ซงึนํามาสู่โอกาสและความท้าทายต่อทศิทางการ

ดาํเนินงานและการปรบัตวัของสถาบนัการเงนิและระบบการเงนิในระยะต่อไปรวมถงึเพอืเพมิประสทิธภิาพการดาํเนินการ 

ใหเ้ป็นกลไกสนับสนุนทางเศรษฐกจิทจีะขยายตวัและมคีวามซบัซ้อนมากขนึ 

โดยวสิยัทศัน์ของแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงินระยะท ี3 คอื ระบบสถาบนัการเงนิไทยแข่งขนัได ้สามารถ

ตอบสนองความต้องการทหีลากหลายขนึด้วยราคาทเีป็นธรรมและไม่บดิเบอืน และสนับสนุนการเชอืมโยงการค้า การ

ลงทุนในภูมภิาค ภายใต้การกํากบัดูแลเพอืรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิ หรอืตามแนวคดิ “แข่งได ้เขา้ถงึ 

เชอืมโยง ยงัยนื” ดงันี  

 แขง่ได ้ : สถาบันการเงินไทยแข่งขันได้ทังในและต่างประเทศ มีต้นทุนดําเนินงานตํา  

มีบริการทีครบถ้วนและหลากหลาย ด้วยราคาทีเหมาะสมเป็นธรรม กล่าวคือ  

มีระบบการชําระเงิน ทีสามารถเชือมโยงผู้เล่นทงัหมดในระบบการเงิน (Open 

Architecture) มกีลไกราคา ทส่ีงเสรมิการใชบ้รกิารทางการเงนิและการชาํระเงนิทาง

อิเล็กทรอนิกส์ มีโครงสร้างพืนฐานทางการเงินกลางทีช่วยลดต้นทุนและเพิม

ประสิทธิภาพของระบบการเงิน รวมถึงมีผลศึกษาภูมิทัศน์ของระบบการเงิน

(Financial Landscape) ทเีหมาะสม  

 เขา้ถงึ : ประชาชนรายย่อย  SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถเข้าถึงบริการและ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่างเหมาะสม ทวัถึง และตรงกับความต้องการทงัใน

ปัจจุบนัและอนาคต กล่าวคือ ประชาชนมีการใช้บริการทางการเงินพนืฐานจาก 

ผู้ให้บริการในระบบ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขนึ และ

ผู้ใช้บรกิารมทีางเลอืกทหีลากหลายขนึ ทงัในด้านผลติภณัฑ์ และช่องทางการรบั

บรกิาร  

 เชอืมโยง : สถาบนัการเงนิไทยมบีทบาทในภูมภิาค และมบีรกิารระหว่างประเทศมากขนึ เพอื

สนับสนุนการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ กล่าวคือ มีเครือข่ายของธนาคาร

พาณิชย์ไทยในภูมภิาคทสีนับสนุน การลงทุนในต่างประเทศของธุรกจิไทย มรีะบบ

การชําระเงนิระหว่างประเทศทจีะช่วยลดต้นทุนทางการเงนิของภาคธุรกจิไทยและ

เชือมโยงการค้าการลงทุนระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นําโขง : Greater 

Mekong Subregion (GMS) 

 ยงัยนื : ระบบสถาบนัการเงนิไทยมเีสถยีรภาพ สามารถรองรบัการเตบิโตของประเทศและ

สนับสนุน ความอยู่ดกีนิดขีองประชาชนอย่างยงัยนื กล่าวคอื ระบบสถาบนัการเงิน

ไทยมคีวามมนัคง และไดร้บัการยอมรบัตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคีวามรูแ้ละ

มีวนัิยทางการเงนิ มบีุคลากรทางการเงนิทมีศีกัยภาพเทยีบเท่าระดบัสากล โดยมี
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ระบบประกาศนียบตัรเฉพาะดา้นในทกัษะทสีําคญั รวมถงึมกีฎหมายทางการเงนิที

ช่วยสนับสนุนการพฒันานวตักรรม 

ซึงการรวมกิจการระหว่าง TBANK และ TMB จะเป็นส่วนหนึงของการดําเนินการเพอืให้บรรลุเป้าหมายของ

แผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิระยะท ี3 นี ตามทกีล่าวขา้งต้น 

 

4.2.3 ข้อด้อยของการเข้าทาํรายการ 

4.2.3.1 ทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถบริหารจดัการธนาคารใหม่ทีเกิดขึนภายหลงัการควบรวมกิจการได้อย่าง

เตม็ทีเหมือนเช่นเดิม 

การรวมกจิการระหว่างสองธนาคารในครงันี ทําให้ธนาคารใหม่ทเีกิดขนึภายหลงัการรวมกิจการมสีถานะเป็น

เพยีงบรษิัทร่วมของบรษิทัฯ เท่านัน โดยบริษทัฯ จะถือหุน้อยู่ในธนาคารใหม่ภายหลงัการเขา้ทํารายการในครงันีเพยีง

ร้อยละ 20.10 - 23.30  กว่าของหุ้นสามญัทมีีสิทธอิอกเสยีงทงัหมดเท่านัน ส่งผลให้บรษิัทฯ ไม่สามารถบรหิารจดัการ

ธนาคารใหม่ไดอ้ย่างเตม็ทเีหมอืนกบั TBANK ทมีฐีานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิัทฯ ทบีรษิัทฯ ถือหุ้นเกนิกงึหนึงมาก่อน 

เนืองจากธนาคารใหม่ทเีกดิขนึภายหลงัการรวมกจิการนันจะมผีูถ้อืหุน้ใหญ่หลายราย 

 

4.2.3.2 ธนาคารใหม่จาํเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการปรบัเปลียนวิธีการบริหารงานภายใต้โครงสร้างองค์กรแบบ

ใหม่ทีผสมผสานบุคลากรกว่า 20,000 ราย จาก 2 ธนาคารทีมีวฒันธรรมองค์กรทีแตกต่างกันเข้า

ด้วยกนั 

การรวมกิจการระหว่างสองธนาคารในครงันี เป็นการรวมกนัของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ระหว่าง TBANK 

และ TMB ทมีวีฒันธรรมองค์กรและการทํางานทแีตกต่างกนั อกีทงับุคลากรจากธนาคารพาณิชย์ทงั 2 แห่ง ยงัมจีํานวน

รวมกนักว่า 20,000 ราย จงึส่งผลใหก้ารรวมกจิการในครงันีจําเป็นต้องใชร้ะยะเวลาอย่างน้อย 1-2 ปี ในการปรบัเปลยีน

สงิต่างๆ ในองค์กรเพือให้บุคลากรทีมาจาก TBANK และ TMB สามารถปรบัเปลยีนวฒันธรรมองค์กรรวมถึงวิธกีาร

ทาํงานใหเ้ขา้กนัได ้รวมถงึแนวทางในการดาํเนินธุรกจิของธนาคารใหม่อกีดว้ย 

 

4.2.3.3 ทาํให้บริษทัฯ มภีาระหน้าทีในการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของ TMB แทนผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK 

 บรษิัทฯ มคีวามจําเป็นทจีะต้องรบัภาระหน้าทีในการรบัซือหุ้นจากผูถ้ือหุน้รายย่อย 743 รายของ TBANK เพอื

อํานวยความสะดวกในการเตรยีมตวัสําหรบัการเขา้รวมกจิการของ TBANK ในครงันี โดย TMB จะเขา้ซอืหุน้ทงัหมดของ 

TBANK จากบรษิทัฯ และผูถ้ือหุน้รายอนืของ TBANK จากนัน TMB จะเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ 

TBANK ทุกราย ซึงรายการทงัหมดจะเกิดขึนในวันเดียวกันหรือในวนัทีใกล้กันมากทีสุด ดงันัน บริษัทฯ จึงมีความ

จําเป็นต้องอํานวยความสะดวก โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้เขา้จองซอืหุ้นสามญัเพมิทุนดงักล่าวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยของ 

TBANK 743 ราย รวมทงัการดําเนินการอนืๆ เพอืการรวมกจิการ และเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนของ TMB คนืใหแ้ก่ผู้

ถอืหุน้รายย่อยของ TBANK ในภายหลงั 

 

4.2.3.4  เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการปรบัโครงสร้างองคก์ร 

การรวมกิจการระหว่างสองธนาคารในครงันี อาจมภีาระค่าใชจ้่ายเกดิขนึในการรวมกจิการ หรอืภาระค่าใชจ้า่ย

ในการปรบัโครงสรา้งองค์กรของธนาคารใหม่ภายหลงัการรวมกจิการในการรวมพนักงานระหว่าง TBANK และ TMB เขา้

ดว้ยกนั รวมถงึอาจมคี่าทปีรกึษาต่าง ๆ ในการปรบัโครงสรา้งองค์กร กระบวนการทาํงาน รวมทงัระบบสารสนเทศ ซงึจะ

ส่งผลใหธ้นาคารใหม่มค่ีาใชจ้า่ยในการปรบัโครงสรา้งองคก์รเพมิมากขนึในปีทเีกดิการโอนธุรกจิเกดิขนึ 
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4.2.4 ข้อดีของการไม่เข้าทาํรายการ 

4.2.4.1 ทาํให้บริษทัฯ ไม่ต้องสูญเสียการบริหารจดัการ TBANK อย่างเตม็ทีเช่นเดิม 

 หาก TBANK ไม่รวมกจิการกบั TMB ในครงันี ทาํใหบ้รษิทัฯ ยงัคงมอีํานาจในการบรหิารจดัการ TBANK อย่าง

เตม็ทใีนฐานะบรษิทัย่อยทบีรษิทัฯ ถอืหุน้เกนิกงึหนึงเช่นเดมิ เนืองจากธนาคารใหม่ทเีกดิขนึภายหลงัการรวมกจิการจะมี

สถานะเป็นเพยีงบรษิัทร่วมของบรษิทัฯ เท่านัน จงึส่งผลใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถบรหิารจดัการธนาคารใหม่ไดอ้ย่างเตม็ที

เหมอืนเช่นเดมิ 

 

4.2.4.2 ทาํให้ TBANK ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขนึในการเตรียมตวัสาํหรบัการรวมกิจการ 

หาก TBANK ไม่รวมกจิการกบั TMB ในครงันี จะทาํให ้TBANK ไม่มคีวามจาํเป็นทจีะตอ้งทาํการปรบัโครงสรา้ง

กจิการเพอืเตรยีมการสาํหรบัการรวมกจิการของ TBANK ในครงันี ซงึจะทาํให้ TBANK รวมถงึบรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายต่างๆ 

เกดิขนึในขนัตอนการปรบัโครงสรา้งเพอืเตรยีมการสําหรบัการรวมกจิการ เช่น ค่าใชจ่้ายต่างๆ รวมถงึค่าใชจ่้ายภาษีที

เกิดขนึจากการท ีTBANK จําหน่ายหุ้นสามญัของ TNI TNS THANI TSAMC MBK PRG SPV1 และ SPV2 (รวมทงั 

Ajinomoto และ SEACON ซงึถอืหุน้โดย SPV 2 ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

 

4.2.4.3 ทาํให้บริษทัฯ ไม่ต้องมีภาระหน้าทีในการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของ TMB แทนผู้ถือหุ้นรายย่อยของ 

TBANK 

  หาก TBANK ไม่รวมกจิการกบั TMB ในครงันี จะทําใหบ้รษิทัฯ ไม่มคีวามจาํเป็นทจีะตอ้งรบัภาระหน้าทใีนการ

รบัซอืหุน้จากผูถ้อืหุน้รายย่อย 743 รายของ TBANK เพอือํานวยความสะดวกในการเตรยีมตวัสําหรบัการเขา้รวมกจิการ

ของ TBANK ในครงันี โดย TMB จะเขา้ซอืหุน้ทงัหมดของ TBANK จากบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้รายอนืของ TBANK จากนัน 

TMB จะเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ TBANK ทุกราย โดยบรษิทัฯ จะเป็นผูเ้ขา้จองซอืหุน้สามญัเพมิ

ทุนดงักล่าวแทนผูถ้อืหุน้รายย่อยของ TBANK 743 ราย รวมทงัการดาํเนินการอนืๆ เพอืการรวมกจิการ และเสนอขายหุน้

สามญัเพมิทุนของ TMB คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นรายย่อยของ TBANK ในภายหลงั ซงึรายการทงัหมดจะเกิดขนึในวนัเดยีวกนั

หรอืในวนัทใีกลก้นัมากทสุีด  ดงันัน บรษิทัฯ จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งอํานวยความสะดวกในการรบัซอืหุน้ของ TBANK แทน

ผูถ้ือหุน้รายย่อยทงั 743 ราย รวมทงัการเขา้จองซอืหุน้สามญัเพมิทุนของ TMB แทนผูถ้ือหุน้รายย่อยของ TBANK 743 

ราย  

 

4.2.4.4 ทาํให้ TBANK ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิมขนึจากการปรบัโครงสร้างองคก์ร 

 หาก TBANK ไม่รวมกจิการกบั TMB ในครงันี ทําใหไ้ม่ต้องมภีาระค่าใชจ่้ายทอีาจเกดิขนึจากการรวมกจิการใน

ครงันี เช่น ค่าทปีรกึษาต่าง ๆ ในการปรบัโครงสรา้งองคก์ร กระบวนการทํางาน รวมทงัระบบสารสนเทศ ค่าใชจ่้ายในการ

ปรบัโครงสรา้งองคก์รทมีกัจะเพมิมากขนึในปีทเีกดิการโอนธุรกจิเกดิขนึสาํหรบัการรวมธุรกจิ 

 

4.2.5 ข้อด้อยของการไมเ่ข้าทาํรายการ 

4.2.5.1 ทาํให้ TBANK สูญเสียโอกาสในการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

หาก TBANK ไม่รวมกจิการกบั TMB ในครงันี จะทําให้ TBANK สูญเสยีโอกาสทจีะไดร้บัเงนิทุนทมีากขนึจาก 

TMB มีจุดเด่นในการระดมเงนิฝากซึงเป็นหนึงในธนาคารทมีีต้นทุนเงนิฝากตํา เพือนํามาใช้ในการปล่อยสินเชอืของ 

TBANK ในฐานะธนาคารทมี ีLoan Yield สูงเป็นอนัดบัต้นๆของประเทศไทย ในฐานะทเีป็นผู้เชยีวชาญการให้บริการ

สนิเชอืรายย่อยโดยเฉพาะสนิเชอืรถยนต์อนัดบั 1 ของตลาด ซึงจะช่วยลดต้นทุนและทําใหต้้นทุนการทําธุรกจิสามารถ

แข่งขนัไดด้ขีนึ ทส่ีงผลใหธ้นาคารหลงัรวมกจิการม ีInterest Spread หรืออตัราส่วนต่างผลตอบแทนทสีูงขนึ มศีกัยภาพ
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ในการสนับสนุนลูกค้าได้มากขนึ อีกทงัยงัช่วยสร้างประสิทธภิาพในการนําเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารให้กบัลูกค้าได้

ครอบคลุมมากยงิขนึอกีดว้ย 

 

4.2.5.2 ทาํให้ TBANK สูญเสียโอกาสในการเพิมความแขง็แกร่งในด้านเงินทุน 

หาก TBANK ไม่รวมกิจการกบั TMB ในครงันี จะทําให ้TBANK สูญเสยีโอกาสทจีะไดก้ลายเป็นส่วนหนึงของ

การเป็นธนาคารพาณิชยอ์นัดบัท ี6 ในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยไ์ทยทมีสีนิทรพัยร์วมทงัสนิประมาณ 1.94 ล้านล้าน

บาท หรอืเพมิขนึกว่า 1 เท่า จากสนิทรพัย์รวมของ TBANK ณ 31 มนีาคม 2562 ทมีจีํานวนเท่ากบั 1.05 ล้านล้านบาท 

และกลายเป็นบรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึงจะทําให ้TBANK สามารถระดมทุนไดง้า่ยมาก

ขนึดว้ยต้นทุนทลีดลง ส่งผลให้สามารถจดัหาเงนิทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขนึ และทําใหม้โีอกาสไดร้บัผลตอบแทน

จากสนิทรพัยท์สีงูขนึและตน้ทุนในการจดัหาเงนิทุนทลีดลง จากจุดแขง็ของ TBANK และ TMB 

 

4.2.5.3 ทาํให้ TBANK สูญเสียโอกาสในการขยายฐานลูกค้าให้มีขนาดใหญ่ขึน 

หาก TBANK ไม่รวมกจิการกบั TMB ในครงันี จะทําให้ TBANK สูญเสยีโอกาสทไีดข้ยายฐานลูกค้าใหม้ีขนาด

ใหญ่ขนึจากฐานลูกคา้ของ TMB ทจีะไดจ้ากการรวมกจิการกบั TMB ซงึจะทาํใหธ้นาคารภายหลงัการรวมกจิการจะมฐีาน

ลูกค้าเพมิขนึถงึ 2 เท่า หรอืมจีํานวนฐานลูกคา้กว่า 10 ล้านคน โดยเฉพาะฐานลูกค้ารายย่อยทเีป็นประโยชน์ต่อธุรกจิ

สนิเชอืของ TBANK 

 

4.2.5.4 ทาํให้ TBANK สูญเสียโอกาสในการขยายเครือข่ายของธนาคาร 

หาก TBANK ไม่รวมกิจการกับ TMB ในครังนี จะทําให้ TBANK สูญเสียโอกาสทีได้ขยายและเสริมสร้าง

เครือข่ายของ TBANK ให้ครอบคลุมทวัประเทศ โดย ณ 31 มีนาคม 2562 TBANK มีจํานวนสาขาทงัสนิ 502 สาขา 

ในขณะท ีTMB มจีาํนวนสาขาทงัสนิ 416 สาขา ซงึภายหลงัการรวมกจิการแลว้เสรจ็ ธนาคารใหม่จะมสีาขาและ ATM ซงึ

ครอบคลุมในทุกพนืทมีากขนึ อนัจะเป็นการเพมิช่องทางการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิของลูกคา้ รวมทงัเพมิศกัยภาพใน

การระดมเงนิฝาก การปล่อยสนิเชอื และธุรกจิทางการเงนิทเีกยีวขอ้งทงัหมด 

4.2.5.5 ทําให้ TBANK สูญเสียโอกาสในการกระจายความเสียง Portfolio ของเงินฝาก สินเชือ และผลิตภณัฑ์

ทางการเงินต่างๆ 

หาก TBANK ไม่รวมกิจการกับ TMB ในครังนี จะทําให้ TBANK สูญเสียโอกาสทีกระจายความเสียงของ 

Portfolio ของเงนิฝาก สนิเชอื และผลติภณัฑ์ทางการเงนิต่างๆ ของ TBANK โดยเฉพาะการกระจุกตวัของสนิเชอืของ 

TBANK ทีพงึพิงสินเชอืเช่าซือในสัดส่วนร้อยละ 57 ของ Portfolio สินเชอืทงัหมด (อ้างอิงข้อมูลจาก TBANK ณ 31 

มนีาคม 2562) หรอืมากกว่ากงึหนึงของ Portfolio รวมของ TBANK ซงึหาก TBANK รวมกจิการกบั TMB จะส่งผลใหใ้ห้

ธนาคารใหม่ภายหลงัการรวมกิจการมีสดัส่วนสนิเชอืเช่าซอืลดลงเหลอืเพยีงร้อยละ 28 ของ Portfolio สนิเชอืทงัหมด

เท่านัน ซึงแสดงใหเ้หน็ถงึการกระจายความเสยีง Portfolio ของเงนิฝาก สนิเชอื และผลติภณัฑ์ทางการเงนิต่างๆ ของ 

TBANK ทมีกีารกระจายตวัและกระจายความเสยีงมากยงิขนึ  

 

4.2.5.6 ทาํให้บริษทัฯ สูญเสียโอกาสทีจะได้รบักระแสเงินสดสุทธิส่วนเกิน 

หาก TBANK ไม่รวมกิจการกับ TMB ในครังนี จะทําให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทีจะทําให้บริษัทฯ สามารถ

จําหน่ายหุน้สามญัของ TBANK ใหแ้ก่ TMB เป็นจํานวนเงนิประมาณ 80,707 ล้านบาท ภายใต้สมมตฐิานว่ารายการเกดิ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ซงึจะส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีระแสเงนิสดคงเหลอืจาํนวน 8,557 ลา้นบาท ภายหลงัการใชเ้งนิทุน

จากการขายหุน้สามญัของ TBANK ดงักล่าวในการ 1) ลงทุนซือหุ้นสามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทย เทยีบเท่ากบั
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จาํนวนไม่เกนิ 45,200 ลา้นบาท (2) ใชใ้นการชาํระราคาค่าหุน้สามญัในบรษิทัย่อยและบรษิทัอนืภายใตก้ารปรบัโครงสรา้ง

ฯ ซงึไดซ้อืขายเสรจ็สมบูรณ์ก่อนการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต โดยคู่สญัญาตกลงใหช้าํระราคาเมือไดร้บัเงนิจาก

การขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาต เทยีบเท่ากบั 14,868 ลา้นบาท และ (3) ใชใ้นการชาํระค่าหุน้สามญัของบรษิทัย่อย

และบรษิทัอนืบางบรษิัทจาก BNS เทยีบเท่ากบั 12,082 ลา้นบาท 

 โดยบรษิทัฯ สามารถนํากระแสเงนิสดส่วนเกนิดงักล่าวไปดําเนินการจ่ายเงนิปันผลพเิศษ หรอืซอืหุน้คนื หรอื

ขยายการลงทุนเพอืทาํใหบ้รษิทัฯ เตบิโตในระยะยาวมากขนึได ้

  

4.2.6 ความเสียงจากการเข้าทาํรายการ 

4.2.6.1 ความเสียงจากการไม่ได้รบัอนุมติัจากมติทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ  

 การรวมกจิการในครงันี มคีวามเสยีงทอีาจจะไม่เกดิขนึ หากไม่ไดร้บัอนุมตัจิากมตทิปีระชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ 

ในวาระทเีกยีวขอ้งกบัการทาํรายการในครงันีทงัหมด โดยทุกวาระทเีกยีวขอ้งกบัการรวมกจิการในครงันีจะตอ้งไดร้บัการ

อนุมตัจิากทปีระชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีองจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ถือหุ้นทมีา

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทมีส่ีวนไดเ้สยีในครงันี 

 

4.2.6.2 ความเสียงจากการไม่ได้รบัอนุมติัจากมติทีประชุมผู้ถือหุ้นของ TMB 

 การรวมกจิการในครงันี มคีวามเสยีงทอีาจจะไม่เกดิขนึหากมตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ของ TMB ไม่อนุมตัใินวาระใด

วาระหนึงทเีกยีวขอ้งกบัการรวมกจิการในครงันี โดยทุกวาระทเีกยีวขอ้งกบัการรวมกจิการในครงันีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิ

จากทปีระชุมผูถ้อืหุน้ของ TMB ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีองจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและ

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ของ TMB ทมีส่ีวนไดเ้สยีในครงันี 

 

4.2.6.3 ความเสียงจากการไม่ได้รบัความเหน็ชอบหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเกียวข้อง 

เนืองจากการรวมกจิการในครงันี เป็นการรวมกนัของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและบรษิัทจดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซงึมคีวามจาํเป็นทจีะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ ทกีํากบัดแูล อาท ิธนาคาร

แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั และสํานักงานก.ล.ต. เป็นต้น ดงันัน การรวมกจิการในครงันีจงึมคีวามเสยีงทอีาจจะ

ไม่เกดิขนึหากมไิดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ ทกีํากบัดูแลดงักล่าว 

 

4.2.6.4 ความเสียงจากการทีไม่ไดร้บัจดหมายยินยอม (Consent Letter) จากผู้ทีเกียวข้อง 

เนืองจากสญัญาหรอืนิติกรรมต่างๆ ท ีTBANK หรอื TMB ได้เข้าทําไว้ อาท ิหุ้นกู้ หรอืสญัญาอืนๆ มเีงอืนไข

ระบุว่า หากมีการปรับโครงสร้างองค์กรใดๆ หรือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคญั จะต้องได้รบัจดหมายยินยอม 

(Consent Letter) จากเจา้หนีหุ้นกู้ หรอืคู่สญัญาดงักล่าวก่อน ดงันัน การเขา้ซอืหุ้นสามญัทงัหมดของ TBANK และการ

โอนธุรกิจทงัหมด (Entire Business Transfer : EBT) ของ TBANK มาที TMB และเปลียนชอืธนาคารใหม่ จึงอาจเขา้

เงอืนไขดงักล่าว ส่งผลใหจ้ะต้องไดร้บัจดหมายยนิยอม (Consent Letter) จากเจา้หนีหุ้นกู้หรอืคู่สญัญาดงักล่าวก่อนเขา้

ทาํรายการในครงันี มเิช่นนันจะถอืว่าผดิเงอืนไขในสญัญาการจองซอืหุน้กูด้งักล่าวหรอืคู่สญัญาดงักล่าวดงักล่าว  

 

4.2.6.5 ความเสียงที TMB ไม่สามารถระดมทุนได้ครบตามจาํนวนเพือเข้าซือหุ้นสามญัของ TBANK ภายหลงั

การปรบัโครงสร้างกิจการ 

เนืองจากการรวมกจิการในครงันี TMB จะตอ้งเขา้ซอืหุน้สามญัของ TBANK จากผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นจํานวนเงนิ

ประมาณ 158,371 ลา้นบาท ตามเกณฑก์ารกําหนดราคาภายใต้สมมตฐิานว่ารายการเกดิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ซงึ

หากพิจารณาจากงบการเงนิรวมของ TMB ณ 30 มถิุนายน 2562 พบว่า TMB มเีงนิสดอยู่เพยีง 10,840.25 ล้านบาท 
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ดงันัน หาก TMB ไม่สามารถระดมทุนไดท้นัภายในกําหนด จงึอาจส่งผลให ้TMB มกีระแสเงนิสดไม่เพยีงพอต่อการเขา้

ซอืหุน้สามญัของ TBANK ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งกจิการในครงันีได ้

 

4.2.6.6 ความเสียงทีจะไม่ได้รบัประโยชน์ทางภาษีจากกฎหมายและมาตรการต่างๆ ทีเกียวข้อง 

เงอืนไขของการเขา้ทํารายการในครงันีระบุว่าจะต้องได้รบัประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการสนับสนุนจากการ

รวมกจิการธนาคารพาณิชย์ ซึงการเขา้ทาํรายการรวมกจิการระหว่างสองธนาคารในครงันี ทาํใหบ้รษิทัฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้

ของ TBANK รวมถึงธนาคารภายหลงัการรวมกจิการไดร้บัประโยชน์ทางภาษหีลายรายการจาก พรก. ฉบบัท ี677  พ.ศ. 

2562 ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร เรอืง ยกเวน้ภาษเีงนิได ้ภาษีมูลค่าเพมิ ภาษีธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ ใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้ของธนาคารพาณิชยแ์ละธนาคารพาณิชยท์คีวบเขา้กนัหรอืโอนกจิการใหแ้ก่กนั ทมีผีลบงัคบัใช ้ณ วนัท ี17 กุมภาพนัธ์ 

2562 อาท ิ 

- การไดร้บัยกเวน้ภาษีสําหรบัการจาํหน่ายเงนิลงทุน ซงึนับเป็นผลประโยชน์ทไีดจ้ากการทธีนาคารพาณิชยค์วบ

เขา้กนัหรอืโอนกจิการทงัหมดใหแ้ก่กนั ซงึตรีาคาเป็นเงนิไดเ้กนิกว่าเงนิทุน 

- การไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพมิ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ใหก้บัธนาคารใหม่ที

เกิดจากการรวมกัน รวมถึงได้รับยกเว้นภาษีสําหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายทีใช้จ่ายเพือการลงทุนหรือการ

เปลยีนแปลงทําให้ดขีนึทเีกดิจากการรวมกนั ทมีใิช่เป็นการซ่อมแซมทรพัย์สนิใหค้งสภาพเดมิ ในอตัรารอ้ยละ 

25 ของรายจ่ายตามจาํนวนทจี่ายจรงิ โดยมเีงอืนไข คอื การยกเวน้ภาษสีาํหรบัรายจ่าย จะตอ้งเป็นรายจ่ายทใีช้

ไปเพอืการลงทุนดงันี 

1. รายจ่ายทไีดจ่้ายเพอืการลงทุนในโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 

2. รายจ่ายทไีดจ่้ายเพอืการเลกิหรอืการปรบัปรุงแก้ไขสญัญาซอืขาย สญัญาเช่า สญัญาจา้ง หรอืสญัญา

บํารุงรกัษา ทเีกยีวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร ์หรอืเกยีวขอ้งกบัธนาคารพาณิชย ์ 

3. รายจ่ายทไีดจ่้ายเพอืการรอืถอนเครอืงจกัร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครอืงมอื เครอืงใช ้เครอืงตกแต่ง 

เฟอร์นิเจอร์ อนัเนืองมาจากการควบเขา้กัน สําหรบัรายจ่ายทไีดจ้่ายไปตามความขา้งต้น จะต้องจ่าย

ไปตงัแต่วนัทเีขา้ควบกนัหรอืรบัโอน กจิการทงัหมด หรอืบางส่วนถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2565  

นอกจากนี ยงัมมีาตรการลดค่าธรรมเนียมทเีกยีวขอ้งกบัการควบรวมธนาคารพาณชิยไ์ทย ซงึ ครม. เหน็สมควร

ใหก้ระทรวงทเีกยีวขอ้งดําเนินการลด หรอื ยกเวน้ค่าธรรมเนียม จดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมภายใต้ประมวลกฎหมาย

ทีดิน และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และ

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมเครอืงจกัร ตามกฎหมายว่าดว้ยเครอืงจกัรขณะเดยีวกนั  

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีความเสยีงทจีะไม่ได้รบัสิทธปิระโยชน์ทางภาษีดงักล่าวจากหน่วยงานกํากับดูแลที

เกียวข้อง ซึงเป็นความเสียงของการเข้าทํารายการเนืองจากบริษัทฯ จะต้องได้ร ับคํายืนยันถึงสิทธิทางภาษีและ

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ก่อน ตามเงอืนไขบงัคบัก่อนการเขา้ทาํรายการ  

 

4.2.6.7 ความเสียงจากการไม่สามารถผสานวฒันธรรมองค์กรทีแตกต่างกนั กระบวนการทํางาน และระบบ

สารสนเทศภายหลงัการควบรวมกิจการ 

 เนืองจากการรวมกจิการระหว่างสองธนาคารในครงันี เป็นการรวมกนัของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ระหว่าง 

TBANK และ TMB ทมีวีฒันธรรมองค์กรและการทาํงานทแีตกต่างกนั อกีทงับุคลากรจากธนาคารพาณิชยท์งั 2 แห่ง ยงัมี

จํานวนรวมกนักว่า 20,000 ราย ดงันัน ธนาคารใหม่ภายหลงัการควบรวมกจิการจงึมคีวามเสยีงทผีลการดําเนินงานของ

ธนาคารใหม่อาจไม่เป็นไปตามทวีางแผนไว้ อนัเนืองมาจากการบรหิารงานภายใต้บุคลากรทมีาจากทงั 2 ธนาคารทมีี

วฒันธรรมองค์กร กระบวนการทาํงาน และระบบสารสนเทศทแีตกต่างกนั ซงึมคีวามจาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาอย่างน้อย 1-
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2 ปี ในการปรบัเปลยีนสงิต่างๆ ในองค์กรเพอืให้บุคลากรทมีาจาก TBANK และ TMB สามารถปรบัเปลยีนวฒันธรรม

องคก์รวธิกีารทาํงาน และเทคโนโลยใีหเ้ขา้กนัได ้ 

 

4.2.6.8 ความเสียงจากความไม่แน่นอนของราคา 

 เนืองจากการเขา้ทํารายการในครงันีคาดว่าจะเกดิขนึในเดอืนธนัวาคม 2562 โดยทุนธนชาตและธนาคารทหาร

ไทยจะแจง้ราคาซอืขายทใีชใ้นการทาํรายการและมูลค่าการทาํรายการ โดยมกีารปรบัปรุงตามเกณฑ์การกําหนดราคาซอื

ขายของทงัสองธนาคาร (โปรดพิจารรารายละเอียดในข้อ 3.6.2 เกณฑ์ทใีช้ในการกําหนดราคาซือขายหุ้นสามญัของ

ธนาคารธนชาต และ 3.6.3 เกณฑ์ทใีชใ้นการกําหนดราคาซอืขายหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทย) จงึยงัมคีวาม

ไม่แน่นอนของราคาเนืองจากผลประกอบการทอีาจเกดิขนึของทงัสองธนาคาร ซงึกรณีทบีรษิทัฯ จะต้องชําระราคาเพมิก็

อาจทาํใหจ้ะตอ้งมกีารใชเ้งนิสดส่วนเกนิจากทตีกลงราคากนั ในทางกลบักนับรษิทัฯ กอ็าจไดร้บัเงนิสดส่วนเพมิจาก TMB 

ตามสตูรการคาํนวณการชาํระราคาของทงั 2 ฝ่าย 

4.2.7 สรปุความเหน็ของทีปรกึษาฯ  

 จากการพจิารณาขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของการเขา้ทาํรายการ ขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของการไม่เขา้ทาํรายการ ความเสยีง

ของการเข้าทํารายการ จะเห็นได้ว่า การรวมกิจการระหว่าง TBANK และ TMB จะช่วยเพิมขดีความสามารถในการ

แข่งขนัในอนาคตใหก้บัทงั 2 ธนาคาร เนืองจากทงั 2 ธนาคารนันมจุีดแขง็ทส่ีงเสรมิกนั กล่าวคอื ธนาคารทหารไทยมี

จุดเด่นในการระดมเงนิฝากดว้ยกลยุทธ์ดา้นเงนิฝากและสามารถนําเสนอผลติภณัฑ์เงนิฝากทีแตกต่างจากธนาคารแบบ

ดงัเดมิ ขณะทธีนาคารธนชาตเป็นผู้นําด้านสนิเชอืรายย่อย โดยเฉพาะสนิเชอืเพอืการเช่าซอืรถยนต์ ดงันัน การรวม

กิจการจึงช่วยเพมิศกัยภาพในการระดมเงนิฝากจากฐานลูกค้าทเีพมิขนึและสร้างสมดุลให้กบัโครงสร้างสนิเชอืได้เป็น

อย่างด ีก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการดาํเนินธุรกจิทงัในดา้นงบดลุ ตน้ทุน อกีทงัจะช่วยเพมิความแขง็แกร่งในดา้นเงนิทุนและ

ทําใหธ้นาคารใหม่ภายหลงัการรวมกจิการมฐีานลูกคา้มากถึงกว่า 10 ล้านราย ซงึแสดงใหเ้หน็ว่าการรวมกจิการในครงันี

จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย และส่งผลใหธ้นาคารใหม่สามารถเตบิโตไดอ้ย่างยงัยนื ถงึแมว้่าการรวม

กจิการระหว่างสองธนาคารในครงันี จะทําใหธ้นาคารใหม่ทเีกดิขนึภายหลงัการรวมกจิการมสีถานะเป็นเพยีงบรษิัทร่วม

ของบรษิทัฯ เท่านัน โดยบรษิทัฯ จะถอืหุน้อยู่ในธนาคารใหม่ภายหลงัการเขา้ทาํรายการในครงันีเพยีงรอ้ยละ 20.1 - 23.3  

กว่าของหุน้สามญัทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดเท่านัน แต่บรษิัทฯ กย็งัคงมสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของธนาคารใหม่อยู่ ซงึ

ยงัคงมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ แมว้่าจะไม่สามารถทําไดเ้ต็มทีเหมอืนแต่ก่อนก็ตาม ดงันัน ทีปรึกษาฯ จึงเห็นว่า

การเข้าทาํรายการในครงันีมีความสมเหตุสมผล 

 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการซือหุ้นสามญัของบริษทัต่างๆ จาก BNS ภายหลงัการปรบัโครงสร้างฯ 

4.3.1 วตัถปุระสงคข์องการเข้าทาํรายการ 

บรษิัทฯ และ BNS เขา้ทําบนัทกึขอ้ตกลงเกยีวกบัการซือขายหุ้นระหว่างบรษิทัฯ (ในฐานะผู้ซือ) และ BNS (ใน

ฐานะผู้ขาย) (“บันทกึขอ้ตกลง”) ในการซอืหุ้นสามญับรษิัทต่างๆ ได้แก่ SPV1, SPV2, TSAMC, MBK, และ PRG จาก 

BNS ทไีดร้บัจากธนาคารธนชาตภายใต้การปรบัโครงสรา้งฯ ซงึจะทําใหบ้รษิทัฯ เพมิสดัส่วนการลงทุนในธุรกจิทมีอีนาคต

และช่วยใหก้ารรวมกจิการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยสาํเรจ็ 

 

4.3.2 ข้อดีของการเข้าทาํรายการ 

4.3.2.1 เพิมสดัส่วนการลงทุนในธุรกิจทีมีศกัยภาพ 

การเขา้ทํารายการในครงันีจะทาํใหบ้รษิทัฯ เพมิสดัส่วนการลงทุนเพมิเตมิอกีรอ้ยละ 49.02 ใน SPV1 ภายหลงั

การปรบัโครงสร้างกิจการ จากเดิมถือหุ้นใน SPV1 ร้อยละ 50.98 เพมิเป็นร้อยละ 100.00 โดย SPV1 เป็นผู้ถือหุ้นใน 
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THANI ในสดัส่วนรอ้ยละ 65.16 ทาํใหบ้รษิทัฯ ไดส้ดัส่วนการลงทุนทางอ้อมเพมิขนึใน THANI นอกจากนีการเพมิสดัส่วน

การลงทุนใน SPV1 ยงัช่วยเสรมิสถานะการลงทุนของบรษิทัฯ ในฐานะ Holding Company ทลีงทุนในธุรกจิการเงนิ โดย

การลงทุนทางอ้อมใน THANI ซงึเป็นบรษิทัทปีระกอบธุรกจิลสีซงิทมีคีวามเชยีวชาญเฉพาะด้านและมผีลประกอบการทีด ี

ซงึคาดว่าการลงทุนดงักล่าวจะช่วยสรา้งโอกาสในการเตบิโตของผลประกอบการของบรษิทัฯ 

4.3.2.2 เพิมการกระจายความเสียงในธรุกิจทีไม่เกียวข้องกบัธรุกิจการเงิน 

 การเขา้ทํารายการนีจะทาํใหบ้รษิทัฯ เพมิสดัส่วนการลงทุนใน SPV2 MBK และ PRG ซงึไม่ไดป้ระกอบธุรกจิที

เกยีวกบัธุรกจิการเงนิ โดย SPV2 มกีารถอืครองหุน้ทมีไิดอ้ยู่ในธุรกจิการเงนิโดยมสีดัส่วนการลงทุนใน SEACON รอ้ยละ 

4.53 ของจํานวนหุน้ทจีําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมด และ AJNMT สดัส่วนรอ้ยละ 6.00 ของจํานวนหุน้ทงัหมด จงึช่วยเพมิการ

กระจายความเสยีงของบรษิัทฯ ในฐานะบรษิัท Holding Company ทําให้มรีายได้เงนิปันผลจากธุรกิจอนืทไีม่ใช่ธุรกิจ

การเงนิ ไดแ้ก่ ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

 

บริษทั ลกัษณะธรุกิจ 

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละของทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว) 

TCAP ภายหลงั

การปรบั

โครงสร้าง  

TCAP  

ตกลงจะซือจาก 

BNS 

TCAP ภายหลงั

การซือหุ้นจาก 

BNS 

SPV2 ลงทุนในธุรกจิอนื ไดแ้ก่ SEACON, AJMNT, TGL, 

TMS,TTD และ SSV 

50.96 49.00 99.96 

MBK ธุรกจิศูนยก์ารคา้ โรงแรม สนามกอลฟ์ และ

อสงัหารมิทรพัย ์

15.05 4.85 19.90 

PRG 1. ผลติและจําหน่ายขา้วสารทงัภายในประเทศและ

เพอืการส่งออก 

2. ธุรกจิรา้นอาหารและศูนยอ์าหาร 

14.79 4.81 19.60 

 

4.3.3 ข้อด้อยของการเข้าทาํรายการ 

4.3.3.1 บริษทัฯ มีความเสียงกระจกุตวัเพิมขนึใน THANI 

 การเขา้ทํารายการนีจะทําให้บรษิัทฯ ถือหุ้นใน SPV1 ร้อยละ 100.00 ซงึ SPV1 จะถือหุ้นใน THANI ร้อยละ 

65.15 ทาํใหบ้รษิทัฯ มคีวามเสยีงกระจุกตวัเพมิมากขนึใน THANI ผ่านการลงทุนทางอ้อม อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ทาํธรุกจิ

โดยเป็นบริษัท Holding Company ทีลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก การเพิมสดัส่วนการลงทุนใน SPV1 จึงเป็นการ

ลงทุนในลกัษณะปกตขิองบรษิทัทมีกีารลงทุนในธุรกจิการเงนิ ซงึบรษิทัฯ มคีวามรูค้วามชํานาญในการบรหิารจดัการและ

ทผี่านมานันบริษัทฯ ได้ลงทุนทางอ้อมผ่าน TBANK อยู่แล้ว จงึเชอืว่าสามารถบรหิารจดัการความเสยีงต่าง ๆ ทีอาจ

เกดิขนึจากการเพมิสดัส่วนการลงทุนได ้ 

 

4.3.3.2 บริษทัฯ เสียโอกาสในการลงทุนในธรุกิจอืน 

 ภายใตส้มมตฐิานว่าวนัททีาํรายการเกดิขนึ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มลูค่ารวมของสงิตอบแทนในการซอืหุน้

ภายหลงัการปรบัโครงสร้างฯ จาก BNS จะเทยีบเท่ากบั 12,082 ล้านบาท โดยราคาอาจมกีารเปลยีนแปลงจากราคา

ตลาด ณ วนัททีาํการซอืขาย ซงึอาจทาํใหบ้รษิทัฯ เสยีโอกาสทจีะนําเงนิดงักล่าวไปลงทนุในธุรกจิอนืทอีาจมผีลตอบแทน

ทดีกีว่า อย่างไรกต็ามการลงทุนในธุรกจิอืนกอ็าจมคีวามเสยีงของธุรกิจนัน ๆ ตามมา และอาจมคีวามเสยีงจากความไม่

สมมาตรด้านขอ้มูล (Asymmetric Information) เมือเปรียบเทยีบกบัการเขา้ลงทุนใน THANI ซึงบริษัทฯ ได้เข้าลงทุน

ทางออ้มมานานจงึมคีวามรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิและมขีอ้มลูสาํคญัในกจิการของ THANI ซงึช่วยลดความเสยีงดงักล่าวได ้
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4.3.4 ข้อดีของการไม่เข้าทาํรายการ 

4.3.4.1 บริษทัฯ ไมม่ีความเสียงกระจกุตวัใน THANI  

  หากบรษิทัฯ ไม่เขา้ทาํรายการในครงันี บรษิทัฯ จะไม่มสีดัส่วนการลงทุนเพมิเตมิใน SPV1 ทาํใหไ้ม่มกีารกระจกุ

ตวัในความเสยีงของ THANI ซงึ SPV1 ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 65.15  

 

4.3.4.2  บริษทัฯ สามารถนําเงินสดไปลงทุนในธุรกิจอืนได ้

  หากบรษิทัฯ ไม่เขา้ทาํรายการในครงันี บรษิทัฯ อาจสามารถพจิารณาหาทางเลอืกในการลงทุนอืนทมีศีกัยภาพ

ไดท้งัในดา้นของผลตอบแทนและการกระจายความเสยีงในธุรกจิอนืหรอืบรษิทัอืน ๆ นอกเหนือจากทบีรษิทัมเีงนิลงทุน

อยู่แล้ว  

 

4.3.5 ข้อด้อยของการไมเ่ข้าทาํรายการ 

4.3.5.1 บริษทัฯ เสียโอกาสในการเพิมการลงทุนทางอ้อมใน THANI 

 หากบรษิทัฯ ไม่เขา้ทาํรายการในครงันี บรษิทัฯ จะเสยีโอกาสในการลงทุนทางอ้อมใน THANI โดยหากบรษิทัฯ 

ตอ้งการเพมิสดัส่วนการลงทนุทางตรงหรอืทางอ้อม ในอนาคต อาจทาํไดย้ากเนืองจาก โดย ณ วนัท ี8 มนีาคม 2562 หุน้

สามญัของ THANI มกีารถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายย่อย (% Free float) เพยีงรอ้ยละ 30.29 และการเพมิสดัส่วนของบรษิัทฯ 

ในอนาคตอาจทําใหบ้รษิทัฯ มหีน้าทใีนการทาํคาํเสนอซอืหลกัทรพัยท์งัหมดของกจิการของ THANI  

 

4.3.5.2 บริษทัฯ เสียโอกาสในการกระจายความเสียงจากเพิมสดัส่วนการลงทุนในธรุกิจทีไม่ใช่ธรุกิจการเงิน 

 หากบรษิทัฯ ไม่เขา้ทาํรายการในครงันี บรษิทัฯ จะเสยีโอกาสไดม้าซงึหุน้สามญัในกลุม่ธุรกจิทมีไิดล้งทุนในกลุม่

ธุรกจิการเงนิซงึช่วยใหบ้รษิทัฯ มกีารกระจายความเสยีงในธุรกจิอนืนอกเหนือจากธุรกจิการเงนิ 

 
4.3.6 ความเสียงจากการเข้าทาํรายการ 

4.3.6.1 บริษทัฯ อาจมีความเสียงในเงอืนไขของการเข้าทาํรายการ 

 การเขา้ทํารายการไดม้าซงึหุน้สามญัหลงัการปรบัโครงสร้างกจิการฯ ของ BNS ในครงันีมเีงอืนไขบงัคบัก่อนที

ต้องสําเรจ็ก่อนไดแ้ก่ การปรบัโครงสรา้งฯ ของกลุ่มบรษิทัเป็นผลสําเรจ็ ซงึจะทําให ้BNS ไดม้าซงึหุน้สามญัของบรษิัท

ย่อยและบรษิทัอนืทจีะเสนอขายโดย TBANK และ การได้รบัอนุมตัิจากทปีระชุมผูถ้อืหุน้ของฝ่ายทเีกยีวขอ้ง รวมทงัการ

ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎเกณฑท์เีกยีวขอ้ง บรษิัทฯ จงึมคีวามเสยีงจากการทไีม่ไดร้บัอนุมตัจิากมตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ใน

วาระทเีกยีวขอ้งหรอืวาระทเีป็นเงอืนไขในการเขา้ทาํรายการ เนืองจากการอนุมตักิารดาํเนินการทสีาํคญัเกยีวกบัการปรบั

โครงสร้างกิจการ (วาระท ี3 ตามระเบยีบวาระการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของทุนธนชาต ครงัท ี1/2562) และ การรวม

กจิการระหว่างธนาคารธนชาตกบัธนาคารทหารไทย (วาระท ี4 ตามระเบยีบวาระการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ของทุนธน

ชาต ครงัท ี1/2562) เป็นเงอืนไขของกนัและกนัหากเรอืงใดเรอืงหนึงไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทปีระชุม จะถอืว่าเรอืงอนื ๆ 

ทไีดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมแลว้เป็นอนัยกเลกิ และจะไม่มกีารพจิารณาเรอืงทเีกยีวขอ้งในวาระอนื ๆ อกีต่อไป 

 

4.3.7 สรปุความเหน็ของทีปรกึษาฯ  

การเขา้ทํารายการในครงันีจะเหน็ได้ว่าบรษิทัฯ จะไดป้ระโยชน์จากการเพมิสดัส่วนเงนิลงทุนในธุรกจิต่าง ๆ ใน

ดา้นของผลตอบแทน แมว้่าการเพมิสดัส่วนอย่างมนัียสําคญัใน THANI ผ่าน SPV1 จะทําให้บรษิทัฯ มคีวามเสยีงกระจุก

ตวัมากขนึแต่หากพจิารณาเขา้ลงทุนในธุรกจิอนื ๆ กอ็าจมคีวามเสยีงและความไมแ่น่นอนตามมาเช่นเดยีวกนั ดงันัน จาก

การพจิารณาขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของการเขา้ทาํรายการ ขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของการไม่เขา้ทาํรายการ ความเสยีงของการเขา้ทํา

รายการ ทปีรกึษาฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ ควรอนุมตักิารเขา้ทํารายการเกียวกบัการเข้าทาํรายการในครงันี 
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ส่วนที 5 : การประเมินมูลคา่ 

 

 การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของบรษิทัทงัหมดทเีกยีวขอ้งกบัการเขา้ทํารายการในครงันีสามารถทํา

ไดโ้ดยการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผูถ้ือหุ้นของบรษิัททเีกยีวขอ้งกบัการเขา้ทํารายการในครงันี และนํามูลค่า

ดงักล่าวหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทจีําหน่ายแล้วทงัหมดของบรษิัททเีกียวขอ้งกบัการเขา้ทํารายการในครงันีเพอืให้ได้

มลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัต่อหุน้ของบรษิทัต่างๆ ทงันี เนืองจากการเขา้ทาํรายการในครงันี อา้งองิราคาในการทาํรายการ

จากงบการเงนิตรวจสอบหรอืสอบทานในอนาคตปรบัปรุงดว้ยผลการดาํเนินงานในอนาคตทีเกดิขนึ ซงึเป็นขอ้มลูทยีงัมอิาจ

ล่วงรู้ได้ ทปีรกึษาฯ จึงพจิารณาเสมอืนว่าการทํารายการปรบัโครงสร้างและการควบรวมกิจการเกิดขนึอ้างอิงขอ้มูลและ

ตวัเลขต่างๆ จากงบการเงนิสาํหรบังวดปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 และปรบัปรุงดว้ยรายการทสีามารถประมาณการได้

ในอนาคตตามขอ้มูลซึงปรากฏในสาธารณะของทงัของฝังบรษิัทฯ และ TMB เพอืเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบในเชงิ

หลกัการของการเขา้ทาํรายการ และเป็นขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ในการเขา้ทาํรายการครงันี 

 ทงันี ทปีรกึษาฯ ไดอ้้างองิขอ้มูลจาก แผนการลงทุน แผนการดําเนินงาน การสมัภาษณ์ฝ่ายบรหิารของบรษิทัที

เกยีวขอ้งกบัการเขา้ทํารายการในครงันี และขอ้มูลภาวะอุตสาหกรรม รวมถงึเอกสารต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง ทงันี ทปีรกึษาฯ 

ไดท้ําการศกึษาและวเิคราะหถ์งึความน่าเชอืถอืและความสมเหตุสมผลของสมมตฐิานต่างๆ ทไีดร้บัจากการสมัภาษณ์ฝ่าย

บรหิารของบรษิทัทเีกยีวขอ้งกบัการเขา้ทํารายการในครงันี และปรบัปรุงสมมตฐิานบางรายการใหเ้ป็นไปตามหลกัความ

ระมดัระวงั (Conservative Basis) 

อย่างไรกต็าม ประมาณการทางการเงนิทงัหมดนีจดัทาํขนึภายใต้สมมตฐิานว่าจะไม่มกีารเปลียนแปลงใดๆ ทมีี

นัยสําคญัต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิัทเกยีวข้องกบัการเขา้ทํารายการในครงันี นอกจากนี ในกรณีทมีเีหตุการณ์ใดๆ ที

อาจส่งผลกระทบอย่างมนัียสําคญัต่อการดําเนินธรุกจิของ TBANK อาจส่งผลใหก้ารประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญั

ของบริษัททเีกียวขอ้งกบัการเข้าทํารายการในครงันีเปลยีนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกนั โดยการประเมนิมูลค่าบริษัทที

เกยีวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการในครงันีของทปีรกึษาฯ มรีายละเอยีดดงันี 

 

5.1 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

5.1.1 วิธีมูลค่าทางบญัชี 

การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBANK ดว้ยวธินีี จะพจิารณาจากมลูค่าสนิทรพัยข์อง TBANK หกั

ด้วยภาระหนีสินทางบญัชทีงัหมด โดยทปีรึกษาฯ อ้างอิงข้อมูลสินทรพัย์และหนีสินของ TBANK จากงบการเงนิรวม

สาํหรบังวดปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ซงึผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที 

4499 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากดั ปรบัปรุงด้วยกําไรจากการขายเงนิลงทุนทคีาดว่าจะได้รบัจากการปรบัโครงสร้าง 

โดยมรีายละเอยีดการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBANK ดงันี 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 หน่วย 

สินทรพัยร์วม 1,046,611.66 ล้านบาท 

หกั หนีสนิรวม 902,406.44 ลา้นบาท 

หกั ส่วนของผูถ้อืหุน้ทไีม่มอํีานาจควบคุม 2,506.68 ล้านบาท 

บวก  กําไรจากการขายเงนิลงทุนทคีาดว่าจะไดร้บัจากการ

 ปรบัโครงสรา้ง 

5,331.20 ล้านบาท 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 147,029.75 ล้านบาท 

หาร จาํนวนหุน้สามญั 6,064,862,170 หุน้ 

มูลค่าหุ้นสามญั 24.24 บาทต่อหุ้น 

  



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

ส่วนท ี5 - หน้า 2 

ทงันี รายละเอยีดกําไรจากการขายเงนิลงทุนทคีาดว่าจะไดร้บัจากการปรบัโครงสรา้ง มรีายละเอยีดการคาํนวณ 

ดงันี 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 หน่วย 

เงินสดทีคาดว่าจะได้รบัจากการขายเงินลงทุนตาม

แผนการปรบัโครงสรา้ง 

29,174.57 ล้านบาท 

หกั ผลกระทบดา้นภาษีทเีกยีวขอ้งกบัการทาํรายการ (2,552.11) ลา้นบาท 

บวก รายการภาษรีอการรบัรูท้เีกยีวขอ้งกบัการทํารายการ 

(Deferred Tax) 

99.56 ลา้นบาท 

หกั กําไรส่วนเกนิจากมลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนใน

บรษิทัร่วมตามทไีดบ้นัทกึบญัชดีว้ยวธิมีลูค่าตลาดไป

แลว้ (Mark-to-market price) 

(497.82) ลา้นบาท 

เงินสดสทุธิทีคาดว่าจะได้รบัจากการขายเงินลงทุนตาม

แผนการปรบัโครงสรา้ง 

26,224.20 ล้านบาท 

หกั มลูค่าตามบญัชขีองกลุ่มบรษิทัทจีะดาํเนินการขาย

 จากการปรบัโครงสรา้ง 

(20,893.00) ลา้นบาท 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนทีคาดว่าจะได้รบัจากการ

ปรบัโครงสร้าง 

5,331.20 ล้านบาท 

 

จากการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBANK ด้วยวธิมีูลค่าทางบญัช ีจะไดมู้ลค่ายุตธิรรมของหุ้น

สามญัของ TBANK ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 147,029.75 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าต่อหุน้เท่ากบั 24.24 บาท 

อย่างไรกต็าม การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBANK ดว้ยวธิมีลูค่าทางบญัช ีเป็นการแสดงมูลค่า

ทางบญัชขีอง TBANK ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง โดยไม่ไดค้าํนึงถงึผลการดาํเนินงานและแนวโน้มการเตบิโตของ TBANK 

ในอนาคต จงึอาจไม่สะทอ้นถงึความสามารถในการทํากําไรของ TBANK ในอนาคต ดงันันทปีรกึษาฯ จงึเห็นว่าวธิมีลูค่า

ทางบญัชอีาจเป็นวธิทีไีม่เหมาะสมสาํหรบัการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBANK 

 

5.1.2 วิธีปรบัปรงุมูลค่าทางบญัชี 

การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัด้วยวธิปีรบัปรุงมูลค่าหุ้นตามบญัช ีเป็นการนํามูลค่าตามบญัชีของ 

TBANK ตามงบแสดงฐานะการเงนิในงบการเงนิสําหรบังวดปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดย

นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี4499 บรษิทั สํานักงาน อวีาย จาํกดั มาปรบัปรุงเพอืใหส้ะทอ้นมลูค่า

ยุตธิรรมของสนิทรพัย ์หนีสนิ และรายการสําคญัต่างๆ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 โดยวธินีจีะสะทอ้นมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธิ

ของกิจการได้เป็นปัจจุบนัมากกว่าวิธีมูลค่าทางบญัช ีทําให้รายการตามงบการเงินสะท้อนถึงมูลค่าทแีท้จรงิและเป็น

ปัจจุบนัมากทสุีด  

ในการปรบัปรุงมูลค่าทางบญัชขีอง TBANK ทปีรกึษาฯ ได้อ้างอิงราคาประเมนิทรพัย์สินจากรายงานประเมนิ

มูลค่าทรพัย์สนิของผูป้ระเมนิอิสระ 8 แห่ง ซึงเป็นบรษิทัทอียู่ในรายชอืบรษิัทประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิในตลาดทุนและผู้

ประเมนิหลกัทไีดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. โดยมรีายละเอยีดการปรบัปรุงมลูค่าทางบญัชดีงันี 



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

ส่วนท ี5 - หน้า 3 

ลาํดบั รายการสินทรพัย ์
เวลาที

ประเมิน 

มลูค่าทางบญัชี 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2561 

(ล้านบาท) 

ราคาประเมินรวม

ผลกระทบทางภาษีจาก

การเปลียนแปลง

ส่วนเกินทุนในการตี

มลูค่าสินทรพัย ์

(ล้านบาท) 

ผลต่างระหว่างมลูค่า

ทางบญัชีกบัราคา

ประเมิน 

(ล้านบาท) 

1 ทดีนิจํานวน 227 ททีวัประเทศ

ไทย 

พฤศจกิายน 

2561 

5,390.46 6,753.17 1,362.71 

2 อาคารหอ้งชุดจํานวน 234 แห่ง

ทวัประเทศไทย 

พฤศจกิายน 

2561 

1,185.32 2,392.59 1,207.27 

รวม 2,569.98 

 
  และมรีายละเอยีดการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBANK ดงันี 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 หน่วย 

สว่นของผู้ถอืหุ้นตามวิธีมูลคา่ทางบญัชีภายหลงัจาก

ปรบัปรงุด้วยกาํไรจากการขายเงินลงทุนทีคาดวา่จะ

ได้รบัจากการปรบัโครงสรา้ง 

147,029.75 ล้านบาท 

บวก รายการปรบัปรุง 2,569.98 ล้านบาท 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญั 149,599.73 ลา้นบาท 

หาร จาํนวนหุน้สามญั 6,064,862,170 หุน้ 

มูลค่าหุ้นสามญั 24.67 บาทต่อหุ้น 

 

จากการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBANK ดว้ยวธิปีรบัปรุงมูลค่าทางบญัช ีจะไดมู้ลค่ายุติธรรม

ของหุ้นสามญัของ TBANK ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เท่ากับ 149,599.73 ล้านบาท หรอืคดิเป็นมูลค่าต่อหุ้นเท่ากบั 

24.67 บาทต่อหุน้ 

ทงันี การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBANK ดว้ยวธิปีรบัปรุงมูลค่าทางบญัช ีจะแสดงใหเ้หน็ถงึ

มูลค่าทางบญัชขีอง TBANK ซงึปรากฏตามงบการเงนิ โดยไดป้รบัปรุงรายการสําคญัต่างๆ ใหส้ะทอ้นมูลค่าทีแท้จรงิ ณ 

วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มากทสีุด อย่างไรกต็ามวธิปีรบัปรุงมลูค่าทางบญัชไีม่ไดค้าํนึงถงึผลการดําเนินงาน และแนวโน้ม

การเติบโตของ TBANK ในอนาคต จงึอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไรของ TBANK ในอนาคต ดงันันที

ปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธีมูลค่าทางบญัชอีาจเป็นวธิีทไีม่เหมาะสมสําหรับการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ 

TBANK 

 

  



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

ส่วนท ี5 - หน้า 4 

5.1.3 วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนตลาด  

วธิเีปรยีบเทยีบอตัราส่วนตลาด เป็นวธิกีารประเมนิมูลค่าภายใต้สมมตฐิานว่าบรษิัททีประกอบธุรกิจคล้ายคลงึ

กนั ควรจะมอีตัราส่วนตลาดทใีกล้เคยีงกนั โดยอตัราส่วนตลาดนันสะท้อนถงึกลไกตลาดและมุมมองของนักลงทุนทมีตี่อ

บรษิทั ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง อย่างไรกต็าม บรษิทัทนํีามาเปรยีบเทยีบนัน ย่อมมคีวามแตกต่างกนั เช่น แหล่งทมีาของ

รายได ้ขนาดของกจิการ โครงสรา้งทางการเงนิ และนโยบายการบนัทกึบญัช ีเป็นตน้ ซึงเป็นขอ้จาํกดัของวธิเีปรยีบเทยีบ

อตัราส่วนตลาด  

ในการประเมนิมลูค่ายุติธรรมของหุน้สามญัของ TBANK ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบอตัราส่วนตลาด ทปีรกึษาฯ ไดท้ํา

การประเมนิมลูค่าโดยใชอ้ตัราส่วนตลาด ดงันี 

1. อตัราส่วนราคาต่อกําไร (Price to Earnings Ratio : P/E) 

2. อตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัช ี(Price to Book Value Ratio : P/BV) 

 

ทปีรกึษาฯ ไดท้าํการพจิารณาบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทปีระกอบธุรกจิคล้ายคลงึกนักบั TBANK 

เพอืนําอตัราส่วนทางการเงนิของบรษิัทดงักล่าวมาประเมนิมูลค่าหุ้นสามญัของ TBANK ซงึประกอบด้วยทุกบรษิัทซงึ

ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ไดแ้ก่ 

1. ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) (BAY) 

BAY เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อนัดบั 5 ของประเทศในด้านสินทรพัย์ สนิเชอืและเงนิฝาก และยงั

เป็นบรษิัทในเครอืของมติซูบชิ ิยูเอฟเจ ไฟแนนเชยีล กรุ๊ป (MUFG) ซงึเป็นกลุ่มสถาบนัการเงนิทใีหญ่ทสุีดในญปีุ่ น และ

เป็นหนึงในกลุ่มสถาบนัการเงนิทใีหญ่ทสุีดระดบัโลก BAY และบรษิัทในเครอืมคีวามมุ่งมนัทจีะตอบสนองทุกโจทยค์วาม

ต้องการของลูกคา้ทเีปลยีนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดว้ยการนําเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารทหีลากหลาย ครอบคลุมลูกคา้ทุก

กลุ่มเป้าหมายสําคญั ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ธุรกิจ (ธุรกจิขนาดใหญ่ของไทย ธุรกจิญีปุ่ น บรษิทัขา้มชาต ิตลอดจนลูกคา้ธุรกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย) และกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย นอกจากนี ยงัใหบ้รกิารทางการเงนิทเีกยีวขอ้งอนื ๆ 

ผ่านบรษิทัย่อยและการร่วมคา้ทงัในดา้นการบรหิารความมงัคงั บตัรเครดติ ประกนัวนิาศภยั การบรหิารสนิทรพัย์ การคา้

หลกัทรพัย์ สนิเชอืเช่าซอืรถยนต์และเครอืงจกัร แฟคเตอรงิ ไมโครไฟแนนซ์และสนิเชอืเพอืการผ่อนชําระ โดย ณ วนัท ี

31 มนีาคม 2562 BAY มสีนิทรพัยร์วม 2,241,329.93 ลา้นบาท และในงวด 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 BAY มี

รายไดร้วม 36,814.86 ลา้นบาท และมกีําไรสุทธ ิ12,736.75 ลา้นบาท  

 

2. ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) (BBL) 

BBL ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ทีให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่ธุรกิจทงัขนาดใหญ่ SMEs 

ตลอดจนฐานลูกคา้บุคคล โดยมสีาขาในทุกพนืททีวัประเทศ และมเีครอืขา่ยในต่างประเทศครอบคลุมเขตเศรษฐกจิสําคญั

ของโลก โดย ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562 BBL มสีนิทรพัย์รวม 3,148,836.30 ล้านบาท และในงวด 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 

มนีาคม 2562 BBL มรีายไดร้วม 38,862.31 ลา้นบาท และมกีําไรสุทธ ิ9,028.30 ล้านบาท 

 

3. ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) (CIMBT) 

CIMBT ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชยเ์ตม็รปูแบบ มสีาขาอยู่ทวัภูมภิาคในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึง

ของกลุ่มซไีอเอม็บ ีสถาบนัการเงนิทมีชีอืเสยีงของประเทศมาเลเซยี โดย ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562 CIMBT มสีนิทรพัย์

รวม 369,886.91 ล้านบาท และในงวด 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 CIMBT มรีายได้รวม 4,914.86 ล้านบาท 

และมกีําไรสุทธ ิ325.01 ลา้นบาท 
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4. ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) (KBANK) 

KBANK ประกอบกจิการธนาคารพาณิชย ์ธุรกจิหลกัทรพัย์และธุรกจิทเีกยีวเนืองตามทไีดร้บัอนุญาตไวใ้น

พระราชบญัญตัิธุรกิจสถาบนัการเงนิฯ และพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และประกาศทีเกียวขอ้ง 

ทงันี ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารมเีครอืขา่ยสาขาจาํนวน 958 สาขา และเครอืงอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัทาํธุรกรรม

ด้วยตนเอง 11,985 เครอืง ครอบคลุมทุกพนืทแีละเพยีงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี KBANK มีเครอืข่าย

การใหบ้รกิารในต่างประเทศรวม 17 แห่ง ใน 9 ประเทศ มศีูนยก์ลางการดาํเนินงานและใหบ้รกิารทสีาํนักงานใหญ่ โดย ณ 

วนัท ี31 มนีาคม 2562 KBANK มสีนิทรพัยร์วม 3,150,640.95 ลา้นบาท และในงวด 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 

KBANK มรีายไดร้วม 45,117.05 ลา้นบาท และมกีําไรสุทธ ิ10,044.42 ลา้นบาท 

 

5. ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) (KKP) 

KKP ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน โดยธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ดําเนินการภายใต้

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุนดําเนินการภายใต้บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน) บริษัท

หลกัทรพัย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) และบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ภทัร จํากดั โดย ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562 KKP 

มสีนิทรพัยร์วม 308,995.69 ลา้นบาท และในงวด 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 KKP มรีายไดร้วม 5,944.64 ลา้น

บาท และมกีําไรสุทธ ิ1,228.16 ล้านบาท 

 

6. ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) (KTB) 

KTB ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เตม็รูปแบบ โดยมสีาขาอยู่ทวัภูมภิาคในประเทศไทย และในบางภูมภิาคหลกั

ของโลก โดย ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562 KTB มสีนิทรพัย์รวม 2,884,114.01 ล้านบาท และในงวด 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 

มนีาคม 2562 KKP มรีายไดร้วม 42,102.40 ลา้นบาท และมกํีาไรสุทธ ิ7,301.08 ลา้นบาท 

 

7. บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊ (มหาชน) (LHFG) 

LHFG เป็นบริษัทโฮลดงิทไีม่ได้ประกอบธุรกิจของตนเอง(Non-operating Holding Company) โดยเป็น

บรษิัทแม่ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ประกอบธุรกจิการเขา้ถอืหุ้นในบรษิทัอนื โดย ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562 LHFG มี

สนิทรพัยร์วม 250,821.18 ลา้นบาท และในงวด 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 LHFG มรีายไดร้วม 2,829.18 ลา้น

บาท และมกีําไรสุทธ ิ806.71 ลา้นบาท 

 

8. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) (SCB) 

SCB ดําเนินธุรกจิธนาคารพาณิชยท์ใีหบ้รกิารทางการเงนิครบวงจรสําหรบัลูกคา้ทุกประเภท เช่น รบัฝาก

เงิน โอนเงิน ให้กู้ยืมประเภทต่างๆ บริการด้านปริวรรตเงนิตรา บริการด้านการค้าต่างประเทศ Cash Management 

รวมถงึบรกิารดา้นธุรกิจหลกัทรพัย์ บรกิารจดัการกองทุนสํารองเลยีงชพีและกองทุนส่วนบุคคล บรกิารด้านบตัรเครดติ

และการรบัฝากทรพัย์สิน โดย ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562 SCB มสีนิทรพัย์รวม 3,199,884.26 ล้านบาท และในงวด 3 

เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 SCB มรีายไดร้วม 42,967.00 ลา้นบาท และมกีําไรสุทธ ิ9,156.50 ล้านบาท 

 

9. บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) (TCAP) 

TCAP เป็นบรษิัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ ซึงบรษิัทในกลุ่มธนชาตแบ่งประเภทการประกอบธุรกจิ

ออกเป็น  กลุ่ม ) ธุรกิจทางการเงนิ ซงึประกอบดว้ย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรพัย์ ธุรกิจหลกัทรพัย์ 

ธุรกจิประกนั ธุรกจิใหเ้ช่าซอื และธุรกจิลสีซงิ ) ธุรกจิสนับสนุน ซงึประกอบดว้ย ธุรกจิโบรกเกอร์ ธุรกจิบรกิาร และธุรกจิ
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การพฒันาฝึกอบรม โดย ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562 TCAP มีสนิทรพัย์รวม 1,061,700.59 ล้านบาท และในงวด 3 เดอืน

สนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 TCAP มรีายไดร้วม 15,731.68 ล้านบาท และมกีําไรสุทธ ิ2,015.67 ล้านบาท 

 

10. บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จาํกดั (มหาชน) (TISCO) 

TISCO ประกอบธุรกจิการถอืหุน้ในบรษิทัอนื (Holding Company) ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิทสิโก ้โดยมี

ธนาคารทิสโก้เป็นหลัก ซึงได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ปัจจุบ ันให้บริการทางด้านการเงินอัน

ประกอบดว้ย บรกิารสนิเชอืลูกคา้รายย่อยและสนิเชอืธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม บรกิารสนิเชอืพาณิชยธ์นกจิ บรกิาร

เงนิฝากรายย่อย บรกิารลูกค้าธนบดธีนกจิ บรกิารตวัแทนขายประกนัผ่านธนาคาร บรกิารจดัการการเงนิ และบรกิารคสั

โตเดียน ประกอบธุรกิจด้านรบัประกันวินาศภัยทุกประเภท โดย ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 TISCO มีสินทรัพย์รวม 

297,899.70 ล้านบาท และในงวด 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 TISCO มรีายไดร้วม 5,996.15 ล้านบาท และมี

กําไรสุทธ ิ1,729.60 ล้านบาท 

 

11. ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB) 

TMB ดําเนินธุรกจิธนาคารพาณิชยเ์ตม็รูปแบบแก่ลูกคา้ 3 กลุ่มหลกั คอื กลุ่มลูกคา้ธุรกจิขนาดใหญ่ ลูกคา้

เอสเอม็อ ีและลูกคา้รายย่อย โดยมกีลุ่ม ไอเอน็จ ีสถาบนัการเงนิของประเทศเนเธอร์แลนด ์เป็นพนัธมติรทางธุรกจิและผู้

ถอืหุน้รายใหญ่ร่วมกบักระทรวงการคลงั โดย ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562 TMB มสีนิทรพัยร์วม 892,224.01 ลา้นบาท และ

ในงวด 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 TMB มรีายไดร้วม 11,667.38 ลา้นบาท และมกีําไรสุทธ ิ1,578.84 ลา้นบาท 
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อตัราส่วนราคาต่อกาํไร 

บริษทั หน่วย 
ณ วนัที  

6 สิงหาคม 2562 

ย้อนหลงัจากวนัที 6 สิงหาคม 2562 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

BAY เท่า 8.92x  9.10x  9.21x  10.19x  10.74x  11.15x  

BBL เท่า 9.56x  10.16x  10.58x  10.89x  10.97x  11.11x  

CIMBT เท่า 151.66x  152.41x  569.05x  1,798.52x  1,208.96x  919.85x  

KBANK เท่า 11.00x  11.39x  11.79x  11.95x  12.08x  12.55x  

KKP เท่า 10.48x  10.57x  10.12x  9.98x  9.92x  10.05x  

KTB เท่า 9.16x  9.38x  9.32x  9.41x  9.74x  10.22x  

LHFG เท่า 9.57x  9.96x  9.98x  10.13x  10.00x  10.32x  

SCB เท่า 11.99x  12.41x  11.95x  11.53x  11.32x  11.42x  

TCAP เท่า 8.35x  8.25x  7.99x  7.98x  7.93x  7.98x  

TISCO เท่า 11.41x  11.26x  10.58x  10.35x  10.05x  10.00x  

TMB เท่า 7.32x  7.65x  7.73x  7.88x  8.07x  8.96x  

ค่าเฉลีย(1)  เท่า 9.78x  10.01x  9.93x  10.03x  10.08x  10.37x  

ทีมา :  SETSMART 

หมายเหตุ :  1.  การคํานวณค่าเฉลยีจะไม่รวมอตัราส่วนราคาต่อกําไรของ CIMBT เนืองจากอตัราส่วนราคาต่อกําไรของ CIMBT เป็นขอ้มลูทผีดิปกตไิป

จากคา่เฉลยี 

 
อตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัชี 

บริษทั หน่วย 
ณ วนัที  

6 สิงหาคม 2562 

ย้อนหลงัจากวนัที 6 สิงหาคม 2562 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

BAY เท่า 1.09x  1.12x  1.10x  1.13x  1.16x  1.19x  

BBL เท่า 0.79x  0.84x  0.88x  0.92x  0.94x  0.96x  

CIMBT เท่า 0.66x  0.66x  0.68x  0.71x  0.75x  0.77x  

KBANK เท่า 1.06x  1.10x  1.14x  1.18x  1.20x  1.25x  

KKP เท่า 1.39x  1.40x  1.35x  1.38x  1.39x  1.42x  

KTB เท่า 0.84x  0.86x  0.86x  0.87x  0.89x  0.91x  

LHFG เท่า 0.72x  0.75x  0.76x  0.78x  0.77x  0.79x  

SCB เท่า 1.16x  1.20x  1.16x  1.17x  1.19x  1.23x  

TCAP เท่า 0.98x  0.97x  0.94x  0.94x  0.94x  0.95x  

TISCO เท่า 2.02x  1.99x  1.88x  1.89x  1.86x  1.87x  

TMB เท่า 0.79x  0.83x  0.85x  0.90x  0.94x  0.98x  

ค่าเฉลีย(1)  เท่า 1.05x  1.07x  1.05x  1.08x  1.09x  1.12x  

ทีมา :  SETSMART 
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5.1.3.1 วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาต่อกาํไร 

การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบ P/E จะนํากําไรสุทธขิอง TBANK ในงวด 12 เดอืน 

งวดใดงวดหนึง คูณกับ P/E ของบริษัททนํีามาเปรียบเทียบ ซึงการประเมินในครงันี ทีปรึกษาฯ เลือกใช้กําไรสุทธิ

ยอ้นหลงั 12 เดอืน สนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561  โดยอ้างองิจากงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปีสนิสุดวนัท ี31 

ธนัวาคม 2561 ซงึผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท ี4499 บรษิัท สํานักงาน อี

วาย จํากัด หกัด้วยรายได้เงินปันผลของบริษัทย่อยซึงจะถูกขายออกจากการปรบัโครงสร้าง โดยมีรายละเอียดการ

ประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBANK ดงันี 

 หน่วย 
ณ วนัที 6 

สิงหาคม 2562 

ยอ้นหลงัจากวนัที 6 สิงหาคม 2562 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

กาํไรสุทธิย้อนหลงั  

12 เดือน สินสุดวนัที  

31 ธนัวาคม 2561 ปรบัปรงุ

ด้วยรายไดเ้งินปันผลของ

บริษทัย่อย 

ล้านบาท 13,908.18 

P/E เท่า 9.78x  10.01x  9.93x  10.03x  10.08x  10.37x  

มลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 135,966.34 139,250.06 138,054.58 139,478.80 140,232.92 144,289.01 

หาร จํานวนหุน้สามญั หุน้ 6,064,862,170 

มลูค่าหุ้นสามญั บาทต่อหุ้น 22.42 22.96 22.76 23.00 23.12 23.79 

 
จากการประเมนิดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบ P/E จะไดมู้ลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBANK ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 

2561 ระหว่าง 135,966.34 ล้านบาท ถึง 144,289.01 ล้านบาท หรอืคิดเป็นมูลค่าต่อหุน้ระหว่าง 22.42 บาท ถึง 23.79 

บาท 

อย่างไรก็ตาม การประเมินยุติธรรมของหุ้นสามัญของ TBANK ด้วยวิธีเปรียบเทียบ P/E บริษัททีนํามา

เปรยีบเทยีบนัน ย่อมมคีวามแตกต่างกนั เช่น แหล่งทมีาของรายได ้ขนาดของกจิการ โครงสรา้งทางการเงนิ และนโยบาย

การบนัทกึบญัช ีเป็นตน้  

นอกจากนี วธิเีปรยีบเทยีบ P/E เป็นเพยีงการเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานในอดตี โดยนํา P/E ไปคูณกบักาํไร

สุทธยิอ้นหลงั 12 เดอืน โดยไม่ไดค้ํานึงถึงผลการดําเนินงานและแนวโน้มการเตบิโตของ TBANK ในอนาคต จงึอาจไม่

สะทอ้นถงึความสามารถในการทาํกําไรของ TBANK ในอนาคต ดงันันทปีรกึษาฯ จงึเหน็ว่าวธิเีปรยีบเทยีบ P/E เหมาะสม

สาํหรบัการใชเ้ปรยีบเทยีบเท่านัน 
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5.1.3.2 วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัชี  

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญด้วยวิธีเปรียบเทียบ P/BV จะนํามูลค่าทางบัญชีของ TBANK ณ 

ช่วงเวลาใดเวลาหนึง คณูกบั P/BV ของบรษิทัทนํีามาเปรยีบเทยีบ ซงึการประเมนิในครงันี ทปีรกึษาฯ เลอืกใช้มลูค่าทาง

บญัช ีณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสําหรบังวดปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ซงึผ่านการ

ตรวจสอบโดยนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี4499 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากดั ปรบัปรุงด้วย

กําไรจากการขายเงนิลงทุนทคีาดว่าจะไดร้บัจากการปรบัโครงสรา้ง โดยมรีายละเอยีดการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้

สามญัของ TBANK ดงันี 

 หน่วย 
ณ วนัที 6 

สิงหาคม 2562 

ยอ้นหลงัจากวนัที 6 สิงหาคม 2562 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

มลูค่าทางบญัชี ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 ปรบัปรงุดว้ย

กาํไรจากการขายเงินลงทุน

ทีคาดว่าจะได้รบัจากการ

ปรบัโครงสร้าง 

ล้านบาท 147,029.75 

P/BV เท่า 1.05x  1.07x  1.05x  1.08x  1.09x  1.12x  

มลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 153,712.92 156,773.81 155,004.28 158,649.48 160,983.17 164,369.84 

หาร จํานวนหุน้สามญั หุน้ 6,064,862,170 

มลูค่าหุ้นสามญั บาทต่อหุ้น 25.34 25.85 25.56 26.16 26.54 27.10 

 
จากการประเมนิดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบ P/BV จะไดม้ลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBANK ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 

2561 ระหว่าง 153,712.92 ล้านบาท ถึง 164,369.84 ล้านบาท หรอืคิดเป็นมูลค่าต่อหุน้ระหว่าง 25.34 บาท ถึง 27.10 

บาท 

ทงันี ทปีรกึษาฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่าวธิเีปรยีบเทยีบ P/BV เป็นวธิกีารประเมนิมลูค่าทมีคีวามเหมาะสมและนยิม

ใชใ้นการประเมนิมูลค่าหุน้สามญัของบรษิทัทปีระกอบธุรกจิเกยีวกบัธนาคาร เนืองจากสนิทรพัย์และหนีสนิของธนาคาร

ส่วนใหญ่มกัอยู่ในรูปของเงนิสดแล้ว อย่างไรกด็ ีทปีรกึษาฯ เห็นว่าการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBANK 

ควรพจิารณาวธิเีปรยีบเทยีบ P/BV ควบคู่ไปกบัวธิกีารประเมนิมูลค่าทคีํานึงถงึผลการดําเนินงานและความสามารถใน

การทาํกําไรในอนาคต ซงึจะถูกกล่าวถงึในส่วนถดัไป 
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5.1.4 วิธีส่วนลดเงินปันผล (Discounted Dividend Approach) 

การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมหุน้สามญัของ TBANK ดว้ยวธิสี่วนลดเงนิปันผล เป็นการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของ

ส่วนของผูถ้ือหุ้นโดยคํานึงถงึความสามารถในการสรา้งกําไรและเงนิปันผลในอนาคตของ TBANK และทําการคดิลดเงนิ

ปันผล (Dividends) ท ีTBANK ทคีาดว่าจะสามารถจ่ายได้จากการจดัทําประมาณการทางการเงินด้วยต้นทุนผู้ถือหุ้น 

(Cost of Equity : Ke) ของ TBANK เพอืหามูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองมูลค่าส่วนของผูถ้ือหุน้ของ TBANK ซงึทปีรกึษาฯ ได้

เลอืกใชป้ระมาณการทางการเงนิของ TBANK สาํหรบัปี 2562 – 2566 หรอืในอนาคต 5 ปีขา้งหน้า โดยตงัอยู่บนพนืฐาน

ว่าธุรกิจของ TBANK จะยงัคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนือง (Going Concern Basis) และไม่มีการเปลยีนแปลงอย่างมี

นัยสาํคญัเกดิขนึ รวมทงัเป็นไปภายใตภ้าวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ในปัจจุบนั 

 สาํหรบัการประมาณการในครงันี ทปีรกึษาฯ ไดอ้า้งองิสมมตฐิานจากงบการเงนิเฉพาะกจิการของ TBANK ในปี 

2559 - 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี4499 บริษัท สํานักงาน อี

วาย จาํกดั รวมถงึประมาณการจากฝ่ายบรหิารและแผนธรุกจิของ TBANK มาใชอ้า้งองิในการประมาณการสมมตฐิานเป็น

หลกั นอกจากนียงัมกีารอ้างอิงสมมติฐานจากแหล่งขอ้มูลทางการเงนิอนืของ TBANK ด้วย เช่น ขอ้มูลงบทดลองในปี 

2559 - 2561 ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ฝ่ายบญัชี ทะเบยีนทรพัย์สนิ เป็นต้น โดยทปีรกึษาฯ ได้พจิารณาขอ้มูลขา้งต้น

ร่วมกบัขอ้มูลภาวะของอุตสาหกรรม แผนการลงทุน แผนการดําเนินงาน รวมถงึขอ้มูลทเีปิดเผยตามสาธารณะต่างๆ ที

เกยีวขอ้ง เพอืนํามาใชก้ําหนดสมมตฐิานในการจดัทําประมาณการทางการเงนิและคํานวณหาเงนิปันผลของ TBANK ใน

อนาคตเพอืนํามาใชใ้นการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของส่วนของผูถ้อืหุน้ของ TBANK ดว้ยวธิส่ีวนลดเงนิปันผล  

 ทงันี ทปีรกึษาฯ ไดท้ําการศกึษาและวเิคราะหถ์งึความน่าเชอืถอืและความสมเหตุสมผลของสมมตฐิานต่างๆ ที

ไดร้บัจาก TBANK และปรบัปรุงสมมตฐิานบางรายการใหเ้ป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) อย่างไร

กต็าม ประมาณการทางการเงนิทงัหมดนีจดัทําขนึภายใต้สมมตฐิานว่าจะไม่มกีารเปลยีนแปลงใดๆ ทมีนัียสําคญัต่อการ

ดําเนินธุรกจิของ TBANK นอกจากนีในกรณีทมีเีหตุการณ์ใดๆ ทอีาจส่งผลกระทบอย่างมนัียสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจ

ของ TBANK อาจส่งผลให้การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของ TBANK เปลยีนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกนั โดยการประเมิน

มลูค่ายุตธิรรมของ TBANK มรีายละเอยีดดงันี  

โดยสามารถสรุปสมมตฐิานทสีาํคญัทใีชใ้นการประเมนิมลูค่าได ้ดงันี 

 

5.1.4.1 สมมติฐานสาํคญัในการประมาณการรายได้ดอกเบีย 

1. พอรท์โฟลิโอสินทรพัย ์(Earning assets) 

พอรท์โฟลโิอสนิทรพัยข์อง TBANK ประกอบไปดว้ย 3 ประเภทหลกั โดยมรีายละเอยีดสําหรบัสนิทรพัยแ์ต่

ละประเภท ดงันี  

– เงนิใหกู้้ยมืระหว่างธนาคาร ไดแ้ก่ เงนิใหกู้้ยมืท ีTBANK ปล่อยกู้ใหก้บัธนาคารพาณิชยอ์ืนๆ เพอืการ

ปรับสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ และเพือเป็นการดํารงเงินสดสํารองตามกฎหมายที

เกยีวขอ้ง ซงึโดยทวัไปแล้วจะมทีงัเงนิใหกู้้ยมืประเภทขา้มคนื และชําระคนืแบบทวงถามหรอืกําหนด

ระยะเวลา โดยซงึทปีรกึษาฯ กําหนดใหพ้อรท์โฟลโิอเงนิใหกู้ย้มืระหว่างธนาคารเตบิโตรอ้ยละ 6.00 ต่อ

ปีตลอดการประมาณการตามการประมาณการของฝ่ายจดัการของ TBANK ซึงตํากว่าค่าเฉลยีการ

เตบิโตยอ้นหลงั 3 ปีทรีอ้ยละ 28.72 

– เงนิลงทุน ได้แก่ เงนิสดท ีTBANK นําไปลงทุนในสนิทรพัย์ต่างๆ โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการใหเ้งนิ

ลงทุนมกีารเติบโตในช่วง 3 ปีขา้งหน้า (ปี 2562 – 2565) ปีละรอ้ยละ 6.50 ตามการประมาณการของ

ฝ่ายจดัการ โดยภายหลงัปี 2565 ทปีรกึษาฯ กําหนดใหไ้ม่มกีารเตบิโตเพอืใหก้ารประมาณการเป็นไป

ดว้ยความระมดัระวงั 



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

ส่วนท ี5 - หน้า 11 

– สนิเชอืธนาคาร ได้แก่ สนิเชอืที TBANK ปล่อยกู้ให้กับลูกค้ารายย่อย เช่น สนิเชือบ้าน สนิเชอืส่วน

บุคคล สนิเชอืบตัรเครดติ รวมถึงสนิเชอืภาคเอกชน และสนิเชอืประเภทรถยนต์ต่างๆ ซึงทปีรกึษาฯ 

กําหนดให้พอร์ทโฟลิโอสินเชือธนาคารเติบโตร้อยละ 6.00 ต่อปีตลอดการประมาณการตามการ

ประมาณการของฝ่ายจดัการของ TBANK ซงึใกล้เคยีงกบัอตัราการเติบโตในปี 2561 ทีร้อยละ 6.19 

นอกจากนียงัมสีมมตฐิานการประมาณการดอกเบยีรอการรบัรูซ้งึเป็นส่วนกลบั (Contra Account) ของ

รายการสนิเชอืธนาคารคดิเป็นร้อยละ 7.19 ของสนิเชอืธนาคารก่อนหักดอกเบยีรอการรบัรู้ (Gross 

loans) ซงึเท่ากบัค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 - 2561   
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

เงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร ล้านบาท  92,726.54   98,290.13   104,187.54   110,438.79   117,065.12  

-- อตัราการเตบิโต รอ้ยละ 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 

เงินลงทุน ล้านบาท  162,338.18   172,890.16   184,128.02   184,128.02   184,128.02  

-- อตัราการเตบิโต รอ้ยละ 6.50% 6.50% 6.50% 0.00% 0.00% 

สินเชือธนาคารหลงัหกัดอกเบียรอ

การรรบัรู้ 

ล้านบาท 749,560.41 794,534.04 842,206.08 892,738.45 946,302.75 

-- อตัราการเตบิโต รอ้ยละ 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 

พอรท์โฟลิโอสินทรพัยร์วม ล้านบาท 1,004,625.13 1,065,714.33 1,130,521.64 1,187,305.26 1,247,495.89 

  
2. อตัรารายไดด้อกเบียเฉลีย 

ทีปรึกษาฯ ประมาณการอัตรารายได้ดอกเบียเฉลยีของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยอ้างอิงจากการ

ประมาณการของฝ่ายจดัการ และข้อมูลในอดีต โดยทปีรกึษาฯ พจิารณาขอ้มูลเฉลยีย้อนหลงัของอตัราดอกเบยีแต่ละ

ประเภทประกอบ โดยมรีายละเอยีด ดงันี 

– เงนิใหกู้้ยมืระหว่างธนาคาร โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการตามค่าเฉลียยอ้นหลงัในปี 2559 – 2561 ซงึ

เท่ากบัร้อยละ 2.26 โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 1.98 ถึงร้อยละ 2.68 โดยการประมาณการดงักล่าว ตํา

กว่าอตัราดอกเบยีทฝ่ีายจดัการคาดการณ์ประมาณ 14 bps 

– เงนิลงทุน โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการตามค่าเฉลยียอ้นหลงัในปี 2559 – 2561 ซงึเท่ากบัรอ้ยละ 1.88 

โดยมคี่าระหว่างร้อยละ 1.69 ถงึร้อยละ 2.07 โดยการประมาณการดงักล่าว ตํากว่าอตัราดอกเบยีที

ฝ่ายจดัการคาดการณ์ประมาณ 42 bps 

– สนิเชอืธนาคาร โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการใหเ้ท่ากบัรอ้ยละ 5.63 ซงึเทา่กบัอตัราดงักล่าวในปี 2561 

โดยตํากว่าอตัราดอกเบยีทฝ่ีายจดัการคาดการณ์ประมาณ 15 bps ทงันี ค่าเฉลยีอตัราดอกเบยีสนิเชอื

ธนาคารในปี 2559 – 2561 เท่ากบัรอ้ยละ 5.61 โดยมคี่าระหว่างร้อยละ 5.60 ถงึรอ้ยละ 5.63  
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

เงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร % 2.26% 2.26% 2.26% 2.26% 2.26% 

เงินลงทุน % 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 

สินเชือธนาคาร % 5.63% 5.63% 5.63% 5.63% 5.63% 
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3. รายได้ดอกเบยี 

ทปีรกึษาฯ ประมาณการรายไดด้อกเบยีจากอตัรารายไดด้อกเบยีเฉลยีสําหรบัสนิทรพัย์แต่ละประเภทคณู

กบัสนิทรพัยเ์ฉลยีแต่ละประเภทในแต่ละปี โดยมรีายละเอยีดการประมาณการ ดงันี 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

รายได้ดอกเบียจากเ งิน ให้กู้ ย ืม

ระหว่างธนาคาร 

ลา้นบาท 2,032.99 2,154.97 2,284.26 2,421.32 2,566.60 

รายไดจ้ากเงนิลงทุน ลา้นบาท 2,958.90 3,151.22 3,356.05 3,461.69 3,461.69 

รายไดด้อกเบยีสนิเชอืธนาคาร ลา้นบาท 40,816.57 43,490.42 46,099.84 48,865.83 51,797.78 

รายไดด้อกเบียรวม ล้านบาท 45,808.45 48,796.61 51,740.16 54,748.84 57,826.07 

 
5.1.4.2 สมมติฐานสาํคญัในการประมาณดอกเบียจ่าย 

1. หนีสินทีมีภาระทางการเงิน (Paying liabilities)  

TBANK มแีหล่งเงนิทุนหลกัทใีชป้ระกอบธุรกจิเป็นหนีสนิทมีภีาระทางการเงนิ ประกอบไปดว้ย 3 ประเภท

หลกั โดยมรีายละเอยีดสาํหรบัหนีสนิทมีภีาระทางการเงนิแต่ละประเภท ดงันี  

– เงนิฝาก ไดแ้ก่ เงนิฝากประเภทต่างๆ เช่น เงนิฝากประเภทออมทรพัย ์กระแสรายวนั ประจาํ ฯลฯ โดย

ทปีรึกษาฯ ประมาณการการเติบโตเงนิฝากทอีตัราร้อยละ 6.00 ต่อปีตามการประมาณการของฝ่าย

จดัการ 

– เงนิกูร้ะหว่างธนาคารพาณิชย ์ไดแ้ก ่เงนิสดท ีTBANK กูย้มืจากกบัธนาคารพาณิชยอ์นืๆ เพอืการปรบั

สภาพคล่องของ TBANK เอง โดยกําหนดใหเ้งนิกู้ระหว่างธนาคารพาณิชย์มกีารเตบิโตทอีตัรารอ้ยละ 

6.00 ต่อปีตามการประมาณการของฝ่ายจดัการ 

– หนีสนิทมีภีาระดอกเบยีอนื โดยฝ่ายจดัการคาดว่าจะมกีารใชแ้หล่งเงนิทุนผ่านช่องทางนีลดลงเพอืเป็น

การบรหิารจดัการแหล่งเงนิทุนทมีีประสทิธภิาพขนึ โดยมกีารประมาณการใช้หนีสนิประเภทนีคงที

ตลอดอายุประมาณการ 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

เงินฝาก ล้านบาท 799,181.68 847,132.58 897,960.53 951,838.16 1,008,948.45 

-- อตัราการเตบิโต รอ้ยละ 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 

เงินกู้ระหว่างธนาคารพาณิชย ์ ล้านบาท 57,907.70 61,382.16 65,065.09 68,968.99 73,107.13 

-- อตัราการเตบิโต รอ้ยละ 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 

หนีสินทีมภีาระดอกเบียอืน ล้านบาท 7,005.16 7,005.16 7,005.16 7,005.16 7,005.16 

-- อตัราการเตบิโต รอ้ยละ (64.98%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

หนีสินทีมภีาระทางการเงิน ล้านบาท 864,094.53 915,519.89 970,030.78 1,027,812.32 1,089,060.75 

 
2. อตัราดอกเบยีจ่ายเฉลีย 

ทปีรกึษาฯ ประมาณการอตัราดอกเบยีจ่ายเฉลยีของสนิทรพัย์แต่ละประเภท โดยอ้างอิงจากการประมาณ

การของฝ่ายจดัการ โดยทปีรึกษาฯ พิจารณาข้อมูลเฉลยีย้อนหลงัของอัตราดอกเบียแต่ละประเภทประกอบ โดยมี

รายละเอยีด ดงันี 

– อตัราดอกเบยีเงนิฝาก โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 1.50 ซงึสูงกว่าค่าเฉลยียอ้นหลงัใน

ปี 2559 – 2561 ซึงเท่ากับร้อยละ 1.30 โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 1.23 ถึงร้อยละ 1.41 เพือให้การ

ประมาณการตน้ทุนทางการเงนิเป็นไปอย่างระมดัระวงั 
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– เงนินําส่งสถาบนัประกนัเงนิฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการเท่ากบัรอ้ย

ละ 0.46 ของเงนิฝากและหนีสนิทมีภีาระดอกเบยีทางการเงนิอนืเฉลยี เท่ากบัรอ้ยละ 0.46 ตามค่าเฉลยี

ยอ้นหลงัในปี 2559 – 2561 ซงึเท่ากบัรอ้ยละ 0.46 

– เงนิกู้ยมืธนาคารพาณิชย์ โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการใหเ้ท่ากบัรอ้ยละ 1.25 ซงึเท่ากบัอตัราดงักล่าว

ในปี 2561 โดยสูงกว่าค่าเฉลยีอตัราดอกเบยีจ่ายเงนิกู้ยมืธนาคารพาณิชย์ในปี 2559 – 2561 เท่ากบั

รอ้ยละ 1.02 โดยมคี่าระหว่างรอ้ยละ 0.85 ถงึรอ้ยละ 1.25 

– หนีสนิทีมภีาระดอกเบยีทางการเงนิอืน โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการอตัราดอกเบยีให้เท่ากบัรอ้ยละ 

4.70 ตามการประมาณการของฝ่ายจดัการทคีาดว่าจะสามารถจดัหาแหล่งเงนิทุนไดถู้กลงจากอดตีในปี 

2559 – 2561 ทมีอีตัราเฉลยีระหว่างรอ้ยละ 4.16 ถงึรอ้ยละ 5.53 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

เงินฝาก % 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 

เงินนําส่งสถาบนัประกันเงินฝาก

และธนาคารแห่งประเทศไทย 

% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 

เงินกู้ระหว่างธนาคารพาณิชย ์ % 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 

ห นี สิ น ที มี ภ า ร ะ ด อ ก เ บี ย ท า ง

การเงินอืน 

% 4.70% 4.70% 4.70% 4.70% 4.70% 

 
3. ดอกเบียจา่ย 

ทปีรกึษาฯ ประมาณการดอกเบยีจ่ายจากอตัราดอกเบยีจ่ายเฉลยีสาํหรบัหนีสนิแต่ละประเภทคณูกบัหนีสนิ

เฉลยีแต่ละประเภทในแต่ละปี โดยมรีายละเอยีดการประมาณการ ดงันี 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

เงนิฝาก ลา้นบาท 11,648.45 12,347.36 13,088.20 13,873.49 14,705.90 

เงนินําส่งสถาบนัประกนัเงนิฝากและ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ลา้นบาท 3,647.35 3,832.44 4,060.45 4,302.14 4,558.32 

เงนิกูร้ะหว่างธนาคารพาณิชย ์ ลา้นบาท 704.32 746.58 791.37 838.86 889.19 

หนีสนิทีมภีาระดอกเบยีทางการเงิน

อนื 

ลา้นบาท 634.74 329.24 329.24 329.24 329.24 

ดอกเบยีจ่ายรวม ล้านบาท 16,634.86 17,255.62 18,269.26 19,343.72 20,482.65 

 
ทงันี จากการประมาณการพบว่า TBANK มอีตัราดอกเบยีสุทธ ิ(Net interest margin) อยู่ระหว่างรอ้ยละ 2.90 

ถงึรอ้ยละ 2.99 ซงึใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีทมีคี่าระหว่างรอ้ยละ 2.98 ถงึรอ้ยละ 3.08 
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5.1.4.3 สมมติฐานสาํคญัในการประมาณการรายได้จากการดาํเนินงานอืน 

1. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอืน 

ทปีรกึษาฯ ประมาณการรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารอนื ดงันี 

– รายได้ค่าธรรมเนียมค่าประกนัสําหรบัสินเชอืต่างๆ โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการเท่ากับรอ้ยละ 0.36 

ของพอร์ทโฟลโิอสนิทรพัยร์วมเฉลยี ตามค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ซงึมคี่าอยู่ระหว่าง

รอ้ยละ 0.33 ถงึรอ้ยละ 0.39 

– รายไดค้่าบรกิารอนื โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการเท่ากบัร้อยละ 0.42 ของพอร์ทโฟลโิอสนิทรพัย์รวม

เฉลยี ตามค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ซงึมค่ีาอยู่ระหว่างรอ้ยละ 0.40 ถงึรอ้ยละ 0.46 

ทปีรกึษาฯ ประมาณการต้นทุนทเีกยีวขอ้งกบัรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารอืนเพอืแสดงรายการรายได้

ค่าธรรมเนียมและบริการอืนแบบสุทธิจากต้นทุนการดําเนินงานทีเกียวข้อง ซึงคิดเป็นร้อยละ 42.24 ของรายได้

ค่าธรรมเนียมและบรกิารอนืตลอดการประมาณการ ตามค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ซงึมคี่าอยู่ระหว่างรอ้ย

ละ 41.14 ถึงร้อยละ 42.95 โดยมีรายละเอียดรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอืนซึงสุทธิจากต้นทุนการดําเนินงานที

เกยีวขอ้งแลว้ ดงันี 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

รายได้ค่ า ธรรมเนียมค่ าประกัน

สาํหรบัสนิเชอืต่างๆ 

ลา้นบาท  3,503.11  3,730.52  3,957.37  4,176.46  4,387.24 

รายไดค้่าบรกิารอนื ลา้นบาท  4,123.28  4,390.94  4,657.96  4,915.84  5,163.92 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

อืน 

ล้านบาท  7,626.39   8,121.46   8,615.33   9,092.30   9,551.16  

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

อืนสทุธิจากต้นทุนดาํเนินงาน 

ล้านบาท 4,405.33 4,691.30 4,976.58 5,252.10 5,517.16 

 

2. รายได้จากการดาํเนินงานอืน 

ทปีรกึษาฯ ประมาณรายไดจ้ากการดาํเนินงานอนื ดงันี 

– กําไรจากอตัราแลกเปลยีน โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 1.40 ของรายไดด้อกเบยีสุทธ ิ

(Net interest income) ตามค่าเฉลยีย้อนหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ซงึมคี่าอยู่ระหว่างร้อยละ 0.95 

ถงึรอ้ยละ 1.64 

– กําไรขาดทุนจากการลงทุน โดยทปีรกึษาฯ มไิด้มกีารประมาณการดงักล่าวเพอืใหก้ารประมาณการ

รายได้มคีวามระมดัระวงั ทงันีในอดีต TBANK มีกําไรขาดทุนจากการลงทุนคดิเป็นค่าเฉลยีร้อยละ 

1.89 ของรายไดด้อกเบยีสุทธ ิ(Net interest income) โดยมคี่าอยู่ระหว่าง (0.45) ถงึรอ้ยละ 3.81 

– รายไดจ้ากการดําเนินงานอืนๆ โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 5.08 ของรายไดด้อกเบยี

สุทธ ิ(Net interest income) ตามค่าเฉลียย้อนหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ซึงมคี่าอยู่ระหว่างร้อยละ 

4.70 ถงึรอ้ยละ 5.40 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีน ลา้นบาท 407.13 440.16 467.10 494.09 521.14 

กาํไรขาดทุนจากการลงทุน ลา้นบาท - - - - - 

รายไดจ้ากการดําเนินงานอนืๆ ลา้นบาท 1,482.58 1,602.89 1,700.97 1,799.26 1,897.76 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน ล้านบาท 1,889.71 2,043.05 2,168.06 2,293.35 2,418.90 

 

 



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

ส่วนท ี5 - หน้า 15 

5.1.4.4 สมมติฐานสาํคญัในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

ทปีรกึษาฯ มสีมมตฐิานในการประมาณการค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน ดงันี 

– ค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการค่าใชจ้่ายด้านบุคลากรในปี 2562 ใหม้กีารเตบิโตเท่ากบั

รอ้ยละ 6.70 จากปี 2561 ตามแผนการจา้งงานและเพมิค่าใชจ้่ายบุคลากรของ TBANK โดยภายหลงัจากปี 

2562 ทปีรกึษาฯ กําหนดใหอ้ตัราการเพมิขนึของค่าใชจ่้ายด้านบุคลากรเท่ากบัรอ้ยละ 3.16 ต่อปี ซึงอ้างองิ

จากขอ้มลูอตัราเงนิเฟ้อจากธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลยียอ้นหลงั 30 ปี 

– ค่าเช่าสินทรัพย์และค่าอุปกรณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็นค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ซึงทีปรึกษาฯ 

กําหนดใหม้กีารเตบิโตรอ้ยละ 3.23 ต่อปีตามอตัราค่าเช่าทเีพมิขนึเฉลยีรอ้ยละ 10.00 ทุกๆ 3 ปี นอกจากนี 

TBANK ยงัมคี่าเสอืมราคาทเีกยีวขอ้งกบัการดําเนินงาน โดยทีปรกึษาฯ ประมาณการค่าเสอืมราคาดงักล่าว

อ้างองิจากแผนการลงทุนในสนิทรพัย์ถาวรทเีกยีวขอ้งประมาณปีละ 1,500.00 ล้านบาท ตามการประมาณ

การของฝ่ายจดัการ และคาํนวณค่าเสอืมราคาตามนโยบายบญัชทีเีกยีวขอ้งของ TBANK 

– ภาษีและอากร  โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการรายการดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 2.10 ของรายได้จากการ

ดําเนินงานทงัหมดสุทธจิากดอกเบยีจ่าย ตามค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ซึงมคี่าอยู่ระหว่าง

รอ้ยละ 2.02 ถงึรอ้ยละ 2.24 

– ค่าตอบแทนกรรมการ โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการอตัราการเตบิโตของรายการดงักล่าวเท่ากบัรอ้ยละ 5.00 

ต่อปีตามอตัราการขนึค่าตอบแทนของ TBANK และอุตสาหกรรมทวัไป 

– ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอนื โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการรายการดงักล่าวเท่ากบัรอ้ยละ 13.00 ของรายได้

จากการดาํเนินงานทงัหมดสุทธจิากดอกเบยีจ่าย ใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ซงึมี

ค่าอยู่ระหว่างรอ้ยละ 12.70 ถงึรอ้ยละ 15.54 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

ค่าใชจ้่ายดา้นบคุลากร ลา้นบาท 9,994.90 10,310.74 10,636.56 10,972.67 11,319.41 

ค่าเช่าสนิทรพัยแ์ละค่าอุปกรณ์ต่างๆ ลา้นบาท 2,515.98 2,719.71 2,925.17 3,132.41 3,341.51 

ภาษแีละอากร ลา้นบาท 750.99 810.41 859.96 909.40 958.71 

ค่าตอบแทนกรรมการ ลา้นบาท 44.24 46.46 48.78 51.22 53.78 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอนื ลา้นบาท 4,610.92 4,975.79 5,280.02 5,583.57 5,886.33 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานรวม ล้านบาท 17,917.04 18,863.11 19,750.49 20,649.28 21,559.74 

 

5.1.4.5 สมมติฐานสาํคญัในการประมาณการหนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ 

ทปีรกึษาฯ มสีมมตฐิานในการประมาณการหนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ โดยกําหนดใหเ้ท่ากบัรอ้ยละ 0.75 ของ

สนิเชอืก่อนหกัดอกเบยีรอการรบัรู ้ซงึอา้งองิจากค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ซงึมค่ีาอยู่ระหว่างรอ้ยละ 0.60 

ถงึรอ้ยละ 0.84 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

หนีสญูและหนีสงสยัจะสญู ลา้นบาท 5,899.01 6,252.95 6,628.13 7,025.82 7,447.37 
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5.1.4.6 สมมติฐานสาํคญัในการประมาณการอืน 

1. ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้

ทปีรกึษาฯ ทําการประมาณการค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้ โดยใชอ้ตัรารอ้ยละ 20.00 ตลอดการประมาณการ

ตามอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลในปัจจุบนั 

 

2. การดาํรงอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน  

ทปีรกึษาฯ กําหนดให้กิจการรกัษาอตัราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทุน โดยประมาณการสนิทรพัย์

เสยีง (Risk-weighted assets) อ้างอิงตามสดัส่วนสนิทรพัย์เสยีงต่อพอร์ทโฟลโิอสนิทรพัย์รวมเฉลยีในปัจจุบนัซงึเท่ากบั

รอ้ยละ 73.26 จากนันจงึกําหนดการประมาณการอตัราส่วนการดํารงเงนิกองทุนขนัท ี1 (Tier 1 Capital) เท่ากบัร้อยละ 

14.50 ของสนิทรพัยเ์สยีง ซงึมค่ีามากกว่าตามทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยอ้างองิจากค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีใน

ปี 2559 – 2561 ซึงมคี่าอยู่ระหว่างร้อยละ 13.27 ถึงร้อยละ 15.42 และกําหนดให้การดํารงเงนิกองทุนขนัท ี2 (Tier 2 

Capital) ไม่มีการเปลียนแปลงตลอดการประมาณการโดยพิจารณาจากข้อมูลในช่วงปี 2560 – 2561 ทีไม่มีการ

เปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ทังนี ทีปรึกษาฯ พิจารณาแล้วพบว่าการประมาณการเงินทุนสํารองรวมมีความ

สมเหตุสมผล และอตัราส่วนเงนิทุนสาํรองรวมต่อสนิทรพัยเ์สยีงมคี่ามากกว่ารอ้ยละ 18.00 ตลอดการประมาณการ 

 

3. อตัราการจ่ายเงินปันผล  

ทปีรกึษาฯ ประมาณการอตัราส่วนเงนิปันผลเท่ากบัร้อยละ 90.00 ของกําไรสุทธทิไีด ้โดยมสีมมตฐิานให้ 

TBANK นําเงนิสดทไีม่ได้ทําการจ่ายเงนิปันผลออกไปดํารงไว้เป็นเงนิกองทุนของธนาคารเพอืใหก้ารประมาณการการ

จ่ายเงนิปันผล และประมาณการการดาํรงเงนิกองทุนเป็นไปตามหลกัความระมดัระวงัมากขนึ 

 

4. การประมาณการเงินปันผลภายหลงัระยะเวลาประมาณการ  

ทปีรกึษาฯ ประมาณการอตัราการเตบิโตภายหลงัระยะเวลาประมาณการ (Terminal growth rate) ของเงนิ

ปันผลเท่ากบัรอ้ยละ 3.16 ต่อปี ซงึอ้างองิจากขอ้มลูอตัราเงนิเฟ้อจากธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลยียอ้นหลงั 30 ปี โดย

พจิารณาว่าการเตบิโตของธนาคารพาณิชยใ์นอนาคตจะสอดคลอ้งกบัอตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยในภาพรวม 

 

5. อตัราคิดลด  

ทปีรกึษาฯ ไดท้ําการคํานวณอตัราคดิลดทเีหมาะสมซงึสะท้อนต้นทุนทแีทจ้รงิของผู้ถือหุน้ โดยต้นทุนที

แทจ้รงิดงักล่าวเท่ากบัอตัราผลตอบแทนทผีูถ้อืหุน้ตอ้งการ (Cost of equity หรอื Ke) โดยมสีตูรการคาํนวณค่า Ke ดงันี 

 

Ke = Rf + β( Rm – Rf ) 

 

โดยท ี

 Ke = อตัราผลตอบแทนทผีูถ้อืหุน้ตอ้งการ 

 Rf = อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทไีม่มคีวามเสยีง อ้างองิจากอตัรา

ดอกเบียพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ซึงมีค่าเท่ากับร้อยละ 2.37 

(อ้างอิงขอ้มูลจาก www.thaibma.or.th ณ วนัท ี6 สงิหาคม 2562) 

โดยทีปรึกษาฯ เลือกใช้อัตราดังกล่าวเพือให้สอดคล้องกับช่วง
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ระยะเวลาเดยีวกบัอตัราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยเฉลยียอ้นหลงั 30 ปี  

 Rm = อตัราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

เฉลยียอ้นหลงั 30 ปี นับจากวนัท ี6 สงิหาคม 2562 ซงึเท่ากบัรอ้ย

ละ 9.24 ซึงเป็นช่วงระยะเวลาสะท้อนภาวะการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัยใ์นช่วงเวลาต่างๆ ไดด้กีว่าการใชข้อ้มลูในช่วงระยะเวลา

สนั (อ้างองิขอ้มลูจาก www.set.or.th) 

 β = เป็นค่าเฉลยีความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวนัของบรษิทั ทุน

ธนชาต จํากัด (มหาชน) เทียบกับผลตอบแทนของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 1 ปี ตงัแต่วนัท ี7 สงิหาคม 2561 ถงึวนัท ี6 

สงิหาคม 2562 (ทมีา: Bloomberg) โดยมคี่าเท่ากบั 0.860 เทา่ 

ทงันีจากสูตรการคํานวณและค่าตวัแปรต่างๆ ทนํีามาใชด้งักล่าวขา้งต้นจะคํานวณไดผ้ลตอบแทนทผีู้ถือ

หุน้ตอ้งการ (Ke) เทา่กบัรอ้ยละ 8.27  
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ผลการประมาณการทางการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 2561 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

รายไดด้อกเบยี       

รายได้ดอกเบยีจากเงนิใหกู้ย้มืระหว่างธนาคาร 1,739.20 2,032.99 2,154.97 2,284.26 2,421.32 2,566.60 

รายไดจ้ากเงนิลงทุน 2,617.21 2,958.90 3,151.22 3,356.05 3,461.69 3,461.69 

รายได้ดอกเบยีสนิเชอืธนาคาร 38,449.09 40,816.57 43,490.42 46,099.84 48,865.83 51,797.78 

รายไดด้อกเบยีรวม 42,805.50 45,808.45 48,796.61 51,740.16 54,748.84 57,826.07 

       

ดอกเบียจ่าย       

เงนิฝาก (9,084.64) (11,648.45) (12,347.36) (13,088.20) (13,873.49) (14,705.90) 

เงนินําส่งสถาบนัประกนัเงนิฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย (3,481.94) (3,647.35) (3,832.44) (4,060.45) (4,302.14) (4,558.32) 

เงนิกูร้ะหว่างธนาคารพาณิชย ์ (768.00) (704.32) (746.58) (791.37) (838.86) (889.19) 

หนีสนิทมีภีาระดอกเบยีทางการเงนิอนื (1,105.52) (634.74) (329.24) (329.24) (329.24) (329.24) 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานรวม (14,440.11) (16,634.86) (17,255.62) (18,269.26) (19,343.72) (20,482.65) 

       

รายได้ดอกเบียสทุธิก่อนรายได้จากการดาํเนินงานอืน 28,365.39 29,173.59 31,540.99 33,470.90 35,405.12 37,343.42 

       

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน       

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารอนืสุทธ ิ 4,464.99 4,405.33 4,691.30 4,976.58 5,252.10 5,517.16 

รายไดจ้ากการดําเนินงานอนื 1,673.56 1,889.71 2,043.05 2,168.06 2,293.35 2,418.90 

       

รายได้ดอกเบียสทุธิหลงัรายได้จากการดาํเนินงานอืน 34,503.95 35,468.62 38,275.34 40,615.54 42,950.57 45,279.48 

       

คา่ใช้จ่ายในการดาํเนินงาน       

ค่าใชจ้่ายด้านบุคลากร (9,367.27) (9,994.90) (10,310.74) (10,636.56) (10,972.67) (11,319.41) 

ค่าเช่าสนิทรพัยแ์ละค่าอุปกรณ์ต่างๆ (2,313.94) (2,515.98) (2,719.71) (2,925.17) (3,132.41) (3,341.51) 

ภาษีและอากร (697.65) (750.99) (810.41) (859.96) (909.40) (958.71) 

ค่าตอบแทนกรรมการ (42.14) (44.24) (46.46) (48.78) (51.22) (53.78) 

ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานอนื (5,363.62) (4,610.92) (4,975.79) (5,280.02) (5,583.57) (5,886.33) 

คา่ใช้จ่ายในการดาํเนินงานรวม (17,784.62) (17,917.04) (18,863.11) (19,750.49) (20,649.28) (21,559.74) 

หนีสญูและหนีสงสยัจะสญู (4,464.92)  (5,899.01) (6,252.95)  (6,628.13)  (7,025.82) (7,447.37)  

       

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12,254.42 11,652.57 13,159.28 14,236.92 15,275.47 16,272.37 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ (1,455.74)  (2,330.51) (2,631.86)  (2,847.38)  (3,055.09) (3,254.47)  

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 10,798.68 9,322.06 10,527.42 11,389.54 12,220.38 13,017.90 

เงินปันผลคาดการณ์  8,389.85 3,441.77 4,232.44 5,186.01 6,124.46 
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5.1.4.7 สรปุการประเมินมูลค่าด้วยวิธีส่วนลดเงินปันผล 

 หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองเงนิปันผลระหว่างปี 2562 - 2566 21,908.49 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธ ิณ สนิระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 83,035.74 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 104,944.22 

หาร จาํนวนหุน้สามญั (หุน้) 6,064,862,170 

มูลค่าหุ้นสามญั (บาทต่อหุ้น) 17.30 

 

จากการประเมนิมลูค่าดว้ยวธิส่ีวนลดเงนิปันผล สามารถคาํนวณหามลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBANK ณ 

วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 104,944.22 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าต่อหุน้เท่ากบั 17.30 บาท 

 

การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) 

การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุน้สามญัของ TBANK จะถูกต้องหรอืมมีูลค่าใกล้เคยีงความเป็นจรงินัน ขนึอยู่

กบัความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมตฐิานทใีชใ้นการประมาณการทางการเงนิ เช่น แผนการดําเนินธุรกจิและ

นโยบายการบรหิารงานในอนาคตภายใต้สภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ปัจจุบนั ดงันัน หากมเีหตุการณ์ทส่ีงผลใหเ้กดิ

การเปลยีนแปลงใดๆ อาท ิสภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิและนโยบายของรฐับาล อาจทําให้ประมาณ

การทกีําหนดขนึภายใต้สมมติฐานทีกล่าวมาขา้งต้นเปลียนแปลงไปอย่างมนีัยสําคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มูลค่า

ยุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBANK ทปีระเมนิไดเ้ปลยีนแปลงไปดว้ยเช่นกนั 

ดว้ยสาเหตุและปัจจยัต่างๆ ทอีาจเกดิการเปลยีนแปลงและอาจส่งผลกระทบกบัการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของ

หุน้สามญัของ TBANK ทปีรกึษาฯ จงึไดท้าํการวเิคราะหค์วามไวของการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญั เพอืศกึษา

ถงึผลกระทบโดยปัจจยัต่างๆ ทอีาจเกดิการเปลยีนแปลง โดยศกึษาและวเิคราะหก์ารเปลยีนแปลงของมูลค่ายุตธิรรมของ

หุน้สามญัจากการเปลยีนแปลงของปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) อตัราผลตอบแทนทผีูถ้อืหุน้คาดหวงั และ (2) อตัราการ

เติบโตของเงนิปันผลภายหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ ซงึสามารถสรุปผลการวเิคราะห์ความไวของการประเมนิ

มลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัดว้ยวธิส่ีวนลดเงนิปันผลตามกรณีต่างๆ ไดด้งันี 
หน่วย : ล้านบาท 

อตัราผลตอบแทนทีผู้ถือหุ้นคาดหวงั 

เพิม / (ลด) 

อตัราการเติบโตเงินปันผลหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ 

เพิม / (ลด) 

(0.50%) (0.25%) - 0.25% 0.50% 

(1.00%) 106,753.22 111,316.95 116,375.30 122,013.28 128,336.60 

(0.50%) 101,743.51 105,843.61 110,365.24 115,376.92 120,962.90 

- 97,181.35 100,881.86 104,944.22 109,424.23 114,389.79 

0.50% 93,009.47 96,363.34 100,029.87 104,054.92 108,493.79 

1.00% 89,179.97 92,231.31 95,554.45 99,187.39 103,175.57 
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หน่วย : บาท 

อตัราผลตอบแทนทีผู้ถือหุ้นคาดหวงั 

เพิม / (ลด) 

อตัราการเติบโตเงินปันผลหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ 

เพิม / (ลด) 

(0.50%) (0.25%) - 0.25% 0.50% 

(1.00%) 17.60 18.35 19.19 20.12 21.16 

(0.50%) 16.78 17.45 18.20 19.02 19.94 

- 16.02 16.63 17.30 18.04 18.86 

0.50% 15.34 15.89 16.49 17.16 17.89 

1.00% 14.70 15.21 15.76 16.35 17.01 

 
จากการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBANK โดย

การเปลยีนแปลงของ (1) อตัราผลตอบแทนทผีูถ้ือหุน้คาดหวงั และ (2) อตัราการเตบิโตของเงนิปันผลภายหลงัจากช่วง

ระยะเวลาประมาณการ จะไดมู้ลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBANK ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ระหว่าง 96,363.34 

ลา้นบาท ถงึ 115,376.92 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าต่อหุน้ระหว่าง 15.89 บาท ถงึ 19.02 บาท 
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5.2 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั  

5.2.1 วิธีมูลค่าทางบญัชี 

การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ TFUND ด้วยวธินีี จะพจิารณาจากมูลค่าสนิทรพัย์ของ TFUND 

หกัดว้ยภาระหนีสนิทางบญัชทีงัหมด โดยทปีรกึษาฯ อ้างองิขอ้มลูสนิทรพัยแ์ละหนีสนิของ TFUND จากงบการเงนิเฉพาะ

กจิการสําหรบังวดปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ซงึผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต

เลขท ี3734 บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั โดยมรีายละเอยีดการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TFUND ดงันี 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 หน่วย 

สินทรพัยร์วม 658.73 ล้านบาท 

หกั หนีสนิรวม 235.22 ล้านบาท 

หกั ส่วนของผูถ้อืหุน้ทไีม่มอํีานาจควบคุม - ลา้นบาท 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 423.51 ล้านบาท 

หาร จาํนวนหุน้สามญั 10,000,000 หุน้ 

มูลค่าหุ้นสามญั 42.35 บาทต่อหุ้น 

 

จากการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุ้นสามญัของ TFUND ดว้ยวธิมีลูค่าทางบญัช ีจะไดมู้ลค่ายุตธิรรมของหุ้น

สามญัของ TFUND ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 423.51 ล้านบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าต่อหุน้เทา่กบั 42.35 บาท 

อย่างไรกต็าม การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TFUND ดว้ยวธิมีลูค่าทางบญัช ีเป็นการแสดงมลูค่า

ทางบญัชขีอง TFUND ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง โดยไม่ไดค้ํานึงถงึผลการดาํเนินงานและแนวโน้มการเตบิโตของ TFUND 

ในอนาคต จงึอาจไม่สะทอ้นถงึความสามารถในการทํากําไรของ TFUND ในอนาคต ดงันันทปีรกึษาฯ จงึเหน็ว่าวธิมูีลค่า

ทางบญัชอีาจเป็นวธิทีไีม่เหมาะสมสาํหรบัการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TFUND 

 
5.2.2 วิธีปรบัปรงุมูลค่าทางบญัชี 

การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัด้วยวธิปีรบัปรุงมูลค่าหุ้นตามบญัช ีเป็นการนํามูลค่าตามบญัชีของ 

TFUND ตามงบแสดงฐานะการเงนิในงบการเงนิสําหรบังวดปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2560 ซึงผ่านการตรวจสอบโดย

นางสาวรตันา จาละ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี3734 บรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั มาปรบัปรุงเพอืใหส้ะทอ้นมูลค่า

ยุตธิรรมของสนิทรพัย ์หนีสนิ และรายการสําคญัต่างๆ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 โดยวธินีจีะสะทอ้นมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธิ

ของกิจการได้เป็นปัจจุบนัมากกว่าวิธีมูลค่าทางบญัช ีทําให้รายการตามงบการเงินสะท้อนถึงมูลค่าทแีท้จรงิและเป็น

ปัจจุบนัมากทสุีด  

อย่างไรกต็าม เนืองจากทปีรกึษาฯ ไม่ไดร้บัขอ้มลูเกยีวกบัรายงานประเมนิอสิระทมีกีารว่าจา้งผูป้ระเมนิอสิระมา

ทาํการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์เพอืใชใ้นวตัถุประสงคส์าธารณะ ทปีรกึษาฯ จงึไม่ไดท้ําการปรบัปรุงมลูค่าใดๆ 

ในงบการเงนิของ TFUND ดงันัน การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TFUND ดว้ยวธิปีรบัปรุงมลูค่าทางบญัช ี

จงึได้ผลลพัธ์เท่ากับวธิมีูลค่าทางบญัช ีซึงจะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ TFUND ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

เท่ากบั 423.51 ล้านบาท หรอืคดิเป็นมูลค่าต่อหุน้เท่ากบั 42.35 บาท 

ทงันี การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TFUND ดว้ยวธิปีรบัปรุงมูลค่าทางบญัช ีจะแสดงใหเ้หน็ถงึ

มูลค่าทางบญัชขีอง TFUND ซงึปรากฏตามงบการเงนิ โดยได้ปรบัปรุงรายการสําคญัต่างๆ ให้สะท้อนมูลค่าทแีทจ้รงิ ณ 

วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มากทสีุด อย่างไรกต็ามวธิปีรบัปรุงมลูค่าทางบญัชไีม่ไดค้าํนึงถงึผลการดําเนินงาน และแนวโน้ม

การเติบโตของ TFUND ในอนาคต จงึอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไรของ TFUND ในอนาคต ดงันันที

ปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธีมูลค่าทางบญัชอีาจเป็นวธิีทไีม่เหมาะสมสําหรบัการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ 

TFUND 
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5.2.3 วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนตลาด  

วธิเีปรยีบเทยีบอตัราส่วนตลาด เป็นวธิกีารประเมนิมูลค่าภายใต้สมมตฐิานว่าบรษิัททีประกอบธุรกิจคล้ายคลงึ

กนั ควรจะมอีตัราส่วนตลาดทใีกล้เคยีงกนั โดยอตัราส่วนตลาดนันสะท้อนถงึกลไกตลาดและมุมมองของนักลงทุนทมีตี่อ

บรษิทั ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง อย่างไรกต็าม บรษิทัทนํีามาเปรยีบเทยีบนัน ย่อมมคีวามแตกต่างกนั เช่น แหล่งทมีาของ

รายได ้ขนาดของกจิการ โครงสรา้งทางการเงนิ และนโยบายการบนัทกึบญัช ีเป็นตน้ ซึงเป็นขอ้จาํกดัของวธิเีปรยีบเทยีบ

อตัราส่วนตลาด  

ในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TFUND ด้วยวธิเีปรยีบเทยีบอตัราส่วนตลาด ทปีรกึษาฯ ได้ทํา

การประเมนิมลูค่าโดยใชอ้ตัราส่วนตลาด ดงันี 

1. อตัราส่วนราคาต่อกําไร (Price to Earnings Ratio : P/E) 

2. อตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัช ี(Price to Book Value Ratio : P/BV) 

 

ทปีรกึษาฯ ไดท้าํการพจิารณาบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทปีระกอบธุรกจิคล้ายคลงึกนักบั TFUND 

เพอืนําอตัราส่วนทางการเงนิของบรษิัทดงักล่าวมาประเมนิมูลค่าหุน้สามญัของ TFUND ซงึประกอบด้วยทุกบรษิัทซงึ

ประกอบธุรกจิบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ไดแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจํากดั(มหาชน) (MFC) 

ซงึ MFC ประกอบธุรกจิหลกัประเภทจดัการกองทุน โดย ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562 MFC มสีนิทรพัยร์วม 1,393.86 ลา้น

บาท และในงวด 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 MFC มรีายได้รวม 213.90 ล้านบาท และมกีําไรสุทธ ิ33.07 ล้าน

บาท  

 

อตัราส่วนราคาต่อกาํไร 

บริษทั หน่วย 
ณ วนัที  

6 สิงหาคม 2562 

ย้อนหลงัจากวนัที 6 สิงหาคม 2562 

1 เดอืน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

MFC เท่า 14.79x  14.52x  14.31x  13.88x  12.95x  12.49x  

ทีมา :  SETSMART 

 

อตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัชี 

บริษทั หน่วย 
ณ วนัที  

6 สิงหาคม 2562 

ย้อนหลงัจากวนัที 6 สิงหาคม 2562 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

MFC เท่า 1.86x  1.83x  1.82x  1.88x  1.85x  1.84x  

ทีมา :  SETSMART 

 

  



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

ส่วนท ี5 - หน้า 23 

5.4.4.1 วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาต่อกาํไร 

การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบ P/E จะนํากําไรสุทธขิอง TFUND ในงวด 12 เดอืน 

งวดใดงวดหนึง คูณกับ P/E ของบริษัททนํีามาเปรียบเทียบ ซึงการประเมินในครงันี ทีปรึกษาฯ เลือกใช้กําไรสุทธิ

ยอ้นหลงั 12 เดอืน สนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561  โดยอ้างองิจากงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปีสนิสุดวนัท ี31 

ธนัวาคม 2561 ซงึผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี3734 บรษิทั สาํนักงาน อวีาย 

จาํกดั โดยมรีายละเอยีดการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TFUND ดงันี 

 หน่วย 
ณ วนัที 6 

สิงหาคม 2562 

ยอ้นหลงัจากวนัที 6 สิงหาคม 2562 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

กาํไรสุทธิย้อนหลงั  

12 เดือน สินสุดวนัที  

31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท 654.58 

P/E เท่า 14.79x  14.52x  14.31x  13.88x  12.95x  12.49x  

มลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 9,681.19 9,504.78 9,369.74 9,087.01 8,478.43 8,177.17 

หาร จํานวนหุน้สามญั หุน้ 10,000,000 

มลูค่าหุ้นสามญั บาทต่อหุ้น 968.12 950.48 936.97 908.70 847.84 817.72 

 
จากการประเมนิดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบ P/E จะไดมู้ลค่ายุติธรรมของหุน้สามญัของ TFUND ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 

2561 ระหว่าง 8,177.17 ลา้นบาท ถงึ 9,681.19 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าต่อหุน้ระหว่าง 817.72 บาท ถงึ 968.12 บาท 

อย่างไรก็ตาม การประเมินยุติธรรมของหุ้นสามัญของ TFUND ด้วยวิธีเปรียบเทียบ P/E บริษัททีนํามา

เปรยีบเทยีบนัน ย่อมมคีวามแตกต่างกนั เช่น แหล่งทมีาของรายได ้ขนาดของกจิการ โครงสรา้งทางการเงนิ และนโยบาย

การบนัทกึบญัช ีเป็นตน้  

นอกจากนี วธิเีปรยีบเทยีบ P/E เป็นเพยีงการเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานในอดตี โดยนํา P/E ไปคูณกบักําไร

สุทธยิอ้นหลงั 12 เดอืน โดยไม่ได้คํานึงถึงผลการดําเนินงานและแนวโน้มการเตบิโตของ TFUND ในอนาคต จงึอาจไม่

สะทอ้นถงึความสามารถในการทาํกําไรของ TFUND ในอนาคต ดงันันทปีรกึษาฯ จงึเหน็ว่าวธิเีปรยีบเทยีบ P/E เหมาะสม

สาํหรบัการใชเ้ปรยีบเทยีบเท่านัน 
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5.4.4.2 วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัชี  

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัด้วยวิธีเปรียบเทียบ P/BV จะนํามูลค่าทางบัญชีของ TFUND ณ 

ช่วงเวลาใดเวลาหนึง คณูกบั P/BV ของบรษิทัทนํีามาเปรยีบเทยีบ ซงึการประเมนิในครงันี ทปีรกึษาฯ เลอืกใช้มลูค่าทาง

บญัช ีณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 โดยอ้างองิจากงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ซงึ

ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวรตันา จาละ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี3734 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยมี

รายละเอยีดการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TFUND ดงันี 

 หน่วย 
ณ วนัที 6 

สิงหาคม 2562 

ยอ้นหลงัจากวนัที 6 สิงหาคม 2562 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

มลูค่าทางบญัชี ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561  
ล้านบาท 423.51 

P/BV เท่า 1.86x  1.83x  1.82x  1.88x  1.85x  1.84x  

มลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 787.73 773.75 768.74 795.34 783.98 777.38 

หาร จํานวนหุน้สามญั หุน้ 10,000,000 

มลูค่าหุ้นสามญั บาทต่อหุ้น 78.77 77.38 76.87 79.53 78.40 77.74 

 
จากการประเมนิดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบ P/BV จะไดม้ลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TFUND ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 

2561 ระหว่าง 768.74 ล้านบาท ถงึ 795.34 ล้านบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าต่อหุน้ระหว่าง 76.87 บาท ถงึ 79.53 บาท 

อย่างไรก็ตาม การประเมินยุติธรรมของหุ้นสามัญของ TFUND ด้วยวิธีเปรียบเทียบ P/BV บริษัททีนํามา

เปรยีบเทยีบนัน ย่อมมคีวามแตกต่างกนั เช่น แหล่งทมีาของรายได ้ขนาดของกจิการ โครงสรา้งทางการเงนิ และนโยบาย

การบนัทกึบญัช ีเป็นตน้  

นอกจากนี วธิเีปรยีบเทยีบ P/BV เป็นเพยีงการเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานในอดตี โดยนํา P/BV ไปคูณกบั

มูลค่าทางบญัช ีณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 โดยไม่ไดค้าํนึงถงึผลการดาํเนินงานและแนวโน้มการเตบิโตของ TFUND ใน

อนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไรของ TFUND ในอนาคต ดังนันทีปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธี

เปรยีบเทยีบ P/BV เหมาะสมสาํหรบัการใชเ้ปรยีบเทยีบเท่านัน 

 

  



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

ส่วนท ี5 - หน้า 25 

5.2.4 วิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows Approach) 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหุ้นสามญัของ TFUND ด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด เป็นการประเมินมูลค่า

ยุตธิรรมของกจิการโดยคาํนึงถงึความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดในอนาคตของ TFUND โดยการคดิลดกระแสเงนิ

สดอิสระ (Free Cash Flow to Firm) ท ีTFUND คาดว่าจะได้รบัจากการจดัทําประมาณการทางการเงนิด้วยต้นทุนทาง

การเงนิถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของ TFUND เพอืหามลูค่าปัจจุบนัสุทธขิอง

มูลค่ากจิการของ TFUND ซงึทปีรกึษาฯ ไดเ้ลอืกใชป้ระมาณการทางการเงนิของ TFUND สําหรบัปี 2562 – 2566 หรอื

ในอนาคต 5 ปีขา้งหน้า โดยตงัอยู่บนพนืฐานว่าธุรกจิของ TFUND จะยงัคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนือง (Going Concern 

Basis) และไม่มกีารเปลยีนแปลงอย่างมนัียสาํคญัเกดิขนึ รวมทงัเป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ในปัจจุบนั 

 สาํหรบัการประมาณการในครงันี ทปีรกึษาฯ ไดอ้า้งองิสมมตฐิานจากงบการเงนิเฉพาะกจิการของ TFUND ในปี 

2559 - 2561 ซงึผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี3734 บรษิทั สํานักงาน อวีาย 

จาํกดั รวมถงึประมาณการจากฝ่ายบรหิารและแผนธุรกจิของ TFUND มาใชอ้า้งองิในการประมาณการสมมตฐิานเป็นหลกั 

นอกจากนียงัมกีารอ้างองิสมมตฐิานจากแหล่งขอ้มูลทางการเงนิอนืของ TFUND ด้วย เช่น ขอ้มูลงบทดลองในปี 2559 - 

2561 ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ฝ่ายบญัช ีทะเบยีนทรพัย์สนิ เป็นต้น โดยทปีรกึษาฯ ได้พจิารณาขอ้มูลข้างต้นร่วมกับ

ขอ้มลูภาวะของอุตสาหกรรม แผนการลงทุน แผนการดาํเนินงาน รวมถงึขอ้มลูทเีปิดเผยตามสาธารณะต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง 

เพอืนํามาใชก้ําหนดสมมตฐิานในการจดัทําประมาณการทางการเงนิและคํานวณหากระแสเงนิสดอิสระของ TFUND ใน

อนาคตเพอืนํามาใชใ้นการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของส่วนของผูถ้อืหุน้ของ TFUND ดว้ยวธิส่ีวนลดกระแสเงนิสด  

 ทงันี ทปีรกึษาฯ ไดท้ําการศกึษาและวเิคราะหถ์งึความน่าเชอืถอืและความสมเหตุสมผลของสมมตฐิานต่างๆ ที

ไดร้บัจาก TFUND และปรบัปรุงสมมตฐิานบางรายการใหเ้ป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) อย่างไร

กต็าม ประมาณการทางการเงนิทงัหมดนีจดัทําขนึภายใต้สมมตฐิานว่าจะไม่มกีารเปลยีนแปลงใดๆ ทมีนัียสําคญัต่อการ

ดําเนินธุรกจิของ TFUND นอกจากนีในกรณีทมีเีหตุการณ์ใดๆ ทอีาจส่งผลกระทบอย่างมนัียสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจ

ของ TFUND อาจส่งผลให้การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของ TFUND เปลยีนแปลงไปด้วยเช่นเดยีวกัน โดยการประเมนิ

มลูค่ายุตธิรรมของ TFUND มรีายละเอยีดดงันี  

โดยสามารถสรุปสมมตฐิานทสีาํคญัทใีชใ้นการประเมนิมลูค่าได ้ดงันี 

 

5.2.4.1 สมมติฐานสาํคญัในการประมาณการรายได้ดอกเบีย 

1. พอรท์โฟลิโอสินทรพัยภ์ายใต้การจดัการ (Assets Under Management : AUM) 

พอร์ทโฟลโิอสนิทรพัย์ของ TFUND ประกอบไปดว้ย 3 ประเภทหลกั โดยมรีายละเอยีดสําหรบัสนิทรพัย์

แต่ละประเภท ดงันี  

1.1 กองทุนรวม (Mutual Fund) 

ปัจจบุนั TFUND มกีารใหบ้รกิารจดัการกองทุนรวมหลายประเภท โดยมรีายละเอยีด ดงันี 

– กองทุนรวมหุ้น (Equity / Equity Mixed) เป็นกองทุนทีเน้นการลงทุนในหุ้นโดยเฉพาะ โดย

อาจมีการผสมระหว่างหุ้นและหลกัทรพัย์ประเภทอืน เช่น พนัธบตัร โดยแต่ละกองทุนอาจมี

นโยบายการลงทุนแตกต่างกันไป เพือเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินทเีข้าถึงผู้ลงทุนตามความ

ต้องการลงทุนได้อย่างหลากหลาย ทงันี ในช่วงปี 2560 และ 2561 TFUND มอีตัราการเติบโต

ของ AUM ประเภทนีค่อนขา้งสูงทรีะดบัร้อยละ 53.45 และร้อยละ 89.85 ตามลําดบั โดยฝ่าย

จดัการของ TFUND คาดว่า AUM ของกองทุนรวมประเภทนีน่าจะเตบิโตในอตัราทคี่อนขา้งสูง

อย่างต่อเนืองจากพฤติกรรมของประชาชนทมีีความสนใจลงทุนในหุ้นมากขนึ รวมถึงผลการ

ดําเนินงานทีทีดีของ TFUND ในช่วงทีผ่านมา อย่างไรก็ตาม ทีปรึกษาฯ ได้พิจารณาการ

ประมาณการการเติบโตของ AUM ในอนาคตด้วยความระมดัระวงักว่าประมาณการของฝ่าย
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จดัการของ TFUND โดยกําหนดให ้AUM ในปี 2562 เติบโตรอ้ยละ 10.00 จากปีก่อนหน้า และ

เตบิโตรอ้ยละ 5.00 ต่อปีภายหลงัจากปี 2562 ตลอดการประมาณการ 

– กองทุนรวมตราสารหนีประเภทกาํหนดระยะเวลา (Fixed-term Fund) เป็นกองทุนทลีงทุน

ในตราสารหนีแบบทมีกีําหนดระยะเวลาไถ่ถอน โดยผู้ลงทุนจะได้รบัผลตอบแทนนับจากวนัจด

ทะเบยีนกองทุนจนถงึวนัรบัซือคนืหน่วยลงทุน และผูล้งทุนไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนก่อน

ครบกําหนดเวลาได้ ทงันี ทผี่านมา AUM ของกองทุนรวมประเภทนีเตบิโตลดลงร้อยละ 25.50 

และรอ้ยละ 14.56 ในปี 2560 และปี 2561 ตามลําดบั โดยฝ่ายจดัการคาดว่า AUM ของกองทุน

รวมดงักล่าวจะกลบัมาเตบิโตประมาณรอ้ยละ 7.00 ต่อปีตลอดการประมาณการ อย่างไรกต็าม ที

ปรึกษาฯ พิจารณาประมาณการว่า AUM จะมีการเติบโตประมาณร้อยละ 7.00 ในปี 2562 

เนืองจากมีฐาน AUM ทีค่อนข้างตําในปีก่อนหน้า ทําให้มีโอกาสเติบโตได้ตามทีฝ่ายจัดการ

คาดการณ์ และกําหนดใหอ้ตัราการเติบโตของ AUM ภายหลงัจากปี 2562 ไม่มกีารเตบิโตตลอด

การประมาณการ เพอืใหก้ารประมาณการเป็นไปอย่างระมดัระวงั 

– กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) เป็นกองทุนทมีีนโยบายลงทุนในเงนิฝากและ

ตราสารหนีต่างๆ ทมีีการกําหนดชําระเงนิต้นเมอืทวงถาม หรอืมอีายุคงเหลอืไม่เกิน 1 ปี โดย

เป็นกองทุนทลีงทุนในสนิทรพัย์ทมีคีวามเสยีงตํา เน้นกลุ่มลูกคา้ทตี้องการลงทุนระยะสนัและไม่

ต้องการรบัความเสยีง ทงันี ทผี่านมา AUM ของกองทุนรวมประเภทนีเพมิขนึรอ้ยละ 24.93 และ

ลดลงเล็กน้อยทีร้อยละ 0.38 ในปี 2560 และปี 2561 ตามลําดบั โดยฝ่ายจดัการคาดว่า AUM 

ของกองทุนรวมดงักล่าวน่าจะเตบิโตลดลงค่อนขา้งมากในปี 2562 ทอีตัรารอ้ยละ 24.00 เนืองจาก

คาดว่าเมด็เงนิน่าจะไหลเขา้ไปลงทุนในกองทุนรวมประเภททมีหุีน้เพมิขนึจากการทตีลาดหุน้เรมิ

มีการปรบัตัวดีขนึจากปัจจยับวกด้านความมนัคงทางการเมือง และคาดว่า AUM ภายหลงัปี 

2562 จะเตบิโตประมาณปีละรอ้ยละ 3.00 ตลอดการประมาณการ โดยทปีรกึษาฯ อ้างองิประมาณ

การ AUM สําหรบักองทุนรวมประเภทนีตามฝ่ายจดัการ เนืองจากเห็นว่ามคีวามสมเหตุสมผล 

และค่อนขา้งเป็นการประมาณการทมีคีวามระมดัระวงั 

– กองทุนรวมทองคํา (Gold) เป็นกองทุนรวมทีลงทุนในทองคําหรือลงทุนในกองทุนรวมใน

ต่างประเทศทมีกีารลงทุนในทองคําแท่งจรงิ ทงันี กองทุนรวมทองคําเป็นกองทุนรวมทมี ีAUM 

ค่อนข้างน้อยเมอืเทียบกับสินทรพัย์ประเภทอืน และได้รบัความนิยมน้อยลงในช่วงทีผ่านมา 

แม้ว่าในปี 2560 จะมกีารเติบโตของ AUM ทรี้อยละ 6.54 แต่ก็เติบโตลดลงร้อยละ 15.36 ในปี 

2561 ทังนี ฝ่ายจัดการคาดว่าในปี 2562 AUM จะปรับลดลงร้อยละ 28.66 ก่อนทีจะมีการ

ประมาณการปรบัขนึเลก็น้อยในปี 2563 – 2564 จากฐานของ AUM ทตีําในช่วงปีก่อนหน้า และ

ประมาณการใหเ้ตบิโตลดลงประมาณรอ้ยละ 9.00 ภายหลงัปี 2564 อย่างไรกต็าม ทปีรกึษาฯ ได้

ยดึการประมาณการในปี 2562 ตามฝ่ายจดัการ และกําหนดให ้AUM เตบิโตลดลงรอ้ยละ 10.00 

ต่อปีภายหลงัปี 2562 เนืองจากพจิารณาเหน็ว่าความนิยมในการลงทุนของกองทุนรวมประเภทนี

ลดลงอย่างต่อเนือง โดยผู้ลงทุนมีแนวคดิเกียวกับการลงทุนในทองคําเพอืป้องกันความเสยีง

ลดลงจากความผนัผวนของราคาทองคําในช่วงอดตีทผี่านมา และการประมาณการดงักล่าวยงั

เป็นไปดว้ยความระมดัระวงัในดา้นการเตบิโตของรายไดใ้นภาพรวม 

– กองทุนรวมเพือการเกษียณอายุ (LTF/RMF) เป็นกองทุนรวมทเีน้นการลงทุนในทงัตราสารหนี

และตราสารทุน โดยมวีตัถุประสงค์ใหผู้ล้งทุนลงทุนระยะยาวเพอืการเกษียณอายุ โดยมผี่านมา

กองทุนรวมประเภทนีได้รบัความนิยมจากผู้ลงทุนค่อนขา้งมากเนืองจากได้รบัการส่งเสรมิจาก

ภาครฐัและหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง รวมถงึไดส้ทิธปิระโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษี ทงันี ในช่วงปี 
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2560 และ 2561 TFUND มอีตัราการเติบโตของ AUM ประเภทนีค่อนสูงทรีะดบัร้อยละ 22.48 

และรอ้ยละ 13.37 ตามลําดบั โดยฝ่ายจดัการของ TFUND คาดว่า AUM ของกองทุนรวมประเภท

นีน่าจะเติบโตในอตัราทคี่อนขา้งสูงถึงร้อยละ 14.00 ต่อปี อย่างไรก็ตามทปีรกึษาฯ ได้ปรบัลด

ประมาณการลงจากความเสยีงท ีLTF จะไม่ได้รบัการต่ออายุการลดหย่อนภาษีในปี 2563 เป็น

ต้นไป โดยกําหนดให้ AUM ในปี 2562 เตบิโตร้อยละ 10.00 และลดลงรอ้ยละ 20.00 ในปี 2563 

จากผลกระทบของมาตรการดังกล่าว จากนัน จึงกําหนดให้ AUM เติบโตปีละร้อยละ 5.00 

ภายหลงัปี 2563 ตลอดการประมาณการ เนืองจากมองว่ากองทุนรวมประเภทนียงัอยู่ในความ

สนใจของผูล้งทุน เนืองจาก RMF ยงัคงไดร้บัการส่งเสรมิดา้นมาตรการภาษจีากภาครฐั 

– กองทุนรวมต่างประเทศ (FIF) เป็นกองทุนรวมทีลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนีใน

ต่างประเทศ โดยไดร้บัความนิยมโดยผูล้งทุนพอสมควร แต่ไมเ่ท่ากบักองทุนรวมประเภทหุน้หรอื

เพอืการเกษยีณอายุ เนืองจากผูล้งทุนอาจไม่คุน้เคยกบัสนิทรพัยใ์นตา่งประเทศเทา่กบัในประเทศ 

ทําใหท้ผี่านมาในปี 2560 และปี 2561 กองทุนรวมประเภทนี ไม่ไดม้กีารเปลยีนแปลงของ AUM 

อย่างมนีัยสําคญั โดยเพมิขนึร้อยละ 1.46 และลดลงรอ้ยละ 1.28 ตามลําดบั ทปีรกึษาฯ จงึมไิด้

กําหนดให ้AUM มกีารเตบิโตตลอดการประมาณการ 

– กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์(Property) เป็นกองทุนรวมทลีงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รือลงทุน

ในกองทุนทลีงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ ทงันี กองทุนรวมประเภทนีเป็นกองทุนทมี ีAUM น้อยทสุีด

รองจากกองทุนรวมประเภททองคํา เนืองจากไม่ค่อยไดร้บัความนิยมในผูล้งทุนเท่ากบัสนิทรพัย์

ประเภทอนืๆ โดยในปี 2560 และ 2561 เตบิโตลดลงรอ้ยละ 20.11 และรอ้ยละ 11.11 ตามลําดบั 

โดยฝ่ายจดัการพจิารณาเหน็ว่า AUM ของกองทุนรวมประเภทนีค่อนขา้งตํา จงึประมาณการให้ 

AUM ในภาพรวมมกีารเตบิโตขนึเลก็น้อยตลอดการประมาณการ อย่างไรกต็าม ทปีรกึษาฯ ได้

พจิารณากําหนดให ้AUM ลดลงร้อยละ 3.00 ต่อปีตลอดการประมาณการ เนืองจากแมว้่า AUM 

จะมฐีานทตีํา แต่กม็ไิดม้กีารเตบิโตขนึในอดตี และกม็ไิดม้แีนวโน้มทจีะเตบิโตขนึอยา่งมนีัยสาํคญั

ในอนาคต 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

กองทุนรวมหุ้น ล้านบาท 53,096.15 55,750.96 58,538.51 61,465.43 64,538.71 

-- อตัราการเตบิโต รอ้ยละ 10.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 

กองทุนรวมตราสารหนีประเภท

กาํหนดระยะเวลา 

ล้านบาท 42,881.71 42,881.71 42,881.71 42,881.71 42,881.71 

-- อตัราการเตบิโต รอ้ยละ 7.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

กองทุนรวมตลาดเงิน ล้านบาท 61,758.70 63,611.46 65,519.80 67,485.40 69,509.96 

-- อตัราการเตบิโต รอ้ยละ (24.00%) 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 

กองทุนรวมทองคาํ ล้านบาท 1,519.82 1,367.84 1,231.06 1,107.95 997.16 

-- อตัราการเตบิโต รอ้ยละ (28.66%) (10.00%) (10.00%) (10.00%) (10.00%) 

กองทุนรวมเพือการเกษียณอายุ ล้านบาท 22,316.29 17,853.03 18,745.68 19,682.97 20,667.11 

-- อตัราการเตบิโต รอ้ยละ 10.00% (20.00%) 5.00% 5.00% 5.00% 

กองทุนรวมต่างประเทศ ล้านบาท 10,469.12 10,469.12 10,469.12 10,469.12 10,469.12 

-- อตัราการเตบิโต รอ้ยละ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์ ล้านบาท 2,855.77 2,770.09 2,686.99 2,606.38 2,528.19 

-- อตัราการเตบิโต รอ้ยละ (3.00%) (3.00%) (3.00%) (3.00%) (3.00%) 

กองทุนรวมภายใต้การจดัการรวม ล้านบาท 194,897.56 194,704.22 200,072.87 205,698.96 211,591.95 
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1.2 กองทุนสํารองเลยีงชพี (Provident Fund) 

กองทุนสํารองเลยีงชพีกองทุนทนีายจา้งและ ลูกจา้งร่วมกนัจดัตงัขนึดว้ยความสมคัรใจ เพอืใหลู้กจา้ง

มีเงนิออมไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ โดย TFUND จะรบับรหิารจดัการเงนิภายใต้กองทุนดงักล่าวใหก้บันายจา้ง โดยมกีาร

กําหนดนโยบายดา้นการลงทุนตามความเหมาะสม และรบัค่าตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมในการบรหิารจดัการ โดย AUM 

ของกองทุนสํารองเลยีงชพีเตบิโตอย่างต่อเนืองในปี 2560 – 2561 ทรีอ้ยละ 10.08 และรอ้ยละ 8.58 ตามลําดบั โดยฝ่าย

จดัการคาดว่า AUM จะเตบิโตเฉลยีตลอดการประมาณการกว่าปีละรอ้ยละ 10.00 โดยทปีรกึษาฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่ามี

ความเป็นไปไดต้ามอตัราการเติบโตในอดตี รวมถงึแนวโน้มของการเตบิโตของ AUM ประเภทดงักล่าวในอนาคตตราบ

เท่าทนีโยบายกองทุนสํารองเลยีงชพีของบรษิัทต่างๆ ยงัคงอยู่ โดยกําหนดให ้AUM เตบิโตรอ้ยละ 8.00 ในปี 2562 และ

เตบิโตรอ้ยละ 10.00 ต่อปีภายหลงัปี 2562 ตลอดการประมาณการ 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

กองทุนสาํรองเลียงชีพ ล้านบาท       16,996.86        18,696.54        20,566.20        22,622.82        24,885.10  

-- อตัราการเตบิโต รอ้ยละ 8.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 

  

1.3 กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

กองทุนส่วนบุคคลเป็นการบรหิารจดัการเงนิลงทุนส่วนบุคคลให้เป็นไปตามเป้าหมายของผู้ลงทุน 

โดยส่วนใหญ่แลว้ลูกคา้กองทุนส่วนบุคคลจะเป็นผูท้มีฐีานะด ี(High net worth) ทมีสีภาพคล่องส่วนเกนิและต้องการสรา้ง

ผลตอบแทนเพมิเติมจากสภาพคล่องดงักล่าว ปัจจุบนั กองทุนส่วนบุคคลเป็นกลุ่มทีมีการเติบโตค่อนขา้งสูงในตลาด 

แม้ว่าในปี 2560 จะมกีารเตบิโตสําหรบั TFUND ลดลงร้อยละ 35.08 แต่ก็มกีารเตบิโตเพมิขนึร้อยละ 36.20 ในปี 2561 

โดยในภาพรวมแล้วกลุ่มกองทุนส่วนบุคคลยงัมศีกัยภาพในการเตบิโตเพมิขนึอกีในอนาคต โดยฝ่ายจดัการคาดว่า AUM 

จะเตบิโตเฉลยีตลอดการประมาณการกว่าปีละรอ้ยละ 13.00 โดยทปีรกึษาฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่ามคีวามเป็นไปได้ตาม

แนวโน้มของการใชบ้รกิารทางการเงนิประเภทนีเพมิขนึอย่างต่อเนืองในอุตสาหกรรม โดยกําหนดให ้AUM เตบิโตรอ้ยละ 

15.00 ในปี 2562 และรอ้ยละ 10.00 ต่อปีภายหลงัปี 2562 ตลอดการประมาณการ 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

กองทุนส่วนบุคคล ล้านบาท       14,921.13        16,413.24        18,054.56        19,860.02        21,846.02  

-- อตัราการเตบิโต รอ้ยละ 15.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 

 

2. อตัราค่าธรรมเนียมบริหารจดัการ (Management Fee) 

ทีปรึกษาฯ ประมาณการอัตรารายได้ดอกเบียเฉลียของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยอ้างอิงจากการ

ประมาณการของฝ่ายจดัการ และข้อมูลในอดีต โดยทปีรกึษาฯ พจิารณาขอ้มูลเฉลยีย้อนหลงัของอตัราดอกเบยีแต่ละ

ประเภทประกอบ โดยมรีายละเอยีด ดงันี 

2.1 กองทุนรวม (Mutual Fund) 

– กองทุนรวมหุ้น โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการตามการประมาณทรีอ้ยละ 1.32 ซงึตํากว่าค่าเฉลยี

ยอ้นหลงัในปี 2559 – 2561 ซงึเท่ากบัรอ้ยละ 1.40 โดยมคี่าระหว่างรอ้ยละ 1.33 ถงึรอ้ยละ 1.51 

ทงันี การประมาณการดงักล่าวทําเพอืความระมดัระวงั เนืองจากในอนาคตอาจมกีารแข่งขนัดา้น

ค่าธรรมเนียมระหว่างบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนเพมิขนึ 

– กองทุนรวมตราสารหนีประเภทกําหนดระยะเวลา โดยทปีรึกษาฯ ประมาณการทรี้อยละ 

0.23 ซึงสูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลงัในปี 2559 – 2561 ซึงเท่ากับร้อยละ 0.21 เล็กน้อย โดยมีค่า

ระหว่างร้อยละ 0.16 ถึงร้อยละ 0.24 ทงันี คาดว่าอตัราค่าธรรมเนียมน่าจะไม่แตกต่างจากปี 

2561 ทรีอ้ยละ 0.24 อย่างมนัียสําคญั 
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– กองทุนรวมตลาดเงิน โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการทรีอ้ยละ 0.30 ซงึสูงกว่าค่าเฉลยียอ้นหลงั

ในปี 2559 – 2561 ซงึเท่ากบัรอ้ยละ 0.29 เลก็น้อย โดยมคี่าระหว่างรอ้ยละ 0.27 ถงึรอ้ยละ 0.30 

ทงันี คาดว่าอตัราค่าธรรมเนียมน่าจะไม่แตกต่างจากปี 2561 ทรีอ้ยละ 0.30 อย่างมนัียสําคญั 

– กองทุนรวมทองคาํ โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการทรีอ้ยละ 0.55 ซงึสูงกว่าค่าเฉลยียอ้นหลงัในปี 

2559 – 2561 ซงึเท่ากบัรอ้ยละ 0.54 เล็กน้อย โดยมคี่าระหว่างรอ้ยละ 0.54 ถงึรอ้ยละ 0.55 ทงันี 

คาดว่าอตัราค่าธรรมเนียมน่าจะไม่แตกต่างจากปี 2561 ทรีอ้ยละ 0.55 อย่างมนีัยสาํคญั 

– กองทุนรวมเพือการเกษียณอาย ุโดยทปีรกึษาฯ ประมาณการทรีอ้ยละ 1.21 ซงึสงูกว่าค่าเฉลยี

ย้อนหลงัในปี 2559 – 2561 ซึงเท่ากบัร้อยละ 1.17 เล็กน้อย โดยมคี่าระหว่างร้อยละ 1.13 ถึง

รอ้ยละ 1.21 ทงันี คาดว่าอตัราค่าธรรมเนียมน่าจะไม่แตกต่างจากปี 2561 ทรีอ้ยละ 1.21 อย่างมี

นัยสาํคญั 

– กองทุนรวมต่างประเทศ โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการตามการประมาณทรี้อยละ 0.58 ซงึตํา

กว่าค่าเฉลยียอ้นหลงัในปี 2559 – 2561 ซงึเท่ากบัรอ้ยละ 0.60 โดยมคี่าระหว่างรอ้ยละ 0.58 ถงึ

ร้อยละ 0.60 ทงันี การประมาณการดงักล่าวลดลงตํากว่าค่าเฉลีย และอตัราค่าธรรมเนียมในปี 

2561 ทรีอ้ยละ 0.60 เลก็น้อย เนืองจากฝ่ายจดัการพจิารณาว่าแนวโน้มค่าธรรมเนียมอาจมกีาร

ปรบัลดลง เพอืจงูใจผูล้งทุน อกีทงัยงัเป็นการประมาณการดว้ยความระมดัระวงั 

– กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการตามการประมาณทรีอ้ยละ 0.94 ซงึ

ตํากว่าค่าเฉลยียอ้นหลงัในปี 2559 – 2561 ซงึเท่ากบัรอ้ยละ 1.09 โดยมคี่าระหว่างรอ้ยละ 1.05 

ถงึรอ้ยละ 1.11 ทงันี การประมาณการดงักล่าวลดลงตํากว่าค่าเฉลยี และอตัราค่าธรรมเนียมในปี 

2561 ทรีอ้ยละ 1.11 เลก็น้อย เนืองจากฝ่ายจดัการพจิารณาว่าแนวโน้มค่าธรรมเนียมอาจมกีาร

ปรบัลดลง เพอืจงูใจผูล้งทุน อกีทงัยงัเป็นการประมาณการดว้ยความระมดัระวงั 

  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

กองทุนรวมหุ้น ร้อยละ 1.32% 1.32% 1.32% 1.32% 1.32% 

กองทุนรวมตราสารหนีประเภท

กาํหนดระยะเวลา 

ร้อยละ 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% 

กองทุนรวมตลาดเงิน ร้อยละ 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 

กองทุนรวมทองคาํ ร้อยละ 0.55% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 

กองทุนรวมเพือการเกษียณอายุ ร้อยละ 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 

กองทุนรวมต่างประเทศ ร้อยละ 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์ ร้อยละ 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 

 

2.2 กองทุนสํารองเลยีงชพี (Provident Fund) 

ทปีรกึษาฯ กําหนดใหอ้ตัราค่าธรรมเนียมบรหิารจดัการสําหรบักองทุนสํารองเลยีงชพีเท่ากบัรอ้ยละ 

0.09 ซงึเท่ากบัค่าเฉลยียอ้นหลงัในปี 2559 – 2561 โดยมคี่าระหว่างรอ้ยละ 0.07 ถึงรอ้ยละ 0.11  

 

2.3 กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

ทปีรกึษาฯ กําหนดใหอ้ตัราค่าธรรมเนียมบรหิารจดัการสําหรบักองทุนส่วนบุคคลในปี 2562 เท่ากบั

รอ้ยละ 0.17 เท่ากบัค่าธรรมเนียมดงักล่าวในปี 2561 โดยมคี่าสูงกว่าค่าเฉลยียอ้นหลงัในปี 2559 – 2561 ทรีอ้ยละ 0.16 

เลก็น้อย ทงันี คาดว่าอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวในปี 2562 จะไม่เปลยีนแปลงจากปี 2561 อย่างมนีัยสําคญั อย่างไรก็ด ี

ทปีรกึษาฯ กําหนดใหอ้ตัราค่าธรรมเนียมในปี 2563 เป็นตน้ไปเทา่กบัรอ้ยละ 0.30 ตามนโยบายของฝ่ายจดัการ 
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3. รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการ 

ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการจากอตัราค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ

สาํหรบัสนิทรพัยแ์ต่ละประเภทคณูกบั AUM เฉลยีแต่ละประเภทในแต่ละปี โดยมรีายละเอยีดการประมาณการ ดงันี 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

กองทุนรวม       

กองทุนรวมหุน้ ลา้นบาท 668.35 717.68 753.56 791.24 830.80 

กองทุนรวมตราสารหนีประเภท

กาํหนดระยะเวลา 

ลา้นบาท 95.40 98.63 98.63 98.63 98.63 

กองทุนรวมตลาดเงนิ ลา้นบาท 214.53 188.06 193.70 199.51 205.49 

กองทุนรวมทองคาํ ลา้นบาท 10.04 8.05 7.22 6.51 5.86 

กองทุนรวมเพอืการเกษียณอายุ ลา้นบาท 258.13 243.38 221.75 232.83 244.47 

กองทุนรวมต่างประเทศ ลา้นบาท 60.72 60.72 60.72 60.72 60.72 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ลา้นบาท 27.26 26.44 25.65 24.88 24.13 

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมกองทุนรวม ล้านบาท 1,334.43 1,342.95 1,361.22 1,414.31 1,470.11 

รายได้ค่าธรรมเนียมกองทุนสํารอง

เลยีงชพี 

ลา้นบาท 15.00 16.36 18.00 19.79 21.77 

รายได้ค่าธรรมเนียมกองทุนส่วน

บคุคล 

ลา้นบาท 23.41 47.00 51.70 56.87 62.56 

ร า ย ไ ด้ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม บ ริ ห า ร

จดัการรวม 

ล้านบาท 1,372.84 1,406.31 1,430.92 1,490.98 1,554.44 

 
5.2.4.2 รายได้อืน 

1. รายได้ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)   

รายได้ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเป็นรายได้ซึงเก็บจากผู้ลงทุนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมจากการ

ใหบ้รกิารจดัการกองทุน โดยค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นรายไดท้ ีTFUND เรยีกเกบ็จากภาระทตีอ้งดแูลรายชอืผูถ้อืหน่วย

ลงทุน ให้เกดิความถูกต้องครบถ้วนเมอืเกิดการซอืขายหน่วยลงทุน โดยทปีรกึษาฯ กําหนดใหร้ายไดค้่าธรรมเนียมนาย

ทะเบยีนเท่ากบัร้อยละ 17.60 ของรายไดค้่าธรรมเนียมบรหิารจดัการรวม ซึงเท่ากบัค่าเฉลยียอ้นหลงัในปี 2559 – 2561 

โดยมคี่าระหว่างร้อยละ 17.19 ถงึรอ้ยละ 18.39  
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

รายไดค่้าธรรมเนียมนายทะเบียน ล้านบาท            241.62             247.51             251.84             262.41             273.58  

-- อ ัตราการต่อรายได้ค่าธรรมเนียม

บรหิารจดัการรวม 

รอ้ยละ 17.60% 17.60% 17.60% 17.60% 17.60% 

 
2. รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเข้ากองทุนและค่าธรรมเนียมอืน (Front and Back-end fee) 

ทปีรกึษาฯ กําหนดให้รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้กองทุนและค่าธรรมเนียมอืนเท่ากบัร้อยละ 10.50 ของ

รายได้ค่าธรรมเนียมบรหิารจดัการรวม ซงึเท่ากบัค่าเฉลยียอ้นหลงัในปี 2559 – 2561 โดยมคี่าระหว่างรอ้ยละ 8.65 ถึง

รอ้ยละ 12.97 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ากองทุนและ

ค่าธรรมเนียมอืน 

ล้านบาท            144.19             147.71             150.29             156.60             163.26  

-- อ ัตราการต่อรายได้ค่าธรรมเนียม

บรหิารจดัการรวม 

รอ้ยละ 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 
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3. รายได้อืนๆ 

ทปีรกึษาฯ กําหนดให้รายได้อนืๆ เท่ากบัร้อยละ 0.18 ของรายได้ค่าธรรมเนียมบรหิารจดัการรวม และ

รายได้อนืทเีป็นรายไดด้ําเนินงานรวม ไดแ้ก่ รายไดค้่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และรายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้กองทุน

และค่าธรรมเนียม (รวมเรยีกว่า รายไดด้าํเนินงานรวม) เท่ากบัอตัราดงักล่าวในปี 2561 ซงึตํากว่าค่าเฉลยียอ้นหลงัในปี 

2559 – 2561 ทรีอ้ยละ 0.28 โดยมคี่าระหว่างรอ้ยละ 0.18 ถงึรอ้ยละ 0.45 ทงันี ทปีรกึษาฯ มไิด้ทําการประมาณการราย

กําไรและผลตอบแทนจากเครอืงมอืทางการเงนิตลอดการประมาณการ ซึงในปี 2559 – 2561 TFUND มรีายไดด้งักล่าว

อยู่ทรีะหว่าง 5.00 – 6.00 ลา้นบาท เพอืความระมดัระวงัในการประมาณการ 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

รายไดอื้นๆ ล้านบาท                3.14                 3.22                 3.27                 3.41                 3.55  

-- อตัราการต่อรายไดด้าํเนินงานรวม รอ้ยละ 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 

 
5.2.4.3 สมมติฐานสาํคญัในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 

ทปีรกึษาฯ มสีมมตฐิานในการประมาณการค่าใชจ้่ายในการใหบ้รกิาร ดงันี 

– ค่าใช้จ่ายทางตรงเกยีวกบัค่าธรรมเนียมแรกเขา้กองทุนและค่าธรรมเนียมอืน โดยทปีรกึษาฯ กําหนดให้

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวคดิเป็นร้อยละ 110.59 ของรายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้กองทุนและค่าธรรมเนียมอืนตาม

ค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ซงึมค่ีาอยู่ระหว่างรอ้ยละ 109.48 ถงึรอ้ยละ 112.08  

– ค่าใชจ่้ายในการบรหิารจดัการกองทุน (On-going fee) โดยทปีรกึษาฯ กําหนดใหค้่าใชจ้่ายดงักล่าวคดิเป็น

รอ้ยละ 32.38 ของรายไดค้่าธรรมเนียมบรหิารจดัการรวมตามค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ซงึมี

ค่าอยู่ระหว่างรอ้ยละ 28.71 ถงึรอ้ยละ 36.10 

– ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank charge) เป็นค่าธรรมเนียมทกีองทุนต้องชําระให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ อนั

เกิดจากกิจกรรมการให้บรกิารจดัการกองทุน โดยทปีรกึษาฯ กําหนดให้ค่าใช้จ่ายดงักล่าวคดิเป็นร้อยละ 

0.15 ของรายไดด้าํเนินงานรวมตามค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ซงึมค่ีาอยู่ระหว่างรอ้ยละ 0.13 

ถงึรอ้ยละ 0.18 

– ค่าใช้จ่ายในการใหบ้ริการอนื โดยทปีรกึษาฯ กําหนดให้ค่าใชจ้่ายดังกล่าวคดิเป็นร้อยละ 1.16 ของรายได้

ดาํเนินงานรวมตามค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ซงึมค่ีาอยู่ระหว่างรอ้ยละ 0.96 ถงึรอ้ยละ 1.34 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ท า ง ต ร ง เ กี ย ว กั บ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ากองทุนและ

ค่าธรรมเนียมอนื 

ลา้นบาท 159.47 163.35 166.21 173.19 180.56 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการกองทุน ลา้นบาท 444.52 455.36 463.32 482.77 503.32 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ลา้นบาท 2.67 2.73 2.78 2.90 3.02 

ค่าใช้จ่ายในการใหบ้รกิารอนื ลา้นบาท 20.39 20.88 21.25 22.14 23.08 

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการรวม ล้านบาท 627.04 642.33 653.57 681.00 709.98 

 

5.2.4.4 สมมติฐานสาํคญัในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

ทปีรกึษาฯ มสีมมตฐิานในการประมาณการค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน ดงันี 

– ค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร โดยทปีรกึษาฯ กําหนดใหจ้าํนวนพนักงานของ TFUND มแีนวโน้มเตบิโตขนึรอ้ยละ 

10.00 ในปี 2562 และเติบโตร้อยละ 7.00 ต่อปีภายหลงัปี 2562 ตลอดการประมาณการ ซึงเป็นไปตามที

ฝ่ายจดัการประมาณการ โดยทปีรกึษาฯ พจิารณาแลว้ว่ามคีวามสมเหตุสมผลตามแผนการปรบัขนึเงนิเดอืน

และบุคลากรของ TFUND 
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– ค่าตอบแทนกรรมการ โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.10 ของรายได้

ดาํเนินงานรวมตามค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ซงึมค่ีาอยู่ระหว่างรอ้ยละ 0.06 ถงึรอ้ยละ 0.13 

– ค่าเช่าสินทรัพย์และค่าอุปกรณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็นค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ซึงทีปรึกษาฯ 

กําหนดให้มีการเติบโตร้อยละ 3.00 ต่อปี ตามการประมาณการของฝ่ายจดัการ ซึงใกล้เคยีงกบัอตัราการ

เตบิโตของค่าเช่าทวัไป  

– ภาษีและอากร  โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการค่าใชจ้่ายดงักล่าวคดิเป็นร้อยละ 0.02 ของรายได้ดําเนินงาน

รวมตามค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ซงึมคี่าอยู่ระหว่างรอ้ยละ 0.01 ถึงรอ้ยละ 0.02 

– ค่าใช้จ่ายกจิกรรมส่งเสรมิการขาย โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายดงักล่าวคดิเป็นร้อยละ 1.74 ถึง

ร้อยละ 1.82 ของรายได้ดําเนินงานรวมตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขายของฝ่ายจดัการ โดยมอีตัรา

ส่วนสูงกว่าค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ทรีอ้ยละ 1.05 โดยมคี่าอยู่ระหว่างรอ้ยละ 0.90 ถงึรอ้ย

ละ 1.28 

– ค่าใช้จ่ายการตลาด โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 1.65 ของรายได้

ดําเนินงานรวมในปี 2562 และร้อยละ 2.25 ถึงร้อยละ 2.57 ของรายได้ดําเนินงานรวมในปี 2563 – 2566 

ตามแผนการตลาดของฝ่ายจดัการ โดยมอีตัราส่วนสงูกว่าค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ทรีอ้ยละ 

1.87 โดยมค่ีาอยู่ระหว่างรอ้ยละ 1.71 ถงึรอ้ยละ 2.04 

– ค่าใชจ่้ายประกนัภยั โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการรายการดงักล่าวเท่ากบัรอ้ยละ 1.19 ของรายไดด้ําเนินงาน

รวม ตามอตัราส่วนดงักล่าวในปี 2561 ซึงสูงกว่าค่าเฉลยีย้อนหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ทรี้อยละ 0.78 

และมคี่าอยู่ระหว่างรอ้ยละ 0.50 ถงึรอ้ยละ 1.19 

– ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าเสือมราคาตามนโยบายทางบัญชีที

เกยีวขอ้งกบั TFUND และกําหนดให ้TFUND มกีารลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรเท่ากบัปีละ 8.09 ลา้นบาทตลอด

การประมาณการ ตามการประมาณการของฝ่ายจดัการ 

– ค่าใชจ่้ายอนืๆ โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการค่าใชจ่้ายดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 3.91 ของรายไดด้าํเนินงานรวม

ตามคา่เฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ซงึมคี่าอยู่ระหว่างรอ้ยละ 2.90 ถงึรอ้ยละ 5.00  
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

ค่าใชจ้่ายดา้นบคุลากร ลา้นบาท 199.05 212.99 227.90 243.85 260.92 

ค่าตอบแทนกรรมการ ลา้นบาท 1.68 1.72 1.75 1.82 1.90 

ค่าเช่าสนิทรพัยแ์ละค่าอุปกรณ์ต่างๆ ลา้นบาท 24.91 25.66 26.43 27.22 28.04 

ภาษแีละอากร ลา้นบาท 0.28 0.28 0.29 0.30 0.31 

ค่าใช้จ่ายกจิกรรมส่งเสรมิการขาย ลา้นบาท 30.53 32.84 32.94 34.10 35.55 

ค่าใช้จ่ายการตลาด ลา้นบาท 29.00 45.90 47.03 43.05 44.89 

ค่าใช้จ่ายประกนัภยั ลา้นบาท 20.91 21.42 21.79 22.71 23.67 

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่าย ลา้นบาท 5.52 7.14 8.76 9.83 9.98 

ค่าใช้จ่ายอนืๆ ลา้นบาท 68.72 70.40 71.63 74.64 77.82 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานรวม ล้านบาท 380.60 418.34 438.51 457.52 483.07 
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5.2.4.5 สมมติฐานสาํคญัในการประมาณการอืน 

1. ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้

ทปีรกึษาฯ ทําการประมาณการค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้ โดยใชอ้ตัรารอ้ยละ 20.00 ตลอดการประมาณการ

ตามอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลในปัจจุบนั 

 

2. เงินทุนหมุนเวียน  

ทีปรึกษาฯ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของ TFUND ในปี 2559 - 2561 โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการ

ระยะเวลาเกบ็หนีจากลูกหนีการคา้เฉลยีอยู่ท ี35 วนั และประมาณการระยะเวลาชําระหนีของเจา้หนีการคา้อยู่ท ี33 วนั 

โดยอ้างองิจากระยะเวลาเกบ็หนีจากลูกหนีการคา้ และระยะเวลาชําระหนีของเจา้หนีการคา้เฉลยียอ้นหลงั 3 ปี ตงัแต่ปี 

2559 – 2561 

 

3. การประมาณการกระแสเงินสดภายหลงัระยะเวลาประมาณการ  

ทปีรกึษาฯ ไม่ไดท้ําการประมาณการอตัราการเติบโตภายหลงัระยะเวลาประมาณการ (Terminal growth 

rate) เพอืใหก้ารประมาณการเป็นไปดว้ยความระมดัระวงั 

 

4. อตัราคิดลด  

ทปีรกึษาฯ ไดท้าํการคาํนวณอตัราคดิลดทเีหมาะสมซงึสะทอ้นตน้ทุนทแีทจ้รงิของกจิการ โดย TFUND ไม่

มหีนีสนิทมีภีาระดอกเบยีทางการเงนิ ทําใหต้้นทุนทแีทจ้รงิดงักล่าวเท่ากบัอตัราผลตอบแทนทผีูถ้อืหุน้ต้องการ (Cost of 

equity หรอื Ke) โดยมสีตูรการคาํนวณค่า Ke ดงันี 

 

Ke = Rf + β( Rm – Rf ) 

 

โดยท ี

 Ke = อตัราผลตอบแทนทผีูถ้อืหุน้ตอ้งการ 

 Rf = อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทไีม่มคีวามเสยีง อ้างองิจากอตัรา

ดอกเบียพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ซึงมีค่าเท่ากับร้อยละ 2.37 

(อ้างอิงขอ้มูลจาก www.thaibma.or.th ณ วนัท ี6 สงิหาคม 2562) 

โดยทีปรึกษาฯ เลือกใช้อัตราดังกล่าวเพือให้สอดคล้องกับช่วง

ระยะเวลาเดยีวกบัอตัราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยเฉลยียอ้นหลงั 30 ปี  

 Rm = อตัราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

เฉลยียอ้นหลงั 30 ปี นับจากวนัท ี6 สงิหาคม 2562 ซงึเท่ากบัร้อย

ละ 9.24 ซึงเป็นช่วงระยะเวลาสะท้อนภาวะการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัยใ์นช่วงเวลาต่างๆ ไดด้กีว่าการใชข้อ้มลูในช่วงระยะเวลา

สนั (อ้างองิขอ้มลูจาก www.set.or.th) 

 β = เป็นค่าเฉลยีความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวนัของบรษิทัใน

ตลาดหลกัทรพัย์ทมีกีารประกอบธุรกิจเกยีวกบับริษทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน ไดแ้ก่ MFC และได้มกีารนําค่าดงักล่าวของ TCAP 

มาพิจารณาประกอบเนืองจาก TFUND เป็นบริษัทหลักทรัพย์
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จดัการกองทุนซึงถือหุ้นส่วนใหญ่โดย TCAP ทําให้ความเสยีงที

เป็นระบบส่วนหนึงของ TFUND ถูกสะท้อนอยู่ในค่าเฉลยีความ

แปรปรวนผลตอบแทนรายวนัของ TCAP และทําการเปรยีบเทยีบ

กบัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 1 ปี ตงัแต่วนัท ี7 

สงิหาคม 2561 ถึงวนัท ี6 สงิหาคม 2562 (ทมีา: Bloomberg) ซงึ

เมือนําค่า Unlevered Beta บริษัทคู่ เทียบดังกล่าวมาปรับตาม

โครงสรา้งเงนิทุนของ TFUND ทมีอีตัราส่วนหนีสนิทางการเงนิต่อ

ทุนเท่ากับ 0.00 เท่า ทําให้ได้ค่า Beta (βL : Levered Beta) 

เท่ากบั 0.707  

 

ทงันีจากสูตรการคํานวณและค่าตวัแปรต่างๆ ทนํีามาใชด้งักล่าวขา้งต้นจะคํานวณไดผ้ลตอบแทนทผีู้ถือ

หุน้ตอ้งการ (Ke) เทา่กบัรอ้ยละ 7.23  
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ผลการประมาณการทางการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 2561 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

รายได้       

รายไดค้่าธรรมเนียมบรหิารจดัการ 1,463.12 1,372.84 1,406.31 1,430.92 1,490.98 1,554.44 

รายไดค้่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 251.58 241.62 247.51 251.84 262.41 273.58 

รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้กองทุนและค่าธรรมเนียมอนื 144.65 144.19 147.71 150.29 156.60 163.26 

รายไดด้าํเนินงานรวม    1,859.34     1,758.65     1,801.52     1,833.05     1,909.99     1,991.28  

       

รายไดอ้นื 8.92 3.14 3.22 3.27 3.41 3.55 

       

ค่าใช้จา่ย       

ค่าใช้จ่ายในการใหบ้รกิาร (707.79) (627.04) (642.33) (653.57) (681.00) (709.98) 

ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน (342.04) (380.60) (418.34) (438.51) (457.52) (483.07) 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานรวม (1,049.83) (1,007.64) (1,060.67) (1,092.08) (1,138.52) (1,193.06) 

       

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 818.43 754.15 744.07 744.24 774.88 801.78 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้ (163.85) (150.83) (148.81) (148.85) (154.98) (160.36) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 654.58 603.32 595.26 595.39 619.90 641.42 
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5.2.4.6 สรปุการประเมินมูลค่าด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด 

 หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสดระหว่างปี 2562 – 2566  2,479.83  

มูลค่าปัจจุบนัสุทธ ิณ สนิระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)  6,233.87  

มูลค่ากิจการ  8,713.70  

หกั หนีสนิทมีภีาระดอกเบยีทางการเงนิ - 

บวก เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 437.14 

มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น 9,150.84 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนที TBANK ถืออยู่ (ร้อยละ 75.00) 6,863.13 

หาร จาํนวนหุน้สามญั (หุน้) 10,000,000 

มูลค่าหุ้นสามญั (บาทต่อหุ้น) 686.31 

 

จากการประเมนิมลูค่าดว้ยวธิสี่วนลดกระแสเงนิสด สามารถคาํนวณหามูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TFUND 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 เฉพาะส่วนท ีTBANK ถืออยู่ เท่ากับ 6,863.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าต่อหุ้นเท่ากบั 

686.31 บาท 

 
การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) 

การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุน้สามญัของ TFUND จะถูกต้องหรอืมมีูลค่าใกล้เคยีงความเป็นจรงินัน ขนึอยู่

กบัความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมตฐิานทใีชใ้นการประมาณการทางการเงนิ เช่น แผนการดําเนินธุรกจิและ

นโยบายการบรหิารงานในอนาคตภายใต้สภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ปัจจุบนั ดงันัน หากมเีหตุการณ์ทส่ีงผลใหเ้กดิ

การเปลยีนแปลงใดๆ อาท ิสภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิและนโยบายของรฐับาล อาจทําให้ประมาณ

การทกีําหนดขนึภายใต้สมมติฐานทีกล่าวมาขา้งต้นเปลียนแปลงไปอย่างมนีัยสําคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มูลค่า

ยุตธิรรมของหุน้สามญัของ TFUND ทปีระเมนิไดเ้ปลยีนแปลงไปดว้ยเช่นกนั 

ดว้ยสาเหตุและปัจจยัต่างๆ ทอีาจเกดิการเปลยีนแปลงและอาจส่งผลกระทบกบัการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของ

หุน้สามญัของ TFUND ทปีรกึษาฯ จงึไดท้าํการวเิคราะหค์วามไวของการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญั เพอืศกึษา

ถงึผลกระทบโดยปัจจยัต่างๆ ทอีาจเกดิการเปลยีนแปลง โดยศกึษาและวเิคราะหก์ารเปลยีนแปลงของมูลค่ายุตธิรรมของ

หุน้สามญัจากการเปลยีนแปลงของปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) อตัราผลตอบแทนทผีูถ้อืหุน้คาดหวงั และ (2) อตัราการ

เติบโตของกระแสเงินสดภายหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ ซึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไวของการ

ประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัดว้ยวธิสี่วนลดกระแสเงนิสดตามกรณีต่างๆ ไดด้งันี 
หน่วย : ล้านบาท 

อตัราผลตอบแทนทีผู้ถือหุ้นคาดหวงั 

เพิม / (ลด) 

อตัราการเติบโตกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ 

เพิม / (ลด) 

(0.50%) (0.25%) - 0.25% 0.50% 

(1.00%) 6,975.13 7,158.15 7,354.78 7,566.59 7,795.40 

(0.50%) 6,749.62 6,918.81 7,100.13 7,294.93 7,504.76 

- 6,538.73 6,695.51 6,863.13 7,042.76 7,235.75 

0.50% 6,341.10 6,486.68 6,642.00 6,808.07 6,986.04 

1.00% 6,155.50 6,290.97 6,435.21 6,589.10 6,753.63 
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หน่วย : บาท 

อตัราผลตอบแทนทีผู้ถือหุ้นคาดหวงั 

เพิม / (ลด) 

อตัราการเติบโตกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ 

เพิม / (ลด) 

(0.50%) (0.25%) - 0.25% 0.50% 

(1.00%) 697.51 715.82 735.48 756.66 779.54 

(0.50%) 674.96 691.88 710.01 729.49 750.48 

- 653.87 669.55 686.31 704.28 723.57 

0.50% 634.11 648.67 664.20 680.81 698.60 

1.00% 615.55 629.10 643.52 658.91 675.36 

 
จากการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TFUND โดย

การเปลยีนแปลงของ (1) อตัราผลตอบแทนทผีูถ้ือหุน้คาดหวงั และ (2) อตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสดภายหลงัจาก

ช่วงระยะเวลาประมาณการ จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ TFUND ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เฉพาะส่วนที 

TBANK ถืออยู่ ระหว่าง 6,486.68 ล้านบาท ถึง 7,294.93 ล้านบาท หรอืคิดเป็นมูลค่าต่อหุ้นระหว่าง 648.67 บาท ถึง 

729.49 บาท 
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5.3 บริษทัห ธนชาต โบรกเกอร ์จาํกดั  

5.3.1 วิธีมูลค่าทางบญัชี 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TBROKER ด้วยวิธีนี จะพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ของ 

TBROKER หกัดว้ยภาระหนีสนิทางบญัชทีงัหมด โดยทปีรกึษาฯ อ้างองิขอ้มลูสนิทรพัย์และหนีสนิของ TBROKER จาก

งบการเงนิเฉพาะกิจการสําหรบังวดปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ซงึผ่านการตรวจสอบโดยนางสาววรรณวไิล เพชร

สรา้ง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี5315 บรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั โดยมรีายละเอยีดการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของ

หุน้สามญัของ TBROKER ดงันี 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 หน่วย 

สินทรพัยร์วม 339.71 ล้านบาท 

หกั หนีสนิรวม 201.23 ล้านบาท 

หกั ส่วนของผูถ้อืหุน้ทไีม่มอํีานาจควบคุม - ลา้นบาท 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 138.48 ล้านบาท 

หาร จาํนวนหุน้สามญั 10,000,000 หุน้ 

มูลค่าหุ้นสามญั 13.85 บาทต่อหุ้น 

 

จากการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBROKER ดว้ยวธิมีูลค่าทางบญัช ีจะได้มูลค่ายุตธิรรมของ

หุน้สามญัของ TBROKER ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 138.48 ล้านบาท หรอืคดิเป็นมูลค่าต่อหุน้เท่ากบั 13.85 

บาท 

อย่างไรกต็าม การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBROKER ดว้ยวธิมีูลค่าทางบญัช ีเป็นการแสดง

มลูค่าทางบญัชขีอง TBROKER ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง โดยไม่ไดค้าํนึงถงึผลการดาํเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของ 

TBROKER ในอนาคต จงึอาจไม่สะทอ้นถงึความสามารถในการทํากําไรของ TBROKER ในอนาคต ดงันันทปีรกึษาฯ จงึ

เหน็ว่าวธิมีลูค่าทางบญัชอีาจเป็นวธิทีไีม่เหมาะสมสาํหรบัการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBROKER 

 

5.3.2 วิธีปรบัปรงุมูลค่าทางบญัชี 

การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัด้วยวธิปีรบัปรุงมูลค่าหุ้นตามบญัช ีเป็นการนํามูลค่าตามบญัชีของ 

TBROKER ตามงบแสดงฐานะการเงนิในงบการเงนิสําหรบังวดปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2560 ซงึผ่านการตรวจสอบโดย

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท ี5315 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มาปรับปรุงเพอืให้

สะทอ้นมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย ์หนีสนิ และรายการสาํคญัต่างๆ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 โดยวธินีจีะสะทอ้นมลูค่า

สนิทรพัยส์ุทธขิองกจิการไดเ้ป็นปัจจุบนัมากกว่าวธิมีูลค่าทางบญัช ีทาํใหร้ายการตามงบการเงนิสะทอ้นถงึมูลค่าทแีทจ้รงิ

และเป็นปัจจุบนัมากทสุีด  

อย่างไรกต็าม เนืองจากทปีรกึษาฯ ไม่ไดร้บัขอ้มลูเกยีวกบัรายงานประเมนิอสิระทมีกีารว่าจา้งผูป้ระเมนิอสิระมา

ทาํการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์เพอืใชใ้นวตัถุประสงคส์าธารณะ ทปีรกึษาฯ จงึไม่ไดท้ําการปรบัปรุงมลูค่าใดๆ 

ในงบการเงนิของ TBROKER ดงันัน การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBROKER ดว้ยวธิปีรบัปรุงมลูค่าทาง

บญัช ีจงึไดผ้ลลพัธ์เท่ากบัวธิมีูลค่าทางบญัช ีซึงจะไดมู้ลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBROKER ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 

2561 เท่ากบั 138.48 ล้านบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าต่อหุน้เท่ากบั 13.85 บาท 

ทงันี การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุ้นสามญัของ TBROKER ดว้ยวธิปีรบัปรุงมลูค่าทางบญัช ีจะแสดงใหเ้หน็

ถึงมูลค่าทางบญัชขีอง TBROKER ซึงปรากฏตามงบการเงิน โดยได้ปรบัปรุงรายการสําคญัต่างๆ ให้สะท้อนมูลค่าที

แทจ้รงิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มากทสุีด อย่างไรกต็ามวธิปีรบัปรุงมูลค่าทางบญัชไีม่ไดค้ํานึงถงึผลการดําเนินงาน 

และแนวโน้มการเตบิโตของ TBROKER ในอนาคต จงึอาจไม่สะทอ้นถงึความสามารถในการทาํกําไรของ TBROKER ใน
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อนาคต ดงันันทปีรกึษาฯ จงึเห็นว่าวธิมีูลค่าทางบญัชอีาจเป็นวธิทีไีม่เหมาะสมสําหรบัการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุ้น

สามญัของ TBROKER 

 

5.3.3 วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนตลาด  

วธิเีปรยีบเทยีบอตัราส่วนตลาด เป็นวธิกีารประเมนิมูลค่าภายใต้สมมตฐิานว่าบรษิัททีประกอบธุรกิจคล้ายคลงึ

กนั ควรจะมอีตัราส่วนตลาดทใีกล้เคยีงกนั โดยอตัราส่วนตลาดนันสะท้อนถงึกลไกตลาดและมุมมองของนักลงทุนทมีตี่อ

บรษิทั ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง อย่างไรกต็าม บรษิทัทนํีามาเปรยีบเทยีบนัน ย่อมมคีวามแตกต่างกนั เช่น แหล่งทมีาของ

รายได ้ขนาดของกจิการ โครงสรา้งทางการเงนิ และนโยบายการบนัทกึบญัช ีเป็นตน้ ซึงเป็นขอ้จาํกดัของวธิเีปรยีบเทยีบ

อตัราส่วนตลาด  

ในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุ้นสามญัของ TBROKER ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบอตัราส่วนตลาด ทปีรกึษาฯ ได้

ทาํการประเมนิมลูค่าโดยใชอ้ตัราส่วนตลาด ดงันี 

1. อตัราส่วนราคาต่อกําไร (Price to Earnings Ratio : P/E) 

2. อตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัช ี(Price to Book Value Ratio : P/BV) 

 

ทีปรึกษาฯ ได้ทําการพิจารณาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันกับ 

TBROKER เพอืนําอตัราส่วนทางการเงนิของบรษิทัดงักล่าวมาประเมนิมลูค่าหุน้สามญัของ TBROKER ซงึประกอบดว้ย

ทุกบรษิทัซงึประกอบธุรกจินายหน้าประกนั ไดแ้ก่ 

 

1. บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร ์จาํกดั (มหาชน) (ASN) 

ASN ประกอบธุรกจินายหน้าประกนัวนิาศภยัซงึมุ่งเน้นการขายประกนัภยัรถยนต์เป็นหลกั และไดถ้อืหุน้

ร้อยละ 99.99 ในบรษิัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากดั ซงึดําเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกนัชวีติ และถือหุ้นร้อยละ 

99.99 ในบริษัท ได้เงิน ดอทคอม จํากัด ซึงดําเนินธุรกิจให้บริการจบัคู่ผู้ให้กู้ยืมเงินและผู้กู้ยืมเงิน โดย ณ วนัที 31 

มนีาคม 2562 ASN มสีนิทรพัยร์วม 297.85 ลา้นบาท และในงวด 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 ASN มรีายไดร้วม 

39.10 ล้านบาท และมกีําไรสุทธ ิ8.22 ลา้นบาท  

 

2. บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) (TQM) 

TQM ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding Company) ทีประกอบธุรกิจหลัก ในการ

ใหบ้รกิารนายหน้าประกนัภยั โดยปัจจุบนับรษิทัฯ มบีรษิทัย่อยทปีระกอบธุรกิจหลกั 2 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิัท ทคีวิเอม็ อนิ

ชวัร์รนัส ์โบรคเกอร์ จํากดั ดําเนินธุรกจิเป็นนายหน้าประกนัวนิาศภยั และ บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัร์รนัส์ โบรคเกอร์ 

จํากดั ดําเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชวีติ โดย ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562 TQM มสีนิทรพัย์รวม 3,857.05 ล้านบาท 

และในงวด 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 TQM มรีายไดร้วม 671.90 ลา้นบาท และมกีําไรสุทธ ิ106.58 ลา้นบาท 
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อตัราส่วนราคาต่อกาํไร 

บริษทั หน่วย 
ณ วนัที  

6 สิงหาคม 2562 

ย้อนหลงัจากวนัที 6 สิงหาคม 2562 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ASN เท่า 28.65x  26.89x  22.28x  22.16x  23.73x  26.97x  

TQM(1) เท่า 29.12x  32.32x  27.62x  25.07x  N/A N/A 

ค่าเฉลีย  เท่า 28.89x  29.61x  24.95x  23.61x  23.73x  26.97x  

ทีมา :  SETSMART 

หมายเหตุ :  1.  ไม่มขีอ้มลูยอ้นหลงั 9 เดอืนและ 12 เดอืน เนอืงจากยงัไม่ไดเ้ขา้เป็นบรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ ขณะนัน 

 

อตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัชี 

บริษทั หน่วย 
ณ วนัที  

6 สิงหาคม 2562 

ย้อนหลงัจากวนัที 6 สิงหาคม 2562 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ASN เท่า 2.98x  2.80x  2.29x  2.08x  2.04x  2.01x  

TQM(1) เท่า 5.46x  6.06x  5.19x  4.82x  N/A N/A 

ค่าเฉลีย  เท่า 4.22x  4.43x  3.74x  3.45x  2.04x  2.01x  

ทีมา :  SETSMART 

หมายเหตุ :  1.  ไม่มขีอ้มลูยอ้นหลงั 9 เดอืนและ 12 เดอืน เนอืงจากยงัไม่ไดเ้ขา้เป็นบรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ ขณะนัน 
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5.3.4.1 วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาต่อกาํไร 

การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัด้วยวธิเีปรยีบเทยีบ P/E จะนํากําไรสุทธขิอง TBROKER ในงวด 12 

เดอืน งวดใดงวดหนึง คูณกบั P/E ของบรษิัททนํีามาเปรยีบเทยีบ ซงึการประเมนิในครงันี ทปีรกึษาฯ เลอืกใชก้ําไรสุทธิ

ยอ้นหลงั 12 เดอืน สนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561  โดยอ้างองิจากงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปีสนิสุดวนัท ี31 

ธันวาคม 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีร ับอนุญาตเลขที 5315 บริษัท 

สาํนักงาน อวีาย จาํกดั โดยมรีายละเอยีดการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBROKER ดงันี 

 หน่วย 
ณ วนัที 6 

สิงหาคม 2562 

ยอ้นหลงัจากวนัที 6 สิงหาคม 2562 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

กาํไรสุทธิย้อนหลงั  

12 เดือน สินสุดวนัที  

31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท 79.37 

P/E เท่า 28.89x  29.61x  24.95x  23.61x  23.73x  26.97x  

มลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 2,292.60 2,349.96 1,980.35 1,874.27 1,883.53 2,140.44 

หาร จํานวนหุน้สามญั หุน้ 10,000,000 

มลูค่าหุ้นสามญั บาทต่อหุ้น 229.26 235.00 198.03 187.43 188.35 214.04 

 

จากการประเมินด้วยวิธีเปรียบเทียบ P/E จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TBROKER ณ วันท ี31 

ธนัวาคม 2561 ระหว่าง 1,874.27 ล้านบาท ถึง 2,349.96 ล้านบาท หรือคดิเป็นมูลค่าต่อหุ้นระหว่าง 187.43 บาท ถึง 

235.00 บาท 

อย่างไรกต็าม การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBROKER ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบ P/E บรษิทัทนํีามา

เปรยีบเทยีบนัน ย่อมมคีวามแตกต่างกนั เช่น แหล่งทมีาของรายได ้ขนาดของกจิการ โครงสรา้งทางการเงนิ และนโยบาย

การบนัทกึบญัช ีเป็นตน้  

นอกจากนี วธิเีปรยีบเทยีบ P/E เป็นเพยีงการเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานในอดตี โดยนํา P/E ไปคูณกบักําไร

สุทธยิอ้นหลงั 12 เดอืน โดยไม่ไดค้าํนึงถึงผลการดาํเนินงานและแนวโน้มการเตบิโตของ TBROKER ในอนาคต จงึอาจไม่

สะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไรของ TBROKER ในอนาคต ดงันันทปีรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธีเปรียบเทียบ P/E 

เหมาะสมสาํหรบัการใชเ้ปรยีบเทยีบเท่านัน 
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5.3.4.2 วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัชี  

การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัด้วยวธิเีปรยีบเทยีบ P/BV จะนํามูลค่าทางบญัชขีอง TBROKER ณ 

ช่วงเวลาใดเวลาหนึง คณูกบั P/BV ของบรษิทัทนํีามาเปรยีบเทยีบ ซงึการประเมนิในครงันี ทปีรกึษาฯ เลอืกใช้มลูค่าทาง

บญัช ีณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 โดยอ้างองิจากงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ซงึ

ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาววรรณวไิล เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี5315 บรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั 

โดยมรีายละเอยีดการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBROKER ดงันี 

 หน่วย 
ณ วนัที 6 

สิงหาคม 2562 

ยอ้นหลงัจากวนัที 6 สิงหาคม 2562 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

มลูค่าทางบญัชี ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561  
ล้านบาท 138.48 

P/BV เท่า 4.22x  4.43x  3.74x  3.45x  2.04x  2.01x  

มลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 584.39 613.54 518.26 478.08 283.07 278.39 

หาร จํานวนหุน้สามญั หุน้ 10,000,000 

มลูค่าหุ้นสามญั บาทต่อหุ้น 58.44 61.35 51.83 47.81 28.31 27.84 

 

จากการประเมินด้วยวิธีเปรียบเทียบ P/BV จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ TBROKER ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 ระหว่าง 278.39 ล้านบาท ถงึ 613.54 ล้านบาท หรอืคดิเป็นมูลค่าต่อหุน้ระหว่าง 27.84 บาท ถงึ 61.35 

บาท 

อย่างไรก็ตาม การประเมนิยุติธรรมของหุ้นสามญัของ TBROKER ด้วยวิธเีปรยีบเทยีบ P/BV บรษิัททนํีามา

เปรยีบเทยีบนัน ย่อมมคีวามแตกต่างกนั เช่น แหล่งทมีาของรายได ้ขนาดของกจิการ โครงสรา้งทางการเงนิ และนโยบาย

การบนัทกึบญัช ีเป็นตน้  

นอกจากนี วธิเีปรยีบเทยีบ P/BV เป็นเพยีงการเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานในอดตี โดยนํา P/BV ไปคูณกบั

มูลค่าทางบญัช ีณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 โดยไม่ไดค้ํานึงถงึผลการดําเนินงานและแนวโน้มการเตบิโตของ TBROKER 

ในอนาคต จงึอาจไม่สะทอ้นถึงความสามารถในการทํากําไรของ TBROKER ในอนาคต ดงันันทปีรกึษาฯ จงึเห็นว่าวธิี

เปรยีบเทยีบ P/BV เหมาะสมสาํหรบัการใชเ้ปรยีบเทยีบเท่านัน 
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5.3.4 วิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows Approach) 

ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมหุ้นสามญัของ TBROKER ด้วยวธิส่ีวนลดกระแสเงนิสด เป็นการประเมนิมูลค่า

ยุตธิรรมของกจิการโดยคาํนึงถงึความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดในอนาคตของ TBROKER โดยการคดิลดกระแส

เงนิสดอสิระ (Free Cash Flow to Firm) ท ีTBROKER คาดว่าจะไดร้บัจากการจดัทาํประมาณการทางการเงนิดว้ยตน้ทนุ

ทางการเงนิถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของ TBROKER เพอืหามูลค่าปัจจุบนั

สุทธขิองมลูค่ากจิการของ TBROKER ซงึทปีรกึษาฯ ไดเ้ลอืกใชป้ระมาณการทางการเงนิของ TBROKER สาํหรบัปี 2562 

– 2566 หรอืในอนาคต 5 ปีข้างหน้า โดยตงัอยู่บนพนืฐานว่าธุรกิจของ TBROKER จะยงัคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนือง 

(Going Concern Basis) และไม่มีการเปลยีนแปลงอย่างมนีัยสําคญัเกิดขนึ รวมทงัเป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและ

สถานการณ์ในปัจจุบนั 

 สําหรบัการประมาณการในครงันี ทปีรกึษาฯ ไดอ้้างองิสมมตฐิานจากงบการเงนิเฉพาะกิจการของ TBROKER 

ในปี 2559 - 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี5315 บรษิัท 

สํานักงาน อวีาย จํากดั รวมถงึประมาณการจากฝ่ายบรหิารและแผนธุรกจิของ TBROKER มาใชอ้้างองิในการประมาณ

การสมมตฐิานเป็นหลกั นอกจากนียงัมกีารอ้างอิงสมมตฐิานจากแหล่งขอ้มูลทางการเงนิอนืของ TBROKER ด้วย เช่น 

ข้อมูลงบทดลองในปี 2559 - 2561 ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ฝ่ายบญัช ีทะเบียนทรพัย์สิน เป็นต้น โดยทีปรึกษาฯ ได้

พจิารณาขอ้มูลขา้งต้นร่วมกบัขอ้มูลภาวะของอุตสาหกรรม แผนการลงทุน แผนการดําเนินงาน รวมถงึขอ้มูลทีเปิดเผย

ตามสาธารณะต่างๆ ทเีกียวขอ้ง เพอืนํามาใช้กําหนดสมมติฐานในการจดัทําประมาณการทางการเงนิและคํานวณหา

กระแสเงินสดอิสระของ TBROKER ในอนาคตเพือนํามาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ 

TBROKER ดว้ยวธิส่ีวนลดกระแสเงนิสด  

 ทงันี ทปีรกึษาฯ ไดท้ําการศกึษาและวเิคราะหถ์งึความน่าเชอืถอืและความสมเหตุสมผลของสมมตฐิานต่างๆ ที

ได้รบัจาก TBROKER และปรบัปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) 

อย่างไรกต็าม ประมาณการทางการเงนิทงัหมดนีจดัทาํขนึภายใต้สมมตฐิานว่าจะไม่มกีารเปลยีนแปลงใดๆ ทมีนัียสาํคญั

ต่อการดําเนินธุรกิจของ TBROKER นอกจากนีในกรณีทมีีเหตุการณ์ใดๆ ทอีาจส่งผลกระทบอย่างมนัียสําคญัต่อการ

ดําเนินธุรกจิของ TBROKER อาจส่งผลใหก้ารประเมนิมูลค่ายุติธรรมของ TBROKER เปลยีนแปลงไปดว้ยเช่นเดยีวกนั 

โดยการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของ TBROKER มรีายละเอยีดดงันี  

โดยสามารถสรุปสมมตฐิานทสีาํคญัทใีชใ้นการประเมนิมลูค่าได ้ดงันี 

 

5.3.4.1 สมมติฐานสาํคญัในการประมาณการรายได้ 

1. รายได้ค่านายหน้า – กลุ่มลูกคา้บุคคล 

– เบียประกนัสุทธิ (Net premium) ทปีรกึษาฯ ประมาณการเบยีประกนัสุทธสิําหรบักลุ่มลูกคา้บคุคลที

ผ่านมาจากขอ้มูลในอดีตทมีีการเติบโตอย่างต่อเนืองในปี 2560 – 2561 ทีร้อยละ 2.62 และร้อยละ 

5.85 ตามลําดับ โดยฝ่ายจดัการคาดว่า Net Premium จะเติบโตตลอดการประมาณการกว่าร้อยละ 

4.00 ต่อปีอ้างอิงตามค่าเฉลยีย้อนหลงั แต่ทปีรกึษาฯ ได้มีการกําหนดสมมติฐานให้เบยีประกนัสุทธิ

ดงักล่าวเตบิโตตามอตัราเงนิเฟ้อทรีอ้ยละ 3.16 ซงึเป็นค่าเฉลยียอ้นหลงั 30 ปี ตามขอ้มลูของธนาคาร

แห่งประเทศไทย 

– รายได้ค่าคอมมิชชนั (Commission fee) เป็นรายไดท้เีกดิจากการดําเนินธุรกจินายหน้า และไดร้บั

ส่วนแบ่งรายไดจ้ากผูร้บัประกนัภยัและ/หรอืชวีติ โดยทปีรกึษาฯ กําหนดใหร้ายไดค้่าคอมมชิชนัเท่ากบั

ร้อยละ 18.74 ของเบยีประกนัสุทธสิําหรบักลุ่มลูกค้าบุคคล ซึงเท่ากบัค่าเฉลยีย้อนหลงัในปี 2559 – 

2561 โดยมค่ีาระหว่างรอ้ยละ 18.56 ถงึรอ้ยละ 19.03 
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– รายได้ค่าทีปรึกษา (Advisory fee) เป็นรายได้ทเีกิดจากการใหค้ําปรกึษาจากการดําเนินธุรกจิเป็น

นายหน้าประกนั โดยทปีรกึษาฯ กําหนดใหร้ายได้ค่าคอมมชิชนัเท่ากบัร้อยละ 1.50 ของเบียประกัน

สุทธสิําหรบักลุ่มลูกค้าบุคคล ซึงเท่ากบัค่าเฉลยีย้อนหลงัในปี 2559 – 2561 โดยมคี่าระหว่างร้อยละ 

1.23 ถงึรอ้ยละ 1.75 

 

2. รายได้ค่านายหน้า – กลุ่มลูกค้าบริษทั 

– เบียประกนัสุทธิ (Net premium) ทปีรกึษาฯ ประมาณการเบยีประกนัสุทธสิําหรบักลุ่มลูกคา้บรษิทัที

ผ่านจากขอ้มูลในอดตีทมีกีารเติบโตในปี 2560 ทรีอ้ยละ 2.18 แต่มกีารเตบิโตลดลงรอ้ยละ 11.74 ในปี 

2561 อย่างไรกด็ ีฝ่ายจดัการคาดว่าเบยีประกนัสุทธน่ิาจะสามารถกลบัมาเตบิโตเลก็น้อย โดยจะตงัเป้า

เบยีประกนัสุทธจิะกลบัขนึมาอยู่ทรีะดบัประมาณ 500.00 ลา้นบาท ซงึใกลเ้คยีงกบัปี 2560 – 2561 จงึ

ประมาณการอตัราเตบิโตของเบยีประกนัสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 2.18 ต่อปีตลอดการประมาณการอ้างอิง

จากอตัราการเตบิโตในปี 2560 ซงึทปีรกึษาฯ พจิารณาเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมและอยู่บนระดบัความ

ระมดัระวงัทยีอมรบัได ้

– รายได้ค่าคอมมิชชนั (Commission fee) เป็นรายไดท้เีกดิจากการดําเนินธุรกจินายหน้า และไดร้บั

ส่วนแบ่งรายไดจ้ากผูร้บัประกนัภยัและ/หรอืชวีติ โดยทปีรกึษาฯ กําหนดใหร้ายไดค้่าคอมมชิชนัเท่ากบั

ร้อยละ 14.56 ของเบยีประกนัสุทธสิําหรบักลุ่มลูกค้าบรษิัท ซึงเท่ากบัค่าเฉลยีย้อนหลงัในปี 2559 – 

2561 โดยมค่ีาระหว่างรอ้ยละ 14.22 ถงึรอ้ยละ 14.94 

– รายได้ค่าทีปรึกษา (Advisory fee) เป็นรายได้ทเีกิดจากการใหค้ําปรึกษาจากการดําเนินธุรกจิเป็น

นายหน้าประกนั โดยทปีรกึษาฯ กําหนดใหร้ายได้ค่าคอมมชิชนัเท่ากบัร้อยละ 6.92 ของเบียประกัน

สุทธสิําหรบักลุ่มลูกค้าบรษิัท ซึงเท่ากบัค่าเฉลยียอ้นหลงัในปี 2559 – 2561 โดยมีค่าระหว่างรอ้ยละ 

6.10 ถงึรอ้ยละ 7.65 

 

3. รายได้ค่านายหน้า – กลุ่มตอบโจทย ์(New segment) 

– เบียประกนัสุทธิ (Net premium) เบยีประกันกลุ่มนีเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ที TBROKER มุ่งหวงัเจาะ

ตลาดและเพมิเป็นช่องทางการสร้างรายได้เพมิเติม ลูกค้ากลุ่มตอบโจทย์จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีมี

พฤตกิรรมในการซอืประกนัผ่านช่องทางออนไลน์ซึงเป็นช่องทางทไีดร้บัความนิยมเพมิมากขนึในช่วง

ไม่กีปีทผี่าน โดยฝ่ายจดัการของ TBROKER คาดว่ากลุ่มตลาดนีเป็นตลาดทใีหญ่และมีศักยภาพ

เติบโตในอนาคต และได้มีการเริมทําธุรกิจสําหรับกลุ่มลูกค้าดงักล่าวในปี 2562 ทังนี ทีปรึกษาฯ 

ประมาณการเบียประกันสุทธิเท่ากับ 21.41 ล้านบาท และ 42.82 ล้านบาทในปี 2562 และปี 2563 

ตามลําดบัตามประมาณการของฝ่ายจดัการ โดยภายหลงัจากปี 2563 ฝ่ายจดัการไดม้กีารประเมนิว่า

เบยีประกนัสุทธสิําหรบัลูกค้ากลุ่มนีจะเตบิโตทปีระมาณร้อยละ 7.00 ถึงร้อยละ 8.00 ต่อปี อย่างไรก็

ตาม ทปีรกึษาฯ ไดม้กีารกําหนดสมมตฐิานใหเ้บยีประกนัสุทธดิงักล่าวเตบิโตตามอตัราเงนิเฟ้อทรีอ้ย

ละ 3.16 ซงึเป็นค่าเฉลยียอ้นหลงั 30 ปี ตามขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยพจิารณาเห็นว่า

สมมตฐิานดงักล่าวมคีวามระมดัระวงัมากกว่า 

– รายได้ค่าคอมมิชชนั ทีปรึกษาฯ กําหนดให้รายได้ค่าคอมมชิชนัและค่าทปีรกึษาฯ เท่ากับร้อยละ 

24.39 ของเบยีประกนัสุทธสิาํหรบักลุ่มลูกคา้ตอบโจทยต์ามการประมาณการของฝ่ายจดัการ 
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  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

เบียประกนัสุทธิ       

กลุ่มลูกคา้บุคคล ลา้นบาท 2,158.34 2,242.76 2,308.99 2,377.20 2,447.47 

กลุ่มลูกคา้บรษิทั ลา้นบาท 462.03 472.12 482.43 492.97 503.73 

กลุ่มลูกคา้ตอบโจทย ์ ลา้นบาท 21.41 42.82 44.13 45.49 46.89 

       

รายได ้– กลุ่มลูกค้าบุคคล       

รายไดค้่าคอมมชิชนั ลา้นบาท 313.94 323.86 334.10 344.65 355.54 

รายไดค้่าทปีรกึษา ลา้นบาท 25.17 25.96 26.78 27.63 28.50 

รวมรายได ้– กลุ่มบุคคล ล้านบาท 339.11 349.82 360.88 372.28 384.05 

       

รายได ้– กลุ่มลูกค้าบริษทั       

รายไดค้่าคอมมชิชนั ลา้นบาท 67.28 68.75 70.25 71.78 73.35 

รายไดค้่าทปีรกึษา ลา้นบาท 31.98 32.68 33.39 34.12 34.87 

รวมรายได ้– กลุ่มลูกค้าบริษทั ล้านบาท 99.26 101.43 103.64 105.90 108.22 

       

รายได ้– กลุ่มลูกค้าตอบโจทย ์       

รายไดค้่าคอมมชิชนั ลา้นบาท - 5.22 10.44 10.76 11.10 

       

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน       

รายไดค้่าคอมมชิชนั ลา้นบาท           386.44           403.05           415.11           427.53           440.33 

รายไดค้่าทปีรกึษา ลา้นบาท             57.14             58.64             60.17             61.75             63.37 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานรวม ล้านบาท           443.59            461.69            475.28            489.28            503.70  

 

5.3.4.2 สมมติฐานสาํคญัในการประมาณการรายได้อืน 

1. รายได้ดอกเบยี 

ทปีรกึษาฯ ประมาณการรายไดด้อกเบยีโดยอ้างองิตามประมาณการของฝ่ายจดัการท ี1.90 ล้านบาทต่อปี

ตลอดการประมาณการ โดยในปี 2559 – 2561 TBROKER มีค่าเฉลียของรายได้ดงักล่าวท ี2.00 ล้านบาท โดยมคี่าอยู่

ระหว่าง 1.86 ลา้นบาทถงึ 2.22 ลา้นบาท 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

รายไดด้อกเบยี ลา้นบาท 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 

 

2. รายได้อืนๆ 

ทีปรึกษาฯ กําหนดให้รายได้อืนๆ เท่ากับร้อยละ 5.09 ของรายได้จากการดําเนินงานรวม ซึงเท่ากับ

ค่าเฉลยียอ้นหลงัในปี 2559 – 2561 โดยมคี่าระหว่างร้อยละ 2.61 ถงึรอ้ยละ 8.85 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

รายไดอ้นืๆ ลา้นบาท             22.58             23.50             24.19             24.91             25.64 
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5.3.4.3 สมมติฐานสาํคญัในการประมาณการต้นทุนบริการ 

ทปีรกึษาฯ มสีมมตฐิานในการประมาณการค่าใชจ้่ายในการใหบ้รกิาร ดงันี 

– ค่าใชจ่้ายคอมมชิชนั โดยทปีรกึษาฯ กําหนดใหค้่าใชจ้่ายดงักล่าวคดิเป็นร้อยละ 1.59 ของเบยีประกนัสุทธิ

สาํหรบักลุ่มลูกคา้บุคคลตามค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ซงึมค่ีาอยู่ระหว่างรอ้ยละ 1.57 ถงึรอ้ย

ละ 1.61 

– ค่าใช้จ่ายทปีรกึษา โดยทปีรกึษาฯ กําหนดให้ค่าใช้จ่ายดงักล่าวคดิเป็นร้อยละ 5.79 ของเบยีประกนัสุทธิ

สําหรบักลุ่มลูกคา้บรษิทั โดยมคี่าสูงกว่าค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ทรีอ้ยละ 4.35 ซงึมคี่าอยู่

ระหว่างร้อยละ 3.64 ถึงร้อยละ 5.31 ทงันี เป็นไปตามประมาณการของฝ่ายจดัการทคีาดว่าจะมค่ีาใชจ้่าย

ขา้งตน้สงูขนึ 

– ค่าใชจ่้ายส่วนลดค่าคอมมชิชนั เป็นค่าใชจ้า่ยส่วนลดทใีหก้บัลูกคา้ตามสภาวะการณ์แขง่ขนัของตลาด โดยที

ปรกึษาฯ กําหนดใหค้่าใชจ้่ายดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 2.18 ของเบยีประกนัสุทธสิําหรบักลุ่มลูกคา้บคุคลตาม

อตัราดงักล่าวของปี 2561 ทมีคี่าสงูกว่าค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ทรีอ้ยละ 1.73 โดยมคี่าอยู่

ระหว่างรอ้ยละ 1.34 ถงึรอ้ยละ 2.18 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

ค่าใชจ้่ายคอมมชิชนั ลา้นบาท 26.65 27.49 28.36 29.25 30.18 

ค่าใช้จ่ายทปีรกึษา ลา้นบาท 26.74 27.33 27.92 28.53 29.16 

ค่าใช้จ่ายส่วนลดคอมมชิชนั ลา้นบาท 36.55 37.71 38.90 40.13 41.40 

ต้นทุนบริการรวม ล้านบาท 89.94 92.52 95.18 97.92 100.73 

 

5.3.4.4 สมมติฐานสาํคญัในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

ทปีรกึษาฯ มสีมมตฐิานในการประมาณการค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน ดงันี 

– ค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร โดยทปีรกึษาฯ กาํหนดใหจ้าํนวนพนักงานของ TBROKER มแีนวโน้มเตบิโตขนึรอ้ย

ละ 5.00 ต่อปีตลอดการประมาณการ ซงึเป็นไปค่าเฉลียการปรบัขนึอตัราเงนิเดอืนของพนักงานทวัไปใน

อุตสาหกรรม 

– ค่าเช่าสินทรัพย์และค่าอุปกรณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็นค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ซึงทีปรึกษาฯ 

กําหนดใหค้่าเช่ามกีารเติบโตร้อยละ 5.00 ต่อปี ตามการประมาณการของฝ่ายจดัการ ซึงสูงกว่าอตัราการ

เติบโตของค่าเช่าทวัไป เพอืความระมดัระวงัในการประมาณการ ในขณะทคี่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค

ต่างๆ ประมาณการดว้ยอตัรารอ้ยละ 6.01 ของรายไดจ้ากการดําเนินงานรวม อ้างอิงจากอตัราดงักล่าวในปี 

2561 โดยมคี่าสูงกว่าค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ทรีอ้ยละ 5.12 ซงึมค่ีาอยู่ระหว่างรอ้ยละ 4.54 

ถงึรอ้ยละ 6.01 เพอืความระมดัระวงัในการประมาณการ 

– ภาษีและอากร  โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 0.004 ของรายไดด้ําเนินงาน

รวมตามค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ซงึมคี่าอยู่ระหว่างรอ้ยละ 0.001 ถงึรอ้ยละ 0.008 

– ค่าใชจ่้ายกจิกรรมส่งเสรมิการขาย โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการค่าใชจ้่ายดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 0.31 ของ

รายไดด้าํเนินงานรวมตามค่าเฉลยียอ้นหลงัในปี 2559 – 2561 โดยมคี่าระหว่างรอ้ยละ 0.23 ถงึรอ้ยละ 0.37 

– ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าเสือมราคาตามนโยบายทางบัญชีที

เกียวขอ้งกบั TBROKER และกําหนดให้ TBROKER มกีารลงทุนในสนิทรพัย์ถาวรเท่ากบัปีละ 9.50 ล้าน

บาทตลอดการประมาณการ ตามการประมาณการของฝ่ายจดัการ 

– ค่าบริการงานสนับสนุนจ่ายบริษัทใหญ่ เป็นค่าใช้จ่ายที TBROKER จ่ายให้กับ TBANK สําหรับงาน

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจต่างๆ โดยทปีรึกษาฯ กําหนดให้ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเท่ากบั 46.03 ล้านบาทถึง 
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50.40 ล้านบาทต่อปี ตลอดการประมาณการตามข้อมูลทีได้รับจากฝ่ายจัดการ โดยในปี 2559 – 2561 

TBROKER มคี่าใชจ้่ายดงักล่าวทปีระมาณ 41.96 ล้านบาทถงึ 44.66 ล้านบาท 

– ค่าใชจ่้ายอนืๆ โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการค่าใชจ้่ายดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 6.01 ของรายไดด้าํเนินงานรวม

อ้างองิจากอตัราดงักล่าวในปี 2561 โดยมค่ีาสูงกว่าค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ทรีอ้ยละ 4.51 

ซงึมค่ีาอยู่ระหว่างรอ้ยละ 3.54 ถงึรอ้ยละ 6.11 เพอืความระมดัระวงัในการประมาณการ 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

ค่าใชจ้่ายดา้นบคุลากร ลา้นบาท 175.82 184.61 193.84 203.53 213.71 

ค่าเช่าสนิทรพัยแ์ละค่าอุปกรณ์ต่างๆ ลา้นบาท 38.27 39.94 41.37 42.85 44.39 

ภาษแีละอากร ลา้นบาท 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

ค่าใช้จ่ายกจิกรรมส่งเสรมิการขาย ลา้นบาท 6.79 7.05 7.26 7.48 7.70 

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่าย ลา้นบาท 11.49 13.39 10.91 10.70 12.60 

ค่าบริการงานสนับสนุนจ่ายบริษัท

ใหญ ่

ลา้นบาท 46.03 46.03 48.00 48.00 50.40 

ค่าใช้จ่ายอนืๆ ลา้นบาท 27.10 28.21 29.04 29.90 30.78 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานรวม ล้านบาท 305.52 319.25 330.43 342.47 359.59 

 

5.3.4.5 สมมติฐานสาํคญัในการประมาณการอืน 

1. ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้

ทปีรกึษาฯ ทําการประมาณการค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้ โดยใชอ้ตัรารอ้ยละ 20.00 ตลอดการประมาณการ

ตามอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลในปัจจุบนั 

 

2. เงินทุนหมุนเวียน  

ทปีรกึษาฯ อ้างอิงจากงบการเงนิรวมของ TBROKER ในปี 2559 - 2561 โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการ

ระยะเวลาเกบ็หนีจากลูกหนีการคา้เฉลยีอยู่ท ี58 วนั และประมาณการระยะเวลาชําระหนีของเจา้หนีการคา้อยู่ท ี19 วนั 

โดยอ้างองิจากระยะเวลาเกบ็หนีจากลูกหนีการคา้ และระยะเวลาชําระหนีของเจา้หนีการคา้เฉลยียอ้นหลงั 3 ปี ตงัแต่ปี 

2559 – 2561 

 

3. การประมาณการกระแสเงินสดภายหลงัระยะเวลาประมาณการ  

ทปีรกึษาฯ ไม่ไดท้ําการประมาณการอตัราการเติบโตภายหลงัระยะเวลาประมาณการ (Terminal growth 

rate) เพอืใหก้ารประมาณการเป็นไปดว้ยความระมดัระวงั 

 

4. อตัราคิดลด  

ทปีรกึษาฯ ไดท้าํการคาํนวณอตัราคดิลดทเีหมาะสมซงึสะทอ้นตน้ทุนทแีทจ้รงิของกจิการ โดย TBROKER 

ไม่มหีนีสนิทมีภีาระดอกเบยีทางการเงนิ ทําใหต้้นทุนทแีทจ้รงิดงักล่าวเท่ากบัอตัราผลตอบแทนทผีูถ้ือหุน้ต้องการ (Cost 

of equity หรอื Ke) โดยมสีตูรการคาํนวณค่า Ke ดงันี 

 

Ke = Rf + β( Rm – Rf ) 

 

โดยท ี

 Ke = อตัราผลตอบแทนทผีูถ้อืหุน้ตอ้งการ 
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 Rf = อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทไีม่มคีวามเสยีง อ้างองิจากอตัรา

ดอกเบียพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ซึงมีค่าเท่ากับร้อยละ 2.37 

(อ้างอิงขอ้มูลจาก www.thaibma.or.th ณ วนัท ี6 สงิหาคม 2562) 

โดยทีปรึกษาฯ เลือกใช้อัตราดังกล่าวเพือให้สอดคล้องกับช่วง

ระยะเวลาเดยีวกบัอตัราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยเฉลยียอ้นหลงั 30 ปี  

 Rm = อตัราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

เฉลยียอ้นหลงั 30 ปี นับจากวนัท ี6 สงิหาคม 2562 ซงึเท่ากบัรอ้ย

ละ 9.24 ซึงเป็นช่วงระยะเวลาสะท้อนภาวะการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัยใ์นช่วงเวลาต่างๆ ไดด้กีว่าการใชข้อ้มลูในช่วงระยะเวลา

สนั (อ้างองิขอ้มลูจาก www.set.or.th) 

 β = เป็นค่าเฉลยีความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวนัของบรษิทัใน

ตลาดหลักทรพัย์ทมีกีารประกอบธุรกิจเกียวกับนายหน้าประกนั

ได้แก่ ASN และ TQM และได้มกีารนําค่าดงักล่าวของ TCAP มา

พิจารณาประกอบเนืองจาก TBROKER เป็นบริษัทหลักทรัพย์

จดัการกองทุนซึงถือหุ้นส่วนใหญ่โดย TCAP ทําให้ความเสยีงที

เป็นระบบส่วนหนึงของ TBROKER ถูกสะทอ้นอยู่ในค่าเฉลยีความ

แปรปรวนผลตอบแทนรายวนัของ TCAP และทําการเปรยีบเทยีบ

กบัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 1 ปี ตงัแต่วนัท ี7 

สงิหาคม 2561 ถึงวนัท ี6 สงิหาคม 2562 (ทมีา: Bloomberg) ซงึ

เมือนําค่า Unlevered Beta บริษัทคู่ เทียบดังกล่าวมาปรับตาม

โครงสรา้งเงนิทุนของ TBROKER ทมีอีตัราส่วนหนีสนิทางการเงนิ

ต่อทุนเท่ากับ 0.00 เท่า ทําให้ได้ค่า Beta (βL : Levered Beta) 

เท่ากบั 0.720  

 

ทงันีจากสูตรการคํานวณและค่าตวัแปรต่างๆ ทนํีามาใชด้งักล่าวขา้งต้นจะคํานวณไดผ้ลตอบแทนทผีู้ถือ

หุน้ตอ้งการ (Ke) เทา่กบัรอ้ยละ 7.31  
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ผลการประมาณการทางการเงิน 

หน่วย : ล้านบาท 2561 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

รายได้       

รายไดค้่าคอมมชิชนั 376.52 386.44 403.05 415.11 427.53 440.33 

รายไดค้่าทปีรกึษา 53.49 57.14 58.64 60.17 61.75 63.37 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานรวม 430.01 443.59 461.69 475.28 489.28 503.70 

       

รายไดอ้นื 39.85 24.48 25.40 26.09 26.81 27.54 

       

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย       

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (84.86) (89.94) (92.52) (95.18) (97.92) (100.73) 

ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน (287.19) (305.52) (319.25) (330.43) (342.47) (359.59) 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานรวม (370.65) (395.46) (411.77) (425.61) (440.39) (460.32) 

       

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 97.57       72.61        75.32        75.76        75.70        70.91  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้ (18.20)      (14.52)      (15.06)      (15.15)      (15.14)      (14.18) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด        79.37         56.18         58.36         58.71         58.66         54.83  
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5.3.4.6 สรปุการประเมินมูลค่าด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด 

 หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสดระหว่างปี 2562 - 2566 246.22 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธ ิณ สนิระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 589.06 

มูลค่ากิจการ 835.28 

หกั หนีสนิทมีภีาระดอกเบยีทางการเงนิ - 

บวก เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 220.47 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 1,055.75 

หาร จาํนวนหุน้สามญั (หุน้) 10,000,000 

มูลค่าหุ้นสามญั (บาทต่อหุ้น) 105.57 

 

จากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด สามารถคํานวณหามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ 

TBROKER ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 1,055.75 ล้านบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าต่อหุน้เท่ากบั 105.57 บาท 

 

การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ TBROKER จะถูกต้องหรือมีมูลค่าใกล้เคียงความเป็นจรงินัน 

ขนึอยู่กบัความถูกตอ้งและความเหมาะสมของสมมตฐิานทใีชใ้นการประมาณการทางการเงนิ เช่น แผนการดําเนินธุรกจิ

และนโยบายการบรหิารงานในอนาคตภายใต้สภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ปัจจุบนั ดงันัน หากมเีหตุการณ์ทสี่งผลให้

เกิดการเปลียนแปลงใดๆ อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรฐับาล อาจทําให้

ประมาณการทกีําหนดขนึภายใต้สมมตฐิานทกีล่าวมาขา้งต้นเปลยีนแปลงไปอย่างมนีัยสําคญั และอาจส่งผลกระทบให้

มลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBROKER ทปีระเมนิไดเ้ปลยีนแปลงไปดว้ยเช่นกนั 

ดว้ยสาเหตุและปัจจยัต่างๆ ทอีาจเกดิการเปลยีนแปลงและอาจส่งผลกระทบกบัการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของ

หุ้นสามญัของ TBROKER ทปีรกึษาฯ จงึได้ทําการวเิคราะห์ความไวของการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญั เพือ

ศึกษาถึงผลกระทบโดยปัจจัยต่างๆ ทอีาจเกิดการเปลยีนแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลยีนแปลงของมูลค่า

ยุตธิรรมของหุน้สามญัจากการเปลยีนแปลงของปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) อตัราผลตอบแทนทผีูถ้อืหุน้คาดหวงั และ 

(2) อตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสดภายหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ ซงึสามารถสรุปผลการวเิคราะห์ความไว

ของการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัดว้ยวธิส่ีวนลดกระแสเงนิสดตามกรณีต่างๆ ไดด้งันี 
หน่วย : ล้านบาท 

อตัราผลตอบแทนทีผู้ถือหุ้นคาดหวงั 

เพิม / (ลด) 

อตัราการเติบโตกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ 

เพิม / (ลด) 

(0.50%) (0.25%) - 0.25% 0.50% 

(1.00%) 1,070.05 1,092.85 1,117.33 1,143.68 1,172.11 

(0.50%) 1,041.76 1,062.86 1,085.45 1,109.70 1,135.80 

- 1,015.28 1,034.85 1,055.75 1,078.13 1,102.16 

0.50% 990.45 1,008.63 1,028.01 1,048.72 1,070.90 

1.00% 967.11 984.03 1,002.05 1,021.25 1,041.77 
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หน่วย : บาท 

อตัราผลตอบแทนทีผู้ถือหุ้นคาดหวงั 

เพิม / (ลด) 

อตัราการเติบโตกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ 

เพิม / (ลด) 

(0.50%) (0.25%) - 0.25% 0.50% 

(1.00%) 107.00 109.29 111.73 114.37 117.21 

(0.50%) 104.18 106.29 108.55 110.97 113.58 

- 101.53 103.48 105.57 107.81 110.22 

0.50% 99.04 100.86 102.80 104.87 107.09 

1.00% 96.71 98.40 100.20 102.13 104.18 

 

จากการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBROKER 

โดยการเปลยีนแปลงของ (1) อตัราผลตอบแทนทผีูถ้ือหุน้คาดหวงั และ (2) อตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสดภายหลงั

จากช่วงระยะเวลาประมาณการ จะไดมู้ลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBROKER ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ระหว่าง 

1,008.63 ล้านบาท ถงึ 1,109.70 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าต่อหุน้ระหว่าง 100.86 บาท ถงึ 110.97 บาท 
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5.4 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  

5.4.1 วิธีมูลค่าทางบญัชี 

การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TMB ดว้ยวธินีี จะพจิารณาจากมลูค่าสนิทรพัยข์อง TMB หกัดว้ย

ภาระหนีสนิทางบญัชทีงัหมด โดยทปีรกึษาฯ อ้างอิงขอ้มลูสนิทรพัยแ์ละหนีสนิของ TMB จากงบการเงนิรวมสาํหรบังวดปี

สนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนายชาญชยั สกุลเกิดสนิ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี6827 

บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจาํกดั  

ทงันี ตามรายละเอียดในมติคณะกรรมการบริษัทของ TMB ครงัท ี4/2562 วนัท ี7 สิงหาคม 2562 มูลค่าหุ้น

สามญัท ีTMB จะดําเนินการจดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิของ TBANK ทุกราย จะคดิจากราคา 1.10 เท่าของมูลค่าตามบญัชี

ต่อหุน้ของ TMB โดยอ้างองิขอ้มูลทางการเงนิตามงบการเงนิรวม ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562 ทผี่านการตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของ TMB และขอ้มลูทางการเงนิของ TMB ซงึเป็นขอ้มลูทจีดัทาํโดยฝ่ายจดัการของ TMB สาํหรบั

ผลประกอบการภายหลงัจากวนัทสีนิสุดของงบการเงนิฉบบัล่าสุดดงักล่าวจนถงึวนัท ี31 ตุลาคม 2562 บวกดว้ยเงนิระดม

ทุนทไีดจ้ากการออกหุน้สามญัเพมิทุนเพอืรองรบัการใช้สทิธติามใบแสดงสทิธใินการซือหุ้นเพมิทุนทโีอนสทิธไิด ้ (TSR) 

และทจีดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิของ TMB จํานวนไม่เกนิ 31,481,481,482 หุน้ โดยประสงค์จะระดมทุนดงักล่าวไดจ้าํนวน

ไม่เกนิ 42,500.00 ล้านบาท และหกัดว้ยส่วนปรบัปรุงของผลกระทบจากหลกัการกนัเงนิสํารองตามมาตรฐานรายงานทาง

การเงนิฉบบัท ี9 เรอืงเครอืงมอืทางการเงนิ 

อย่างไรก็ด ีเนืองจากขอ้มูลงบการเงนิ ณ วนัท ี30 กันยายน 2562 และผลการดําเนินงานในช่วงหลงัวนัทงีบ

การเงินดงักล่าวถึงวนัที 31 ตุลาคม 2562 เป็นข้อมูลในอนาคตซึงยงัมอิาจล่วงรู้ได้ในปัจจุบนั ดงันัน ทีปรึกษาฯ จึงมี

สมมตฐิานว่าการเขา้ทาํรายการดงักล่าวอา้งองิขอ้มลูทางการเงนิจากงบการเงนิรวมของ TMB ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

โดยปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชดีว้ยเงนิสดทคีาดว่าจะไดร้บัจากการเพมิทุนจากการเขา้ทาํรายการขา้งตน้จาํนวน 42,500.00 

ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TMB ดงันี 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 หน่วย 

สินทรพัยร์วม 891,713.31 ล้านบาท 

หกั หนีสนิรวม 792,934.40 ลา้นบาท 

หกั ส่วนของผูถ้อืหุน้ทไีม่มอํีานาจควบคุม - ลา้นบาท 

บวก  เงนิสดรบัจากการเพมิทุน 42,500.00 ลา้นบาท 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 141,278.91 ล้านบาท 

หาร จาํนวนหุน้สามญัภายหลงัการเพมิทุน 75,333,374,592 หุน้ 

มูลค่าหุ้นสามญั 1.88 บาทต่อหุ้น 
หมายเหตุ : 1. จํานวนหุ้นสามญัภายหลงัการเพมิทุนคํานวณจากจํานวนหุ้นสามญัเดมิจํานวน 43,851,893,110 หุ้น รวมกบัจํานวนหุ้นสามญัใหม่ที 

TMB จดัสรรเพมิเตมิจํานวน 31,481,481,482 หุน้เพอืรองรบัการใชส้ทิธติาม TSR และทจีดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ TMB  

 

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ TMB ด้วยวิธีมูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้น

สามญัของ TMB ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 141,278.91 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าต่อหุน้เท่ากบั 1.88 บาท 

อย่างไรกต็าม การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TMB ดว้ยวธิมีูลค่าทางบญัช ีเป็นการแสดงมูลค่า

ทางบญัชขีอง TMB ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง โดยไม่ไดค้ํานึงถงึผลการดําเนินงานและแนวโน้มการเตบิโตของ TMB ใน

อนาคต จงึอาจไม่สะทอ้นถงึความสามารถในการทํากําไรของ TMB ในอนาคต ดงันันทปีรกึษาฯ จงึเหน็ว่าวธิมีูลค่าทาง

บญัชอีาจเป็นวธิทีไีม่เหมาะสมสาํหรบัการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TMB 
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5.4.2 วิธีปรบัปรงุมูลค่าทางบญัชี 

การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัด้วยวธิปีรบัปรุงมูลค่าหุ้นตามบญัช ีเป็นการนํามูลค่าตามบญัชีของ 

TMB ตามงบแสดงฐานะการเงนิในงบการเงนิสําหรบังวดปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2560 ซงึผ่านการตรวจสอบโดยนาย

ชาญชยั สกุลเกิดสนิ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี6827 บรษิัท เคพเีอ็มจ ีภูมิไชย สอบบญัช ีจํากดั มาปรบัปรุงเพอืให้

สะทอ้นมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย ์หนีสนิ และรายการสาํคญัต่าง ๆ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 โดยวธินีีจะสะทอ้นมลูคา่

สนิทรพัยส์ุทธขิองกจิการไดเ้ป็นปัจจุบนัมากกว่าวธิมีูลค่าทางบญัช ีทาํใหร้ายการตามงบการเงนิสะทอ้นถงึมูลค่าทแีทจ้รงิ

และเป็นปัจจุบนัมากทสุีด  

อย่างไรกต็าม เนืองจากทปีรกึษาฯ ไม่ไดร้บัขอ้มลูเกยีวกบัรายงานประเมนิอสิระทมีกีารว่าจา้งผูป้ระเมนิอสิระมา

ทาํการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์เพอืใชใ้นวตัถุประสงคส์าธารณะ ทปีรกึษาฯ จงึไม่ไดท้ําการปรบัปรุงมลูค่าใดๆ 

ในงบการเงนิของ TMB ดงันัน การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TMB ดว้ยวธิปีรบัปรุงมลูค่าทางบญัช ีจงึได้

ผลลัพธ์เท่ากับวิธมีูลค่าทางบญัช ีซึงจะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ TMB ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 

141,278.91 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าต่อหุน้เท่ากบั 1.88 บาท 

ทงันี การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ TMB ด้วยวธิปีรบัปรุงมูลค่าทางบญัช ีจะแสดงให้เห็นถึง

มูลค่าทางบญัชขีอง TMB ซงึปรากฏตามงบการเงนิ โดยได้ปรบัปรุงรายการสําคญัต่างๆ ให้สะท้อนมูลค่าทแีท้จรงิ ณ 

วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มากทสีุด อย่างไรกต็ามวธิปีรบัปรุงมลูค่าทางบญัชไีม่ไดค้าํนึงถงึผลการดําเนินงาน และแนวโน้ม

การเตบิโตของ TMB ในอนาคต จงึอาจไม่สะทอ้นถงึความสามารถในการทํากําไรของ TMB ในอนาคต ดงันันทปีรกึษาฯ 

จงึเหน็ว่าวธิมีลูค่าทางบญัชอีาจเป็นวธิทีไีม่เหมาะสมสาํหรบัการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TMB 

 

5.4.3 วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามญั 

 ในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดของหุน้สามญั ทปีรกึษาฯ จะทําการ

เก็บขอ้มูลราคาตลาดของหุน้สามญัของ TMB ททีําการซอืขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และทําการคํานวณราคาเฉลยีถ่วง

นําหนักของหุน้สามญัของ TMB ยอ้นหลงั 1 เดอืน 3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน จากวนัท ี6 สงิหาคม 2562 ซงึ

เป็นวนัก่อนวนัทคีณะกรรมการของบรษิทัฯ และ TMB มมีตใินการเขา้ทํารายการในครงันี 

  

ราคาตลาดของหุ้นสามญั 

ของ TMB (บาท) ปริมาณการซือขายหุ้น 

เฉลียต่อวนั (ล้านหุ้น) 

ร้อยละของปริมาณซือขายเฉลีย

ต่อวนัต่อจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายได้

แล้วทงัหมดของ TMB สูงสดุ ตาํสุด 
เฉลียถ่วง

นําหนัก 

ณ วนัท ี6 สงิหาคม 2562 1.82 1.82 1.82 79,810.45 0.12 

ยอ้นหลงั 1 เดอืน 1.94 1.82 1.90 83,402.54 0.21 

ยอ้นหลงั 3 เดอืน 2.00 1.82 1.94 85,046.59 0.24 

ยอ้นหลงั 6 เดอืน 2.32 1.82 2.06 90,353.41 0.29 

ยอ้นหลงั 9 เดอืน 2.36 1.82 2.12 92,760.26 0.27 

ยอ้นหลงั 12 เดอืน 2.42 1.82 2.18 95,769.05 0.33 

สูงสุด 2.42 1.82 2.18 95,769.05 0.33 

ตาํสุด 1.82 1.82 1.82 79,810.45 0.12 

 
จากการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TMB ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดของหุน้สามญั จะไดม้ลูค่า

ยุตธิรรมของหุน้สามญัของ TMB ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ระหว่าง 79,810.45 ลา้นบาท และ 95,769.05 ล้านบาท หรอื

คดิเป็นมูลค่าต่อหุน้ระหว่าง 1.82 บาทต่อหุน้ และ 2.18 บาทต่อหุน้ อนึง การคํานวณมูลค่ายุตธิรรมตามวธินีี ทปีรกึษาฯ 

จะพจิารณาจาํนวนหุน้สามญัเฉพาะทอีอกและเสนอขายแลว้ในปัจจุบนัจาํนวน 43,851,893,110 หุน้ เนืองจากมสีมมตฐิาน
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ว่าราคาตลาดในอดตีจนถงึวนัท ี6 สงิหาคม 2562 ยงัไม่สะทอ้นขอ้มลูขา่วสารตามมตคิณะกรรมการบรษิทัของ TMB ครงั

ท ี4/2562 วนัท ี7 สงิหาคม 2562 

 ทงันี การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TMB ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดของหุน้สามญั เป็นการ

หาราคาเฉลยีถ่วงนําหนักของหุ้นสามญัของ TMB ในอดตี ซึงเป็นราคาทมีีการซอืขายจรงิ และสะท้อนถึงอุปสงค์และ

อุปทานของนักลงทุน รวมถึงมุมมองของนักลงทุนต่อปัจจยัต่างๆ เช่น ผลการดําเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของ 

TMB หรอืเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศในอดตี อย่างไรกต็าม วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดของหุน้สามญัเป็นการพจิารณา

ราคาหุน้สามญัในอดตี โดยไม่ไดค้ํานึงถงึผลการดําเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของ TMB ในอนาคต รวมถงึมูลค่า

เงนิสดท ีTMB จะได้รบัจํานวน 42,500 ล้านบาท จากการออกหุน้สามญัเพมิทุนเพอืรองรบัการใช้สทิธติาม TSR และที

จดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของ TMB จาํนวนไม่เกนิ 31,481,481,482 หุน้ จงึอาจไม่สะทอ้นถงึความสามารถในการทํากําไร

ของ TMB และมูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้นทจีะเพมิขนึในอนาคต ดงันันทปีรกึษาฯ จงึเห็นว่าวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดหุน้

สามญัเหมาะสมสาํหรบัการใชเ้ปรยีบเทยีบเท่านัน 

 
5.4.4 วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนตลาด  

วธิเีปรยีบเทยีบอตัราส่วนตลาด เป็นวธิกีารประเมนิมูลค่าภายใต้สมมตฐิานว่าบรษิัททีประกอบธุรกิจคล้ายคลงึ

กนั ควรจะมอีตัราส่วนตลาดทใีกล้เคยีงกนั โดยอตัราส่วนตลาดนันสะท้อนถงึกลไกตลาดและมุมมองของนักลงทุนทมีตี่อ

บรษิทั ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง อย่างไรกต็าม บรษิทัทนํีามาเปรยีบเทยีบนัน ย่อมมคีวามแตกต่างกนั เช่น แหล่งทมีาของ

รายได ้ขนาดของกจิการ โครงสรา้งทางการเงนิ และนโยบายการบนัทกึบญัช ีเป็นตน้ ซึงเป็นขอ้จาํกดัของวธิเีปรยีบเทยีบ

อตัราส่วนตลาด  

ในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TMB ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบอตัราส่วนตลาด ทปีรกึษาฯ ไดท้าํการ

ประเมนิมลูค่าโดยใชอ้ตัราส่วนตลาด ดงันี 

1. อตัราส่วนราคาต่อกําไร (Price to Earnings Ratio : P/E) 

2. อตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัช ี(Price to Book Value Ratio : P/BV) 

 

ทปีรกึษาฯ ได้ทําการพจิารณาบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทปีระกอบธุรกิจคล้ายคลงึกนักบั TMB 

เพือนําอตัราส่วนทางการเงินของบริษัทดงักล่าวมาประเมินมูลค่าหุ้นสามญัของ TMB ซึงประกอบด้วยทุกบริษัทซึง

ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ไดแ้ก่ 

1. ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) (BAY) 

BAY เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อนัดบั 5 ของประเทศในด้านสินทรพัย์ สนิเชอืและเงนิฝาก และยงั

เป็นบรษิัทในเครอืของมติซูบชิ ิยูเอฟเจ ไฟแนนเชยีล กรุ๊ป (MUFG) ซงึเป็นกลุ่มสถาบนัการเงนิทใีหญ่ทสุีดในญปีุ่ น และ

เป็นหนึงในกลุ่มสถาบนัการเงนิทใีหญ่ทสุีดระดบัโลก BAY และบรษิทัในเครอืมคีวามมุ่งมนัทจีะตอบสนองทุกโจทยค์วาม

ต้องการของลูกคา้ทเีปลยีนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดว้ยการนําเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารทหีลากหลาย ครอบคลุมลูกคา้ทุก

กลุ่มเป้าหมายสําคญั ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ธุรกิจ (ธุรกจิขนาดใหญ่ของไทย ธุรกิจญีปุ่ น บรษิทัขา้มชาต ิตลอดจนลูกคา้ธุรกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย) และกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย นอกจากนี ยงัใหบ้รกิารทางการเงนิทเีกยีวขอ้งอนื ๆ 

ผ่านบรษิทัย่อยและการร่วมคา้ทงัในดา้นการบรหิารความมงัคงั บตัรเครดติ ประกนัวนิาศภยั การบรหิารสนิทรพัย ์การคา้

หลกัทรพัย์ สนิเชอืเช่าซอืรถยนต์และเครอืงจกัร แฟคเตอรงิ ไมโครไฟแนนซ์และสนิเชอืเพอืการผ่อนชําระ โดย ณ วนัท ี

31 มนีาคม 2562 BAY มสีนิทรพัยร์วม 2,241,329.93 ลา้นบาท และในงวด 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 BAY มี

รายไดร้วม 36,814.86 ล้านบาท และมกีําไรสุทธ ิ12,736.75 ล้านบาท  
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2. ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) (BBL) 

BBL ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ทีให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่ธุรกิจทงัขนาดใหญ่ SMEs 

ตลอดจนฐานลูกคา้บุคคล โดยมสีาขาในทุกพนืททีวัประเทศ และมเีครอืขา่ยในต่างประเทศครอบคลุมเขตเศรษฐกจิสําคญั

ของโลก โดย ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562 BBL มสีนิทรพัย์รวม 3,148,836.30 ล้านบาท และในงวด 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 

มนีาคม 2562 BBL มรีายไดร้วม 38,862.31 ลา้นบาท และมกีําไรสุทธ ิ9,028.30 ล้านบาท 

 

3. ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) (CIMBT) 

CIMBT ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชยเ์ตม็รปูแบบ มสีาขาอยู่ทวัภูมภิาคในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึง

ของกลุ่มซไีอเอม็บ ีสถาบนัการเงนิทมีชีอืเสยีงของประเทศมาเลเซยี โดย ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562 CIMBT มสีนิทรพัย์

รวม 369,886.91 ล้านบาท และในงวด 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 CIMBT มรีายได้รวม 4,914.86 ล้านบาท 

และมกีําไรสุทธ ิ325.01 ลา้นบาท 

 

4. ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) (KBANK) 

KBANK ประกอบกจิการธนาคารพาณิชย ์ธุรกจิหลกัทรพัย์และธุรกจิทเีกยีวเนืองตามทไีดร้บัอนุญาตไวใ้น

พระราชบญัญตัิธุรกิจสถาบนัการเงนิฯ และพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และประกาศทีเกียวขอ้ง 

ทงันี ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารมเีครอืขา่ยสาขาจาํนวน 958 สาขา และเครอืงอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัทาํธุรกรรม

ด้วยตนเอง 11,985 เครอืง ครอบคลุมทุกพนืทแีละเพยีงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี KBANK มีเครอืข่าย

การใหบ้รกิารในต่างประเทศรวม 17 แห่ง ใน 9 ประเทศ มศีูนยก์ลางการดาํเนินงานและใหบ้รกิารทสีาํนักงานใหญ่ โดย ณ 

วนัท ี31 มนีาคม 2562 KBANK มสีนิทรพัยร์วม 3,150,640.95 ล้านบาท และในงวด 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 

KBANK มรีายไดร้วม 45,117.05 ลา้นบาท และมกีําไรสุทธ ิ10,044.42 ลา้นบาท 

 

5. ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) (KKP) 

KKP ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน โดยธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ดําเนินการภายใต้

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุนดําเนินการภายใต้บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน) บริษัท

หลกัทรพัย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) และบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ภทัร จํากดั โดย ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562 KKP 

มสีนิทรพัยร์วม 308,995.69 ลา้นบาท และในงวด 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 KKP มรีายไดร้วม 5,944.64 ลา้น

บาท และมกีําไรสุทธ ิ1,228.16 ล้านบาท 

 

6. ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) (KTB) 

KTB ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เตม็รูปแบบ โดยมสีาขาอยู่ทวัภูมภิาคในประเทศไทย และในบางภูมภิาคหลกั

ของโลก โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 โดย ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562 KTB มสีนิทรพัยร์วม 2,884,114.01 ลา้นบาท และ

ในงวด 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 KKP มรีายไดร้วม 42,102.40 ลา้นบาท และมกีําไรสุทธ ิ7,301.08 ลา้นบาท 

 

7. บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊ (มหาชน) (LHFG) 

LHFG เป็นบริษัทโฮลดงิทไีม่ได้ประกอบธุรกิจของตนเอง(Non-operating Holding Company) โดยเป็น

บรษิัทแม่ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ประกอบธุรกจิการเขา้ถอืหุ้นในบรษิทัอืน โดย ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562 LHFG มี

สนิทรพัยร์วม 250,821.18 ลา้นบาท และในงวด 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 LHFG มรีายไดร้วม 2,829.18 ลา้น

บาท และมกีําไรสุทธ ิ806.71 ลา้นบาท 
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8. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) (SCB) 

SCB ดําเนินธุรกจิธนาคารพาณิชยท์ใีหบ้รกิารทางการเงนิครบวงจรสําหรบัลูกคา้ทุกประเภท เช่น รบัฝาก

เงิน โอนเงิน ให้กู้ยืมประเภทต่างๆ บริการด้านปริวรรตเงนิตรา บริการด้านการค้าต่างประเทศ Cash Management 

รวมถงึบรกิารดา้นธุรกิจหลกัทรพัย์ บรกิารจดัการกองทุนสํารองเลยีงชพีและกองทุนส่วนบุคคล บรกิารดา้นบตัรเครดติ

และการรบัฝากทรพัย์สิน โดย ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562 SCB มสีนิทรพัย์รวม 3,199,884.26 ล้านบาท และในงวด 3 

เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 SCB มรีายไดร้วม 42,967.00 ลา้นบาท และมกีําไรสุทธ ิ9,156.50 ล้านบาท 

 

9. บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) (TCAP) 

TCAP เป็นบรษิัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ ซึงบรษิัทในกลุ่มธนชาตแบ่งประเภทการประกอบธุรกจิ

ออกเป็น  กลุ่ม ) ธุรกิจทางการเงนิ ซงึประกอบดว้ย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรพัย์ ธุรกิจหลกัทรพัย์ 

ธุรกจิประกนั ธุรกจิใหเ้ช่าซอื และธุรกจิลสีซงิ ) ธุรกจิสนับสนุน ซงึประกอบดว้ย ธุรกจิโบรกเกอร์ ธุรกจิบรกิาร และธุรกจิ

การพฒันาฝึกอบรม โดย ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562 TCAP มีสนิทรพัย์รวม 1,061,700.59 ล้านบาท และในงวด 3 เดอืน

สนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 TCAP มรีายไดร้วม 15,731.68 ล้านบาท และมกีําไรสุทธ ิ2,015.67 ล้านบาท 

 

10. บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จาํกดั (มหาชน) (TISCO) 

TISCO ประกอบธุรกจิการถอืหุน้ในบรษิทัอนื (Holding Company) ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิทสิโก ้โดยมี

ธนาคารทิสโก้เป็นหลัก ซึงได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงินอัน

ประกอบดว้ย บรกิารสนิเชอืลูกคา้รายย่อยและสนิเชอืธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม บรกิารสนิเชอืพาณิชยธ์นกจิ บรกิาร

เงนิฝากรายย่อย บรกิารลูกค้าธนบดธีนกจิ บรกิารตวัแทนขายประกนัผ่านธนาคาร บรกิารจดัการการเงนิ และบรกิารคสั

โตเดียน ประกอบธุรกิจด้านรบัประกันวินาศภัยทุกประเภท โดย ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562 TISCO มีสินทรัพย์รวม 

297,899.70 ล้านบาท และในงวด 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 TISCO มรีายไดร้วม 5,996.15 ล้านบาท และมี

กําไรสุทธ ิ1,729.60 ล้านบาท 

 

11. ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB) 

TMB ดําเนินธุรกจิธนาคารพาณิชยเ์ตม็รูปแบบแก่ลูกคา้ 3 กลุ่มหลกั คอื กลุ่มลูกคา้ธุรกจิขนาดใหญ่ ลูกคา้

เอสเอม็อ ีและลูกคา้รายย่อย โดยมกีลุ่ม ไอเอน็จ ีสถาบนัการเงนิของประเทศเนเธอร์แลนด ์เป็นพนัธมติรทางธุรกจิและผู้

ถอืหุน้รายใหญ่ร่วมกบักระทรวงการคลงั โดย ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562 TMB มสีนิทรพัยร์วม 892,224.01 ลา้นบาท และ

ในงวด 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562 TMB มรีายไดร้วม 11,667.38 ลา้นบาท และมกีําไรสุทธ ิ1,578.84 ลา้นบาท 
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อตัราส่วนราคาต่อกาํไร 

บริษทั หน่วย 
ณ วนัที  

6 สิงหาคม 2562 

ย้อนหลงัจากวนัที 6 สิงหาคม 2562 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

BAY เท่า 8.92x  9.10x  9.21x  10.19x  10.74x  11.15x  

BBL เท่า 9.56x  10.16x  10.58x  10.89x  10.97x  11.11x  

CIMBT เท่า 151.66x  152.41x  569.05x  1,798.52x  1,208.96x  919.85x  

KBANK เท่า 11.00x  11.39x  11.79x  11.95x  12.08x  12.55x  

KKP เท่า 10.48x  10.57x  10.12x  9.98x  9.92x  10.05x  

KTB เท่า 9.16x  9.38x  9.32x  9.41x  9.74x  10.22x  

LHFG เท่า 9.57x  9.96x  9.98x  10.13x  10.00x  10.32x  

SCB เท่า 11.99x  12.41x  11.95x  11.53x  11.32x  11.42x  

TCAP เท่า 8.35x  8.25x  7.99x  7.98x  7.93x  7.98x  

TISCO เท่า 11.41x  11.26x  10.58x  10.35x  10.05x  10.00x  

TMB เท่า 7.32x  7.65x  7.73x  7.88x  8.07x  8.96x  

ค่าเฉลีย(1)  เท่า 9.78x  10.01x  9.93x  10.03x  10.08x  10.37x  

ทีมา :  SETSMART 

หมายเหตุ :  1.  การคํานวณค่าเฉลยีจะไม่รวมอตัราส่วนราคาต่อกําไรของ CIMBT เนืองจากอตัราส่วนราคาต่อกําไรของ CIMBT เป็นขอ้มลูทผีดิปกตไิป

จากคา่เฉลยี 

 
อตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัชี 

บริษทั หน่วย 
ณ วนัที  

6 สิงหาคม 2562 

ย้อนหลงัจากวนัที 6 สิงหาคม 2562 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

BAY เท่า 1.09x  1.12x  1.10x  1.13x  1.16x  1.19x  

BBL เท่า 0.79x  0.84x  0.88x  0.92x  0.94x  0.96x  

CIMBT เท่า 0.66x  0.66x  0.68x  0.71x  0.75x  0.77x  

KBANK เท่า 1.06x  1.10x  1.14x  1.18x  1.20x  1.25x  

KKP เท่า 1.39x  1.40x  1.35x  1.38x  1.39x  1.42x  

KTB เท่า 0.84x  0.86x  0.86x  0.87x  0.89x  0.91x  

LHFG เท่า 0.72x  0.75x  0.76x  0.78x  0.77x  0.79x  

SCB เท่า 1.16x  1.20x  1.16x  1.17x  1.19x  1.23x  

TCAP เท่า 0.98x  0.97x  0.94x  0.94x  0.94x  0.95x  

TISCO เท่า 2.02x  1.99x  1.88x  1.89x  1.86x  1.87x  

TMB เท่า 0.79x  0.83x  0.85x  0.90x  0.94x  0.98x  

ค่าเฉลีย(1)  เท่า 1.05x  1.07x  1.05x  1.08x  1.09x  1.12x  

ทีมา :  SETSMART 
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5.4.4.1 วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาต่อกาํไร 

การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุน้สามญัด้วยวธิเีปรยีบเทยีบ P/E จะนํากําไรสุทธขิอง TMB ในงวด 12 เดือน 

งวดใดงวดหนึง คูณกับ P/E ของบริษัททนํีามาเปรียบเทียบ ซึงการประเมินในครงันี ทีปรึกษาฯ เลือกใช้กําไรสุทธิ

ยอ้นหลงั 12 เดอืน สนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561  โดยอ้างอิงจากงบการเงนิรวมสําหรบังวดปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนายชาญชยั สกุลเกิดสนิ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี6827 บรษิัท เคพีเอ็มจ ีภูมิไชย 

สอบบญัช ีจาํกดั โดยมรีายละเอยีดการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุ้นสามญัของ TMB ดงันี 

 หน่วย 
ณ วนัที 6 

สิงหาคม 2562 

ยอ้นหลงัจากวนัที 6 สิงหาคม 2562 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

กาํไรสุทธิย้อนหลงั  

12 เดือน สินสุดวนัที  

31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท 11,601.24 

P/E เท่า 9.78x  10.01x  9.93x  10.03x  10.08x  10.37x  

มลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 113,413.67 116,152.72 115,155.54 116,343.52 116,972.56 120,355.87 

หาร จํานวนหุน้สามญั หุน้ 75,333,374,592 

มลูค่าหุ้นสามญั บาทต่อหุ้น 1.51 1.54 1.53 1.54 1.55 1.60 

 
จากการประเมนิด้วยวธิีเปรยีบเทยีบ P/E จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ TMB ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 

2561 ระหว่าง 113,413.67 ลา้นบาท ถงึ 120,355.87 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมูลค่าต่อหุน้ระหว่าง 1.51 บาท ถงึ 1.60 บาท 

อย่างไรกต็าม การประเมนิยุตธิรรมของหุน้สามญัของ TMB ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบ P/E บรษิทัทนํีามาเปรยีบเทยีบ

นัน ย่อมมคีวามแตกต่างกนั เช่น แหล่งทมีาของรายได ้ขนาดของกจิการ โครงสรา้งทางการเงนิ และนโยบายการบนัทกึ

บญัช ีเป็นต้น  

นอกจากนี วธิเีปรยีบเทยีบ P/E เป็นเพยีงการเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานในอดตี โดยนํา P/E ไปคูณกบักําไร

สุทธิย้อนหลัง 12 เดือน โดยไม่ได้คํานึงถึงผลการดําเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของ TMB ในอนาคต จึงอาจไม่

สะทอ้นถึงความสามารถในการทํากําไรของ TMB ในอนาคต ดงันันทปีรกึษาฯ จงึเห็นว่าวธิเีปรยีบเทยีบ P/E เหมาะสม

สาํหรบัการใชเ้ปรยีบเทยีบเท่านัน 
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5.4.4.2 วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัชี  

การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบ P/BV จะนํามลูค่าทางบญัชขีอง TMB ณ ช่วงเวลา

ใดเวลาหนึง คูณกบั P/BV ของบรษิัททนํีามาเปรยีบเทยีบ ซงึการประเมนิในครงันี ทปีรกึษาฯ เลอืกใชม้ลูค่าทางบญัช ีณ 

วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 โดยอ้างองิจากงบการเงนิรวมสําหรบังวดปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ซงึผ่านการตรวจสอบ

โดยนายชาญชยั สกุลเกดิสนิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี6827 บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจาํกดั ปรบัปรุงดว้ย

เงนิสดทคีาดว่าจะไดร้บัจาํนวน 42,500.00 ลา้นบาทจากการออกหุน้สามญัเพมิทุนเพอืรองรบัการใชส้ทิธติาม TSR และที

จดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของ TMB จาํนวนไม่เกนิ 31,481,481,482 หุน้ โดยมรีายละเอยีดการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของ

หุน้สามญัของ TMB ดงันี 

 หน่วย 
ณ วนัที 6 

สิงหาคม 2562 

ยอ้นหลงัจากวนัที 6 สิงหาคม 2562 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดอืน 9 เดือน 12 เดือน 

มลูค่าทางบญัชี ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 ปรบัปรงุดว้ย

เงินสดรบัจากการออกหุ้น

สามญัเพิมทุน 

ล้านบาท 141,278.91 

P/BV เท่า 1.05x  1.07x  1.05x  1.08x  1.09x  1.12x  

มลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 147,700.68 150,641.85 148,941.53 152,444.16 154,686.57 157,940.77 

หาร จํานวนหุน้สามญั หุน้ 75,333,374,592 

มลูค่าหุ้นสามญั บาทต่อหุ้น 1.96 2.00 1.98 2.02 2.05 2.10 

 
จากการประเมนิด้วยวิธเีปรียบเทยีบ P/BV จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ TMB ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 

2561 ระหว่าง 147,700.68 ลา้นบาท ถงึ 157,940.77 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมูลค่าต่อหุน้ระหว่าง 1.96 บาท ถงึ 2.10 บาท 

ทงันี ทปีรกึษาฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่าวธิเีปรยีบเทยีบ P/BV เป็นวธิกีารประเมนิมลูค่าทมีคีวามเหมาะสมและนยิม

ใชใ้นการประเมนิมูลค่าหุน้สามญัของบรษิทัทปีระกอบธุรกจิเกยีวกบัธนาคาร เนืองจากสนิทรพัยแ์ละหนีสนิของธนาคาร

ส่วนใหญ่มกัอยู่ในรูปของเงนิสดแล้ว อย่างไรก็ด ีทีปรกึษาฯ เห็นว่าการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ TMB 

ควรพจิารณาวธิเีปรยีบเทยีบ P/BV ควบคู่ไปกบัวธิกีารประเมนิมูลค่าทคีํานึงถงึผลการดําเนินงานและความสามารถใน

การทาํกําไรในอนาคต ซงึจะถูกกล่าวถงึในส่วนถดัไป 
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5.4.5 วิธีส่วนลดเงินปันผล (Discounted Dividend Approach) 

การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมหุน้สามญัของ TMB ดว้ยวธิสี่วนลดเงนิปันผล เป็นการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของส่วน

ของผูถ้ือหุน้โดยคํานึงถงึความสามารถในการสรา้งกําไรและเงนิปันผลในอนาคตของ TMB และทําการคดิลดเงนิปันผล 

(Dividends) ท ีTMB ทีคาดว่าจะสามารถจ่ายได้จากการจดัทําประมาณการทางการเงนิด้วยต้นทุนผู้ถือหุ้น (Cost of 

Equity : Ke) ของ TMB เพอืหามลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองมลูค่าส่วนของผูถ้อืหุน้ของ TMB ซงึทปีรกึษาฯ ไดเ้ลอืกใชป้ระมาณ

การทางการเงินของ TMB สําหรบัปี 2562 – 2566 หรอืในอนาคต 5 ปีขา้งหน้า โดยตงัอยู่บนพนืฐานว่าธุรกจิของ TMB 

จะยงัคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนือง (Going Concern Basis) และไม่มกีารเปลยีนแปลงอย่างมนีัยสําคญัเกดิขนึ รวมทงั

เป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ในปัจจุบนั 

 สําหรบัการประมาณการในครงันี ทปีรึกษาฯ ได้อ้างอิงสมมตฐิานจากงบการเงนิเฉพาะกิจการของ TMB ในปี 

2559 - 2561 ซงึผ่านการตรวจสอบโดยนายชาญชยั สกุลเกดิสนิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที 6827 บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมิ

ไชย สอบบญัชี จํากัด รวมถึงประมาณการจากฝ่ายบริหารและแผนธุรกิจของ TMB มาใช้อ้างอิงในการประมาณการ

สมมติฐานเป็นหลกั นอกจากนียงัมกีารอ้างอิงสมมตฐิานจากแหล่งขอ้มูลทางการเงนิอนืของ TMB ด้วย เช่น ขอ้มูลงบ

ทดลองในปี 2559 - 2561 ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ฝ่ายบญัช ีทะเบยีนทรพัยส์นิ เป็นตน้ โดยทปีรกึษาฯ ไดพ้จิารณาขอ้มลู

ขา้งต้นร่วมกบัขอ้มูลภาวะของอุตสาหกรรม แผนการลงทุน แผนการดําเนินงาน รวมถึงขอ้มูลทเีปิดเผยตามสาธารณะ

ต่างๆ ทเีกียวขอ้ง เพอืนํามาใช้กําหนดสมมติฐานในการจดัทําประมาณการทางการเงนิและคํานวณหาเงนิปันผลของ 

TMB ในอนาคตเพอืนํามาใชใ้นการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของส่วนของผูถ้อืหุน้ของ TMB ดว้ยวธิส่ีวนลดเงนิปันผล  

 ทงันี ทปีรกึษาฯ ไดท้ําการศกึษาและวเิคราะหถ์งึความน่าเชอืถอืและความสมเหตุสมผลของสมมตฐิานต่างๆ ที

ไดร้บัจาก TMB และปรบัปรุงสมมตฐิานบางรายการใหเ้ป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) อย่างไรก็

ตาม ประมาณการทางการเงนิทงัหมดนีจดัทําขนึภายใต้สมมตฐิานว่าจะไม่มกีารเปลยีนแปลงใดๆ ทมีีนัยสําคญัต่อการ

ดําเนินธุรกจิของ TMB นอกจากนีในกรณีทมีเีหตุการณ์ใดๆ ทอีาจส่งผลกระทบอย่างมนัียสําคญัต่อการดําเนินธุรกจิของ 

TMB อาจส่งผลใหก้ารประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของ TMB เปลยีนแปลงไปดว้ยเช่นเดยีวกนั โดยการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม

ของ TMB มรีายละเอยีดดงันี  

โดยสามารถสรุปสมมตฐิานทสีาํคญัทใีชใ้นการประเมนิมลูค่าได ้ดงันี 

 

5.4.5.1 สมมติฐานสาํคญัในการประมาณการรายได้ดอกเบีย 

1. พอรท์โฟลิโอสินทรพัย ์(Earning assets) 

พอรท์โฟลโิอสนิทรพัยข์อง TMB ประกอบไปดว้ย 3 ประเภทหลกั โดยมรีายละเอยีดสาํหรบัสนิทรพัยแ์ต่ละ

ประเภท ดงันี  

– เงนิให้กูย้มืระหว่างธนาคาร ไดแ้ก่ เงนิใหกู้ย้มืท ีTMB ปล่อยกูใ้หก้บัธนาคารพาณิชยอ์นืๆ เพอืการปรบั

สภาพคล่องของธนาคารพาณิชยต์่างๆ และเพอืเป็นการดาํรงเงนิสดสาํรองตามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง ซงึ

โดยทวัไปแล้วจะมทีงัเงนิใหกู้ย้มืประเภทขา้มคนื และชําระคนืแบบทวงถามหรอืกําหนดระยะเวลา โดย

ซงึทปีรกึษาฯ กําหนดใหพ้อร์ทโฟลโิอเงนิใหกู้้ยมืระหว่างธนาคารเตบิโตร้อยละ 2.00 ต่อปีตลอดการ

ประมาณการอา้งองิจากอตัราการเตบิโตในปี 2561 ซงึอตัราทคีาดการณ์ดงักล่าวน้อยกว่าการประมาณ

การของฝ่ายจดัการของ TMB ทรีอ้ยละ 6.00 

– เงนิลงทุน ไดแ้ก่ เงนิสดท ีTMB นําไปลงทุนในสนิทรพัย์ต่างๆ โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการอตัราการ

เติบโตของเงนิลงทุนเท่ากับร้อยละ 6.00 ต่อปีตามการประมาณการของฝ่ายจดัการของ TMB โดย

ในช่วงปี 2561 ทผี่านมา พอรท์เงนิลงทุนของ TMB มอีตัราเตบิโตสงูถงึรอ้ยละ 26.29 

– สนิเชอืธนาคารหลงัหกัดอกเบยีรอการรบัรู้ ได้แก่ สนิเชอืที TMB ปล่อยกู้ให้กบัลูกค้ารายย่อย เช่น 

สินเชอืบ้าน สินเชอืส่วนบุคคล สินเชอืบัตรเครดิต รวมถึงสินเชือภาคเอกชน และสินเชอืประเภท
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รถยนตต์่างๆ ซงึทปีรกึษาฯ กําหนดใหพ้อรท์โฟลโิอสนิเชอืธนาคารเตบิโตรอ้ยละ 6.00 ต่อปี ซงึเป็นไป

ตามการประมาณการของฝ่ายจดัการของ TMB ซงึใกล้เคยีงกบัการเตบิโตในปี 2561 ทีร้อยละ 6.58 

และค่าเฉลยียอ้นหลงัในปี 2559 – 2561 ซงึเท่ากบัรอ้ยละ 5.72 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

เงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร ล้านบาท   115,792.84     118,108.70     120,470.87     122,880.29     125,337.89 

-- อตัราการเตบิโต รอ้ยละ 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 

เงินลงทุน ล้านบาท     77,885.23      82,558.34       87,511.84       92,762.55       98,328.30 

-- อตัราการเตบิโต รอ้ยละ 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 

สินเชือธนาคารหลงัหกัดอกเบียรอ

การรรบัรู้ 

ล้านบาท   726,800.46     770,408.49     816,633.00     865,630.98     917,568.84 

-- อตัราการเตบิโต รอ้ยละ 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 

พอรท์โฟลิโอสินทรพัยร์วม ล้านบาท   920,478.53      971,075.53    1,024,615.71    1,081,273.82    1,141,235.04  

  
2. อตัรารายไดด้อกเบียเฉลีย 

ทีปรึกษาฯ ประมาณการอัตรารายได้ดอกเบียเฉลียของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยอ้างอิงจากการ

ประมาณการของฝ่ายจดัการ และข้อมูลในอดีต โดยทปีรกึษาฯ พจิารณาขอ้มูลเฉลยีย้อนหลงัของอตัราดอกเบยีแต่ละ

ประเภทประกอบ โดยมรีายละเอยีด ดงันี 

– เงนิใหกู้้ยมืระหว่างธนาคาร โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการตามค่าเฉลียยอ้นหลงัในปี 2559 – 2561 ซงึ

เท่ากบัรอ้ยละ 1.56 โดยมคี่าระหว่างรอ้ยละ 1.52 ถงึรอ้ยละ 1.61  

– เงนิลงทุน โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 1.93 ซงึเป็นขอ้มลูในปี 2561 โดยตํากว่าค่าเฉลยี

ย้อนหลังในปี 2559 – 2561 ซึงเท่ากับร้อยละ 2.04 โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 1.93 ถึงร้อยละ 2.10 

เพอืใหก้ารประมาณการเป็นไปอย่างระมดัระวงั 

– สนิเชอืธนาคาร โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการเท่ากับร้อยละ 4.83 ซงึเป็นขอ้มูลในปี 2561 โดยตํากว่า

ค่าเฉลยีย้อนหลงัในปี 2559 – 2561 ซึงเท่ากบัร้อยละ 5.13 โดยมคี่าระหว่างร้อยละ 4.83 ถึงร้อยละ 

5.46 เพอืใหก้ารประมาณการเป็นไปอย่างระมดัระวงั 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

เงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร % 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 

เงินลงทุน % 1.93% 1.93% 1.93% 1.93% 1.93% 

สินเชือธนาคาร % 4.83% 4.83% 4.83% 4.83% 4.83% 
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3. รายได้ดอกเบยี 

ทปีรกึษาฯ ประมาณการรายไดด้อกเบยีจากอตัรารายไดด้อกเบยีเฉลยีสําหรบัสนิทรพัย์แต่ละประเภทคณู

กบัสนิทรพัยเ์ฉลยีแต่ละประเภทในแต่ละปี โดยมรีายละเอยีดการประมาณการ ดงันี 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

รายได้ดอกเบียจากเ งิน ให้กู้ ย ืม

ระหว่างธนาคาร 

ลา้นบาท      1,792.78        1,828.64 1,865.21 1,902.51 1,940.56 

รายไดจ้ากเงนิลงทุน ลา้นบาท      1,461.24        1,548.91 1,641.84 1,740.35 1,844.78 

รายไดด้อกเบยีสนิเชอืธนาคาร ลา้นบาท     35,104.46      37,210.73       39,443.37       41,809.98       44,318.57 

รายไดด้อกเบียรวม ล้านบาท     38,358.48       40,588.27        42,950.43        45,452.84        48,103.91  

 
5.4.5.2 สมมติฐานสาํคญัในการประมาณดอกเบียจ่าย 

1. หนีสินทีมีภาระทางการเงิน (Paying liabilities)  

TMB มีแหล่งเงนิทุนหลกัทใีช้ประกอบธุรกิจเป็นหนีสนิทมีภีาระทางการเงนิ ประกอบไปด้วย 3 ประเภท

หลกั โดยมรีายละเอยีดสาํหรบัหนีสนิทมีภีาระทางการเงนิแต่ละประเภท ดงันี  

– เงนิฝาก ไดแ้ก่ เงนิฝากประเภทต่างๆ เช่น เงนิฝากประเภทออมทรพัย ์กระแสรายวนั ประจาํ ฯลฯ โดย

ทปีรึกษาฯ ประมาณการการเติบโตเงนิฝากทอีตัราร้อยละ 6.00 ต่อปีตามการประมาณการของฝ่าย

จดัการ ซงึใกลเ้คยีงกบัอตัราการเตบิโตในช่วงปี 2561 ทรีอ้ยละ 6.22 

– เงินกู้ระหว่างธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ เงนิสดท ีTMB กู้ยืมจากกบัธนาคารพาณิชย์อืนๆ เพอืการปรบั

สภาพคล่องของ TMB เอง โดยกําหนดให้เงนิกู้ระหว่างธนาคารพาณิชย์มีการเติบโตทอีตัราร้อยละ 

6.00 ต่อปีตามการประมาณการของฝ่ายจดัการ ซงึใกล้เคยีงกบัอตัราการเตบิโตในช่วงปี 2561 ทรีอ้ย

ละ 6.49 

– หนีสนิทมีภีาระดอกเบยีอนื โดยกําหนดใหห้นีสนิทมีภีาระดอกเบยีอนืมกีารเตบิโตทอีตัรารอ้ยละ 5.00 

ต่อปีตามการประมาณการของฝ่ายจดัการ ซึงใกล้เคยีงกบัอตัราการเติบโตในช่วงปี 2561 ทรี้อยละ 

5.31 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

เงินฝาก ล้านบาท   688,549.20     729,862.15     773,653.88     820,073.11     869,277.50 

-- อตัราการเตบิโต รอ้ยละ 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 

เงินกู้ระหว่างธนาคารพาณิชย ์ ล้านบาท     68,122.58      72,209.94       76,542.54       81,135.09       86,003.19 

-- อตัราการเตบิโต รอ้ยละ 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 

หนีสินทีมภีาระดอกเบียอืน ล้านบาท     36,880.21      38,724.23       40,660.44       42,693.46       44,828.13 

-- อตัราการเตบิโต รอ้ยละ 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 

หนีสินทีมภีาระทางการเงิน ล้านบาท   793,552.00      840,796.31      890,856.85      943,901.66    1,000,108.82  

 
2. อตัราดอกเบยีจ่ายเฉลีย 

ทปีรกึษาฯ ประมาณการอตัราดอกเบยีจ่ายเฉลยีของสนิทรพัย์แต่ละประเภท โดยอ้างองิจากการประมาณ

การของฝ่ายจดัการ โดยทปีรึกษาฯ พิจารณาข้อมูลเฉลยีย้อนหลงัของอัตราดอกเบียแต่ละประเภทประกอบ โดยมี

รายละเอยีด ดงันี 

– อตัราดอกเบยีเงนิฝาก โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการตามค่าเฉลยียอ้นหลงัในปี 2559 – 2561 ซงึเท่ากบั

รอ้ยละ 0.90 โดยมคี่าระหว่างรอ้ยละ 0.82 ถงึรอ้ยละ 0.99 
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– เงนินําส่งสถาบนัประกนัเงนิฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการค่าใชจ้่าย

ดงักล่าวคดิเป็นอตัราส่วนร้อยละ 0.46 ของเงินฝากและหนีสนิทมีภีาระดอกเบยีทางการเงนิอืนเฉลยี 

ซงึสูงกว่าค่าเฉลยียอ้นหลงัในปี 2559 – 2561 ซงึเท่ากบัรอ้ยละ 0.45 ของเงนิฝากและหนีสนิทมีภีาระ

ดอกเบยีทางการเงนิอนืเฉลยี เพอืใหก้ารประมาณการมคีวามระมดัระวงั 

– เงินกู้ยมืธนาคารพาณิชย์ โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการตามค่าเฉลยีย้อนหลงัในปี 2559 – 2561 ซึง

เท่ากบัรอ้ยละ 1.11 โดยมคี่าระหว่างรอ้ยละ 0.82 ถงึรอ้ยละ 1.41 

– หนีสนิทมีภีาระดอกเบยีทางการเงนิอนื โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการตามค่าเฉลยียอ้นหลงัในปี 2559 – 

2561 ซงึเท่ากบัรอ้ยละ 3.91 โดยมคี่าระหว่างร้อยละ 3.78 ถงึรอ้ยละ 4.12 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

เงินฝาก % 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 

เงินนําส่งสถาบนัประกันเงินฝาก

และธนาคารแห่งประเทศไทย 

% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 

เงินกู้ระหว่างธนาคารพาณิชย ์ % 1.11% 1.11% 1.11% 1.11% 1.11% 

ห นี สิ น ที มี ภ า ร ะ ด อ ก เ บี ย ท า ง

การเงินอืน 

% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 

 
3. ดอกเบียจา่ย 

ทปีรกึษาฯ ประมาณการรายได้ดอกเบยีจากอตัราดอกเบยีจ่ายเฉลยีสําหรบัหนีสนิแต่ละประเภทคูณกบั

หนีสนิเฉลยีแต่ละประเภทในแต่ละปี โดยมรีายละเอยีดการประมาณการ ดงันี 

  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

เงนิฝาก ลา้นบาท 6,038.27 6,400.56 6,784.60 7,191.67 7,623.17 

เงนินําส่งสถาบนัประกนัเงนิฝากและ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ลา้นบาท 3,243.29 3,436.24 3,640.67 3,857.29 4,086.81 

เงนิกูร้ะหว่างธนาคารพาณิชย ์ ลา้นบาท 734.99 779.09 825.83 875.38 927.91 

หนีสนิทีมภีาระดอกเบยีทางการเงิน

อนื 

ลา้นบาท 1,406.14 1,476.45 1,550.27 1,627.78 1,709.17 

ดอกเบยีจ่ายรวม ล้านบาท 11,422.69 12,092.34 12,801.38 13,552.13 14,347.06 

 
ทงันี จากการประมาณการพบว่า TMB มอีตัราดอกเบยีสุทธ ิ(Net interest margin) อยู่ระหว่างร้อยละ 3.00 ถงึ

รอ้ยละ 3.04 ซงึใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีทมีคี่าระหว่างรอ้ยละ 2.90 ถงึรอ้ยละ 3.18 
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5.4.5.3 สมมติฐานสาํคญัในการประมาณการรายได้จากการดาํเนินงานอืน 

1. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอืน 

ทปีรกึษาฯ ประมาณการรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารอนืเท่ากบัรอ้ยละ 1.40 ของพอรท์โฟลโิอสนิทรพัย์

รวมเฉลยี ตามค่าเฉลยีย้อนหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ซงึมคี่าอยู่ระหว่างร้อยละ 1.57 ถึงร้อยละ 1.21 นอกจากนี ที

ปรกึษาฯ ประมาณการตน้ทุนทเีกยีวขอ้งกบัรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารอนืเพอืแสดงรายการรายไดค้่าธรรมเนียมและ

บรกิารอนืแบบสุทธจิากตน้ทุนการดาํเนินงานทเีกยีวขอ้ง ซงึคดิเป็นรอ้ยละ 23.50 ของรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารอนื

ตลอดการประมาณการ ตามค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ซงึมคี่าอยู่ระหว่างรอ้ยละ 21.66 ถงึร้อยละ 27.11 

โดยมรีายละเอยีดรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารอนืซงึสุทธจิากต้นทุนการดาํเนินงานทเีกยีวขอ้งแลว้ ดงันี 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

อืน 

ล้านบาท     12,589.38       13,280.34        14,011.47        14,785.16        15,603.93  

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

อืนสทุธิจากต้นทุนดาํเนินงาน 

ล้านบาท      9,631.12       10,159.72        10,719.05        11,310.93        11,937.31  

 

2. รายได้จากการดาํเนินงานอืน 

ทปีรกึษาฯ ประมาณรายได้จากการดําเนินงานอืน เช่น รายได้จากอตัราแลกเปลยีน กําไรจากเงนิลงทุน 

ฯลฯ เท่ากบัรอ้ยละ 5.60 ใกล้เคยีงกบัค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ทรีอ้ยละ 5.64 ซงึมคี่าอยู่ระหว่างร้อยละ 

4.86 ถงึรอ้ยละ 6.65 โดยไม่พจิารณานํารายการพเิศษจากการกําไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในปี 2561 มารวม

คาํนวณ  
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน ล้านบาท      2,853.08         3,016.64          3,189.87          3,373.33          3,567.64  

 

5.4.5.4 สมมติฐานสาํคญัในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

ทปีรกึษาฯ มสีมมตฐิานในการประมาณการค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน ดงันี 

– ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยทปีรกึษาฯ กําหนดให้จํานวนพนักงานของ TMB มแีนวโน้มลดลงปีละร้อยละ 

3.33 โดยพจิารณาจากค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ซึงมคี่าอยู่ระหว่างร้อยละ 2.04 ถึงร้อยละ 

4.82 ทงันี เกิดจากการทธีนาคารจะมกีารปรบัลดพนักงานบางส่วนโดยเน้นประสทิธิภาพการใช้งานของ

เทคโนโลยมีากขนึ และเป็นการบรหิารค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม ที

ปรึกษาฯ ได้กําหนดใหร้ายได้เฉลยีต่อพนักงานมกีารเตบิโตทรีอ้ยละ 5.00 ต่อปี ตามอตัราการเตบิโตของ

ค่าตอบแทนพนักงานทวัไป 

– ค่าตอบแทนกรรมการ โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการอตัราการเตบิโตของรายการดงักล่าวเท่ากบัรอ้ยละ 5.00 

ต่อปีตามอตัราการขนึค่าตอบแทนของ TMB และอุตสาหกรรมทวัไป 

– ค่าเช่าสินทรัพย์และค่าอุปกรณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็นค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ซึงทีปรึกษาฯ 

กําหนดใหม้กีารเตบิโตรอ้ยละ 5.92 ต่อปีค่าเฉลยียอ้นหลงั 2 ปีในปี 2560 – 2561 ซงึมคี่าอยู่ระหว่างรอ้ยละ 

3.93 ถงึรอ้ยละ 7.91 ทงันี ทปีรกึษาฯ ไม่นําขอ้มลูในปี 2559 มาพจิารณาเนืองจากแนวโน้มของค่าใชจ้่ายใน

ปีดงักล่าวลดลงถงึรอ้ยละ 27.99 ซงึอาจทาํใหก้ารประมาณการไม่เป็นไปดว้ยความระมดัระวงั 

– ภาษีและอากร  โดยทปีรึกษาฯ ประมาณการรายการดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 2.73 ของรายได้รวม ตาม

ค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ซงึมค่ีาอยู่ระหว่างรอ้ยละ 2.66 ถงึรอ้ยละ 2.83 

– ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานอืน โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการรายการดงักล่าวเท่ากบัรอ้ยละ 9.10 ของรายได้

รวม ตามค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีในปี 2559 – 2561 ซงึมค่ีาอยู่ระหว่างรอ้ยละ 8.54 ถงึรอ้ยละ 9.38 
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– ค่าเสอืมราคา โดยทปีรกึษาฯ ประมาณการค่าเสอืมราคาตามนโยบายทางบญัชีทเีกียวขอ้งกบั TMB และ

กําหนดให ้TMB มกีารลงทุนในสนิทรพัย์ถาวรเท่ากบั 3,100.00 – 5,100.00 ล้านบาท โดยปรบัเพมิขนึมลีะ

ประมาณ 500.00 ลา้นบาทตลอดการประมาณการ ตามแผนการลงทุนอ้างองิจากฝ่ายจดัการของ TMB 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

ค่าใชจ้่ายดา้นบคุลากร ลา้นบาท 8,111.70 8,233.77 8,357.68 8,483.46 8,611.12 

ค่าตอบแทนกรรมการ ลา้นบาท 46.45 48.77 51.21 53.77 56.46 

ค่าเช่าสนิทรพัยแ์ละค่าอุปกรณ์ต่างๆ ลา้นบาท 2,628.81 2,784.51 2,949.43 3,124.12 3,309.15 

ภาษแีละอากร ลา้นบาท 1,389.80 1,469.48 1,553.86 1,643.23 1,737.88 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอนื ลา้นบาท 4,635.91 4,901.68 5,183.15 5,481.25 5,796.98 

ค่าเสอืมราคา ลา้นบาท 1,418.67 2,018.67 2,702.00 3,468.67 4,318.67 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานรวม ล้านบาท 18,231.34 19,456.88 20,797.33 22,254.49 23,830.27 

 
5.4.5.5 สมมติฐานสาํคญัในการประมาณการหนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ 

ทปีรกึษาฯ มสีมมตฐิานในการประมาณการหนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ โดยกําหนดใหเ้ท่ากบัรอ้ยละ 1.30 ของ

สนิเชอืก่อนหกัดอกเบยีรอการรบัรู ้ตามการประมาณการของฝ่ายจดัการ และใกล้เคยีงกบัแนวโน้มของค่าใชจ้่ายดงักล่าว

ทลีดลงอย่างต่อเนืองในช่วงอดตีทผี่านมา หากไม่พจิารณาการตงัสํารองพเิศษตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั

ท ี9 สาํหรบั TMB ในปี 2561 ทเีพมิจากระดบัปกตปิระมาณ 7,000.00 ล้านบาท 
  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

หนีสญูและหนีสงสยัจะสญู ลา้นบาท      9,448.41      10,015.31       10,616.23       11,253.20       11,928.39 
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5.4.5.6 สมมติฐานสาํคญัในการประมาณการอืน 

1. ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้

ทปีรกึษาฯ ทําการประมาณการค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้ โดยใชอ้ตัรารอ้ยละ 20.00 ตลอดการประมาณการ

ตามอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลในปัจจุบนั 

 

2. การดาํรงอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน  

ทปีรกึษาฯ กําหนดให้กิจการรกัษาอตัราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทุน โดยประมาณการสนิทรพัย์

เสยีง (Risk-weighted assets) อ้างอิงตามสดัส่วนสนิทรพัย์เสยีงต่อพอร์ทโฟลโิอสนิทรพัย์รวมเฉลยีในปัจจุบนัซงึเท่ากบั

รอ้ยละ 74.22 จากนันจงึกําหนดการประมาณการอตัราส่วนการดํารงเงนิกองทุนขนัท ี1 (Tier 1 Capital) เท่ากบัร้อยละ 

13.20 ของสนิทรพัยเ์สยีง ซงึมค่ีามากกว่าตามทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยอ้างองิจากค่าเฉลยียอ้นหลงั 3 ปีใน

ปี 2559 – 2561 ซึงมคี่าอยู่ระหว่างร้อยละ 12.80 ถึงร้อยละ 13.61 และกําหนดให้การดํารงเงนิกองทุนขนัท ี2 (Tier 2 

Capital) ไม่มีการเปลียนแปลงตลอดการประมาณการโดยพิจารณาจากข้อมูลในช่วงปี 2560 – 2561 ทีไม่มีการ

เปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ทังนี ทีปรึกษาฯ พิจารณาแล้วพบว่าการประมาณการเงินทุนสํารองรวมมีความ

สมเหตุสมผล และอตัราส่วนเงนิทุนสาํรองรวมต่อสนิทรพัยเ์สยีงมคี่ามากกว่ารอ้ยละ 16.00 ตลอดการประมาณการ 

 

3. อตัราการจ่ายเงินปันผล  

ทปีรกึษาฯ ประมาณการอตัราส่วนเงนิปันผลเท่ากบัร้อยละ 90.00 ของกําไรสุทธทิไีด ้โดยมสีมมตฐิานให้ 

TMB นําเงินสดทีไม่ได้ทําการจ่ายเงินปันผลออกไปดํารงไว้เป็นเงนิกองทุนของธนาคารเพอืให้การประมาณการการ

จ่ายเงนิปันผล และประมาณการการดาํรงเงนิกองทุนเป็นไปตามหลกัความระมดัระวงัมากขนึ 

 

4. การประมาณการเงินปันผลภายหลงัระยะเวลาประมาณการ  

ทปีรกึษาฯ ประมาณการอตัราการเตบิโตภายหลงัระยะเวลาประมาณการ (Terminal growth rate) ของเงนิ

ปันผลเท่ากบัรอ้ยละ 3.16 ต่อปี ซงึอ้างองิจากขอ้มลูอตัราเงนิเฟ้อจากธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลยียอ้นหลงั 30 ปี โดย

พจิารณาว่าการเตบิโตของธนาคารพาณิชยใ์นอนาคตจะสอดคลอ้งกบัอตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยในภาพรวม 

 

5. อตัราคิดลด  

ทปีรกึษาฯ ได้ทําการคํานวณอตัราคดิลดทเีหมาะสมซงึสะท้อนต้นทุนทแีทจ้รงิของผู้ถือหุน้ โดยต้นทุนที

แทจ้รงิดงักล่าวเท่ากบัอตัราผลตอบแทนทผีูถ้อืหุน้ตอ้งการ (Cost of equity หรอื Ke) โดยมสีตูรการคาํนวณค่า Ke ดงันี 

 

Ke = Rf + β( Rm – Rf ) 

 

โดยท ี

 Ke = อตัราผลตอบแทนทผีูถ้อืหุน้ตอ้งการ 

 Rf = อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทไีม่มคีวามเสยีง อ้างองิจากอตัรา

ดอกเบียพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ซึงมีค่าเท่ากับร้อยละ 2.37 

(อ้างอิงขอ้มูลจาก www.thaibma.or.th ณ วนัท ี6 สงิหาคม 2562) 

โดยทีปรึกษาฯ เลือกใช้อัตราดังกล่าวเพือให้สอดคล้องกับช่วง

ระยะเวลาเดยีวกบัอตัราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยเฉลยียอ้นหลงั 30 ปี  
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 Rm = อตัราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

เฉลยียอ้นหลงั 30 ปี นับจากวนัท ี6 สงิหาคม 2562 ซงึเท่ากบัรอ้ย

ละ 9.24 ซึงเป็นช่วงระยะเวลาสะท้อนภาวะการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัยใ์นช่วงเวลาต่างๆ ไดด้กีว่าการใชข้อ้มลูในช่วงระยะเวลา

สนั (อ้างองิขอ้มลูจาก www.set.or.th) 

 β = เป็นค่าเฉลยีความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวนัของธนาคาร

ทหารไทย จํากัด (มหาชน) เทียบกับผลตอบแทนของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 1 ปี ตงัแต่วนัท ี7 สงิหาคม 2561 ถงึวนัท ี6 

สงิหาคม 2562 (ทมีา: Bloomberg) โดยมคี่าเท่ากบั 0.846 เทา่ 

ทงันีจากสูตรการคํานวณและค่าตวัแปรต่างๆ ทนํีามาใชด้งักล่าวขา้งต้นจะคํานวณไดผ้ลตอบแทนทผีู้ถือ

หุน้ตอ้งการ (Ke) เทา่กบัรอ้ยละ 8.18  
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ผลการประมาณการทางการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 2561 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

รายไดด้อกเบยี       

รายได้ดอกเบยีจากเงนิใหกู้ย้มืระหว่างธนาคาร 1,752.00 1,792.78 1,828.64 1,865.21 1,902.51 1,940.56 

รายไดจ้ากเงนิลงทุน 1,271.00 1,461.24 1,548.91 1,641.84 1,740.35 1,844.78 

รายได้ดอกเบยีสนิเชอืธนาคาร 32,064.00 35,104.46 37,210.73 39,443.37 41,809.98 44,318.57 

รายไดอ้นืๆ 10.00 - - - - - 

รายไดด้อกเบยีรวม 35,097.00 38,358.48 40,588.27 42,950.43 45,452.84 48,103.91 

       

ดอกเบียจ่าย       

เงนิฝาก (5,654.00) (6,038.27) (6,400.56) (6,784.60) (7,191.67) (7,623.17) 

เงนินําส่งสถาบนัประกนัเงนิฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย (2,965.00) (3,243.29) (3,436.24) (3,640.67) (3,857.29) (4,086.81) 

เงนิกูร้ะหว่างธนาคารพาณิชย ์ (686.00) (734.99) (779.09) (825.83) (875.38) (927.91) 

หนีสนิทมีภีาระดอกเบยีทางการเงนิอนื (1,293.00) (1,406.14) (1,476.45) (1,550.27) (1,627.78) (1,709.17) 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานรวม (10,598.00) (11,422.69) (12,092.34) (12,801.38) (13,552.13) (14,347.06) 

       

รายได้ดอกเบียสทุธิก่อนรายได้จากการดาํเนินงานอืน 24,438.00 26,935.78 28,495.94 30,149.05 31,900.71 33,756.85 

       

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน       

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารอนืสุทธ ิ 8,510.59 9,631.12 10,159.72 10,719.05 11,310.93 11,937.31 

รายไดจ้ากการดําเนินงานอนื 10,959.63 2,853.08 3,016.64 3,189.87 3,373.33 3,567.64 

       

รายได้ดอกเบียสทุธิหลงัรายได้จากการดาํเนินงานอืน 43,908.22 39,419.98 41,672.29 44,057.96 46,584.97 49,261.80 

       

คา่ใช้จ่ายในการดาํเนินงาน       

ค่าใชจ้่ายด้านบุคลากร (7,991.44) (8,111.70) (8,233.77) (8,357.68) (8,483.46) (8,611.12) 

ค่าตอบแทนกรรมการ (44.24) (46.45) (48.77) (51.21) (53.77) (56.46) 

ค่าเช่าสนิทรพัยแ์ละค่าอุปกรณ์ต่างๆ (2,481.82) (2,628.81) (2,784.51) (2,949.43) (3,124.12) (3,309.15) 

ภาษีและอากร (1,262.44) (1,389.80) (1,469.48) (1,553.86) (1,643.23) (1,737.88) 

ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานอนื (4,388.38) (4,635.91) (4,901.68) (5,183.15) (5,481.25) (5,796.98) 

ค่าเสอืมราคา (902.00) (1,418.67) (2,018.67) (2,702.00) (3,468.67) (4,318.67) 

คา่ใช้จ่ายในการดาํเนินงานรวม (17,070.31) (18,231.34) (19,456.88) (20,797.33) (22,254.49) (23,830.27) 

หนีสญูและหนีสงสยัจะสญู (16,114.04) (9,448.41) (10,015.31) (10,616.23) (11,253.20) (11,928.39) 

       

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10,723.93 11,740.23 12,200.11 12,644.41 13,077.28 13,503.14 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ (1,906.47) (2,348.05) (2,440.02) (2,528.88) (2,615.46) (2,700.63) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 8,817.46 9,392.19 9,760.09 10,115.52 10,461.82 10,802.51 

เงินปันผลคาดการณ์  6,029.07 5,048.91 5,018.59 5,060.06 5,087.78 
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5.4.5.7 สรปุการประเมินมูลค่าด้วยวิธีส่วนลดเงินปันผล 

 หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองเงนิปันผลระหว่างปี 2562 - 2566 20,981.22 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธ ิณ สนิระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 70,605.62 

เงนิสดรบัจากการเพมิทุน 42,500.00 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 134,086.84 

หาร จาํนวนหุน้สามญั (หุน้) 75,333,374,592 

มูลค่าหุ้นสามญั (บาทต่อหุ้น) 1.78 

 

จากการประเมนิมูลค่าด้วยวธิสี่วนลดเงนิปันผล สามารถคํานวณหามูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TMB ณ 

วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 134,086.84 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าต่อหุน้เท่ากบั 1.78 บาท 

 
การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) 

การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุน้สามญัของ TMB จะถูกต้องหรอืมมีูลค่าใกล้เคยีงความเป็นจรงินัน ขนึอยู่กบั

ความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐานทใีช้ในการประมาณการทางการเงิน เช่น แผนการดําเนินธุรกิจและ

นโยบายการบรหิารงานในอนาคตภายใต้สภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ปัจจุบนั ดงันัน หากมเีหตุการณ์ทส่ีงผลใหเ้กดิ

การเปลยีนแปลงใดๆ อาท ิสภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิและนโยบายของรฐับาล อาจทําให้ประมาณ

การทกีําหนดขนึภายใต้สมมติฐานทีกล่าวมาขา้งต้นเปลียนแปลงไปอย่างมนีัยสําคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มูลค่า

ยุตธิรรมของหุน้สามญัของ TMB ทปีระเมนิไดเ้ปลยีนแปลงไปดว้ยเช่นกนั 

ดว้ยสาเหตุและปัจจยัต่างๆ ทอีาจเกดิการเปลยีนแปลงและอาจส่งผลกระทบกบัการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของ

หุน้สามญัของ TMB ทปีรกึษาฯ จงึไดท้าํการวเิคราะหค์วามไวของการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญั เพือศกึษาถงึ

ผลกระทบโดยปัจจยัต่างๆ ทอีาจเกดิการเปลยีนแปลง โดยศกึษาและวเิคราะหก์ารเปลยีนแปลงของมลูค่ายุตธิรรมของหุน้

สามญัจากการเปลยีนแปลงของปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) อตัราผลตอบแทนทผีูถ้ือหุ้นคาดหวงั และ (2) อตัราการ

เติบโตของเงนิปันผลภายหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ ซงึสามารถสรุปผลการวเิคราะห์ความไวของการประเมนิ

มลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัดว้ยวธิส่ีวนลดเงนิปันผลตามกรณีต่างๆ ไดด้งันี 
หน่วย : ล้านบาท 

อตัราผลตอบแทนทีผู้ถือหุ้นคาดหวงั 

เพิม / (ลด) 

อตัราการเติบโตเงินปันผลหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ 

เพิม / (ลด) 

(0.50%) (0.25%) - 0.25% 0.50% 

(1.00%) 135,662.29 139,617.22 144,009.86 148,917.13 154,435.09 

(0.50%) 131,323.64 134,870.13 138,788.54 143,140.62 148,002.58 

- 127,377.61 130,573.02 134,086.84 137,969.16 142,281.14 

0.50% 123,773.17 126,664.75 129,830.79 133,312.31 137,158.94 

1.00% 120,467.73 123,094.74 125,959.81 129,096.82 132,546.41 
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หน่วย : บาท 

อตัราผลตอบแทนทีผู้ถือหุ้นคาดหวงั 

เพิม / (ลด) 

อตัราการเติบโตเงินปันผลหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ 

เพิม / (ลด) 

(0.50%) (0.25%) - 0.25% 0.50% 

(1.00%) 1.80 1.85 1.91 1.98 2.05 

(0.50%) 1.74 1.79 1.84 1.90 1.96 

- 1.69 1.73 1.78 1.83 1.89 

0.50% 1.64 1.68 1.72 1.77 1.82 

1.00% 1.60 1.63 1.67 1.71 1.76 

 
จากการวเิคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TMB โดย

การเปลยีนแปลงของ (1) อตัราผลตอบแทนทผีูถ้ือหุน้คาดหวงั และ (2) อตัราการเตบิโตของเงนิปันผลภายหลงัจากช่วง

ระยะเวลาประมาณการ จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ TMB ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ระหว่าง 126,664.75 

ลา้นบาท ถงึ 143,140.62 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าต่อหุน้ระหว่าง 1.68 บาท ถงึ 1.90 บาท 
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5.5 สรปุผลการประเมินมูลค่าของกลุ่ม TBANK และ TMB 

ทปีรกึษาฯ สามารถสรุปการประเมนิมูลค่าของกลุ่ม TBANK และ TMB ได ้ดงันี 

บริษทั 
วิธีทีใช้ในการ 

ประเมินมูลค่า 

มูลค่าหุ้น

สามญั  

(ล้านบาท) 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นของ 

TBANK / 

TMB 

(%) 

มูลค่าหุ้น

สามญัตาม

สดัส่วน 

(ล้านบาท) 

กลุ่มของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (TBANK) 

1.  การประเมินมูลค่ากลุ่ม TBANK ด้วยวิธีรวมส่วนกิจการ (Sum of the Parts)  

1.  ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) วธิสี่วนลดเงนิปันผล 96,363.34 – 

115,376.92 

N/A 96,363.34 – 

115,376.92 

2.  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จํากดั วธิสี่วนลดกระแสเงนิสด 8,648.91 – 

9,726.57 

75.00% 6,486.68 – 

7,294.93 

3. บรษิทั ธนชาต โบรกเกอร ์จํากดั วธิสี่วนลดกระแสเงนิสด 1,008.63 – 

1,109.70 

99.99% 1,008.63 – 

1,109.70 

4. เงนิสดทคีาดว่าจะไดร้บัจากการปรบัโครงสรา้งหลงัภาษี - 26,622.46 N/A 26,622.46 

รวมมลูค่ากลุ่ม TBANK ตามวธิวีธิรีวมส่วนกจิการ 130,481.00 – 

150,403.90 

2.  การประเมินมูลค่ากลุ่ม TBANK ด้วยวิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาต่อมูลค่าทางบญัชี (PBV) 

1. ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) วธิเีปรยีบเทยีบอตัราส่วน

ราคาต่อมลูคา่ทางบญัช ี

153,712.92 – 

164,369.84 

N/A 153,712.92 – 

164,369.84 

รวมมลูค่ากลุ่ม TBANK ด้วยวิธีรวมส่วนกิจการและวิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัชีหลงั

การปรบัโครงสร้างกิจการ 

130,481.00 – 

164,369.84 

ล้านบาทหรือ  

21.51 – 27.10 

บาทต่อหุ้น 

กลุ่มของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB) 

1.  การประเมินมูลค่ากลุ่ม TMB ด้วยวิธีรวมส่วนกิจการ (Sum of the Parts)  

1.  ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) วธิสี่วนลดเงนิปันผล 126,664.75 – 

143,140.62 

N/A 126,664.75 – 

143,140.62 

2.  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทหารไทย จาํกดั วธิมีลูค่าทางบญัช ี  35.00%  4,577.26  

3.  บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์พหลโยธนิ จํากดั วธิมีลูค่าทางบญัช ี  100.00%  26.69  

รวมมลูค่ากลุ่ม TMB ตามวธิวีธิรีวมส่วนกจิการ 131,268.69 – 

147,744.57 

2.  การประเมินมูลค่ากลุ่ม TMB ด้วยวิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี (PBV) 

1.  ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) วธิเีปรยีบเทยีบอตัราส่วน

ราคาต่อมลูคา่ทางบญัช ี

147,700.68 – 

157,940.77 

N/A 147,700.68 – 

157,940.77 

รวมมลูค่ากลุ่ม TMB ดว้ยวิธีรวมส่วนกิจการและวิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี 131,268.69 – 

157,940.77 

ล้านบาทหรือ  

1.74 – 2.10 

บาทต่อหุ้น 
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โดยสําหรบัมูลค่าตามบญัชขีองบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนทหารไทย จํากดั และบรษิัท บรหิารสนิทรพัย์

พหลโยธนิ จํากดันัน เป็นมูลค่าตามบญัชตีามสดัส่วนท ีTMB ถอืหุน้ ซงึปรากฏอยู่ในงบการเงนิสําหรบังวดปีสนิสุดวนัท ี

31 ธนัวาคม 2561 ของ TMB 

ทงันี ตามมตคิณะกรรมการบรษิทัของ TMB ครงัท ี4/2562 วนัท ี7 สงิหาคม 2562 ไดม้กีารกําหนดราคาเขา้ซอื

หุน้ของ TBANK จากมูลค่าตามบญัชขีอง TBANK ตามงบการเงนิรวม บวก กําไรจากการปรบัโครงสรา้ง บวก ส่วนเพมิ 

9,245.00 ล้านบาท ลบ มูลค่าตามบญัชตีามงบการเงนิของ TBROKER ตามงบการเงนิรวมของ TBANK ลบ มูลค่าตาม

บญัชีของ TFUND ตามงบการเงินรวมของ TBANK นัน ทีปรึกษาฯ จึงได้พิจารณาเสมือนว่าการทํารายการดงักล่าว

เกดิขนึ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ซงึสามารถจาํลองมลูค่าท ีTMB จะเข้าซอื TBANK ไดต้ามตารางดา้นล่าง ซงึมูลค่าที

แสดงต่อไปนีอาจแตกต่างจากมลูค่าการซอืขายจรงิทจีะเกดิขนึในอนาคต 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 หน่วย 

สินทรพัยร์วมของ TBANK 1,046,611.66 ล้านบาท 

หกั หนีสนิรวมของ TBANK 902,406.44 ลา้นบาท 

หกั ส่วนของผูถ้อืหุน้ทไีม่มอํีานาจควบคุมของ TBANK 2,506.68 ล้านบาท 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBANK 141,698.54 ล้านบาท 

บวก  กําไรจากการขายเงนิลงทุนทคีาดว่าจะไดร้บัจากการ

 ปรบัโครงสรา้งของ TBANK 

5,331.20 ลา้นบาท 

บวก  รายการปรบัปรุงจากการตมีลูค่าทดีนิและอาคาร 2,569.98 ลา้นบาท 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBANK ภายหลงัปรบัปรงุ

กาํไรจากการปรบัโครงสรา้งกิจการ 
149,599.72 

ล้านบาท 

บวก ส่วนเพมิ 9,245.00 ล้านบาท 

หกั มลูค่าตามบญัชตีามงบการเงนิเฉพาะกจิการของ 

 TBROKER ตามงบการเงนิรวมของ TBANK 
155.81 

ลา้นบาท 

หกั มลูค่าตามบญัชตีามงบการเงนิเฉพาะกจิการของ 

 TFUND ตามงบการเงนิรวมของ TBANK 
317.63 

ลา้นบาท 

มูลค่าการเข้าซือหุ้นสามญัของ TBANK 158,371.28 ล้านบาท 

หาร จาํนวนหุน้สามญั 6,064,862,170 หุน้ 

มูลค่าการเข้าซือหุ้นสามญัของ TBANK ต่อหุ้น 26.11 บาทต่อหุ้น 

 

จากตารางขา้งตน้สามารถสรุปความเหน็ของทปีรกึษาฯ ได ้ดงันี 

– มลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TBANK ตามวธิรีวมส่วนกจิการและวธิเีปรยีบเทยีบอตัราส่วนราคาต่อมลูค่า

ทางบญัชมีคี่าอยู่ระหว่าง 130,481.00 – 164,369.84 ล้านบาท โดยเมอืเปรยีบเทยีบช่วงของมูลค่ายุตธิรรม

ดงักล่าวกบัมลูค่าการขายหุน้สามญัของ TBANK ท ี158,371.28 ตามสมมตฐิานทว่ีาการขายดงักล่าวเกดิขนึ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 แลว้พบว่ามคีวามเหมาะสม โดยมมีลูค่าสาํหรบัการเขา้ทาํรายการอยู่ระหว่างชว่ง

ของมลูค่ายุตธิรรม ดงันัน การเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซงึหุน้สามญัของ TBANK เพอืเป็นส่วนหนึงของการ

ทํารายในครงันีมีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นของ TCAP ควรอนุมติัการขายหุ้น TBANK ให้กบั TMB 

เพอืเป็นส่วนหนึงของแผนการควบรวมกิจการในครงันี 

– มูลค่ายุตธิรรมของหุ้นสามญัของ TMB ตามวธิรีวมส่วนกจิการและวธิเีปรยีบเทยีบอตัราส่วนราคาต่อมูลค่า

ทางบญัชมีคี่าอยู่ระหว่าง 131,268.69 – 157,940.77 ล้านบาทหรอื คดิเป็น 0.93 – 1.12 เท่าของมลูค่าตาม

บญัชขีอง TMB ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ภายหลงัการปรบัปรุงด้วยมูลค่าเงนิทคีาดว่าจะได้รบัจากการ
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เพมิทุนสําหรบัการเขา้ทํารายการในครงันีของ TMB ซงึเท่ากบั 141,278.91 ล้านบาท โดยเมอืเปรยีบเทยีบ

ช่วงของอตัราส่วนของมลูค่ายุตธิรรมต่อมลูค่าตามบญัชที ี0.93 – 1.12 เท่า ดงักล่าวกบัอตัราส่วน 1.10 เท่า

ของมลูค่าตามบญัชขีอง TMB ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ภายหลงัการปรบัปรุงดว้ยมลูค่าเงนิสดทคีาดว่าจะ

ไดร้บัจากการเพมิทุน ซงึเสมอืนเป็นราคาสําหรบัการเขา้ทาํรายการไดม้าซึงหุน้สามญัของ TMB โดยผูถ้ือหุน้

ของ TBANK ตามเกณฑ์ทใีชใ้นการกําหนดราคาซอืขายหุน้สามญัเพมิทุนของ TMB ตามมตคิณะกรรมการ

บรษิทัฯ ครงัท ี9/2562 วนัท ี7 สงิหาคม 2562 แล้วพบว่ามคีวามเหมาะสม ดงันัน การเขา้ทํารายการไดม้า

ซงึหุน้สามญัของ TMB เพอืเป็นส่วนหนึงของการทาํรายในครงันีมีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นของ TCAP 

ควรอนุมติัการเข้าซือหุ้นสามญัของ TMB เพอืเป็นส่วนหนึงของแผนการควบรวมกิจการในครงันี 
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5.6 ความเหน็ของทีปรึกษาฯ เกียวกบัความเหมาะสมดา้นราคาการซือหุ้นสามญัของบริษทัต่างๆ จาก BNS 

ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ 

 

เพอืเป็นส่วนหนึงของการเขา้ทํารายการในครงันี ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครงัท ี9/2562 วนัท ี7 

สงิหาคม 2562 ยงัไดอ้นุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ซอืหุน้สามญัของ 

1. นิติบุคคลท ีTBANK จะจดัตงัขนึลําดบัท ี1 (SPV1) ในสดัส่วนร้อยละ 49.02 โดย SPV1 จะถือสดัส่วนใน

บรษิทั ราชธานีลสิซงิ จาํกดั (มหาชน) (THANI) ในสดัส่วนรอ้ยละ 65.18 ของจํานวนทุนจดทะเบยีนทชีําระ

แลว้ทงัหมดของ THANI 

2. นิตบุิคคลท ีTBANK จะจดัตงัขนึลําดบัท ี2 (SPV2) ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.00 โดย SPV2 จะถอืสดัส่วนใน 

2.1 บรษิัท ซคีอน ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) (SEACON) คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.53 ของจํานวน

ทุนจดทะเบยีนทชีาํระแลว้ทงัหมดของ SEACON 

2.2 บรษิัท อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากดั (AJNMT) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.00 ของจํานวนทุน

จดทะเบยีนทชีาํระแล้วทงัหมดของ AJNMT 

2.3 บรษิัท ธนชาตกรุ๊ป ลสีซงิ จํากดั (TGL) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของจํานวนทุนจดทะเบยีนที

ชาํระแล้วทงัหมดของ TGL 

2.4 บรษิัท ธนชาต เทรนนิง แอนด์ ดเีวลลอปเมนท์ จํากัด (TTD) คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของ

จาํนวนทุนจดทะเบยีนทชีาํระแลว้ทงัหมดของ TTD 

2.5 บรษิัท รกัษาความปลอดภยั สคบิ เซอร์วสิ จํากัด (SSV) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของจํานวน

ทุนจดทะเบยีนทชีาํระแลว้ทงัหมดของ SSV 

2.6 บรษิทั ธนชาต แมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั (TMS) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของจาํนวน

ทุนจดทะเบยีนทชีาํระแลว้ทงัหมดของ TMS 

3. บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์ท ีเอส จํากดั (TSAMC) ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.00 

4. บรษิทั เอม็ บ ีเค จาํกดั (มหาชน) (MBK) ในสดัส่วนรอ้ยละ 4.85 

5. บรษิทั ปทุมไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจาํกดั (มหาชน) (PRG) ในสดัส่วนรอ้ยละ 4.81 

 

จาก Scotia Netherlands Holdings B.V. (BNS) ทงัหมด ภายหลงัจากท ีBNS ได้หุ้นของบริษัทดงักล่าวจาก 

TBANK ภายใต้แผนการปรบัโครงสรา้งในครงันีตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยมรีายละเอยีดราคาของบรษิทัข้างต้นทจีะทํา

การซือขายเพือปรบัโครงสร้างซึงปรากฎอยู่ในสารสนเทศเกียวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการ

ระหว่างธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) (บญัช ี1) ดงันี 
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บริษทัยอ่ยและบริษทัอืนที

ปรบัโครงสร้าง 

มูลค่ารวมของสิงตอบแทนเทียบเท่า 

หากวนัทีทาํรายการเกิดขึน ณ 31 ธนัวาคม 2561 

ราคาต่อหุ้น 

(บาทต่อหุ้น) 

มูลค่ารวมที 

TBANK จะขาย 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารวมที

บริษทัฯ จะซือ

ตามสดัส่วน 

ก่อนทีจะทาํ

รายการซือจาก 

BNS 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารวมที 

บริษทัฯ จะซือผ่าน

บญัชี "ทุนธนชาต

เพอืเสนอขายต่อผู้

ถือหุ้นรายย่อย

ของธนาคาร 

ธนชาต" 

(ล้านบาท) 

TSAMC 12.32 2,463 1,255 0.98 

THANI 4.59 11,304 - 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 10.00 4,054 2,066 1.62 

 
โดยมรีายละเอยีดเฉพาะทบีรษิทัฯ จะเขา้ซอืหุน้สามญัของบรษิทัต่างๆ จาก BNS ดงันี 

หุ้นสามญัของบริษทัฯ 

ภายใตส้มมตฐิานว่าวนัททีาํรายการเกดิขนึ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

มูลค่ารวมของหุ้นทีจะรบัซือ

จาก BNS เทียบเท่า  

(ล้านบาท) 

SPV1  5,539 

SPV2 3,367 

TSAMC   1,207 

MBK 1,630 

PRG 339 

รวม 12,082 

 

ทงันี ในการใหค้วามเหน็ถงึความเหมาะสมด้านราคาของการซอืหุน้สามญัของบรษิทัต่างๆ จาก BNS ภายหลงั

การปรบัโครงสรา้งฯ ในส่วนนี ทปีรกึษาฯ จะพจิารณาแยกเป็นกรณี ดงันี 

1. การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ THANI (ซงึจะถูกถอืหุ้นโดย SPV1) รวมถงึ MBK และ PRG 

ซึงเป็นบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นัน ทีปรึกษาฯ จะใช้วิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธี

เปรยีบเทยีบราคาตลาดของหุ้นสามญั โดยทปีรกึษาฯ จะทําการเก็บขอ้มูลราคาตลาดของหุ้นสามญัของ

บริษัทดงักล่าวทีทําการซือขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และทําการคํานวณราคาเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้น

สามญัของบรษิัทดงักล่าวยอ้นหลงั 1 เดอืน 3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน จากวนัท ี6 สงิหาคม 

2562 ซงึเป็นวนัก่อนวนัทคีณะกรรมการของบรษิทัฯ และ TMB มมีตใินการเขา้ทํารายการในครงันี 
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ทงันี วธิกีารประเมนิมลูค่าดงักล่าวสอดคลอ้งกบัวธิกีารกําหนดราคาซือขายหุน้สามญัทงั 3 บรษิทั ซงึอา้งองิ

กับราคาตลาด ตามข้อมูลทีทีปรึกษาฯ ได้รับจากฝ่ายจดัการของบริษัทฯ อีกทงั ทีปรึกษาฯ ยังได้รบั

ขอ้จํากดัในการเขา้ถงึขอ้มลูด้านสมมติฐานทางการเงนิต่างๆ จงึพจิารณาเหน็ว่าวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด

จะสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของทงั 3 บริษัท สําหรบัการทํารายการปรบัโครงสร้างบนเหตุผลและเงอืนไข

ขา้งตน้ 

2. การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุน้สามญัของ SPV2 ทปีรกึษาฯ จะใชว้ธิมีลูค่าทางบญัช ีโดยอ้างองิจากงบ

การเงนิสําหรบังวดปี 2561 ของแต่ละบรษิัท ทงันี เนืองจากทปีรกึษาฯ ได้รบัขอ้มูลจากฝ่ายจดัการของ

บริษัทฯ ว่า บริษัทฯ จะดําเนินการให้ TGL TTD และ TMS ชําระบญัชเีพอืเลกิกิจการภายหลงัการปรบั

โครงสรา้งแลว้เสรจ็ ดงันัน วธิมีลูค่าทางบญัชจีงึมคีวามเหมาะสมสาํหรบัการใชป้ระเมนิมูลค่าหุน้สามญัของ

กิจการดงักล่าวในครงันี ในขณะท ีทปีรกึษาฯ มขีอ้จํากดัในการเขา้ถึงขอ้มูลด้านสมมติฐานทางการเงิน

ต่างๆ ของ SEACON และ AJNMT ประกอบกบั TBANK มสีดัส่วนในทงั 2 บรษิทัทน้ีอยอย่างไม่มนัียสาํคญั 

จงึทําใหท้ปีรกึษาฯ พจิารณาว่าวธิมีูลค่าทางบญัช ีมคีวามเหมาะสมในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุน้

สามญัของทงั 2 บรษิทัเช่นเดยีวกนั ในส่วนของ SSV ปัจจุบนัมมีูลค่าทางบญัชตีดิลบทปีรกึษาจงึพจิารณา

มูลค่าทางบญัชเีท่ากบัศูนย์แม้ว่า SSV จะให้บรกิารต่อไป ทงันี SSV ไม่มนีโยบายในการขยายธุรกิจแต่

อย่างใด 

3. การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TSAMC นัน ทีปรกึษาฯ ได้ทําการสมัภาษณ์ฝ่ายจดัการถงึ

แนวทางในการดําเนินธุรกจิของ TSAMC ภายหลงัจากการปรบัโครงสรา้ง โดยได้รบัขอ้มูลว่า TSAMC จะ

ไม่ดาํเนินการขยายธุรกจิต่อไปเพมิเตมิในอนาคต โดยจะดาํเนินงานเฉพาะบนสนิทรพัยแ์ละทรพัยากรต่างๆ 

ทมีใีนปัจจุบนั และอาจดาํเนินการชาํระบญัชเีพอืเลกิกจิการในอนาคต ดงันัน เนืองจากทปีรกึษาฯ พจิารณา

แล้วเห็นว่า TSAMC น่าจะไม่มกีารเติบโตทางธุรกิจในอนาคต จึงทําให้ทปีรกึษาฯ เลอืกใชว้ธิมีูลค่าทาง

บญัชใีนการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TSAMC 

 

5.6.1 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ THANI MBK และ PRG 

5.6.1.1 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ THANI 

 ในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดของหุน้สามญั ทปีรกึษาฯ จะทําการ

เกบ็ขอ้มูลราคาตลาดของหุน้สามญัของ THANI ททีําการซอืขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และทําการคํานวณราคาเฉลยีถ่วง

นําหนักของหุน้สามญัของ THANI ยอ้นหลงั 1 เดอืน 3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน จากวนัท ี6 สงิหาคม 2562 

ซงึเป็นวนัก่อนวนัทคีณะกรรมการของบรษิทัฯ และ TMB มมีตใินการเขา้ทาํรายการในครงันี 

  

ราคาตลาดของหุ้นสามญั 

ของ THANI (บาท) ปริมาณการซือขายหุ้น 

เฉลียต่อวนั (ล้านหุ้น) 

ร้อยละของปริมาณซือขายเฉลีย

ต่อวนัต่อจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายได้

แล้วทงัหมดของ THANI สูงสดุ ตาํสุด 
เฉลียถ่วง

นําหนัก 

ณ วนัท ี6 สงิหาคม 2562 7.20 7.20 7.20 27,182.54 0.40 

ยอ้นหลงั 1 เดอืน 7.35 6.90 7.19 27,152.59 0.45 

ยอ้นหลงั 3 เดอืน 7.35 5.55 6.66 25,162.45 0.44 

ยอ้นหลงั 6 เดอืน 7.75 5.50 6.57 24,819.71 0.41 

ยอ้นหลงั 9 เดอืน 9.05 5.50 6.76 25,511.99 0.36 

ยอ้นหลงั 12 เดอืน 9.45 5.50 7.20 27,196.34 0.34 

สูงสุด 9.45 7.20 7.20 27,196.34 0.45 

ตาํสุด 7.20 5.50 6.57 24,819.71 0.34 

 



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 
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จากการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ THANI ด้วยวิธเีปรยีบเทยีบราคาตลาดของหุน้สามญั จะได้

มูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ THANI ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ระหว่าง 24,819.71 ล้านบาท และ 27,196.34 ล้าน

บาท หรอืคดิเป็นมลูค่าต่อหุน้ระหว่าง 6.57 บาทต่อหุน้ และ 7.20 บาทต่อหุน้ หรอืคดิเป็นมลูค่าตามสดัส่วนท ีTBANK ถอื

อยู่ก่อนการปรบัโครงสรา้งทางตรงและทางอ้อมรวมกนัรอ้ยละ 65.18 ระหว่าง 16,177.49 ล้านบาท และ 17,726.57 ล้าน

บาท  

 

  



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

ส่วนท ี5 - หน้า 78 

5.6.1.2 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ MBK 

 ในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัด้วยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดของหุน้สามญั ทปีรกึษาฯ จะทําการ

เก็บขอ้มูลราคาตลาดของหุ้นสามญัของ MBK ททีําการซือขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และทําการคํานวณราคาเฉลยีถ่วง

นําหนักของหุน้สามญัของ MBK ยอ้นหลงั 1 เดอืน 3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน จากวนัท ี6 สงิหาคม 2562 ซงึ

เป็นวนัก่อนวนัทคีณะกรรมการของบรษิทัฯ และ TMB มมีตใินการเขา้ทํารายการในครงันี 

  

ราคาตลาดของหุ้นสามญั 

ของ MBK (บาท) ปริมาณการซือขายหุ้น 

เฉลียต่อวนั (ล้านหุ้น) 

ร้อยละของปริมาณซือขายเฉลีย

ต่อวนัต่อจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายได้

แล้วทงัหมดของ MBK สูงสดุ ตาํสุด 
เฉลียถ่วง

นําหนัก 

ณ วนัท ี6 สงิหาคม 2562 21.90 21.90 21.90 37,118.81 0.11 

ยอ้นหลงั 1 เดอืน 22.70 21.80 22.26 37,724.62 0.16 

ยอ้นหลงั 3 เดอืน 22.70 20.20 21.72 36,812.48 0.11 

ยอ้นหลงั 6 เดอืน 22.70 18.90 21.01 35,607.50 0.14 

ยอ้นหลงั 9 เดอืน 26.00 18.90 21.68 36,737.73 0.13 

ยอ้นหลงั 12 เดอืน 26.75 18.90 22.70 38,471.23 0.14 

สูงสุด 26.75 21.90 22.70 38,471.23 0.16 

ตาํสุด 21.90 18.90 21.01 35,607.50 0.11 

 
จากการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ MBK ด้วยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดของหุ้นสามญั จะได้

มูลค่ายุติธรรมของหุน้สามญัของ MBK ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ระหว่าง 35,607.50 ล้านบาท และ 38,471.23 ล้าน

บาท หรอืคดิเป็นมลูค่าต่อหุน้ระหว่าง 21.01 บาทต่อหุน้ และ 22.70 บาทต่อหุน้ หรอืคดิเป็นมลูค่าตามสดัส่วนท ีTBANK 

ถืออยู่ก่อนการปรบัโครงสร้างทงัทางตรงและทางอ้อมรวมกนัร้อยละ 9.90 ระหว่าง 3,525.14 ล้านบาท และ 3,808.65 

ลา้นบาท  

 
5.6.1.3 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ PRG 

 ในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดของหุน้สามญั ทปีรกึษาฯ จะทําการ

เก็บขอ้มูลราคาตลาดของหุ้นสามญัของ PRG ททีําการซือขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และทําการคํานวณราคาเฉลยีถ่วง

นําหนักของหุน้สามญัของ PRG ยอ้นหลงั 1 เดอืน 3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน จากวนัท ี6 สงิหาคม 2562 ซงึ

เป็นวนัก่อนวนัทคีณะกรรมการของบรษิทัฯ และ PRG มมีตใินการเขา้ทาํรายการในครงันี 

  

ราคาตลาดของหุ้นสามญั 

ของ PRG (บาท) ปริมาณการซือขายหุ้น 

เฉลียต่อวนั (ล้านหุ้น) 

ร้อยละของปริมาณซือขายเฉลีย

ต่อวนัต่อจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายได้

แล้วทงัหมดของ PRG สูงสดุ ตาํสุด 
เฉลียถ่วง

นําหนัก 

ณ วนัท ี6 สงิหาคม 2562 12.70 12.70 12.70 7,620.00 0.00 

ยอ้นหลงั 1 เดอืน 12.90 12.70 12.79 7,672.35 0.00 

ยอ้นหลงั 3 เดอืน 13.60 12.50 12.81 7,688.90 0.00 

ยอ้นหลงั 6 เดอืน 13.90 12.50 12.94 7,765.20 0.00 

ยอ้นหลงั 9 เดอืน 13.90 12.50 13.15 7,892.18 0.00 

ยอ้นหลงั 12 เดอืน 14.80 12.50 13.36 8,018.96 0.00 

สูงสุด 14.80 12.70 13.36 8,018.96 0.00 

ตาํสุด 12.70 12.50 12.70 7,620.00 0.00 

จากการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ PRG ด้วยวิธเีปรยีบเทยีบราคาตลาดของหุ้นสามญั จะได้

มูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ PRG ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ระหว่าง 7,620.00 ล้านบาท และ 8,018.96 ล้านบาท 
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หรอืคดิเป็นมูลค่าต่อหุน้ระหว่าง 12.70 บาทต่อหุ้น และ 13.36 บาทต่อหุน้ หรอืคดิเป็นมูลค่าตามสดัส่วนท ีTBANK ถอื

อยู่ก่อนการปรบัโครงสรา้งทงัทางตรงและทางออ้มรวมกนัรอ้ยละ 9.81 ระหว่าง 747.32 ล้านบาท และ 786.45 ลา้นบาท  

 
5.6.2 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ SPV2 

5.6.2.1 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ SEACON 

 การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุน้สามญัของ SEACON ดว้ยวธิมีลูค่าทางบญัช ีจะพจิารณาจากมลูค่าสนิทรพัย์

ของ SEACON หกัด้วยภาระหนีสนิทางบญัชทีงัหมด โดยทปีรกึษาฯ อ้างอิงขอ้มูลสนิทรพัย์และหนีสนิของ SEACON 

จากงบการเงนิสําหรบังวดปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ซงึผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวสนิสริ ิทงัสมบตั ิผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตเลขท ี7352 บรษิัท ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั โดยมรีายละเอยีดการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม

ของหุน้สามญัของ SEACON ดงันี 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 หน่วย 

สินทรพัยร์วม 6,667.77 ล้านบาท 

หกั หนีสนิรวม 2,427.94 ลา้นบาท 

หกั ส่วนของผูถ้อืหุน้ทไีม่มอํีานาจควบคุม 42.19 ลา้นบาท 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 4,197.64 ล้านบาท 

หาร จาํนวนหุน้สามญัภายหลงัการเพมิทุน 5,740,000 หุน้ 

มูลค่าหุ้นสามญั 731.30 บาทต่อหุ้น 

 

 จากการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ SEACON ดว้ยวธิมีลูค่าทางบญัช ีจะไดม้ลูค่ายุตธิรรมของหุน้

สามญัของ SEACON ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 4,197.64 ล้านบาท หรอืคิดเป็นมูลค่าต่อหุ้นเท่ากบั 731.30 

บาท หรอืคดิเป็นมูลค่าตามสดัส่วนท ีTBANK ถอือยู่ก่อนการปรบัโครงสรา้งทงัทางตรงและทางอ้อมรวมกนัรอ้ยละ 4.53 

เท่ากบั 190.34 ล้านบาท 

 
5.6.2.2 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ AJNMT 

 การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ AJNMT ด้วยวธิมีูลค่าทางบญัช ีจะพจิารณาจากมูลค่าสนิทรพัย์

ของ AJNMT หกัดว้ยภาระหนีสนิทางบญัชทีงัหมด โดยทปีรกึษาฯ อา้งองิขอ้มลูสนิทรพัยแ์ละหนีสนิของ AJNMT จากงบ

การเงินสําหรบังวดปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบญัชีรบั

อนุญาตเลขที 4451 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ 

AJNMT ดงันี 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 หน่วย 

สินทรพัยร์วม 49,282.29 ล้านบาท 

หกั หนีสนิรวม 8,821.47 ล้านบาท 

หกั ส่วนของผูถ้อืหุน้ทไีม่มอํีานาจควบคุม - ลา้นบาท 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 40,460.82 ล้านบาท 

หาร จาํนวนหุน้สามญัภายหลงัการเพมิทุน 7,963,628 หุน้ 

มูลค่าหุ้นสามญั 5,080.70 บาทต่อหุ้น 

 จากการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ AJNMT ดว้ยวธิมีูลค่าทางบญัช ีจะไดมู้ลค่ายุตธิรรมของหุ้น

สามญัของ AJNMT ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 40,460.82 ล้านบาท หรอืคดิเป็นมูลค่าต่อหุน้เท่ากบั 5,080.70 
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บาท หรอืคดิเป็นมูลค่าตามสดัส่วนท ีTBANK ถอือยู่ก่อนการปรบัโครงสรา้งทงัทางตรงและทางอ้อมรวมกนัรอ้ยละ 6.00 

เท่ากบั 2,427.64 ลา้นบาท 

 

5.6.2.3 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ TGL 

 การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TGL ด้วยวธิมีูลค่าทางบญัช ีจะพจิารณาจากมูลค่าสนิทรพัย์ของ 

TGL หกัด้วยภาระหนีสนิทางบญัชทีงัหมด โดยทปีรกึษาฯ อ้างอิงขอ้มูลสนิทรพัย์และหนีสนิของ TGL จากงบการเงนิ

สําหรบังวดปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชรีับ

อนุญาตเลขท ี5315 บรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั โดยมรีายละเอียดการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TGL 

ดงันี 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 หน่วย 

สินทรพัยร์วม 405.96 ล้านบาท 

หกั หนีสนิรวม 0.76 ลา้นบาท 

หกั ส่วนของผูถ้อืหุน้ทไีม่มอํีานาจควบคุม - ลา้นบาท 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 407.20 ล้านบาท 

หาร จาํนวนหุน้สามญัภายหลงัการเพมิทุน 36,000,000 หุน้ 

มูลค่าหุ้นสามญั 11.26 บาทต่อหุ้น 

 

 จากการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TGL ดว้ยวธิมีลูค่าทางบญัช ีจะไดม้ลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญั

ของ TGL ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 407.20 ล้านบาท หรอืคดิเป็นมูลค่าต่อหุน้เท่ากบั 11.26 บาท 

 

5.6.2.4 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ TTD 

 การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TTD ดว้ยวธิมีูลค่าทางบญัช ีจะพจิารณาจากมูลค่าสนิทรพัย์ของ 

TTD หกัด้วยภาระหนีสนิทางบญัชทีงัหมด โดยทปีรกึษาฯ อ้างอิงขอ้มูลสนิทรพัย์และหนีสนิของ TTD จากงบการเงนิ

สําหรบังวดปีสินสุดวันท ี31 ธนัวาคม 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชีรบั

อนุญาตเลขท ี5315 บรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั โดยมรีายละเอียดการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TTD 

ดงันี 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 หน่วย 

สินทรพัยร์วม 44.86 ล้านบาท 

หกั หนีสนิรวม 6.90 ลา้นบาท 

หกั ส่วนของผูถ้อืหุน้ทไีม่มอํีานาจควบคุม - ลา้นบาท 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 37.95 ล้านบาท 

หาร จาํนวนหุน้สามญัภายหลงัการเพมิทุน 500,000 หุน้ 

มูลค่าหุ้นสามญั 7.59 บาทต่อหุ้น 

 

 จากการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TTD ดว้ยวธิมีูลค่าทางบญัช ีจะไดม้ลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญั

ของ TTD ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 37.95 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าต่อหุน้เท่ากบั 7.59 บาท 
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5.6.2.5 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ SSV 

 การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ SSV ดว้ยวธิมีูลค่าทางบญัช ีจะพจิารณาจากมูลค่าสนิทรพัย์ของ 

SSV หกัด้วยภาระหนีสนิทางบญัชทีงัหมด โดยทปีรกึษาฯ อ้างอิงขอ้มูลสนิทรพัย์และหนีสนิของ SSV จากงบการเงนิ

สําหรบังวดปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชีรบั

อนุญาตเลขท ี5315 บรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั โดยมรีายละเอยีดการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุ้นสามญัของ SSV 

ดงันี 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 หน่วย 

สินทรพัยร์วม 32.59 ล้านบาท 

หกั หนีสนิรวม 66.78 ลา้นบาท 

หกั ส่วนของผูถ้อืหุน้ทไีม่มอํีานาจควบคุม - ลา้นบาท 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (34.19) ล้านบาท 

หาร จาํนวนหุน้สามญัภายหลงัการเพมิทุน 100,000 หุน้ 

มูลค่าหุ้นสามญั (341.93) บาทต่อหุ้น 

 

 จากการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ SSV ดว้ยวธิมีลูค่าทางบญัช ีจะไดม้ลูค่ายตุธิรรมของหุน้สามญั

ของ SSV ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั (34.19) ล้านบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าต่อหุน้เท่ากบั (341.93) บาท โดยในทนีี 

จะกําหนดให ้SSV ไม่มมีลูค่าหรอืมมีลูค่ายุตธิรรมเท่ากบัศูนยบ์าท 

 

5.6.2.6 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ TMS 

 การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TMS ด้วยวธิมีูลค่าทางบญัช ีจะพจิารณาจากมูลค่าสนิทรพัยข์อง 

TMS หกัด้วยภาระหนีสนิทางบญัชทีงัหมด โดยทปีรกึษาฯ อ้างอิงขอ้มูลสนิทรพัย์และหนีสนิของ TMS จากงบการเงนิ

สําหรบังวดปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชรีับ

อนุญาตเลขท ี5315 บรษิัท สํานักงาน อวีาย จํากดั โดยมรีายละเอยีดการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TMS 

ดงันี 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 หน่วย 

สินทรพัยร์วม 10.70 ล้านบาท 

หกั หนีสนิรวม 0.92 ลา้นบาท 

หกั ส่วนของผูถ้อืหุน้ทไีม่มอํีานาจควบคุม - ลา้นบาท 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 9.77 ล้านบาท 

หาร จาํนวนหุน้สามญัภายหลงัการเพมิทุน 600,000 หุน้ 

มูลค่าหุ้นสามญั 16.29 บาทต่อหุ้น 

 

 จากการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ TMS ด้วยวิธีมูลค่าทางบญัช ีจะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้น

สามญัของ TMS ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 9.77 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าต่อหุน้เท่ากบั 16.29 บาท 
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5.6.3 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ TSAMC 

 การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ TSAMC ดว้ยวธิมีูลค่าทางบญัช ีจะพจิารณาจากมูลค่าสนิทรพัย์

ของ TSAMC หกัดว้ยภาระหนีสนิทางบญัชทีงัหมด โดยทปีรกึษาฯ อา้งองิขอ้มลูสนิทรพัยแ์ละหนีสนิของ TSAMC จากงบ

การเงินสําหรับงวดปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบญัชรีบั

อนุญาตเลขที 4499 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ 

TSAMC ดงันี 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 หน่วย 

สินทรพัยร์วม 2,497.62 ล้านบาท 

หกั หนีสนิรวม 34.50 ลา้นบาท 

หกั ส่วนของผูถ้อืหุน้ทไีม่มอํีานาจควบคุม - ลา้นบาท 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 2,463.12 ล้านบาท 

หาร จาํนวนหุน้สามญัภายหลงัการเพมิทุน 200,000,000 หุน้ 

มูลค่าหุ้นสามญั 12.32 บาทต่อหุ้น 

 

 จากการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุ้นสามญัของ TSAMC ดว้ยวธิมีูลค่าทางบญัช ีจะไดมู้ลค่ายุติธรรมของหุน้

สามญัของ TSAMC ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 2,463.12 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าต่อหุน้เท่ากบั 12.32 บาท 

 

  



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

ส่วนท ี5 - หน้า 83 

5.6.4 สรุปความเหมาะสมด้านราคาสาํหรบัการซือหุ้นสามญัของบริษัทต่างๆ จาก BNS ภายหลงัการปรบั

โครงสร้างฯ 

 

 ทปีรกึษาฯ สามารถสรุปความเหมาะสมดา้นราคาการซอืหุน้สามญัของบรษิทัต่างๆ จาก BNS ภายหลงัการปรบั

โครงสรา้งฯ ดงันี 

บริษัท 
วิธีทีทีปรึกษาฯ ใช้ใน

การประเมินมูลคา่ 

มูลคา่หุ้นสามญั

ทีประเมินโดยที

ปรึกษาฯ 

(ล้านบาท) 

สดัส่วนการถือ

หุ้นทีแท้จริง

ของ BNS ผา่น 

TBANK (%) 

มูลค่าหุ้น

สามญัตาม

สดัส่วนทีที

ปรึกษาฯ 

ประเมิน 

(ล้านบาท) 

มูลคา่ทีบริษทัฯ 

จะรบัซือจาก 

BNS1  

(ล้านบาท) 

มูลค่าที BNS 

ไดร้บัจากการ

ปรบัโครงสร้าง

กิจการ1 

1.  การประเมินมูลคา่กลุม่ SPV1  

1.  บรษิทั ราชธานีลสิซงิ จํากดั (มหาชน) วธิเีปรยีบเทยีบราคา

ตลาดของหุน้สามญั 

24,819.71 –

27,196.34 

31.94% 7,927.77 –

8,686.90  

5,539.00 5,539.00 

รวมมูลคา่ SPV1 เทียบกบัมูลคา่ทีบริษทัฯ จะรบัซือจาก BNS ตามสดัส่วน 7,927.77 –

8,686.90 

5,539.00 5,539.00 

2.  การประเมินมูลคา่กลุม่ SPV2  

1. บรษิทั ซคีอน ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) วธิมีูลค่าทางบญัช ี 4,197.64 2.22% 93.27   

2. บรษิทั อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากดั วธิมีูลค่าทางบญัช ี 40,460.82 2.94% 1,189.54   

3. บรษิทั ธนชาตกรุ๊ป ลสีซงิ จํากดั วธิมีูลค่าทางบญัช ี 405.20 49.00% 198.46   

4. บรษิทั ธนชาต เทรนนิง แอนด ์ดเีวลลอปเมนท ์

จํากดั 

วธิมีูลค่าทางบญัช ี 37.95 49.00% 18.60   

5. บรษิทั รกัษาความปลอดภยั สคบิ เซอรว์สิ จํากดั วธิมีูลค่าทางบญัช ี 0.00 49.00% 0.00   

6. บรษิทั ธนชาต แมเนจเมน้ท์ แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั วธิมีูลค่าทางบญัช ี 9.77 49.00% 4.79   

รวมมูลคา่ SPV2 เทียบกบัมูลคา่ทีบริษทัฯ จะรบัซือจาก BNS ตามสดัส่วน 1,504.66 3,367.00 1,986.00 

3.  การประเมินมูลคา่อืนๆ ทีเกยีวขอ้งกบัการซือหุ้นสามญัของบริษทัต่างๆ จาก BNS ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งฯ  

1. บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์ท ีเอส จํากดั วธิมีูลค่าทางบญัช ี 2,463.12 49.00% 1,206.93 1,207.00 1,207.00 

2.  บรษิทั เอม็ บ ีเค จํากดั (มหาชน) วธิเีปรยีบเทยีบราคา

ตลาดของหุน้สามญั 

35,607.50 –

38,471.23  

4.85% 1,726.96 –

1,865.85 

1,630.00 1,630.00 

3.  บรษิทั ปทุมไรซมลิ แอนด์ แกรนาร ีจํากดั 

(มหาชน) 

วธิเีปรยีบเทยีบราคา

ตลาดของหุน้สามญั 

7,620.00 –

8,018.96  

4.81% 366.52 –

385.71  

339.00 339.00 

รวมมูลค่าเทียบกบัมลูค่าทีบริษทัฯ จะรบัซือจาก BNS ตามสดัส่วน 3,300.41 – 

3,458.50  

3,176.00 3,176.00 

  

รวมมูลค่าทงัหมดตามขอ้ 1. – 3. เทียบกบัมูลคา่ทีบริษทัฯ จะรบัซือจาก BNS ตามสดัส่วน 12,732.85 – 

13,650.06 

12,082.002 10,701.00 

หมายเหตุ : 1 การคาํนวณมลูคา่บนสมมตฐิานรายการเกดิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

 

จากตารางขา้งต้น จะเห็นได้ว่ามูลค่าบรษิัทต่างๆ ทบีรษิัทฯ จะเขา้ซือทงัหมดจาก BNS ตามสดัส่วนท ีBNS 

ไดร้บัภายหลงัการปรบัโครงสรา้งกจิการซงึเป็นการเขา้ซอืแบบเหมาทงัหมด (Package) โดยทไีม่ได้แยกการซอืขายราย

บรษิัท มคีวามเหมาะสมเมอืเทยีบกบัมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของบรษิทัต่างๆ ดงักล่าวซงึมมีูลค่ารวมทงัสนิระหว่าง 

12,732.85 – 13,650.06 เมอืเปรยีบเทยีบกบัมูลค่าเขา้ซือรวมภายใต้สมมตฐิานการกําหนดราคา ณ 31 ธนัวาคม 2561 

12,082.00 บาท ดงันัน ทปีรกึษาจงึเหน็ว่า มีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นของ TCAP ควรอนุมติัการเข้าซือหุ้นของ

บริษทัดงักล่าวจาก BNS  
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เอกสารแนบ 1 : สรปุข้อมูลสญัญาและเอกสารทีสาํคญั 

 

1. สญัญาซือขายหุ้นสามญัของบริษทัย่อยและบริษทัอืน  

สญัญาซอืขายหุน้สามญัของบรษิทัย่อยและบรษิทัอนืประกอบดว้ยสญัญาทงัหมด 9 ฉบบั ดงันี 

คู่สญัญา หุ้นทีซือขาย 

1. ผู้ซือ: 

 ทนุธนชาต 

 BNS 

ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต 

หุน้สามญัของธนชาตประกนัภยั จาํนวน 492,999,434 หุน้ ซงึธนาคารธนชาต

ขายใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปนี 

 ทุนธนชาต จาํนวน 251,236,207 หุน้ 

 BNS จาํนวน 241,566,203 หุน้ 

 ทุนธนชาตเพอืเสนอขายต่อผู้ถอืหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาต จํานวน 

197,024 หุน้ 

2. ผู้ซือ: 

 ทนุธนชาต  

 BNS 

ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต 

หุ้ นสามัญของ บล .ธนชาต จํ านวน 1,659,999,930 หุ้น  ซึ ง ธนาคาร 

ธนชาต ขายใหแ้กบุ่คคลดงัต่อไปนี 

 ทุนธนชาต จาํนวน 845,948,410 หุน้ 

 BNS จาํนวน 813,388,114 หุน้ 

 ทุนธนชาต เพอืเสนอขายต่อผูถ้อืหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาต จํานวน 

663,406 หุน้ 

3. ผู้ซือ: 

 ทนุธนชาต 

 BNS 

ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต 

หุ้ น ส า มัญข อง  บบ ส .ที เ อ ส  จํ า น วน  199,999,997 หุ้ น  ซึ ง ธ นาคา ร 

ธนชาตขายใหแ้กบุ่คคลดงัต่อไปนี 

 ทุนธนชาต จาํนวน 101,921,497 หุน้ 

 BNS จาํนวน 97,998,571 หุน้ 

 ทุนธนชาต เพอืเสนอขายต่อผูถ้อืหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาต จํานวน 

79,929 หุน้ 

4. ผู้ซือ: 

 ทนุธนชาต  

 BNS 

ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต 

หุ้นสามญัของ SPV1 จํานวน 99,998 หุน้ ซงึธนาคารธนชาตขายใหแ้ก่บุคคล

ดงัต่อไปนี 

 ทุนธนชาต จาํนวน 50,980 หุน้ 

 BNS จาํนวน 49,018 หุน้ 

5. ผู้ซือ: 

 ทนุธนชาต  

 SPV1 

ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต 

หุ้ น ส า มัญ ข อ ง ร า ช ธ า นี  จํ า น ว น  2,460,861,562 หุ้ น  ซึ ง ธ น า ค า ร 

ธนชาต ขายใหแ้กบุ่คคลดงัต่อไปนี 

 SPV1 จาํนวน 2,459,878,098 หุน้ 

 ทุนธนชาต เพอืเสนอขายต่อผูถ้อืหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาต จํานวน 

983,464 หุน้ 
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คู่สญัญา หุ้นทีซือขาย 

6. ผู้ซือ: ธนาคารธนชาต 

ผู้ขาย: 

 ธนชาตประกนัภยั 

 บล.ธนชาต 

(ก) หุน้สามญัของเอม็บเีค จาํนวนรวมทงัสนิ 109,968,000 หุน้ แบ่งเป็น 

- 34,365,000 หุน้ ซงึขายโดย ธนชาตประกนัภยั 

- 75,603,000 หุน้ ซงึขายโดย บล.ธนชาต 

(ข) หุน้สามญัของปทุมไรซมลิ จาํนวนรวมทงัสนิ 39,224,130 หุน้ แบ่งเป็น 

- 12,800,000 หุน้ ซงึขายโดย ธนชาตประกนัภยั 

- 26,424,130 หุน้ ซงึขายโดย บล.ธนชาต 

7. ผู้ซือ: 

 ทนุธนชาต  

 BNS 

ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต 

(ก) หุ้นสามญัของเอ็มบเีค จํานวนรวมทงัสนิ 167,797,300 หุ้น ขายให้แก่

บุคคลดงัต่อไปนี 

 ทุนธนชาต จาํนวน 85,510,760 หุน้ 

 BNS จาํนวน 82,219,479 หุน้ 

 ทุนธนชาต เพือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร 

ธนชาต จาํนวน 67,061 หุน้ 

(ข) หุ้นสามญัของปทุมไรซมลิ จาํนวนรวมทงัสนิ 58,844,130 หุ้น ขายใหแ้ก่

บุคคลดงัต่อไปนี 

 ทุนธนชาต จาํนวน 29,987,408 หุน้ 

 BNS จาํนวน 28,833,204 หุน้ 

 ทุนธนชาต เพือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต 

จาํนวน 23,518 หุน้ 

8. ผู้ซือ: SPV2 

ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต 

(ก) หุ้นสามญัของซคีอน จาํนวน 260,284 หุน้ 

(ข) หุ้นสามญัของอายโินะโมะโต๊ะ จาํนวน 477,816 หุน้ 

(ค) หุ้นสามญัของธนชาตกรุ๊ปลสีซงิ จาํนวน 35,999,994 หุน้ 

(ง) หุ้นสามญัของธนชาตเทรนนิง จํานวน 499,993 หุน้ 

(จ) หุ้นสามญัของสคบิเซอรว์สิ จาํนวน 99,998 หุ้น 

(ฉ) หุ้นสามญัของธนชาตแมเนจเมน้ท ์จาํนวน 599,993 หุน้ 

9. ผู้ซือ: 

 ทนุธนชาต  

 BNS 

ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต 

หุน้สามญัของ SPV2 ภายหลงัจากการเพมิทุน โดยขายใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปนี 

 ทุนธนชาต ในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 50.96 ของจํานวนหุน้สามญัทงัหมด

ของ SPV2 ภายหลงัจากการเพมิทุน 

 BNS ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 49.00 ของจํานวนหุน้สามญัทงัหมดของ 

SPV2 ภายหลงัจากการเพมิทุน 

 ทุนธนชาต เพือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ใน

สัดส่วนประมาณร้อยละ 0.04 ของจํานวนหุ้นสามญัทงัหมดของ SPV2 

ภายหลงัจากการเพมิทุน 
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โดยขอ้ตกลงและเงอืนไขทสีาํคญัของสญัญาซอืขายหุน้สามญัของบรษิทัย่อยและบรษิทัอนื สรุปไดด้งันี 

วนัทีของสญัญา ภายหลงัจากทธีนาคารธนชาตไดจ้ดัตงั SPV1 และ SPV2 แลว้เสรจ็ 

ราคาซือขาย ราคาหุ้นสามญัของบรษิัทย่อยและบรษิัทอืนจะกําหนดจากเกณฑ์การกําหนด

ราคาตามทรีะบุไวใ้นขอ้ 3.6.1 

เงือนไขบงัคบัก่อน 

ทีสาํคญั 

การซือขายหุ้นสามญัของบริษัทย่อยและบริษัทอืน ๆ ตามทีระบุข้างต้นจะ

เกดิขนึต่อเมอืเงอืนไขบงัคบัก่อนตามทกีําหนดภายใตส้ญัญาซอืขายหุน้สามญั

ของธนาคารธนชาตสําเร็จเสรจ็สนิ หรอืไดร้บัการผ่อนผนั (แลว้แต่กรณี)  

เงือนไขอืน ๆ  

ทีสาํคญั 
 สําหรับสัญญาซือขายหุ้นสามัญของ ธนชาตประกันภัย และ  

บล.ธนชาต  

มขีอ้กําหนดว่า ทุนธนชาตจะดําเนินการดงัต่อไปนี จนกว่า BNS ขายหุน้
สามัญในบริษัทดังกล่าวที BNS ซือภายใต้สัญญาซือขายหุ้นดังกล่าว

ขา้งตน้ 

(ก) ทุนธนชาตจะไม่ขาย จําหน่าย จ่าย โอน หรือก่อให้เกิดสิทธิใน

หลกัประกันหรอืสิทธอิืนใดแก่บุคคลภายนอก สําหรบัหุ้นสามญัใน

บริษัทดังกล่าวทีทุนธนชาตซือภายใต้สัญญาซือขายหุ้นดังกล่าว

ขา้งตน้  

(ข) เวน้แต่ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก ทุนธนชาต และ 

BNS ทงั ทุนธนชาต และ BNS จะดาํเนินการไม่ให ้ 

- คณะกรรมการของ ธนชาตประกนัภยั และ บล. ธนชาต (รวมถงึ

บริษัทลูกของบริษัทดังกล่าว) มีมติใด ๆ ทีเกียวข้องกับการ

ดาํเนินงานหรอืธุรกจิของบรษิทัดงักล่าว 

- ผูบ้รหิารของ ธนชาตประกนัภยั และ บล. ธนชาต (รวมถงึบรษิทั

ลูกของสองบริษัทดังกล่าว) ตัดสินใจในเรืองทีสําคัญใด ๆ ที

เกยีวขอ้งกบัการดาํเนินงานหรอืธุรกจิของบรษิทัดงักล่าว 

วนัทีธรุกรรมเสรจ็สมบูรณ์ สญัญาดงักล่าวกําหนดให้การซอืขายหุ้นดงักล่าวข้างต้นจะต้องเกิดขนึก่อน

หรือในวนัทีทํารายการ แต่ก่อนการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตเสร็จ

สมบูรณ์ 

 

 

2. สญัญาซือขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต 

ขอ้ตกลงและเงอืนไขทสีาํคญัของสญัญาซอืขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาต สรุปไดด้งันี 

ผู้ซือ ธนาคารทหารไทย 

ผู้ขาย ทุนธนชาต และ BNS 

หุ้นทีซือขาย หุ้นสามัญของธนาคารธนชาต เป็นจํานวนอย่างน้อย 6,062,438,397หุ้น  

ซงึคดิเป็นรอ้ยละ 99.96 ของหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของธนาคารธนชาต  
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ราคาซือขายหุ้น ราคาหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตจะกําหนดจากเกณฑ์การกําหนดราคา

ตามทรีะบุไวใ้นขอ้ 3.6.2 

การเลิกสญัญา คู่สัญญาจะต้องเจรจาเพือตกลงกันเพิมเติมเกียวกับการซือขายหุ้น  

หาก (1) ราคาเสนอขายเบืองต้น เพิมขนึหรือลดลงจากราคาซือขายหุ้นของ

ธนาคารธนชาตซงึคาํนวณโดยอ้างองิตามงบการเงนิรวมทตีรวจสอบแล้วสําหรบั

ปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 เป็นสัดส่วนตังแต่ร้อยละ 15 ขึนไป หรือ  

(2) ในกรณีทมีูลค่าทางบญัชขีองธนาคารทหารไทย ภายหลงัจากการออกและ

เสนอขายหุ้นเพือรองรับ TSR และการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลใน

วงจํากัด ซึงอ้างอิงตามข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที 30 

กนัยายน 2562 ของธนาคารทหารไทย ทผี่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบั

อนุญาตของธนาคารทหารไทย และขอ้มูลทางการเงนิของธนาคารทหารไทย ที

จดัทําโดยฝ่ายจดัการของธนาคารทหารไทย สําหรบัผลประกอบการภายหลงั

จากวนัทสีนิสุดของงบการเงนิทตีรวจสอบแล้วฉบบัล่าสุดดงักล่าวจนถึงวนัท ี31 

ตุลาคม 2562 เพิมขึนหรือลดลงจากมูลค่าทางบัญชีของหุ้นของธนาคารที

รวมถงึการออกและเสนอขายหุน้เพอืรองรบั TSR และการออกและเสนอขายหุน้

ให้แก่บุคคลในวงจํากัด ซึงอ้างอิงตามงบการเงินรวมสําหรบัปีสินสุดวนัท ี31 

ธันวาคม 2561 เป็นสัดส่วนตังแต่ร้อยละ 15 ขนึไป ทังนี หากคู่สัญญาตาม

สญัญาซือขายหุ้นไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลาตามทีกําหนดไว้ใน

สญัญาซอืขายหุน้ดงักล่าวจะเป็นอนัเลกิกนั 

เงือนไขบงัคบัก่อนทีสาํคญั  การซือหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตจะเกิดขนึต่อเมือเงอืนไขบังคบัก่อน

ตามทกีําหนดไวใ้นสญัญาซอืขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาตสาํเรจ็เสรจ็สนิ 

หรอืไดร้บัการผ่อนผนั (แล้วแต่กรณี) โดยเงอืนไขบงัคบัก่อนดงักล่าวรวมถึง

กรณีต่อไปนี 

 คู่สัญญาทีเกียวข้องและธนาคารธนชาตได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน

ภาครฐัทีเกียวข้องให้ดําเนินการรวมกิจการฯ และดําเนินการอืนใดที

เกียวเนืองกนั ตามทกีฎหมายกําหนด ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพยีง การ

อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และสาํนักงาน ก.ล.ต. เป็นตน้ 

 คู่สญัญาทเีกยีวขอ้งและธนาคารธนชาตไดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหุน้

ของตนในเรอืงทเีกยีวขอ้งตามทกีฎหมายกําหนด 

 ใบอนุญาตทีสําคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคารทหารไทยและ

ธนาคารธนชาตยงัมผีลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย ณ วนัทเีขา้ทํารายการ 

 ธนาคารธนชาตได้รับการยกเว้นหรือระงับ สิทธิในการเลิกสัญญา 

ค่าเสยีหายจากการผดิสญัญา ค่าเลกิสญัญา หรอืค่าใชจ้่ายอนื ๆ ในการ

ยกเลกิสญัญา ค่าความเสยีหายต่าง ๆ ทมีจีํานวนเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของ

ราคาซือขายหุ้นเบืองต้น จากคู่สัญญาซึงเป็นบุคคลภายนอกเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืนนับจากวนัทเีขา้ทาํรายการ 
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 หนังสอืชชีวนของธนาคารทหารไทยทจีดัทําเพอืการเสนอขายหุน้สามญั

เพมิทุนของธนาคารทหารไทยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของธนาคารธนชาตมผีลใช้

บงัคบัแลว้ 

 ธนาคารทหา ร ไทย สามา รถจัดหา เ งินทุ นทีจํ า เ ป็ นต้อ ง ใช้ ใน 

การรวมกจิการฯ ไดค้รบถ้วนและประสบความสาํเรจ็ 

 ทุนธนชาต และ BNS ได้ลงนามในสญัญาซือขายหุ้นในบางบริษัทซึง 

BNS เป็นผูถ้อืหุน้ หลงัจากการปรบัโครงสรา้งฯ เสรจ็สนิ 

 การปรบัโครงสรา้งฯ เสรจ็สนิ  

 The European Central Bank และ The Dutch Central Bank ได้ออก

หนังสอืไม่คดัคา้นการเขา้ทําธุรกรรมหรอืการใด ๆ ทเีกิดขนึจากการทํา

ธุรกรรมตามทกีําหนด ในรูปแบบทเีหมาะสม 

ทงันี ทุนธนชาตคาดว่าเงอืนไขบงัคบัก่อนขา้งต้นจะแล้วเสรจ็ภายในวนัท ี31 

ธนัวาคม 2562 (หรอืวนัอืนตามทคีู่สญัญาจะได้ตกลงกนั) ทงันี เป็นไปตาม

ขอ้ตกลงและเงอืนไขของสญัญาซอืขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาต  

 

3. สญัญาซือขายหุ้นสามญัเพิมทุนของธนาคารทหารไทย  

ขอ้ตกลงและเงอืนไขทสีาํคญัของสญัญาซือขายหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทย สรุปไดด้งันี 

ผู้ซือ ทุนธนชาต และ BNS 

ผู้ขาย ธนาคารทหารไทย 

หุ้นทีซือขาย หุ้นสามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทย จํานวนอย่างน้อย 27,622,837,416 

หุ้น ซึงคิดเป็นประมาณร้อยละ 33.8 ของหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของ

ธนาคารทหารไทย (ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนใหแ้ก่ (1) ผู้ถือ 

TSR และ (2) บุคคลในวงจาํกดั) 

ราคาซือขายหุ้น ราคาหุน้สามญัของธนาคารทหารไทยจะกําหนดจากเกณฑ์การกําหนดราคา

ตามทรีะบุไวใ้นขอ้ 3.6.3 

เงือนไขบงัคบัก่อน  การซอืขายหุน้สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทย จะเกดิขนึโดยสําเรจ็

ไดก้ต็่อเมอืการซอืขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาตระหว่าง ทุนธนชาต 

BNS และธนาคารทหารไทย ไดส้าํเรจ็เสรจ็สนิลง 

 หากการซือขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตระหว่างทุนธนชาต BNS 

และธนาคารทหารไทย ไม่สาํเรจ็เสรจ็สนิภายในวนัทกีําหนดในสญัญาซือ

ขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาต ขอ้สญัญาบางขอ้ในสญัญาซอืขายหุน้

สามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทยย่อมเป็นอนัระงบัและสนิผลไป แต่

ทงันี ความระงบัและสนิผลไปซงึขอ้สญัญาดงักล่าวย่อมไม่กระทบถงึสทิธ ิ

หน้าทีและความรับผิดของคู่สัญญาอันเกียวกับการชําระค่าเสียหาย
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สําหรบัการไม่ปฏบิตัติามหน้าททีกีําหนดไวใ้นสญัญาภายในระยะเวลาที

กําหนด และไม่กระทบถึงการใด ๆ ทไีด้กระทําไปก่อนทสีญัญาซือขาย

หุ้นสามญัเพมิทุนของธนาคารทหารไทยจะไดร้ะงบัและสนิผลลง  
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เอกสารแนบ 2: สรปุขอ้มูลของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

1. ข้อมูลเบอืงต้น 

ชือบริษทั : บรษิทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ : บรษิัท ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) โดยเป็นบรษิทัแม่

ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ซึงบริษัทในกลุ่มธนชาตจัดแบ่ง

ประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม คือ1) ธุรกิจทางการเงนิ ซึง

ประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจ

หลกัทรพัย์ ธุรกจิประกนั ธุรกจิใหเ้ช่าซือ และธุรกจิลสีซงิ และ 2) ธุรกจิ

สนับสนุน ซึงประกอบดว้ย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกจิบรกิาร และธุรกจิการ

พฒันา ฝึกอบรม 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107536000510 

ทีตงับริษทั : 444 อาคารเอ็มบเีค ทาวเวอร์ ชนั 16-17 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กทม.10330 

ทุนจดทะเบียน : 11,651,297,030 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,165,116,547 หุ้น 

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 10.00 บาทและหุน้บุรมิสทิธจิํานวน 13,156 หุน้ 

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม2561) 

ทุนทีออกและชาํระแล้ว : 11,651,297,030 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,165,116,547 หุ้น 

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 10.00 บาทและหุน้บุรมิสทิธจิํานวน 13,156 หุน้ 

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม2561) 

2. ประวติัความเป็นมา 

บรษิทัไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกจิประเภทเงนิทุนและหลกัทรพัย์ตงัแต่ปี 2517 ในชอื 

บรษิทั ลกีวงมงิ ทรสัต์ จํากดั ก่อนจะเปลยีนมาเป็น บรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย์ ธนชาต จํากดั ในปี 2523 โดยมุ่งเน้นธุรกจิ

เงนิทุนและบรกิารทางการเงนิอืนๆ อย่างครบวงจรผ่านทางบรษิทัในกลุ่มต่อมาในปี 2540 บรษิทัได้แยกธุรกจิหลกัทรพัย์

ออกไปดําเนินธุรกิจในนาม “บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จํากดั” ตามนโยบายของทางการและได้เปลยีนชอืเป็น “บรษิัท

เงนิทุน ธนชาต จาํกดั (มหาชน)” 

ต่อมาในปี 2548 บรษิัทได้ดําเนินการปรบัโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มธนชาต ตามนโยบายสถาบนั

การเงนิ 1 รปูแบบของกระทรวงการคลงั โดยไดท้าํการโอนธุรกรรมเงนิฝากและสนิเชอื ไปยงัธนาคารธนชาตซงึเป็นบรษิทั

ในกลุ่ม ส่งผลใหธ้นาคารธนชาตเป็นเพยีงบรษิทัแห่งเดยีวในกลุ่มธนชาตทดีําเนินธุรกจิ สถาบนัการเงนิ โดยบรษิทั ไดค้นื

ใบอนุญาตประกอบธุรกจิเงนิทุนใหแ้ก่กระทรวงการคลงัในปี 2549 ซงึส่งผลใหบ้รษิัท เปลยีนสถานะจากบรษิทัเงนิทุนเป็น

บรษิัทโฮลดงิ (Holding Company) พร้อมทงัได้จดทะเบยีนเปลยีนชอืเป็น “บรษิัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)” ต่อมา

เนืองดว้ยสถาบนัการเงนิมลีกัษณะการดําเนินธุรกจิทหีลากหลาย ในรูปแบบเครอืข่ายหรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิมากขนึ 

เพือเพิมความยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ธปท. ได้ประกาศหลกัเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม 

(Consolidated Supervision) เพอืเป็นการพฒันาการกํากบัดูแลสถาบนัการเงนิใหส้อดคล้องกบัลกัษณะการดําเนินธุรกจิ

ของสถาบนัการเงนิ ซึงบรษิัทได้ยนืคําขอจดัตงักลุ่มธุรกิจทางการเงนิ โดย ธปท. ได้อนุญาตการจดัตงักลุ่มธุรกิจทาง

การเงนิตามหลกัเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุ่ม เมอืวนัท ี21 ธนัวาคม 2549 มบีรษิทัเป็นบรษิทัแม่ของบรษิทัในกลุ่มธน

ชาตทปีระกอบธุรกิจทางการเงินและเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม ซึงต่อมาในปี 2550 กลุ่มธนชาตได้ประกาศแผนปรบั
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โครงสรา้งการถอืหุ้นบรษิทัในกลุ่ม โดยใหธ้นาคารธนชาตเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัทปีระกอบธุรกจิทางการเงนิในกลุ่มธนชา

ตแทนบรษิทั 

ต่อมาสโกเทยีแบงก์ไดเ้ล็งเหน็ศกัยภาพในการเตบิโตและการแข่งขนัของธนาคารธนชาต จงึไดจ้ดัทําขอ้ตกลง

กบับรษิทั เพอืเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ดาํเนินธุรกจิในธนาคารธนชาต โดยในปี 2550 สโกเทยีแบงกไ์ดเ้ขา้เป็นผูถ้อืหุน้ในธนาคาร

ธนชาตคดิเป็นรอ้ยละ 24.98 ของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ล้วทงัหมด และต่อมาในปี 2552 ไดซ้ือหุน้ธนาคารธนชาตจาก

บรษิัท เพมิเตมิ จนเป็นผู้ถอืหุน้ ในธนาคารธนชาต คดิเป็นร้อยละ 49.00 ของจํานวนหุน้ทจีําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมด โดย

บรษิทั ถอืหุน้ในธนาคารธนชาต ณ ขณะนันคดิเป็นรอ้ยละ 50.92 ของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด ซงึตลอดเวลา

ทผี่านมาสโกเทยีแบงก์ไดม้ส่ีวนร่วม ในการสนับสนุนการดําเนินกิจการและการส่งผู้แทนทมีปีระสบการณ์ในด้านต่างๆ 

มาร่วมเป็นผูบ้รหิารในธนาคารธนชาต เพือเสรมิสร้างศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจและการแข่งขนัใหก้บัธนาคารธนชา

ตเป็นอย่างมาก โดยต่อมาสโกเทียแบงก์ได้เปลียนให้ Scotia Netherlands Holding B.V. (บริษัทในกลุ่มของสโกเทยี

แบงก)์ เป็นผูถ้อืหุน้ธนาคารธนชาตแทน เมอืวนัท ี2 พฤศจกิายน 2554 

ดว้ยกลุ่มธนชาต ไดเ้ลง็เหน็ความลงตวัของการรวมกจิการกบัธนาคารนครหลวงไทย ทงัในดา้นทรพัยากรบุคคล 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ช่องทางจําหน่ายและการบรกิาร และการผสมผสานทลีงตวัของสนิทรพัย์ ในต้นปี 2553 

ธนาคาร ธนชาตจงึไดเ้ขา้ประมูลซอืหุน้ธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนเพอืการฟืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 

(“กองทุนฟืนฟูฯ”) ในจํานวนทกีองทุนฟืนฟูฯ ถืออยู่ทงัหมดคดิเป็นร้อยละ 47.58 และเป็นผู้ชนะการประมลูดงักล่าว โดย

ธนาคาร ธนชาตได้รบัอนุญาตจาก ธปท. ในการถือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยในหุ้นทจีําหน่ายได้แล้วทงัหมด (ร้อยละ 

100) ซึงต่อมา ธนาคารธนชาตได้ทําการซือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนฟืนฟูฯ พร้อมทําการเสนอซือหุ้น

ทงัหมดของธนาคาร นครหลวงไทยจากผูถ้อืหุน้รายอืน จนทําใหธ้นาคารธนชาตเป็นผูถ้อืหุ้นธนาคารนครหลวงไทยคิด

เป็นรอ้ยละ 99.95 ของจํานวน หุ้นทจีําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมด และ ตลท. ไดป้ระกาศใหหุ้น้ธนาคารนครหลวงไทยออกจาก

การเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ใน ตลท. หลงัจากนันธนาคารนครหลวงไทยไดท้ําการโอนกจิการทงัหมด ใหแ้ก่ธนาคาร

ธนชาต พรอ้มหยุดการประกอบธรุกจิทงัหมดตงัแต่วนัท ี1 ตุลาคม 2554 

3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ธุรกจิทสีาํคญัของ TCAP ประกอบดว้ย 

3.1 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ บรหิารงานภายใต้ ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)ซึงประกอบกิจการธนาคาร

พาณิชย์ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 และประกาศ ธปท. ทีเกียวขอ้ง รวมทงัประกอบ

กิจการเป็นผู้แนะนําซือขายหน่วยลงทุน แนะนําเปิดบญัชซีือขายหลกัทรพัย์ นายหน้าประกนัภยั/ประกนัชวีติ 

ทปีรกึษาทางการเงนิ บรกิารเป็นตวัแทนผู้ถือหุ้นกู้และดูแลรกัษาหลกัทรพัย์ โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

ธนาคารธนชาตมสีาขารวม 512 สาขา สํานักงานแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศของธนาคาร ธนชาตมี

จํานวน 24 แห่ง แบ่งเป็น สํานักงานแลกเปลียนเงนิภายในทีทําการสาขาจํานวน 11 แห่ง สํานักงาน

แลกเปลียนเงนิภายนอกทีทําการสาขาจํานวน 13 แห่ง เครืองถอนเงนิสดอตัโนมตัิจํานวน 1,780 เครือง 

เครืองฝากและถอนเงนิสดอตัโนมตัิ จํานวน 25 เครือง เครืองฝาก ถอน และบนัทกึรายการสมุดคู่ฝาก

อตัโนมตัิจํานวน 108 เครือง และเครืองบนัทกึรายการสมุดคู่ฝาก อตัโนมตัิ จํานวน 89 เครือง ทังนีกลุ่ม

ธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วยผลติภณัฑ์และการให้บรกิารหลกั ดงันีบรกิารด้านเงนิฝาก บรกิารด้านให้เงนิ

สนิเชอื บรกิารด้านอิเล็กทรอนิกส์บรกิารธุรกจิการชําระเงนิและร้านค้ารบับตัรบรกิารธุรกิจปรวิรรตเงินตรา

ต่างประเทศ และบรกิารงานสนับสนุนธุรกิจหลกัทรพัย์ 
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3.2 ธุรกิจหลกัทรพัย์ และธุรกิจจดัการลงทุน 

3.2.1 ธุรกิจหลกัทรพัย์ ให้บรกิารโดย บรษิัทหลกัทรพัย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)ประกอบธุรกิจหลกัทรพัย์ แบบ 

ก (Full License) ได้แก่ การเป็นนายหน้า ซือขายหลกัทรพัย์ (ในประเทศและต่างประเทศ) การจดัจาํหน่าย

หลกัทรพัย์ การเป็นทีปรกึษาทางการลงทุน กิจการยมืและให้ยมื หลกัทรพัย์ การเป็นทีปรกึษาทางการเงนิ 

การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรอืรบัซือคนืหน่วยลงทุน การเป็นนายทะเบ ียน หลกัทรพัย์ และได้

ประกอบธุรกจิสญัญาซือขายล่วงหน้าแบบ ส-1 (Full Service) ได้แก่ การเป็นตวัแทนซือขายสญัญาซอืขาย 

ล่วงหน้า การซือขายสญัญาซอืขายล่วงหน้าเพือตนเอง 

3.2.2 ธุรกิจจดัการลงทุนให้บรกิารภายใต้ บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ธนชาต จํากดั ซึงทําหน้าทใีหบ้รกิาร

จดัการลงทุนในรูปแบบทหีลากหลายเพอืตอบสนองความต้องการของผูล้งทุนรายย่อย ผู ้ลงทุน รายใหญ่ 

และผู้ลงทุนสถาบนั โดยเสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางการจดัจําหน่ายหลายช่องทาง ได้แก่ สาขาของ

ธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน) และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือคนืหน่วยลงทุนอืนทเีป็นสถาบนัการเงนิ

ทไีดร้บัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

3.3 ธุรกิจประกนัแบ่งออกเป็น 2 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ 

3.3.1 ธุรกิจประกนัภยั ดําเนินการโดย บรษิัท ธนชาต ประกนัภัย จํากดั (มหาชน)ให้บรกิารรบัประกนัวนิาศภยั

ทุกประเภท 

3.3.2 ธุรกิจประกนัชีวิต ดําเนินการโดยบรษิัท เอ็มบเีค ไลฟ์ จํากดั(มหาชน)ประกอบธุรกิจหลกั ประเภทธุรกิจ

ประกนัชวีติ สําหรบัสถาบนัและองค์กร และสําหรบับุคคลทวัไป 

3.4 ธุรกิจบริหารสินทรพัย์ บริหารงานภายใต้ บรษิัทบรหิารสนิทรพัย์ เอน็ เอฟ เอส จํากดั และบรษิัทบรหิาร

สนิทรพัย์ แม๊กซ์ จาํกดั โดยประกอบกิจการรบัซือหรอืรบัโอนสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ รวมทงัหลกัประกนัของ

สนิทรพัย์นัน จากสถาบนัการเงนิทวัไปและสถาบนัการเงนิทปิีดกิจการแล้ว เพอืนํามาบรหิารหรอืจําหน่าย

จ่ายโอนต่อไป และประกอบกิจการอืน ๆ ทีเกียวเนืองตามทไีด้รบัอนุญาตในประกาศกระทรวงการคลงัหรอื

กฎหมาย ว่าด้วยบรษิ ัทบริหารสนิทรพัย์ หรือกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง นอกจากนี TCAP ได้มกีารจดัตงั

บริษัทบรหิารสนิทรพัย์ ทเีอส จํากดั เพือประกอบธุรกิจบริหารสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพทรีบัโอนจากธนาคาร

นครหลวงไทย ทงัสนิเชอืทไีม่ก่อให้เกิด รายได้และทรพัย์สนิรอการขาย 

3.5 ธุรกิจลีสซิง บริหางานภายใต้ บรษิัท ราชธานีลสิซิง จํากดั (มหาชน) ซึงดําเนินธุรกิจใหบ้รกิารสนิเชอืเพอื

เช่าซอืและสนิเชอืสญัญาเช่าทางการเงนิในตลาดรถยนต์ ทงัใหม่และเก่า โดยเฉพาะรถยนต์เพอืการพาณิชย์ 

ได้แก่ รถกระบะ รถแท็กซี รถหวัลาก และรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นต้น และประเภทรถยนต์ นังส่วนบุคคล

นอกจากนี บรษิัท ราชธานีลสิซิง จาํกัด (มหาชน) ยงัมกีารให้บรกิารหลงัการขายทเีกียวเนืองกบัธุรกิจให้เช่า

ซือและให้เช่าทรพัย์สนิแบบลสิซิงทเีป็น ธุรกิจหลกั เช่น การให้บรกิารต่อภาษีทะเบยีนรถยนต์ประจาํปี การ

ประสานงานการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยั รวมทังการนํารถยนต์ไปตรวจสภาพเพือต่อภาษีทะเบยีน

รถยนต์ เป็นต้น 



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

เอกสารแนบ 2 - หน้า 4 

 โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในระยะ 3 ปีทผี่านมา มดีงันี 

 

รายการ 

งบการเงินรวมตรวจสอบ งบการเงินรวมกอ่นการสอบทาน* 

2559 

(ล้านบาท) 

2560 

(ล้านบาท) 

2561 

(ล้านบาท) 

6M/2561 

(ล้านบาท) 

6M/2562 

(ล้านบาท) 

รายไดด้อกเบีย 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,347 3.31 1,391 3.27 1,779 4.03 931 4.17 949 4.19 

เงนิลงทุนและธุรกรรมเพอืคา้ 220 0.54 238 0.56 257 0.58 119 0.53 159 0.70 

เงนิลงทุนในตราสารหนี 3,571 8.77 3,191 7.49 2,689 6.09 1,323 5.93 1,335 5.90 

เงนิใหส้นิเชอืแก่ลกูหน ี 18,362 45.12 17,786 41.78 17,579 39.79 8,718 39.07 8,527 37.68 

การใหเ้ช่าซอืและสญัญาเช่าการเงนิ 21,708 53.34 22,075 51.85 24,255 54.91 11,781 52.79 13,415 59.28 

รวมรายได้ดอกเบีย 45,208 111.08 44,681 104.95 46,559 105.40 22,872 102.50 24,385 107.75 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย 16,740 41.13 15,511 36.43 15,792 35.75 7,792 34.92 8,391 37.08 

รายไดด้อกเบียสุทธิ 28,468 69.95 29,170 68.52 30,767 69.65 15,080 67.58 15,994 70.67 

รายไดที้มิใช่ดอกเบีย 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 5,888 14.47 5,890 13.84 6,658 15.07 3,278 14.69 2,967 13.11 

กําไรสุทธจิากธุรกรรมเพอืคา้และ

ปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 
459 1.13 665 1.56 310 0.70 167 0.75 370 1.63 

กําไรสุทธจิากเงนิลงทุน 1,061 2.61 1,908 4.48 459 1.04 860 3.85 437 1.93 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนตามวธิสีว่น

ไดเ้สยี 
395 0.97 337 0.79 543 1.23 179 0.80 140 0.62 

กําไร (ขาดทุน) จากทรพัยส์นิรอการ

ขายและทรพัยส์นิ 
(48) (0.12) 52 0.12 588 1.33 271 1.21 201 0.89 

รายไดจ้ากการรบัประกนัภยั/ประกนั

ชวีติสุทธ ิ
2,659 6.53 2,605 6.12 2,808 6.36 1,433 6.42 1,229 5.43 

รายไดเ้งนิปันผล 496 1.22 557 1.31 502 1.14 344 1.54 356 1.57 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอนืๆ 1,321 3.24 1,388 3.26 1,540 3.48 703 3.15 937 4.14 

รวมรายได้ทีมิใช่ดอกเบีย 12,231 30.05 13,402 31.48 13,408 30.35 7,235 32.42 6,637 29.33 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ 40,699 100.00 42,572 100.00 44,175 100.00 22,315 100.00 22,631 100.00 
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4. รายชือคณะกรรมการ 

ณ วนัท ี31ธนัวาคม 2561 TCAP มคีณะกรรมการบรษิทัจาํนวน 9 ท่าน โดยมรีายชอืดงันี 

 ชือ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1.  นาย บนัเทงิ ตนัตวิทิ ประธานกรรมการ 

2.  นาย ศุภเดช พนูพพิฒัน์ ประธานกรรมการบรหิาร / รองประธานกรรมการ 

3.  นาย สมเจตน์ หมู่ศริเิลศิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการ 

4.  นาย วชิติ ญาณอมร กรรมการ 

5.  นาย ธรีนันท ์ศรหีงส ์ กรรมการ 

6.  น.ส. สุวรรณภา สุวรรณประทปี กรรมการ 

7.  นาง ศริเิพญ็ สตีสุวรรณ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8.  นาย ธรีพจน์ วชัราภยั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

9.  นาย ปรญิญา หอมเอนก กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

ทมีา :www.set.or.th 

5. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท ี2 พฤษภาคม 2562 TCAP มรีายชอืผูถ้อืหุน้ใหญ่ ดงันี 

 ชือ – นามสกลุ หุ้น ร้อยละ 

1.  บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร์ จาํกดั 192,151,884 16.49 

2.  บรษิทั เอม็ บ ีเค จาํกดั (มหาชน) 129,914,400 11.15 

3.  STATE STREET EUROPE LIMITED 73,558,723 6.31 

4.  N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 33,803,800 2.90 

5.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 28,209,600 2.42 

6.  BNY MELLON NOMINEES LIMITED 25,157,195 2.16 

7.  บรษิทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 19,467,000 1.67 

8.  SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 18,055,217 1.55 

9.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 15,456,200 1.33 

10.  NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 14,467,956 1.24 

ทมีา :www.set.or.th 
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6. งบการเงิน 

6.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปี สินสุดวนัที 
งบการเงินรวมสาํหรบังวด 

หกเดือน สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2562* 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ก่อนการสอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์         

เงนิสด 12,077.05 1.25 11,453.28 1.12 11,021.90 1.04 8,759.61 0.81 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 48,734.08 5.04 95,918.18 9.35 99,117.36 9.34 89,535.23 8.30 

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 3,564.24 0.37 2,889.21 0.28 2,005.39 0.19 3,815.21 0.35 

เงนิลงทุนสุทธ ิ 186,928.04 19.33 178,702.65 17.43 170,436.99 16.06 175,885.79 16.31 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมสุทธ ิ 2,889.92 0.30 2,827.33 0.28 3,026.90 0.29 3,256.13 0.30 

เงนิใหส้นิเชอืแก่ลกูหนี 740,219.16 76.56 767,889.65 74.88 820,771.23 77.36 839,553.17 77.84 

ดอกเบยีคา้งรบั 630.78 0.07 601.20 0.06 656.97 0.06 635.36 0.06 

รวมเงินให้สินเชือแก่ลกูหนีและดอกเบียค้างรบั 740,849.94 76.62 768,490.85 74.94 821,428.20 77.43 840,188.52 77.90 

หกั: รายไดร้อตดับญัช ี (48,173.47) (4.98) (55,128.59) (5.38) (66,158.69) (6.24) (69,805.71) (6.47) 

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู (25,153.03) (2.60) (24,517.15) (2.39) (24,144.38) (2.28) (23,120.93) (2.14) 

ค่าเผอืการปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหน ี (1.98) (0.00) (0.98) (0.00) (0.60) (0.00) (0.36) (0.00) 

รวมเงินให้สินเชือแก่ลกูหนีและดอกเบียค้างรบัสทุธิ 667,521.46 69.04 688,844.14 67.17 731,124.52 68.91 747,261.53 69.29 

ภาระของลูกคา้จากการรบัรอง 9.54 0.00 9.82 0.00 9.16 0.00 0.94 0.00 

ทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 4,991.81 0.52 4,747.09 0.46 4,822.44 0.45 5,755.87 0.53 

ทดีนิอาคารและอปุกรณ์สุทธ ิ 9,604.93 0.99 8,677.96 0.85 8,042.89 0.76 10,899.62 1.01 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสุทธ ิ 2,709.28 0.28 2,263.01 0.22 1,850.15 0.17 1,660.10 0.15 

ค่าความนยิม 17,439.11 1.80 17,636.60 1.72 17,799.20 1.68 17,867.01 1.66 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1,089.44 0.11 908.09 0.09 779.11 0.07 697.23 0.06 

ลูกหนีจากการซอืขายหลกัทรพัย ์ 1,125.86 0.12 3,126.78 0.30 2,639.54 0.25 5,423.22 0.50 

สนิทรพัยอ์นืสุทธ ิ 8,182.23 0.85 7,520.78 0.73 8,253.63 0.78 7,707.89 0.71 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปี สินสุดวนัที 
งบการเงินรวมสาํหรบังวด 

หกเดือน สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2562* 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ก่อนการสอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมสินทรพัย ์ 966,866.99 100.00 1,025,524.92 100.00 1,060,929.17 100.00 1,078,525.38 100.00 

                

หนีสินและส่วนของเจา้ของ               

เงนิรบัฝาก 676,455.82 69.96 716,091.09 69.83 751,916.96 70.87 724,522.94 67.18 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 65,700.88 6.80 82,342.80 8.03 71,922.70 6.78 80,597.33 7.47 

หนีสนิจ่ายคนืเมอืทวงถาม 1,986.43 0.21 1,988.66 0.19 1,163.17 0.11 1,873.73 0.17 

หนีสนิตราสารอนุพนัธ ์ 4,912.49 0.51 2,867.63 0.28 2,097.02 0.20 2,969.19 0.28 

ตราสารหนีทอีอกและเงนิกูย้มื 61,704.16 6.38 51,595.58 5.03 55,012.91 5.19 79,128.21 7.34 

ภาระของธนาคารจากการรบัรอง 9.54 0.00 9.82 0.00 9.16 0.00 0.94 0.00 

ประมาณการหนสีนิ 3,676.95 0.38 3,679.32 0.36 3,914.64 0.37 4,652.60 0.43 

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1,002.99 0.10 1,323.47 0.13 1,402.53 0.13 2,482.32 0.23 

ดอกเบยีคา้งจา่ย 2,148.80 0.22 2,453.22 0.24 2,276.93 0.21 2,039.78 0.19 

หนีสนิจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชวีติ 14,593.74 1.51 14,641.10 1.43 14,061.57 1.33 13,865.77 1.29 

เจา้หนีจากการซอืขายหลกัทรพัย ์ 0.00 0.00 2,258.57 0.22 1,324.84 0.12 3,478.51 0.32 

หนีสนิอนื 14,823.82 1.53 16,203.39 1.58 17,908.47 1.69 17,481.35 1.62 

รวมหนีสิน 847,015.62 87.60 895,454.65 87.32 923,010.91 87.00 933,092.68 86.52 

                

ส่วนของเจ้าของ               

ทุนเรอืนหุน้               

ทุนจดทะเบยีน ออกจําหน่ายและชําระแลว้               

หุน้บุรมิสทิธ ิ13,216 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 0.13 0.00 0.13 0.00 0.13 0.00 0.13 0.00 

หุน้สามญั 1,165,116,487 หุน้มลูค่าหุน้ละ 10 บาท               

(2560: หุน้สามญั 1,206,466,487 หุน้มลูค่าหุน้ละ 10 บาท) 12,064.67 1.25 12,064.67 1.18 11,651.17 1.10 11,651.17 1.08 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปี สินสุดวนัที 
งบการเงินรวมสาํหรบังวด 

หกเดือน สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2562* 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ก่อนการสอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 12,064.80 1.25 12,064.80 1.18 11,651.30 1.10 11,651.30 1.08 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 2,065.65 0.21 2,065.65 0.20 2,065.65 0.19 2,065.65 0.19 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 2,449.90 0.25 3,067.41 0.30 2,352.25 0.22 4,339.00 0.40 

กําไรสะสม                 

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,277.83 0.13 1,277.83 0.12 1,277.83 0.12 1,277.83 0.12 

                      - สาํรองหุน้ทุนซอืคนื 1,399.91 0.14 1,399.91 0.14 764.98 0.07 999.96 0.09 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 39,032.71 4.04 43,544.72 4.25 48,388.38 4.56 50,258.13 4.66 

หกั:หุน้ทุนซอืคนื - หุน้สามญั -1,399.91 (0.14) -1,399.91 (0.14) -764.98 (0.07) (999.96) (0.09) 

รวมส่วนของบริษทัใหญ ่ 56,890.88 5.88 62,020.40 6.05 65,735.41 6.20 69,591.91 6.45 

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 62,960.49 6.51 68,049.87 6.64 72,182.86 6.80 75,840.79 7.03 

รวมส่วนของเจา้ของ 119,851.37 12.40 130,070.27 12.68 137,918.26 13.00 145,432.70 13.48 

รวมหนีสินและส่วนของเจา้ของ 966,866.99 100.00 1,025,524.92 100.00 1,060,929.17 100.00 1,078,525.38 100.00 

หมายเหต:ุ *ขอ้มูลงบการเงนิของ TBANK ณ วนัท ี30 มถุินายน 2562 เป็นขอ้มลูงบการเงนิก่อนการสอบทาน โดยผูส้อบบญัช ี
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6.2 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบแสดงกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปี งบการเงินรวมสาํหรบังวดสามเดือน 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 สินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2561 สินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (ก่อนการสอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการ                     

รายไดด้อกเบยี 45,208.31 101.10 44,681.32 94.42 46,558.98 94.69 22,872.49 92.57 24,385.21 96.46 

ค่าใชจ่้ายดอกเบยี (16,740.32) (37.44) (15,510.96) (32.78) (15,791.75) (32.12) (7,792.13) (31.54) (8,390.99) (33.19) 

รายได้ดอกเบยีสุทธิ 28,468.00 63.67 29,170.37 61.64 30,767.23 62.58 15,080.37 61.04 15,994.22 63.27 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 8,803.26 19.69 9,097.43 19.22 10,243.73 20.83 5,047.00 20.43 4,815.91 19.05 

ค่าใชจ่้ายคา่ธรรมเนียมและบรกิาร (2,914.93) (6.52) (3,207.41) (6.78) (3,586.10) (7.29) (1,769.04) (7.16) (1,849.34) (7.32) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 5,888.33 13.17 5,890.02 12.45 6,657.63 13.54 3,277.96 13.27 2,966.57 11.74 

กําไรสุทธจิากธุรกรรมเพอืคา้และปรวิรรตเงนิตราตา่งประเทศ 459.23 1.03 664.99 1.41 309.74 0.63 167.45 0.68 369.55 1.46 

กําไรสุทธจิากเงนิลงทุน 1,060.79 2.37 1,908.24 4.03 458.99 0.93 859.54 3.48 437.20 1.73 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี 394.46 0.88 336.90 0.71 542.61 1.10 178.83 0.72 139.68 0.55 

กําไร (ขาดทุน) จากทรพัยส์นิรอการขายและทรพัยส์นิอนื (47.76) (0.11) 51.85 0.11 588.49 1.20 270.97 1.10 201.18 0.80 

รายไดจ้ากการรบัประกนัภยั/ประกนัชวีติ 6,675.30 14.93 7,355.88 15.54 7,800.93 15.87 3,825.55 15.48 3,877.97 15.34 

รายไดเ้งนิปันผล 496.12 1.11 557.47 1.18 502.52 1.02 344.17 1.39 355.90 1.41 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอนืๆ 1,320.55 2.95 1,387.14 2.93 1,539.61 3.13 702.84 2.84 937.20 3.71 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 44,715.02 100.00 47,322.86 100.00 49,167.74 100.00 24,707.67 100.00 25,279.46 100.00 

ค่าใชจ่้ายในการรบัประกนัภยั/ประกนัชวีติ (4,016.08) (8.98) (4,750.95) (10.04) (4,992.68) (10.15) (2,392.88) (9.68) (2,648.31) (10.48) 

รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 40,698.94 91.02 42,571.91 89.96 44,175.06 89.85 22,314.80 90.32 22,631.15 89.52 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอนืๆ                     

ค่าใชจ่้ายเกยีวกบัพนักงาน 11,875.75 26.56 12,202.01 25.78 11,413.34 23.21 5,800.14 23.48 6,516.21 25.78 

ค่าตอบแทนกรรมการ 82.37 0.18 92.74 0.20 101.81 0.21 77.17 0.31 84.44 0.33 

ค่าใชจ่้ายเกยีวกบัอาคารสถานทแีละอุปกรณ ์ 3,080.91 6.89 2,835.02 5.99 2,629.45 5.35 1,302.38 5.27 1,288.96 5.10 

ค่าภาษอีากร 775.24 1.73 745.87 1.58 733.02 1.49 367.11 1.49 358.95 1.42 
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งบแสดงกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปี งบการเงินรวมสาํหรบังวดสามเดือน 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 สินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2561 สินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (ก่อนการสอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายอนื 5,211.13 11.65 4,960.28 10.48 6,101.75 12.41 3,026.25 12.25 2,598.05 10.28 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืนๆ 21,025.39 47.02 20,835.92 44.03 20,979.37 42.67 10,573.04 42.79 10,846.60 42.91 

หนีสูญหนีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 6,209.86 13.89 6,236.18 13.18 4,784.66 9.73 2,879.06 11.65 1,942.82 7.69 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 13,463.70 30.11 15,499.81 32.75 18,411.03 37.45 8,862.69 35.87 9,841.73 38.93 

ภาษเีงนิได ้ (852.26) (1.91) (1,158.65) (2.45) (2,604.47) (5.30) (808.38) (3.27) (1,974.68) (7.81) 

กาํไรสาํหรบัปี 12,611.44 28.20 14,341.16 30.30 15,806.55 32.15 8,054.31 32.60 7,867.06 31.12 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน           

รายการทจีดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั           

กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผอืขาย (1,368.96) (3.06) 1,330.35 2.81 (1,460.91) (2.97) (1,544.19) (6.25) 1,294.93 5.12 

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืในบรษิทัร่วม 101.21 0.23 32.78 0.07 (93.73) (0.19) (25.23) (0.10) (38.02) (0.15) 

ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัองคป์ระกอบของกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนื 268.42 0.60 (267.44) (0.57) 297.07 0.60 310.22 1.26 (296.04) (1.17) 

รายการทไีม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั           

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์ 1,620.86 3.62 -  -  -  -  -  -  3,285.62 13.00 

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อนืในบรษิทัร่วม 400.65 0.90 -  -  (0.16) (0.00) (0.16) (0.00) 255.85 1.01 

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

สาํหรบัโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 
13.39 0.03 (235.78) (0.50) 3.54 0.01 -  -  (5.63) (0.02) 

ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัองคป์ระกอบของกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนื (349.69) (0.78) 46.56 0.10 0.24 0.00 (0.00) (0.00) (669.92) (2.65) 

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน 685.87 1.53 906.47 1.92 (1,253.95) (2.55) (1,259.36) (5.10) 3,826.79 15.14 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 13,297.31 29.74 15,247.63 32.22 14,552.60 (29.60) 6,794.95 27.50 11,693.85 46.26 

การแบ่งปันกาํไร                 

ส่วนทเีป็นของบรษิทัฯ 6,012.73 13.45 7,001.17 14.79 7,839.43 15.94 3,949.67 15.99 3,914.75 15.49 

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคุม 6,598.71 14.76 7,339.99 15.51 7,967.12 16.20 4,104.65 16.61 3,952.31 15.63 

  12,611.44 28.20 14,341.16 30.30 15,806.55 32.15 8,054.31 32.60 7,867.06 31.12 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม                 
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งบแสดงกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปี งบการเงินรวมสาํหรบังวดสามเดือน 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 สินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2561 สินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (ก่อนการสอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนทเีป็นของบรษิทัฯ 6,510.03 14.56 7,515.43 15.88 7,142.97 0.01 3,273.68 13.25 5,924.54 23.44 

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคุม 6,787.28 15.18 7,732.20 16.34 7,409.63 0.02 3,521.28 14.25 5,769.30 22.82 

  13,297.31 29.74 15,247.63 32.22 14,552.60 0.03 6,794.95 27.50 11,693.85 46.26 

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถอืหุ้นบริษทัฯ                 

กําไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 5.16   6.01   6.74   3.39  3.42  

กําไรต่อหุ้นปรบัลด (บาทตอ่หุ้น) 5.16   6.01   6.74   3.39  3.42  

หมายเหต:ุ *ขอ้มูลงบการเงนิของ TBANK ณ วนัท ี30 มถุินายน 2562 เป็นขอ้มลูงบการเงนิก่อนการสอบทาน โดยผูส้อบบญัช ี
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6.3 งบกระแสเงินสด 

งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน         

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 13,463.70 15,499.81 18,411.03 5,107.07 

รายการปรบักระทบกาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นภาษีเงินได้เป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน         

ส่วนแบ่งผลกําไรจากเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี (394.46) (336.90) (542.61) (59.32) 

ค่าเสอืมราคาและรายจ่ายตดับญัช ี 1,615.96 1,583.57 1,472.40 333.91 

หนีสูญ หนีสงสยัจะสญูและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (โอนกลบั) 6,209.86 6,236.18 4,784.66 991.28 

ประมาณการหนีสนิเพมิขนึ 728.73 676.62 759.90 182.91 

ค่าเผอืการดอ้ยคา่ของทรพัยส์นิรอการขายเพมิขนึ 182.85 232.15 (100.14) 22.28 

ดอกเบยีรบัจากการโอนทรพัยส์นิชําระหน ี 0.00 0.00 0.00 (1.23) 

ค่าเผอืการดอ้ยคา่ของอปุกรณ์/สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน/สนิทรพัยอ์นืเพมิขนึ (ลดลง) (14.90) 10.23 29.23 12.67 

ขาดทุนจากการตรีาคาทดีนิ 13.64 0.00 0.00 0.00 

ขาดทุน (กําไร) ทยีงัไมเ่กดิขนึจากการเปลยีนแปลงมลูค่าเงนิลงทุน/ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 120.88 (106.27) 199.59 (51.27) 

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 0.00 (443.03) (37.89) 0.00 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ 299.50 1,455.89 132.87 152.98 

ขาดทุน (กําไร) จากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอปุกรณ ์ 17.37 18.67 (25.56) (0.77) 

รายไดค้า้งรบัอนืลดลง (เพมิขนึ) 30.66 87.24 (468.42) 251.98 

รายไดด้อกเบยีสุทธ ิ (28,468.00) (29,170.37) (30,767.23) (7,921.83) 

รายไดเ้งนิปันผล (496.12) (557.47) (502.52) (119.14) 

เงนิสดรบัดอกเบยีจากการดําเนินงาน 41,554.07 41,570.83 43,917.35 11,431.97 

เงนิสดจ่ายจากดอกเบยีจากการดําเนินงาน (14,403.50) (12,349.14) (13,682.20) (4,103.06) 

เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได ้ (982.38) (1,170.01) (1,548.87) (111.94) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 19,477.85 23,238.02 22,031.59 6,118.48 

สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง         
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งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 9,527.24 (47,365.47) (3,132.91) (8,109.66) 

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 2,427.33 1,111.36 1,230.12 488.89 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พอืคา้ (5,644.95) (2,823.03) 612.95 (3,775.41) 

เงนิใหส้นิเชอืแก่ลกูหน ี 9,841.11 (33,505.82) (53,456.77) (12,706.63) 

ทรพัยส์นิรอการขาย 6,555.99 5,291.67 6,284.13 984.36 

ลูกหนีจากการซอืขายหลกัทรพัย ์ (213.53) (2,000.92) 487.24 (1,114.71) 

สนิทรพัยอ์นื (653.01) 9.08 (872.90) (571.48) 

หนีสินดาํเนินงานเพิมขนึ (ลดลง)         

เงนิรบัฝาก 7,001.34 39,635.27 35,825.87 (8,357.88) 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (20,078.50) 16,508.55 (10,251.11) 3,569.23 

หนีสนิจ่ายคนืเมอืทวงถาม (215.16) 2.23 (825.49) 848.23 

หนีสนิตราสารอนุพนัธ ์ (2,495.40) (1,744.88) (1,444.26) (537.82) 

เจา้หนีจากการซอืขายหลกัทรพัย ์ 293.78 (107.72) (1,126.18) 1,194.55 

หนีสนิจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชวีติ (7.96) 47.36 (579.53) 45.94 

หนีสนิอนื (905.18) 3,057.36 574.32 (3,520.23) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 24,910.95 1,353.05 (4,642.94) (25,444.14) 

          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน         

เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์(เพมิขนึ) ลดลง 1,576.37 11,294.33 6,390.74 22,542.90 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 0.00 709.28 58.45 0.00 

เงนิสดรบัดอกเบยี 3,920.52 3,830.28 2,781.49 344.21 

เงนิสดรบัเงนิปันผล 743.46 805.19 752.90 32.74 

เงนิสดจ่ายซอือาคารและอปุกรณ์/สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (1,265.57) (654.54) (479.57) (84.84) 

เงนิสดรบัจากการขายทดีนิอาคารและอปุกรณ ์ 70.93 23.83 55.71 1.75 
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งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 5,045.72 16,008.38 9,559.71 22,836.76 

          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน         

เงนิสดรบัจากตราสารหนีทอีอกและเงนิกูย้มื 13,689.31 13,223.57 17,620.20 4,938.08 

เงนิสดจ่ายคนืตราสารหนีทอีอกและเงนิกูย้มื (36,914.03) (23,332.16) (14,202.87) (3,175.64) 

เงนิสดจ่ายดอกเบยีตราสารหนทีอีอกและเงนิกูย้มื (3,326.49) (2,770.33) (2,250.09) (490.17) 

เงนิสดรบัคา่หุน้จากส่วนไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคุมจากการจดทะเบยีนจดัตงัของบรษิทัย่อย 34.30 0.00 0.00 0.00 

เงนิปันผลจ่าย (2,212.84) (2,445.63) (2,678.82) 0.00 

เงนิสดจ่ายซอืหุน้ทุนซอืคนื 0.00 0.00 (572.53) (234.98) 

เงนิปันผลจ่ายสว่นไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคุม (2,487.23) (2,660.64) (3,264.06) (78.41) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (31,216.98) (17,985.18) (5,348.16) 958.88 

เงินสดลดลงสุทธิ (1,260.32) (623.76) (431.39) (1,648.50) 

เงินสดณ วนัต้นปี 13,337.37 12,077.05 11,453.28 11,021.90 

เงินสดณ วนัปลายปี 12,077.05 11,453.28 11,021.90 9,373.40 

      

ข้อมูลเพิมเติมประกอบกระแสเงินสด     

รายการทมีใิชเ่งนิสด     

รบัโอนทรพัยส์นิรอการขายจากลูกหนเีงนิใหส้นิเชอืและเงนิลงทุนในลกูหนีทซีอืมา 5,368.52 4,793.31 6,126.70 1,740.08 

หนีสญูตดับญัช ี 6,708.75 7,672.96 5,653.98 865.39 

เจา้หนีจากการซอืทรพัยส์นิ 61.22 33.27 83.61 15.45 
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6.4 อตัราส่วนทางการเงิน 

6.5   หน่วย 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปี งบการเงินรวม 

สินสุดวนัที 30 

มิถนุายน 
สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

2559 2560 2561 2562 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร      

อตัรากําไรขนัตน้ % 62.17 63.81 62.17 64.93 

อตัรากําไรสุทธ ิ % 20.90 23.40 24.87 22.15 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้(1) % 10.89 11.80 12.25 11.58(5) 

อตัราดอกเบยีรบั(2) % 5.55 5.46 5.34 5.22 

อตัราดอกเบยีจ่าย(3) % 2.05 1.90 1.88 1.90 

ส่วนต่างอตัราดอกเบยี % 3.50 3.56 3.50 3.32 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน      

อตัรารายไดด้อกเบยีสุทธติ่อสนิทรพัย ์ % 2.91 2.95 3.01 2.99(5) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 1.29 1.45 1.54 1.48(5) 

อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เท่า 0.06 0.06 0.06 0.07(5) 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      

อตัราสว่นหนสีนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 7.07 6.88 6.69 6.42 

อตัราสว่นเงนิใหกู้ต้อ่เงนิกูย้มื % 93.50 92.61 93.38 94.95 

อตัราสว่นเงนิใหกู้ต้อ่เงนิรบัฝาก % 102.30 99.53 100.36 106.24 

อตัราสว่นเงนิรบัฝากตอ่หนสีนิรวม % 70.86 79.97 81.46 77.65 

อตัราส่วนคณุภาพสินทรพัย ์      

อตัราสว่นค่าเผอืหนีสงสยัจะสญูต่อเงนิใหส้นิเชอืและดอกเบยีคา้งรบั % 3.63 3.44 3.20 3.00 

อตัราสว่นหนสีญูตอ่เงนิใหส้นิเชอืและดอกเบยีคา้งรบั % 0.97 1.08 0.75 0.50 

อตัราสว่นเงนิใหส้นิเชอืดอ้ยคุณภาพต่อเงนิใหส้นิเชอืรวม(4) % 2.41 2.40 2.40 2.40 

อตัราสว่นดอกเบยีคา้งรบัต่อเงนิใหส้นิเชอืและดอกเบยีคา้งรบั % 0.09 0.08 0.09 0.08 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)      

มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ บาท 48.83 53.23 57.15 59.73 

กําไรสุทธติ่อหุน้ บาท 5.16 6.01 6.74 3.42 

หมายเหตุ: (1) อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ = (กําไรสุทธส่ิวนทเีป็นของบรษิทัฯ / ส่วนของเจา้ของส่วนของบรษิทัใหญเ่ฉลยี) 

 (2) อตัราดอกเบยีรบั = (รายไดด้อกเบยีจากเงนิใหส้นิเชอื+รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซอืและเช่าการเงนิ+รายไดด้อกเบยีจากรายการ

 ระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ) / (เงนิให ้สนิเชอืแก่ลูกหนีเฉลยี+รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิมดีอกเบยีเฉลยี) 

 (3) อตัราดอกเบยีจ่าย = ค่าใชจ่้ายดอกเบยี / (เงนิรบัฝากเฉลยี+รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิมดีอกเบยีเฉลยี+หนีสนิ

 จ่ายคนืเมอืทวงถามเฉลยี+ตราสารหนีทอีอกและเงนิกูย้มืเฉลยี) 

 (4) อตัราส่วนเงนิใหส้นิเชอืดอ้ยคุณภาพต่อเงนิใหส้นิเชอืรวม ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

 (5) สาํหรบัการคาํนวณอตัราส่วนทางการเงนิสาํหรบังวด 6 เดอืนแรก ปี 2562 ใชต้วัเลขปรบัใหเ้ป็นจํานวนเต็มปี (Annualized) 

 เพอืประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบ 
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7. การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน 

7.1 ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิการลงทุน (Holding Company) โดยเป็นบรษิัทแม่ของกลุ่มธุรกจิทางการเงินธนชาต มี

ผลการดําเนินงานหลกัมาจากธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อย ในขณะทบีรษิัทฯ ถือหุน้ธนาคารธนชาตในสดัส่วนร้อยละ 

50.96 กําไรสุทธส่ิวนทเีป็นของบรษิัทฯ จงึคํานวณตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในบรษิัทย่อยต่างๆ ดงันันในการ

วเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน และฐานะทางการเงนิของกลุ่มธนชาต จงึใชข้อ้มลูงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ เพอืใหส้ามารถ

เปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ กับบรษิัทอนืๆ ในอุตสาหกรรมได ้ในปี 2561 บรษิัทฯและบรษิทัย่อย มกีําไร

สุทธติามงบการเงินรวมจํานวน 15,806 ล้านบาท เพมิขนึ 1,465 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 10.22 จากปีก่อน ซึงเป็นการ

เติบโตอย่างต่อเนืองเป็นปีท ี4 ติดต่อกัน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพมิขนึของรายได้จากการดําเนินงานสุทธ ิทงั

รายได้ดอกเบยีสุทธทิเีพมิขนึจากการเตบิโตของสนิเชอื และรายไดท้มีใิช่ดอกเบยีทเีพมิขนึจากรายได ้ค่าธรรมเนียมและ

บรกิารสุทธ ิประกอบกบัการบรหิารคุณภาพหนีอย่างมปีระสทิธภิาพส่งผลใหห้นีสญู หนีสงสยัจะสญู และขาดทุน จากการ

ดอ้ยค่าปรบัตวัลดลง ในขณะทคี่าใชจ่้ายจากการดําเนินงานปรบัเพมิขนึเลก็น้อย จากการบรหิารค่าใช้จ่ายไดเ้ป็นอย่างด ี

ส่งผลใหก้ําไรก่อนภาษีของบรษิทัฯและบรษิัทย่อยเตบิโตขนึถงึรอ้ยละ 18.78 แต่อย่างไรกต็าม ภาษีเงนิไดป้รบัเพมิขนึ 

เนืองจากสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองธนาคารธนชาตไดห้มดไปตงัแต่เดอืนพฤษภาคม 2561 ทผี่านมา 

ในดา้นสนิทรพัย์ กลุ่มธนชาตมปีรมิาณเงนิใหส้นิเชอืรวมเพมิขนึร้อยละ 5.87 จากสนิปีก่อน โดยเป็นการเตบิโต

ของสนิเชอืรายย่อย โดยเฉพาะสนิเชอืเช่าซือ และสนิเชอื SME ดา้นเงนิรบัฝากปรบัเพมิขนึจากเงนิฝากออมทรพัย ์ส่งผล

ใหส้ดัส่วนเงนิ รบัฝากกระแสรายวนัและเงนิรบัฝากออมทรพัย์ (CASA) ต่อเงนิรบัฝากเท่ากบัรอ้ยละ 48.50 เพมิขนึจาก

สนิปีก่อนทรี้อยละ 42.92 ด้านคุณภาพสนิทรพัย์ อตัราส่วนเงนิให้สนิเชอืด้อยคุณภาพ (NPL Ratio) อยู่ทรี้อยละ 2.40 

คงทจีากสนิปีก่อน สาํหรบั อตัราส่วนค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญทงัหมดต่อเงนิใหส้นิเชอืดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) อยู่ที

รอ้ยละ 120.49 ในปี 2561 กําไรสุทธส่ิวนทเีป็นของบรษิทัฯ มจีํานวน 7,839 ลา้นบาท เพมิขนึ 838 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 

11.97 จากปีก่อนคิดเป็นกําไรต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 6.74 บาท เพิมขึนจาก 6.01 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อ

สนิทรพัย์รวมเฉลยี (ROAA) และ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ เฉลยี (ROAE) อยู่ทรี้อยละ 1.54 

และ 12.25 ตามลําดบั 

7.1.1 รายไดด้อกเบยีสุทธิ 

ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดด้อกเบยีสุทธจิาํนวน 30,767 ลา้นบาท เพมิขนึ 1,597 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 5.47 จากปีก่อน โดยมรีายละเอยีดการเตบิโตของรายไดด้อกเบยีสุทธ ิดงันี 

รายได้ดอกเบียสุทธิ (หน่วย: ล้านบาท) 

สาํหรบัปี เปลียนแปลง 

2561 2560 เพิม/(ลด) ร้อยละ 

รายไดด้อกเบีย         

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,779 1,391 388 27.89 

เงนิลงทุนและธุรกรรมเพอืคา้ 257 238 19 7.98 

เงนิลงทุนในตราสารหน ี 2,689 3,191 (502) (15.73) 

เงนิใหส้นิเชอืแก่ลูกหน ี 17,579 17,786 (207) (1.16) 

การใหเ้ช่าซอืและสญัญาเช่าการเงนิ 24,255 22,075 2,180 9.88 

รวมรายไดด้อกเบีย 46,559 44,681 1,878 4.20 
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รายได้ดอกเบียสุทธิ (หน่วย: ล้านบาท) 

สาํหรบัปี เปลียนแปลง 

2561 2560 เพิม/(ลด) ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย         

เงนิรบัฝาก 9,063 8,698 365 4.20 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 997 791 206 26.04 

ระบบสถาบนัการเงนิและสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 3,482 3,348 134 4.00 

ตราสารหนีทอีอกและเงนิกูย้มื 2,238 2,666 (428) (16.05) 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงนิ 12 8 4 50.00 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย 15,792 15,511 281 1.81 

รายไดด้อกเบียสุทธิ 30,767 29,170 1,597 5.47 

ทงันีการเตบิโตของรายไดด้อกเบยีสุทธ ิเป็นผลจากการเตบิโตของรายได้ดอกเบยี ทเีพมิขนึมากกว่าค่าใชจ้่าย

ดอกเบยี โดยรายได้ดอกเบยีทเีพมิขนึ มทีมีาจากการเพมิขนึของสนิเชอืเช่าซอื และสญัญาเช่าทางการเงนิ ประกอบกบั

การเพมิขนึของอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ทกี่อใหเ้กดิรายได ้(Yield on Earning Assets) จากรอ้ยละ 4.80 มาอยู่ที

รอ้ยละ 4.82 ในขณะทคี่าใชจ้า่ยดอกเบยีมกีารปรบัตวัเพมิขนึจากการบรหิารต้นทุนเงนิฝาก ตามกลยุทธก์ารบรหิารสภาพ

คล่องของกลุ่มธนชาต และการเพมิขนึของต้นทุนทางการเงนิตามทศิทางดอกเบยีในตลาด ทงันีส่วนต่างอตัราดอกเบยี

ของ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในปี 2561 อยู่ทรีอ้ยละ 2.94 เพมิขนึจากปีก่อนทรีอ้ยละ 2.90 

 
โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดส่วนต่างอตัราดอกกเบีย ระหว่างอตัราผลตอบแทน และต้นทุน

ทางการเงนิ ดงันี 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย หน่วย 
สาํหรบัปี 

2560 2561 

อตัราผลตอบแทน(1) % 4.80% 4.82% 

ตน้ทุนทางการเงนิ(2) % 1.90% 1.88% 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย % 2.90% 2.94% 

หมายเหตุ: (1) อตัราผลตอบแทน = รายไดด้อกเบยี/(รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิทีมดีอกเบยีเฉลยี + เงนิลงทุนสุทธเิฉลยี + เงนิ

 ให ้สนิเชอืแก่ลูกหนีเฉลยี) 

 (2) ตน้ทุนทางการเงนิ = ค่าใช้จ่ายดอกเบยี/(เงนิรบัฝากเฉลยี + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิทมีดีอกเบยีเฉลยี + ตรา

 สารหนีทอีอก และเงนิกูย้มืเฉลยี) 
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ทงันีสําหรบัรายได้ดอกเบยีสุทธ ิในงวด 6 เดือนแรกปี 2562 มจีํานวน 15,994 ล้านบาท เพมิขนึ 914 ล้านบาท 

หรอืรอ้ยละ 6.06 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อน โดยการเพมิขนึของรายไดด้อกเบยีสุทธ ิมสีาเหตุหลกัจากการเพมิขนึของ

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซอืและสญัญาเช่าการเงนิ 

7.1.2 รายไดที้มิใช้ดอกเบยี 

รายไดท้มีใิช่ดอกเบยีของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยในปี 2561 มจีาํนวน 13,408 ลา้นบาท เพมิขนึ 6 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 0.04 จากปีก่อน โดยมรีายละเอยีดการเตบิโตของรายไดท้มีใิช่ดอกเบยี ดงันี 

รายได้ทีมิใช่ดอกเบยี (หน่วย: ล้านบาท) 
สาํหรบัปี เปลียนแปลง 

2561 2560 เพิม/(ลด) ร้อยละ 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 9,097.00 10,244.00 1,147.00 12.61 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร 3,207.00 3,586.00 379.00 11.82 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,890.00 6,658.00 768.00 13.04 

กําไรสุทธจิากธุรกรรมเพอืคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 665.00 310.00 (355.00) (53.38) 

กําไรสุทธจิากเงนิลงทุน 1,908.00 459.00 (1,449.00) (75.94) 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนไดเ้สยี 337.00 543.00 206.00 61.13 

กําไรจากทรพัยส์นิรอการขายและทรพัยส์นิอนื 52.00 588.00 536.00 1,030.77 

รายไดจ้ากการรบัประกนัภยั/ประกนัชวีติสุทธ ิ 2,605.00 2,808.00 203.00 7.79 

รายไดเ้งนิปันผล 557.00 502.00 (55.00) (9.87) 

รายไดจ้ากการดําเนินงานอนื ๆ 1,388.00 1,540.00 152.00 10.95 

รวมรายได้จากการดาํเนินงานอืน 7,512.00 6,750.00 (762.00) (10.14) 

รวมรายได้ทีมิใช่ดอกเบยี 13,402.00 13,408.00 6.00 0.04 

ทงันีการเพมิขนึของรายไดท้มีใิช่ดอกเบยี มสีาเหตุหลกัจากการเพมิขนึของรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ

โดยในปี 2561 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธ ิมีจํานวน 6,658 ล้านบาท เพมิขนึ 768 ล้านบาท หรอืร้อยละ 13.04 

โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพมิขนึของค่าธรรมเนียมจากการจดัการกองทุน และค่านายหน้าจากการเป็นตวัแทนขาย

ประกนัภยั/ ประกนัชวีติ อย่างไรกต็ามในปี 2561 รายไดจ้ากการดาํเนินงานอนืมจีาํนวน 6,750 ลา้นบาท ลดลง 762 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 10.14 อนัเป็นผลจาก การลดลงของกําไรสุทธจิากเงนิลงทุน กําไรสุทธิเพือค้าและปริวรรตเงนิตรา

ต่างประเทศ และรายไดเ้งนิปันผล เป็นตน้ 

ดงันันจากการทอีตัราส่วนรายได้ทมีใิช่ดอกเบยี เติบโตในมูลค่าทตีํากว่ารายไดด้อกเบยีสุทธ ิส่งผลให้สดัส่วน

รายไดท้มีใิช่ดอกเบยีต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธ ิในปี 2561 ลดลงจากรอ้ยละ 31.48 เป็นรอ้ยละ 30.35 
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ทงันีในงวด 6 เดือนแรกปี 2562 TCAP มีรายได้ทมีิใช่ดอกเบยี จํานวน 6,637 ล้านบาท ลดลง 598 ล้านบาท 

หรอืคดิเป็นการลดลงร้อยละ 8.27 จากงวดเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของรายได้ค่านายหน้า

ธุรกจิหลกัทรพัย ์และการลดลงของกําไรสุทธจิากเงนิลงทุน 

7.1.3 ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืนๆ 

ในปี 2561 ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอนืๆ ของบรษิัทฯและบรษิทัย่อยมจีํานวน 20,525 ลา้นบาท เพมิขนึ 88 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพมิขนึรอ้ยละ 0.69 โดยมรีายละเอยีดการเตบิโตของค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอนืๆ ดงันี 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืนๆ (หน่วย: ล้านบาท) 
สาํหรบัปี เปลียนแปลง 

2561 2560 เพิม/(ลด) ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายเกยีวกบัพนักงาน 11,981.00 11,171.00 (810.00) (6.76) 

ค่าใช้จ่ายเกยีวกบัอาคาร สถานทแีละอุปกรณ ์ 2,806.00 2,602.00 (204.00) (7.27) 

ค่าภาษีอากร 726.00 713.00 (13.00) (1.79) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 53.00 58.00 5.00 9.43 

ค่าใช้จ่ายอนื 4,871.00 5,981.00 1,110.00 22.79 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน ๆ 20,437.00 20,525.00 88.00 0.43 

จากปีก่อน จากการบรหิารค่าใชจ้่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ ส่งผลใหอ้ตัราส่วนตน้ทุนจากการดาํเนินงานต่อรายได้

จากการดาํเนินงานสุทธ ิ(Cost to Income Ratio) ในปี 2561 อยู่ทรีอ้ยละ 47.49 ลดลงจากปีก่อนทรีอ้ยละ 48.94 

 

สําหรบังวด 6 เดือนแรกปี 2562 ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆของ TCAP มีจํานวน 10,846 ล้านบาท 

เพมิขนึ 273 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 2.58 จากงวดเดยีวกนัปีก่อน จากการตงัค่าใชจ่้ายเพอืรองรบัการชดเชยกรณีพนักงาน

เกษียณและเลิกจ้าง ส่งผล ให้ Cost to Income Ratio ในงวด 6 เดือนแรกปี 2562 อยู่ทีร้อยละ 47.93 หากไม่รวม

ค่าใชจ่้ายดงักล่าว ค่าใชจ้า่ยจากการดาํเนินงาน ลดลงรอ้ยละ 4.56 และ Cost to Income Ratio อยู่ทรีอ้ยละ 44.59 ลดลง

จากงวดเดยีวกนัของปีกอ่นทรีอ้ยละ 47.38 

7.1.4 หนีสูญ หนีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยมคี่าใชจ่้ายหนีสูญ หนีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าจํานวน 4,785 ล้าน

บาท ลดลง 1,451 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 23.27 จากปีก่อน และม ีCredit Cost อยู่ทรีอ้ยละ 0.57 ลดลงจากรอ้ยละ 0.79 ในปีก่อน 

หนีสญูหนีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า หน่วย 
สาํหรบัปี เปลียนแปลง 

2560 2561 เพิม/ลด ร้อยละ 

หนีสญู หนีสงสยัจะสญูและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ลา้นบาท 6,236 4,785 (1,451) (23.27) 

Credit Cost รอ้ยละ 0.79 0.57 0.22 (27.85) 
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สําหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 TCAP มคี่าใชจ้่ายหนีสูญ หนีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าจํานวน 

1,943 ล้านบาท ลดลง 936 ล้านบาท หรอืร้อยละ 32.51 จากงวดเดยีวกนัปีก่อน และม ีCredit Cost อยู่ทรี้อยละ 0.46 

ลดลงจากรอ้ยละ 0.69 

หนีสญูหนีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า หน่วย 
สาํหรบัปี เปลียนแปลง 

6M/2561 6M/2562 เพิม/ลด ร้อยละ 

หนีสญู หนีสงสยัจะสญูและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ลา้นบาท 2,879 1,943 (936) (32.51) 

Credit Cost รอ้ยละ 0.69 0.46 (0.23) (33.33) 

7.1.5 กาํไรสุทธิ 

บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยมกํีาไรสุทธ ิสําหรบัปี 2559 2560 และปี 2561 เท่ากบั 12,611.44 ล้านบาท 14,341.16 

ล้านบาทและ 15,806.55 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นการเติบโตรอ้ยละ 13.72 ในปี 2560 และรอ้ยละ 10.22 .ในปี 2561 

ทงันีการเตบิโตของกําไรสุทธขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีารขยายตวัในทศิทางเดยีวกนักบัการเตบิโตของรายไดจ้าก

การดําเนินงาน ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

สาํหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 TCAP มกีําไรสุทธเิท่ากบั 7,867.48 ลา้นบาท ซงึลดลงจากกําไรสุทธขิองงวด 6 

เดอืนแรกปี 2561 ทเีท่ากบั 8,055.75 ลา้นบาทคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 2.39 ทงันีสาเหตุของการลดลงของกําไรสุทธขิอง

งวด 6 เดอืนแรกปี 2562 เป็นผลจากการเพมิขนึของภาษเีงนิได ้

7.2 ฐานะทางการเงิน 

7.2.1 สินทรพัย ์

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 สนิทรพัย์รวมของกลุ่มธนชาตมจีํานวน 1,060,929 ล้านบาท เพมิขนึ 35,404 ล้าน

บาท หรอืรอ้ยละ 3.45 จากสนิปี 2560 โดยมรีายละเอยีดของสนิทรพัยท์สีาํคญัดงันี 

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรพัย์) โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 รายการ

ระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิมจีาํนวน 99,117 ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปีก่อน 3,199 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 3.34 ตามการบรหิารสภาพคล่อง 

 เงินลงทุนสุทธิ โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิรวมจํานวน 

173,464 ล้านบาท ลดลงจากสนิปีก่อน จํานวน 8,066 ล้านบาท หรอืร้อยละ 4.44 ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ขายเงนิลงทุนเผอืขาย 
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 เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายการเงนิใหส้นิเชอื

แก่ลูกหนี มจีํานวน 754,613 ล้านบาท เพมิขนึจากสนิปีก่อน 41,852 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 5.87 จากการ

เติบโตของสนิเชอืรายย่อย และสนิเชอื SME โดยเฉพาะเงนิให้สินเชือเช่าซือทเีพมิขนึต่อเนือง สําหรบั 

สดัส่วนเงนิใหส้นิเชอืรายย่อยต่อสนิเชอืธุรกจิและสนิเชอืวสิาหกจิขนาดย่อมอยู่ทรีอ้ยละ 74 ต่อ 26 

 เงินให้สินเชือด้อยคุณภาพ โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ และบรษิัทย่อยมรีายการเงินให้

สนิเชอืด้อยคุณภาพ จํานวน 20,172 ล้านบาท เพมิขนึ 1,278 ล้านบาท หรอืร้อยละ 6.76 จากสนิปีก่อน 

ในขณะทอีตัราส่วนเงนิใหส้นิเชอืดอ้ยคุณภาพต่อเงนิใหส้นิเชอืรวม (NPL Ratio) อยู่ทรีอ้ยละ 2.40 เท่ากบั

เมอืสนิปีก่อน และมเีงนิใหส้นิเชอืดอ้ยคุณภาพหลงัหกัสาํรอง (NPL-net) จาํนวน 10,467 ล้านบาท สาํหรบั

อตัราส่วนNPL-net ต่อเงินให้สินเชอืรวมสุทธิ อยู่ทรี้อยละ 1.26 ทงันีอตัราส่วนค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ

ทงัหมดต่อเงนิให้สินเชอืดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) ณ สนิเดอืนธนัวาคม 2561 อยู่ทรีอ้ยละ 120.49 

ในขณะทอีตัราส่วนสาํรองต่อสาํรองพงึกนัตามเกณฑ์ ธปท. (Reserve to Required Reserve) ณ สนิเดอืน

ธนัวาคม 2561 อยู่ทรีอ้ยละ 153.56 โดยคดิเป็นสาํรองส่วนเกนิจาํนวน 8,478 ล้านบาท 

 ทรพัยสิ์นรอการขายโดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯและบรษิทัย่อยมทีรพัย์สนิรอการขายตาม

ราคาต้นทุนจํานวน 6,522 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 0.61 ของสนิทรพัย์รวม มคี่าเผอืการด้อยค่าสําหรบั

ทรพัยส์นิรอการขายจาํนวน 1,700 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 26.07 ของมลูค่าตามราคาต้นทุน 

ทงันี ณ วนัท ี30 มถิุนายน 2562 สนิทรพัยร์วมของ TCAP มจีาํนวน 1,078,525 ลา้นบาท เพมิขนึ 17,596 ลา้น

บาท หรอืรอ้ยละ 1.66 จากสนิปี 2561 โดยมสีาเหตุจากการเพมิขนึของเงนิลงทุนสุทธ ิและเงนิใหส้นิเชอืเช่าซอื 

7.2.2 หนีสิน 

หนีสนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มจีํานวน 923,011 ลา้นบาท เพมิขนึ 27,556 

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.08 จากสนิปี 2560 โดยมรีายการสาํคญัดงันี 

 เงินรบัฝาก โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมรีายการเงนิรบัฝาก จาํนวน 751,917 

ล้านบาท เพมิขนึ 35,826 ล้านบาท หรอืคดิเป็นการเพมิขนึรอ้ยละ 5.00 จากสนิปีก่อน โดยสาเหตุหลกัมา

จากการเพมิขนึของเงนิฝากออมทรพัย์ ส่งผลให้สดัส่วนเงนิรบัฝากประเภทกระแสรายวนัและเงนิรบัฝาก

ประเภทออมทรพัย ์(CASA) ต่อเงนิรบัฝากเท่ากบัรอ้ยละ 48.50 เพมิขนึจากสนิปีก่อนทรีอ้ยละ 42.92 

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมี

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ มจีาํนวน 71,923 ลา้นบาท ลดลงจากสนิปีก่อนจาํนวน 10,420 ลา้น

บาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 12.65 จากการบรหิารสภาพคล่อง 

 ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมรีายการตรา

สารหนีทอีอกและเงนิกู้ยมื จํานวน 55,013 ล้านบาท เพมิขนึ 3,417 ล้านบาท หรอืคดิเป็นการเพมิขนึรอ้ย

ละ 6.62 จากสนิปีก่อน จากการเสนอขายตราสารหนีของบรษิทัย่อยของธนาคารธนชาต 

ทงันีหนีสนิรวมของ TCAP ณ วนัท ี30 มถิุนายน 2562 มจีํานวน 933,092 ล้านบาท เพมิขนึ 10,081 ล้านบาท 

หรอืรอ้ยละ 1.09 จากสนิปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพมิขนึของ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ และการ

ออกหนุ้กู้ Private Placement จํานวน 33,000 ล้านบาท และการไถ่ถอนตราสารดอ้ยสิทธ ิเพอืนับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 

จาํนวน 13,000 ลา้นบาท 
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7.2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของเจา้ของรวม ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มจีาํนวน 137,918 ลา้นบาท เพมิขนึ 7,848 ล้านบาท หรอืรอ้ย

ละ 6.03 จาก สนิปี 2560 โดยแบ่งเป็น 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษิัทใหญ่ของ

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มจีํานวน 65,735 ล้านบาท เพมิขนึ 3,715 ล้านบาท หรอืคดิเป็นการเพมิขนึรอ้ย

ละ 5.99 ส่วนใหญ่มาจากการเพิมขนึของกําไรจากการดําเนินงานส่วนของบริษัทฯในปี 2561 จํานวน 

7,839 ล้านบาท ในขณะทมีกีารจ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานครงึปีหลงัของปี 2560 จํานวน 1,515 

ลา้นบาท และเงนิปันผลระหว่างกาลสาํหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2561 จาํนวน 1,165 ล้านบาท 

 ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคุมของ

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มจีํานวน 72,183 ล้านบาท เพมิขนึ 4,133 ล้านบาท หรอืคดิเป็นการเพมิขนึรอ้ย

ละ 6.07 มสีาเหตุหลกัมาจากผลการดาํเนินงานของบรษิทัย่อย 

ทงันีส่วนของเจา้ของรวม ณ วนัท ี30 มถิุนายน 2562 มจีาํนวน 145,433 ลา้นบาท เพมิขนึ 7,515 ล้านบาท หรอื

ร้อยละ 5.45 จากสนิปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพมิขนึของกําไรสะสม จากกําไรจากการดําเนินงานของ TCAP 

สาํหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 

8 ภาวะอตุสาหกรรม 

8.1 ธรุกิจธนาคารพาณิชย ์

ผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกจิธนาคารพาณิชยม์กีารเตบิโตอย่างแขง็แกร่ง โดยในปี 2561 กําไรสุทธขิองกลุ่ม

ธนาคารพาณิชย ์เตบิโตจาก 187,060 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 207,245 ล้านบาท ในปี 2561 คดิเป็นการเตบิโตรอ้ยละ 

10.79 ซึงเป็นผลจากการเพมิขนึของรายได้จากดอกเบยีและค่าธรรมเนียม ตามการขยายตวัของกลุ่มสินเชอือุปโภค

บรโิภค และสนิเชอืธุรกจิขนาดใหญ่ทงันีสาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2562 ธนาคารพาณิชยท์งัระบบมกีําไรสุทธ ิ57,081 ล้านบาท 

ขยายตวัสูงถึงร้อยละ 13.69 จากไตรมาสแรกของปี 2561 จากการขยายตวัของสนิเชอืธนาคารพาณิชย์อย่างต่อเนือง 

โดยเฉพาะสนิเชอือุปโภคบรโิภค อกีทงัธนาคารยงัมกีารพฒันาผลติภณัฑ์ทางการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

และยงัมกีารนําเอาเทคโนโลยเีขา้มาเพอืเพมิประสทิธภิาพ และลดต้นทุนธนาคาร 

 
แนวโน้มกาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท์งัระบบ 

 



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

เอกสารแนบ 2 - หน้า 23 

จากภาพรวมการเพมิขนึของกําไรสุทธขิองกลุ่มธนาคารพาณิชยข์า้งตน้ สามารถจาํแนกกําไรสุทธสิาํหรบังวด 3 

เดอืนแรกปี 2561 ของธนาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่ง ไดด้งันี 

 
กาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชย ์สําหรบังวด 3 เดือนแรกปี 2562 

ทงันีหากจําแนกโครงสร้างรายไดข้องกลุ่มธนาคารพาณิชย์ออกเป็น รายได้ดอกเบยี และรายได้ค่าธรรมเนียม 

พบว่า ไตรมาสแรกปี 2562 รายไดด้อกเบยีขยายตวัเพมิขนึรอ้ยละ 9.37 ตามสนิเชอืทขียายตวัสูงขนึ ในขณะทรีายไดจ้าก

ค่าธรรมเนียมและบรกิารหดตวัลงรอ้ยละ 6.11 เป็นผลจากการลดลงของค่าธรรมเนียมการโอนเงนิและเรยีกเกบ็เงนิเป็น

หลัก ซึงอาจส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมในปี 2562 ทังปีของธนาคารพาณิชย์อาจปรับตัวลดลง จากการยกเลิก

ค่าธรรมเนียมในการทาํธรุกรรมผ่านทางช่องทางดจิทิลั ดงักล่าว 

 

แนวโน้มรายได้ดอกเบียและรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชยท์งัระบบ 

จากโครงสร้างรายได้ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขา้งต้น แสดงให้เห็นว่ารายได้หลกัของกลุ่มธนาคารพาณิชย์มี

แหล่งทมีาจากรายได้ดอกเบยีจากการปล่อยสนิเชอืในรูปแบบต่างๆ เป็นหลกั โดยโครงสร้างสนิเชอืหลกัของธนาคาร

พาณิชยส์ามารถจาํแนกออกเป็น 2 กลุ่มหลกั กล่าวคอื 

 สินเชือธุรกิจ 

สนิเชอืธุรกจิคอื สนิเชอืทมีวีตัถุประสงค์ เพอืนําเงนิไปใชใ้นการประกอบธุรกจิ เช่นการใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน

การลงทุนในเครอืงจกัร หรอืโรงงานเพอืการขยายธุรกจิ โดยมตีวัอย่างผลติภณัฑ ์เช่นวงเงนิเบกิเกนิบญัชเีงนิกู้ระยะยาว

วงเงนิรบัซอืตวัสญัญาใชเ้งนิสนิเชอืเพอืการค้าต่างประเทศสนิเชอืโครงการพิเศษบรกิารด้านการคําประกัน และหนังสอื

รบัรองเครดติ เป็นต้น โดยสนิเชอืธุรกจิสามารถจําแนกออกเป็น 7 กลุ่ม ตามลกัษณะกลุ่มอุตสาหกรรมและการประกอบ

ธุรกจิ โดยมรีายละเอยีด ดงันี 
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แนวโน้มการขยายตวัของสินเชือธรุกิจ จาํแนกตามกลุ่มอตุสาหกรรม 

ภาพรวมสนิเชอืธุรกิจของปี 2561 ขยายตวัเพมิขนึร้อยละ 4.4 จากปี 2560 อนัเป็นผลจากสนิเชอืกลุ่มบรกิาร

ขยายตวัสูงขนึร้อยละ 12.8 สนิเชอืกลุ่มอสงัหารมิทรพัย์ขยายตวัสูงขนึร้อยละ 12.5 จากการทผีู้ประกอบการเปิดขาย

โครงการทอียู่อาศยัใหม่เพมิขนึ ประกอบกบัการเร่งจําหน่ายทีอยู่อาศยัคงคา้ง ซงึสอดคล้องกบัการปล่อยสนิเชอืในกลุ่ม

ธุรกิจก่อสร้างทเีติบโตร้อยละ 7.8 นอกจากนี NPL ของธนาคารพาณิชย ์ณ สนิปี 2561 อยู่ท ี443 พนัล้านบาท (Gross 

NPL) เพมิขนึ 14 พนัล้านบาท จากสนิปี 2560 โดยสดัส่วน NPL ต่อสนิเชอืรวม (NPL Ratio) ยงัคงอยู่ในระดบัสูงทรี้อย

ละ 2.93 เพิมขึน 2 basis points ซึงเป็นผลจากสินเชือ SME ทีมีแนวโน้มคุณภาพสินเชือยังด้อยลงอย่างต่อเนือง 

โดยเฉพาะในกลุ่มก่อสร้าง ภาคการผลิต และธุรกิจการค้าและการพาณิชย์ จากการแข่งขนัทรีุนแรงขนึจากธุรกิจ E-

Commerce และการเจาะตลาดภูมภิาคของการคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) 

 
ทมีา: BOT (ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

แนวโน้ม NPL Ratio ของสินเชือธรุกิจจาํแนกตามกลุ่มอตุสาหกรรม 

ทงันีภาพรวมสนิเชอืธุรกิจไตรมาส 1 ปี 2562 ขยายตวัเพมิขนึร้อยละ 3.4 โดยเป็นผลจากการขยายตัวอย่าง

ต่อเนืองของสนิเชอืกลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์และกลุ่มธุรกจิก่อสร้าง โดยในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2562 มกีารขยายตวัสงูขนึ

รอ้ยละ 9.6 และรอ้ยละ 9.7 ตามลําดบั อกีทงัสนิเชอืสาธารณูปโภค ยงัคงมกีารขยายตวัเพมิขนึรอ้ยละ 8.3 



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

เอกสารแนบ 2 - หน้า 25 

 สินเชืออุปโภคบริโภค 

สนิเชอือุปโภคบรโิภคคอื สนิเชอืทถีูกปล่อยใหแ้ก่บุคคลเพอืนํามาจบัจ่ายใชส้อยหรอืใชใ้นการบรโิภค เช่น การ

ผ่อนบา้น รถยนต ์และเครอืงใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ โดยสนิเชอือุปโภคบรโิภค สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลกัได ้ดงันี 

 

แนวโน้มการขยายตวัของสินเชืออุปโภคบริโภค จาํแนกตามวตัถปุรสงคก์ารใช้เงินหลกั 

ภาพรวมสนิเชอือุปโภคบรโิภคของปี 2561ขยายตวัสูงถงึรอ้ยละ 9.4โดยเฉพาะสนิเชอืเช่าซอืรถยนตท์ขียายตวั

ต่อเนืองรอ้ยละ 12.6 สอดคล้องกบัยอดจําหน่ายรถยนต์ทขียายสูงขนึ หลงัหมดผลของมาตรการรถยนตค์นัแรก และการ

เร่งระดมทุนของธุรกิจให้บริการสญัญาเช่าซือรถยนต์ในช่วงทผี่านมาขณะทสีินเชอืส่วนบุคคลและสินเชอืบตัรเครดิต

ขยายตวัเพมิขนึมาอยู่ทรีอ้ยละ 10.1 และรอ้ยละ 7.4 ตามลําดบัโดยเป็นการขยายตวัตามความต้องการเงนิสําหรบัการใช้

จ่ายเร่งด่วนเพอืเพมิสภาพคล่องในชวีติประจาํวนั นอกจากนีสนิเชอือุปโภคบรโิภคม ีNPL Ratio ทรงตวัอยู่ทรีะดบัรอ้ยละ 

2.7 จากคุณภาพสนิเชอืบา้นและทอียู่อาศยัทยีงัคงดอ้ยลง จากการเพมิขนึของสนิเชอืบา้นหลงัทสีองและสามทมีมีาตรฐาน

การใหส้นิเชอืลดลง 

 
ทมีา: BOT (ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

แนวโน้ม NPL Ratio ของสินเชือธุรกิจจาํแนกตามกลุ่มผลิตภณัฑ์ 

ทงันีภาพรวมสนิเชอือุปโภคบรโิภคไตรมาส 1 ปี 2562 ยงัคงมกีารขยายตวัอย่างต่อเนือง โดยขยายตวัสงูถงึรอ้ย

ละ 10.1 ซงึเป็นผลสบืเนืองจากการขยายตวัของสนิเชอืเช่าซอืรถยนต์ทขียายตวัต่อเนืองรอ้ยละ 11.40 และการขยายตวั

ของสนิเชอืส่วนบุคคล และสนิเชอืบตัรเครดติทมีกีารขยายตวัเพมิขนึมาอยู่ทรีอ้ยละ 11.3 และรอ้ยละ 8.8 ตามลําดบั อกี

ทงัสนิเชอืทอียู่อาศยัยงัขยายตวัต่อเนืองทรีอ้ยละ 9.3 เร่งตวัก่อนจะมมีาตรการ LTV ในเดอืนเมษายนของปี 2562 
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สําหรบัอตัราดอกเบยีเงนิใหส้นิเชอื (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งแรกคงทจีากปีก่อนอยู่ทรีอ้ย

ละ 6.20 ณ สนิปี 2561 ถงึแมว่้าจะมกีารปรบัขนึอตัราดอกเบยีนโยบายจากรอ้ยละ 1.5 เป็นรอ้ยละ 1.75 ในเดอืนธนัวาคม 

2561 ทงันีเพอืแบ่งเบาภาระดอกเบยีใหก้บัลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยงิผูป้ระกอบการ SMEs จงึส่งผลใหส้่วนต่างระหว่าง 

MLR กบัดอกเบยีฝากประจํา 12 เดอืน (Spread) คงทที ี480 basis points โดยมรีายละเอียดการเคลอืนไหวของอตัรา

ดอกเบยีดงันี 

 
ทมีา: CEIC 

แนวโน้มการเคลือนไหวของอตัราดอกเบียและส่วนต่างอตัราดอกเบีย 

จากการทพีฤติกรรมของผูบ้รโิภคทเีปลยีนไป ความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างรวดเรว็ททีําใหว้ถิี

การดําเนินชวีติ รปูแบบการทํางาน และกจิกรรมทางเศรษฐกจิเปลยีนแปลง รวมถงึการเขา้มาของผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิ

ทไีม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ยงัคงเป็นแรงกดดนัสําคญัททีําใหธ้นาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เร่งปรบัตวัดว้ยการนําเอาเทคโนโลยี

สมยัใหม่มาประยุกตใ์ชก้บั การใหบ้รกิารทางการเงนิในหลายดา้น ทงันีแนวโน้มการแข่งขนัของธุรกจิธนาคารพาณิชย์ มี

แนวโน้มเปลยีนแปลงไปดงันี 

1. ดิจิทัลแบงค์กิง 

ธนาคารจะมีการลงทนุในระบบดิจิตอลมากขึน ทงัในส่วนของระบบเทคโนโลยีและบุคลากร เนืองจากเป็นช่องทาง

ทีสามารถเข้าถึงลกูค้าได้ง่าย รวดเร็วและต้นทุนในการดําเนินงานตํากว่า เมือเทียบกับช่องทางอืน โดยภายหลงัจากทีการ

ยกเลิกค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทลั ทําให้รายได้จากค่าธรรมเนียมลดลง นอกจากนีการปรับเปลียนไป

เป็นช่องทางดิจิทลั จะช่วยให้ธนาคารพลิกโฉมรูปแบบการทําธรุกิจโดยเน้นประสบการณ์ของลกูค้า (Customer Experience) 

มากขึน ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจทําธุรกรรมของลูกค้า (Customer Journey) ซึงจะมีขนาดใหญ่

มหาศาล (Big Data) ขึนมาวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ (Analytics) ในการวางกลยุทธ์และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพือให้

ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าได้ตรงจุด และรวดเร็วมากขึน และสามารถบริหารความเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึน 

2. National e-Payment 

เป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศในเรืองการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

แห่งชาติทีมีความทนัสมยัและได้มาตรฐานสากล เพือลดต้นทนุการทําธุกรรมสําหรับประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ อีกทงั

ยงัสร้างรากฐานของระบบธนาคารพาณิชย์เพือให้สามารถแข่งขนัได้ ซึงทีผ่านมาโครงการ National e-Payment ได้ เปลียน

โฉมภาคการเงินไทย ผ่านการเพิมระบบ Prompt Pay การขยายการใช้อุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เครือง 
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EDC และการขยายการใช้ระบบ QR Payment โดยในปี 2562 ภาครัฐจะมีการใช้ระบบ e-Payment อย่างเต็มรูปแบบทงัการ

คืนภาษี และจ่ายสวัสดิการแก่ประชาชนผ่านระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) รวมถึง e-Commerce ซึงเป็นปัจจัยหลักที

ผลักดันให้ e-Payment เติบโต อาจได้รับผลกระทบเชิงบวก จากการแก้ไขกฎหมายให้รองรับการทําธุรกรรมและเอกสารที

เกียวข้องกบัภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3. Fintech 

Fintech ได้เกิดขึนอย่างรวดเร็วในปีทีผ่านมา เช่น การโอนเงิน การชําระเงิน การลงทุน และประกันภยั เป็นต้น ซึง

ปัจจยัทีผลกัดนัให้ Fintech เติบโตได้เร็วนนัมาจากตอบสนองความต้องการทางการเงินทงัภาคธุรกิจและบุคคล ด้วยการใช้

เทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับ ต้นทุนด้านการดําเนินกิจการทีถูกลงมากกว่าสถาบันการเงิน

ดงัเดิม โดยอาศยัการระดมทนุผ่าน Venture Capital ทําให้ Fintech สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว 

ด้วยเหตุนี ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ได้จดัตงัศูนย์ทดสอบเพือสร้างนวตักรรม Fintech หรือเรียกว่า Regulatory Sandbox ขึนมา เพือส่งเสริมให้เกิดการพฒันา

นวตักรรมเกียวกบัผลิตภณัฑ์และการให้บริการทางการเงิน โดยให้ทดลองบริการกับผู้บริโภคจริง และจาํกดัความเสียงทอีาจ

เกิดขึนจากการนําเสนอนวตักรรมใหม่ๆ ต่อผู้บริโภค และนําไปสู่การพิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลทีเหมาะสมอกี

ด้วย ซึงในปี 2562 อาจมี Fintech รูปแบบอืนๆ เข้ามามากขึน เช่น การให้สินเชือระหว่างกัน (Peer-to-Peer Lending) และ 

การให้บริการการลงทนุ Robo-Advisor หรือการระดมทนุผ่าน ICO (Initial Coin Offering) 

4. การเชือมโยงระดับภูมิภาค 

การร่วมมือในลกัษณะพนัธมิตรทางธุรกิจของธนาคารภายในอาเซียน รวมทงั ธนาคารของจีนและญีปุ่ น จะมีมาก

ขึนเป็นลําดบั เนอืงจากแต่ละประเทศยงัระมดัระวงัการเปิดเสรีทางการเงิน ดงันนัการทีธนาคารจากต่างประเทศจะเข้าไปตัง

สาขาใหม่หรือรวมกิจการเป็นสิงทีทําได้ไม่ง่าย การตงั Qualified ASEAN Banks (QABs) กับประเทศเป้าหมายจะเพิม

จํานวนธนาคารพาณิชย์ไทย ทีออกไปทาธุรกิจในภูมิภาคและจํานวนธนาคารพาณิชย์จากภูมิภาคทีจะเข้ามาทําธุรกิจใน

ประเทศ ซึงจะทําให้เกิดบริการทางการเงินทีอํานวยความสะดวกในการท ธุรกรรมการค้าและการลงทุนเพือตอบสนองความ

ต้องการของภาคธุรกิจมากขึนตามไปด้วย 

5. E-Marketplace Platform 

ในปี 2562 จะได้เห็นการเปลียนรูปแบบการทําธุรกิจของธนาคารและสถาบันการเงินหลายๆแห่ง จากเดิมทีเป็น

ตวักลางทางการเงิน (Financial Intermediary) เป็นตวักลางในการแลกเปลียนสิงของ (Marketplace) ตามพฤติกรรมการซือ

สินค้าของผู้บริโภคทีเปลียนแปลงไป ซงึธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแนวทางอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ดําเนินธุรกิจ

ลกัษณะนีได้เพอืเป็นช่องทางการซือสินค้าและบริการ รวมถึงชาระเงินออนไลน์ และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ซือและผู้ขาย 

8.2 ธรุกิจหลกัทรพัย ์และธรุกิจจดัการลงทุน 

เศรษฐกจิไทยปี 2561 ไดร้บัแรงสนับสนุนจากการเตบิโตของการบรโิภคภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้อุปโภค

บรโิภค และสนิคา้ประเภทรถยนต ์การลงทุนทงัภาครฐัและเอกชนมกีารขยายตวัไปในทศิทางเดยีวกนั แมนั้กท่องเทียวจนี

จะเตบิโตดว้ย อตัราเร่งทลีดลงในปีก่อน แต่นักท่องเทยีวในกลุ่มประเทศเพอืนบา้นอย่างมาเลเซยี สปป. ลาว และกมัพชูา

เพิมขนึต่อเนือง สําหรบัภาคการส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจโลกทอ่ีอนตวัลง โดยดัชนีหุ้นไทย (SET 

Index) ปรบัลดลงร้อยละ 10.8 ปิดท ี1,563.88 จุด ในปี 2561 ด้วยปรมิาณการซือขายเฉลยี 5.64 หมนืล้านบาทต่อวนั 
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เพมิขนึรอ้ยละ 18.1 เมอืเทยีบกบั 2560 ทมีปีรมิาณการซอืขายเฉลยี 4.78 หมนืล้านบาทต่อวนั ดชันีตลาดหุน้ไทย (SET 

Index) ปรบัสูงขนึทําจุดสูงสุดทรีะดบั 1,852 จุด ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 แต่ดว้ยปัจจยัเสยีงหลายปัจจยัจากทงัใน

ประเทศ และต่างประเทศตลอดปีทผี่านมา ดงันี 

 การดําเนินนโยบายการเงิน (Monetary Policy) ทีเข้มงวดมากขนึของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยปรบั

ดอกเบยีนโยบายขนึ (Fed Fund Rate) จากร้อยละ 1.5 มาทรีอ้ยละ 2.5 ณ สนิปี 2561 รวมถงึการเร่งลด

ขนาดสนิทรพัยข์องธนาคารกลางสหรฐัฯ (Balance Sheet Normalization) ตงัแต่ปลายปี 2560 เป็นตน้มา 

ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในตลาดเงนิตลาดทุนโลก 

 ความกังวลต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) ทีมีปัญหากระแส 

เงินทุนไหลออก เงินเฟ้อเร่งตัวขนึ การขาดดุลบัญชีเดินสะพดั และเงินสํารองระหว่างประเทศทีลดลง 

โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ ลาตนิอเมรกิา และตุรก ีซงึส่งผลกระทบต่อความเชอืมนัของนักลงทุนต่างชาต ิต่อ

สภาพเศรษฐกจิของประเทศไทยในฐานะทเีป็นหนึงในประเทศเกดิใหม่ 

 การดําเนินนโยบายการกดีกนัทางการคา้ทเีขม้ขน้มากขนึของสหรฐัฯ ส่งผลใหป้รมิาณการคา้ทวัโลกชะลอ

ตวัลง ซงึเศรษฐกจิของกลุ่มประเทศเกดิใหม่หลายประเทศมกีารพึงพงิกบัอุตสาหกรรมส่งออกสงู 

 อุตสาหกรรมท่องเทยีวเรมิเตบิโตในอตัราเร่งทลีดลง เนืองจากการหดตวัของนักท่องเทยีวจนีทมีสีัดส่วน

มากถึงร้อยละ 28 ของนักท่องเทียวทงัหมด อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมท่องเทยีวของประเทศไทยมกีาร

กระจายตวัทดี ีและนักท่องเทยีวจากกลุ่มประเทศ CLMV มแีนวโน้มเพมิขนึอย่างต่อเนืองในปีทผี่านมา 

 หุน้ขนาดกลาง-เลก็มผีลการดาํเนินงานตํากว่าทคีาดการณ์ไว ้เป็นปัจจยักดดนัตลาดในช่วงทผี่านมา 

จากปัจจยัดงักล่าว ส่งผลใหด้ชันีตลาดหุน้ไทยปรบัลดลงต่อเนืองในช่วงทเีหลอืของปีโดย ณ วนัท ี22 กรกฎาคม 

2562 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยปิดการซอืขายท ี1,727.58 จุด 

ทงันีความน่าสนใจของตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศไทย ต่อสายตานักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่งผล

กระทบโดยต่อธุรกิจหลกัทรพัย์ และธุรกิจจดัการลงทุน โดยหากนักลงทุนมคีวามสนใจในตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศ

ไทย จะส่งผลใหธ้รุกจิหลกัทรพัย ์เตบิโตจากการทไีดร้บัค่าธรรมเนียมการซอืขายทมีากขนึ 

8.3 ธรุกิจประกนั 

ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกจิประกนั สามารถจําแนกออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คอื กลุ่มธุรกิจประกนัชวีติ และกลุ่ม

ธุรกิจประกนัวนิาศภยั โดยมรีายละเอียดการเติบโตของอุตสาหกรรม และปัจจยัสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม 

ดงันี 

8.4 ธรุกิจประกนัภยั 

ในปี 2561 ทผี่านมาเบยีประกนัรบัรวมของธุรกจิประกนัชวีติ มมีลูค่าเท่ากบั 627,387.02 ล้านบาท คดิเป็นการ

เตบิโตประมาณรอ้ยละ 4.26 ทงันีในปัจจุบนัยงัคงมปัีจจยัทเีอือใหธุ้รกจิเตบิโตอย่างต่อเนือง โดยปัจจุบนั จาํนวนประชากร

ไทยททีําประกนัชวีติยงัคงมสีดัส่วนไม่มาก โดยมสีดัส่วนประมาณร้อยละ 22 ถงึรอ้ยละ 25 ของจํานวนประชากรทงัหมด 

ซึงข้อมูลสดัส่วนการทําประกนัชีวติของประชากรไทยดงักล่าว แสดงให้เห็นว่ามคีนไทยจํานวนมากทยีงัไม่เล็งเห็นถึง

ความสาํคญัของการทาํประกนัชวีติ และยงัสามารถเขา้ถงึการทําประกนัชวีติ นอกจากนีสดัส่วนเบยีประกนัชวีติต่อจาํนวน

ประชากรโดยเฉลยีของปี 2561 อยู่ทปีระมาณ 9,447 บาท ซงึเตบิโตจากปีก่อนหน้า ทปีระมาณ 9,091 บาท อกีทงัสดัส่วน
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เบยีประกนัชวีติต่อ GDP ของประเทศไทยของปี 2560 และปี 2561 อยู่ทปีระมาณร้อยละ 3.90 ซึงจากขอ้มูลดงักล่าว 

แสดงใหเ้หน็ว่าอุตสาหกรรมประกนัชวีติในประเทศไทย ยงัคงมโีอกาสการเตบิโตอยู่ในระดบัทดี ี

 
ทมีา: สมาคมประกนัชวีติไทย 

ข้อมูลสถิติประกนัชีวิตของปี 2561 

จากขอ้มูลมูลค่าเบยีประกันชวีติรบัรวมของปี 2557 – 2561 พบว่าเบยีประกนัชวีติรบัรวมมกีารเติบโตอย่าง

ต่อเนืองตงัแต่ปี 2557 โดยเติบโตจาก 503,851.13 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 627,387.03 ล้านบาท ในปี 2561 โดยคดิ

เป็นการเติบโตร้อยละ 5.64 CAGR ทงันีปัจจยัสนับสนุนการเติบโตหลกัของอุตสาหกรรมประกนัชวีติในช่วงทผี่านมา 

ประกอบดว้ย การสนับสนุนอย่างต่อเนืองจากทางภาครฐัในแงข่องการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีการพฒันาช่องทางการ

จดัจําหน่ายใหม้คีวามหลากหลาย การออกผลติภณัฑใ์หม่เพอืรองรบัลูกคา้ในทุกกลุ่ม และการหคึวามรูแ้ก่ประชาชนอย่าง

ต่อเนืองในแง่ความสาํคญัของการทาํประกนัชวีติ เป็นตน้ 

 
ทมีา: สมาคมประกนัชวีติไทย 

ข้อมูลแนวโน้มการเพิมขึนของเบียประกนัชีวิตรบัรวมตงัแต่ปี 2557 - 2561 

ทงันีสมาคมประกนัชวีติไทย ไดม้กีารประมาณการณ์เบยีประกนัชวีติรบัรวมของปี 2562 ไวท้ปีระมาณ 648,000 

ลา้นบาท – 650,000 ลา้นบาท คดิเป็นการเตบิโตประมาณรอ้ยละ 3 ถงึรอ้ยละ 5 จากปีก่อนหน้า อย่างไรกต็ามการเตบิโต



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

เอกสารแนบ 2 - หน้า 30 

ของอุตสาหกรรมประกนัชวีติในประเทศไทย อาจต้องเผชญิกบัอุปสรรคทีสําคญั อาทเิช่น การชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก 

และเศรษฐกจิภายในประเทศ การเพมิมาตรฐานการบญัชใีนส่วน IFRS 9 และ IFRS 17 และการปรบัปรุงตารางมรณะ

ไทย เป็นตน้ 

 
ทมีา: สมาคมประกนัชวีติไทย 

ขอ้มูลอุปสรรคสาํหรบัการเติบโตของอตุสาหกรรมประกนัชีวิตในอนาคต 

8.5 ธรุกิจประกนัวินาศภยั 

เบยีประกันรบัรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยหลกั ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลกั คือ ประกันยานยนต์ ประกัน

อคัคภียั ประกนัภยัทางทะเล และประกนัภัยอืนๆ ในช่วงทผี่านมาเบยีประกนัรบัรวมของธุรกิจประกนัวินาศภยัมีการ

เติบโตอย่างต่อเนืองตงัแต่ปี 2545 จนถึงปี 2561 โดยในปี 2561 เบยีประกนัรบัรวมของธุรกิจประกนัวนิาศภยั มมีูลค่า

เท่ากบั 233,090 ล้านบาท คดิเป็นการเตบิโตประมาณรอ้ยละ 6.71 จากปีก่อนหน้า โดยการเพมิขนึของเบยีประกนัวนิาศ

ภยัรบั มทีมีาจากเบยีประกนัวนิาศภยัในกลุ่มยานยนต์เป็นหลกั ซงึเบยีประกนัภยัดงักล่าว เตบิโตตามยอดจาํนวนรถยนต์

ทขีายในปี 2561 ทมีจีาํนวนมากถงึประมาณ 1 ลา้นคนัต่อปี ซงึเป็นจาํนวนขายสงูสุดในรอบ 5 ปีทผี่านมา 

ทงันีสดัส่วนเบยีประกนัรบัรวมของประกนัวนิาศภยัหลกั ยงัคงอยุ่ในกลุ่มประกนัภยัยานยนต ์โดยคดิเป็นสดัส่วน

มากกว่ารอ้ยละ 55 ของมูลค่าเบยีประกนัรบัรวมของประกนัวนิาศภยัทงัหมด ดงันันแนวโน้มการเตบิโตของธุรกจิประกนั

วนิาศภยั จงึเป็นไปตามการเตบิโตของประกนัวนิาศภยัในกลุ่มยานยนตเ์ป็นหลกั โดยมรีายละเอยีด ดงันี 

 
ทมีา: สมาคมประกนัวินาศภยัไทย 

ข้อมูลการเติบโตของอุตสาหกรรมประกนัวินาศภยัไทย ตงัแต่ปี 2545 – 2561 
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ช่องทางการจดัจาํหน่ายประกนัวนิาศภยัหลกั มาจากการจาํหน่ายสนิคา้ผ่านโบรกเกอร ์ททีําหน้าทเีป็นตวักลาง

อสิระทสีามารถแนะนําผลติภณัฑ์ของบรษิทัใดกไ็ด ้เป็นหลกั โดยมสีดัส่วนเบยีประกนัวนิาศภยัรบั มากถงึรอ้ยละ 58.37 

ของมลูค่าเบยีประกนัวนิาศภยัรบัทงัหมด 

 
ทมีา: สมาคมประกนัวินาศภยัไทย 

ช่องทางการจดัจาํหน่ายประกนัวินาศภยัของปี 2561 

ในปี 2561 ส่วนแบ่งทางการตลาดของบรษิทัฯ ประกันวนิาศภยั มากกว่าร้อยละ 67 มาจากบรษิัทผู้ใหบ้ริการ

ประกันวินาศภัยชนันํา จํานวน 12 แห่ง โดยบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งทางการตลาดใน

อุตสาหกรรมประกนัวนิาศภยั สงูทสุีดในอุตสาหกรรม โดยมมีลูค่าเบยีประกนัวนิาศภยัรบัประมาณ 37,921 ลา้นบาท หรอื

คดิเป็นรอ้ยละ 17.4 ของมลูค่าเบยีประกนัวนิาศภยัรบัทงัหมด 

 
ทมีา: สมาคมประกนัวินาศภยัไทย 

สดัส่วนเบียประกนัวินาศภยัรบัของปี 2561 จาํแนกตามบริษทั 
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8.6 ธรุกิจบริหารสินทรพัย ์

การบรหิารจดัการทรพัย์สนิ ดงักล่าวมเีป้าหมายหลกัในการแก้ปัญหาหนีคา้งชําระ โดยพจิารณาถงึสถานะทาง

การเงินของ ลูกหนี ความสามารถในการชําระหนีของลูกหนี มีวตัถุประสงค์และนโยบายหลกัในการบริหารหนีด้อย

คุณภาพและฟืนฟู คุณภาพลูกหนี โดยดําเนินการตดิตามลูกหนีเพอืทาํการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีใหลู้กหนีสามารถชําระ

หนีไดต้ามความสามารถทแีทจ้รงิและกลบัเป็นสนิเชอืทมีคีุณภาพ สาํหรบัการบรหิารทรพัยส์นิรอการขาย รวมทงัการขาย

ทรพัย์สินรอการขายให้แก่ บุคคลภายนอกทสีนใจทวัไป เพือให้เป็นไปตามกลยุทธ์การดําเนินงานทีวางไว้ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดอสงัหารมิทรพัย์ได ้โดยมกีารว่าจา้งทปีรกึษาพเิศษด้านทรพัย์สินรอ

การขายไวเ้ป็นการเฉพาะ เพอืทําหน้าทกีําหนด ราคาขายและบรหิารทรพัย์สนิขนาดใหญ่ทมีมีูลค่าสูง รวมทงัพจิารณา

แต่งตงัตวัแทนนายหน้าระดบัมอือาชพีในการขาย ทรพัยส์นิเหล่านัน ดว้ยการจดัทาํรปูแบบ (Package) ของทรพัย์สนิใหม้ี

มลูค่าเพมิ (Value-Added) โดยประสานความร่วมมอืกบักลุ่มบรษิทัในเครอื และเพมิช่องทางในการจดัจาํหน่าย เช่น ผ่าน

นายหน้าหรือตัวแทนจดัหาและติดต่อกบับรษิัททดีําเนินการ ประมูลขายหลกัทรพัย์และผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มธนชาต 

รวมถงึการจดัหาสอืทมีปีระโยชน์ต่อการจาํหน่าย เพอืเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายใหม้ากทสีุด 

8.7 ธรุกิจลีสซิง 

ในช่วง 5 ปีทผี่านมา ตลาดเช่าซือมีการเติบโตทีลดลงส่งผลให้ ผู้ประกอบธุรกิจเช่าซือได้ปรบัตัวขยายการ

ใหบ้รกิารในสนิเชอืทเีกยีวขอ้งกบั ยานยนตด์า้นอนืๆ มากขนึ อาท ิสนิเชอืจํานําทะเบยีน (Car for cash) ซงึเป็นสนิเชอืที

ผู้กู้นํารถยนต์ ไปเป็นหลกัประกนัในการกู้เงนิ และสนิเชอืเพอืผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ (Floor plan) ซึงเป็นสนิเชอืทใีห้

วงเงนิหมุนเวยีนสําหรบัการสงัซอืรถยนต์ จดัหารถยนต์หรอืเสรมิสภาพคล่องในการดําเนินธุรกจิ สําหรบัผูป้ระกอบการ

จําหน่ายรถยนต์ ทงันีจากขอ้มูลของสมาคมธุรกจิเช่าซอื/1 (Thai Hire-Purchase Association) พบว่า ในปี 2559 ธุรกจิ

เช่าซอืรถยนตใ์หม่ยงัมสีดัส่วนสูงสุดโดย คดิเป็น 75.4% ของสนิเชอืรถยนตท์งัหมด รองลงมา คอื สนิเชอืรถยนตม์อืสอง 

ซงึมสีดัส่วน 21.3% ตามดว้ยสนิเชอืจาํนําทะเบยีนและสนิเชอืเพอืผูแ้ทน จาํหน่ายรถยนตม์สีดัส่วน 2.9% และ 0.4% 

 

โครงสร้างตลาดเช่าซือยานยนตรปี์ 2559 

อย่างไรกต็าม ในปี 2560 สนิเชอืเช่าซอืยานยนตม์แีนวโน้มฟืนตวัต่อเนืองโดย คาดว่าจะเตบิโต 7.8% YoY โดย

ธุรกจิยงัคงไดร้บัผลบวกจาก หลายปัจจยัต่อเนืองจากปี 2559 เช่น การทาํตลาดของผูป้ระกอบการ ในรถยนตบ์างประเภท

ทมีฐีานลูกคา้เป็นกลุ่มผูม้กีําลงัซอืสูง เช่น รถยนต์หรู รถยนต์นําเขา้ และ Bigbike รวมทงัการเปิดตวัรถยนตร์ุ่นใหม่ และ

การฟืนตวัของตลาดรถยนตม์อืสอง เป็นต้น ในช่วงครงึหลงัของปี ธุรกจิยงัไดร้บัผลบวกเพมิเตมิจากการทรีถยนตภ์ายใต้

รถยนต์คนัแรก จํานวนมากขนึครบกําหนดการถอืครอง 5 ปี ทําใหผู้บ้รโิภคบางส่วนอาจเรมิทยอยเปลยีนรถยนต์ อกีทงั
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ผู้ประกอบการการ Captive Finance ในเครอืได้ร่วมกบับรษิัทเช่าซอืรถยนต์และสถาบนัการเงนิในประเทศ ใช้กลยุทธ์

ดา้นราคาเพอืกระตุน้อุปสงคแ์ละการผ่อนคลายเงอืนไขการ กู้ยมือย่างต่อเนืองเพอืเร่งระบายสตอ็กรถยนตค์งคา้ง 

 
แนวโน้มการเติบโตของสินเชือรถยนต์ 
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เอกสารแนบ 3: สรปุขอ้มูลของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

1. ข้อมูลเบืองต้น 

ชือบริษทั : ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”หรอื “TBANK”) 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ : ลกัษณะการประกอบธุรกจิของ TBANK แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ1) 

ธุรกิจทางการเงนิ ซึงประกอบดว้ย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบรหิาร

สนิทรพัย์ ธุรกจิหลกัทรพัย ์ธุรกจิประกนั ธุรกจิใหเ้ช่าซอื และธุรกจิลสีซงิ 

และ 2) ธุรกิจสนับสนุน ซึงประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบรกิาร 

และธุรกจิการพฒันา ฝึกอบรม 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107536001401 

ทีตงับริษทั : เลขท ี444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชนั 16-17 ถนนพญาไท แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กทม.10330 

ทุนจดทะเบียน : 99,136,649,030 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 9,913,664,903 หุ้น 

มลูค่าหุน้ละ 10 บาท (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม2561) 

ทุนทีออกและชาํระแล้ว : 60,648,621,700 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 6,064,862,170 หุ้น 

มลูค่าหุน้ละ 10 บาท (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม2561) 

2. ประวติัความเป็นมา 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เริมประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยมีบริษัทเงินทุน ธนชาต จํากัด 

(มหาชน) (ปัจจุบนั คือ “บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)” หรือ “ทุนธนชาต”) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มาตังแต่วนัท ี22 

เมษายน 2545 โดยเมือวนัท ี21 ธนัวาคม 2549 ธนาคารและทุนธนชาตได้รบัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

(“ธปท.”) ใหจ้ดัตงักลุ่มธุรกจิทางการเงนิตามหลกัเกณฑก์ารกํากบัแบบรวมกลุ่มโดยมทีุนธนชาตเป็นบรษิทัแม่ 

ต่อมาในปี 2550 ได้มธีนาคารแห่งโนวาสโกเทีย (“สโกเทยีแบงก์”) ซึงเป็นผู้ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศแคนาดาเขา้ร่วมถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 24.98 ก่อนทจีะเพมิสดัส่วนการถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 48.99 จงึทําใหปั้จจบุนั

ธนาคารมผีูถ้อืหุน้หลกั 2 กลุ่ม คอื ทุนธนชาต และสโกเทยีแบงก ์และต่อมาในปี 2554 ธนาคารรบัโอนกจิการทงัหมดจาก

ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคารนครหลวงไทย”) 

ธนาคารไดข้ยายธุรกจิมาอย่างต่อเนือง โดยปัจจุบนัโครงสรา้งกลุ่มธุรกจิของธนาคารทมีทุีนธนชาตเป็นบรษิทัแม่ 

แบ่งการประกอบธุรกจิออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ และ 2) กลุ่มธุรกจิสนับสนุน สามารถใหบ้รกิาร

ทางการเงนิอย่างครบวงจร ผ่านเครอืข่าย และช่องทางการบรกิารของธนาคารเป็นหลกั ตามแนวทางการส่งเสรมิของ

ทางการทกีํากบัดแูล 

3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ธุรกจิทสีาํคญัของ TBANK ประกอบดว้ย 

3.1 ธรุกิจธนาคารพาณิชย ์บรหิารงานภายใต้ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)ซงึประกอบกจิการธนาคารพาณิชย์

ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 และประกาศ ธปท. ทเีกียวขอ้ง รวมทงัประกอบกิจการเป็นผู้

แนะนําซือขายหน่วยลงทุน แนะนําเปิดบญัชีซือขายหลกัทรพัย์ นายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิต ทีปรึกษา

ทางการเงนิ บรกิารเป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้กูแ้ละดแูลรกัษาหลกัทรพัย ์โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารธน
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ชาตมีสาขารวม 512 สาขา สํานักงานแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศของธนาคาร ธนชาตมจีํานวน 24 แห่ง 

แบ่งเป็น สาํนักงานแลกเปลยีนเงนิภายในททีาํการสาขาจํานวน 11 แห่ง สํานักงานแลกเปลยีนเงนิภายนอกททีํา

การสาขาจํานวน 13 แห่ง เครอืงถอนเงนิสดอตัโนมตัจิํานวน 1,780 เครอืง เครอืงฝากและถอนเงนิสดอตัโนมตั ิ

จํานวน 25 เครอืง เครอืงฝาก ถอน และบนัทกึรายการสมุดคู่ฝากอตัโนมตัจิาํนวน 108 เครอืง และเครอืงบนัทกึ

รายการสมุดคู่ฝาก อตัโนมตัิ จํานวน 89 เครอืง ทงันีกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์และการ

ให้บรกิารหลกั ดงันีบรกิารด้านเงนิฝาก บรกิารด้านให้เงนิสินเชอื บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์บรกิารธุรกิจการ

ชาํระเงนิและรา้นคา้รบับตัรบรกิารธุรกจิปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ และบรกิารงานสนับสนุนธุรกจิหลกัทรพัย์ 

3.2 ธรุกิจหลกัทรพัย ์และธรุกิจจดัการลงทุน 

3.2.3 ธุรกิจหลกัทรพัย ์ใหบ้รกิารโดย บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)ประกอบธุรกจิหลกัทรพัย์ แบบ ก 

(Full License) ได้แก่ การเป็นนายหน้า ซือขายหลักทรัพย์ (ในประเทศและต่างประเทศ) การจัดจําหน่าย

หลกัทรพัย์ การเป็นทปีรกึษาทางการลงทุน กจิการยมืและใหย้มื หลกัทรพัย์ การเป็นทปีรกึษาทางการเงนิ การ

เป็นตวัแทนสนับสนุนการขายหรอืรบัซอืคนืหน่วยลงทุน การเป็นนายทะเบยีน หลกัทรพัย ์และไดป้ระกอบธุรกจิ

สญัญาซอืขายล่วงหน้าแบบ ส-1 (Full Service) ไดแ้ก่ การเป็นตวัแทนซอืขายสญัญาซอืขาย ล่วงหน้า การซอื

ขายสญัญาซอืขายล่วงหน้าเพอืตนเอง 

3.2.4 ธุรกิจจดัการลงทุน ให้บรกิารภายใต้ บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ธนชาต จํากดั ซึงทําหน้าทใีห้บรกิาร

จดัการลงทุนในรูปแบบทหีลากหลายเพอืตอบสนองความต้องการของผูล้งทุนรายย่อย ผูล้งทุน รายใหญ่ และผู้

ลงทุนสถาบนั โดยเสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางการจดัจําหน่ายหลายช่องทาง ได้แก่ สาขาของธนาคาร 

ธนชาต จาํกดั (มหาชน) และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซอืคนืหน่วยลงทุนอนืทเีป็นสถาบนัการเงนิทไีดร้บัความ

เหน็ชอบจาก ก.ล.ต. 

3.3 ธุรกิจประกนัภยั ดําเนินการโดย บรษิทั ธนชาต ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ใหบ้รกิารรบัประกนัวนิาศภยัทุก

ประเภทได้แก่ การประกนัอคัคภียั การประกันภัยรถยนต์ การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภัย

เบด็เตลด็ และธุรกจิการลงทุน เป็นตน้ 

3.4 ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์บรหิารงานภายใต้ บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ ท ีเอส จํากดัโดยใหบ้รกิารบรหิารสนิทรพัย์

ดอ้ยคุณภาพทรีบัโอนจากธนาคารนครหลวงไทย ทงัสนิเชอืทไีม่ก่อให้เกดิรายได้และทรพัย์สนิรอการขาย โดย

ดําเนินการติดตามลูกหนีเพอืทําการปรบัปรุงโครงสร้างหนี ให้ลูกหนีสามารถชําระหนีได้ตามความสามารถที

แทจ้รงิ และกลบัเป็นสนิเชอืทมีคีุณภาพ 

3.5 ธรุกิจลีสซิง บรหิางานภายใต้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง จํากดั (มหาชน)ซงึดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารสนิเชอืเพอืเช่าซือ

และสนิเชอืสญัญาเช่าทางการเงนิในตลาดรถยนต์ทงัใหม่และเก่า โดยเฉพาะรถยนต์เพอืการพาณิชย ์ไดแ้ก่ รถ

กระบะ รถแท็กซ ีรถหวัลาก และรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นต้น และประเภทรถยนต์ นังส่วนบุคคลนอกจากนี 

บรษิทั ราชธานีลิสซงิ จํากดั (มหาชน)ยงัมกีารให้บรกิารหลงัการขายทเีกยีวเนืองกบัธุรกจิใหเ้ช่าซอืและให้เช่า

ทรพัย์สนิแบบลสิซงิทเีป็น ธุรกจิหลกั เช่น การใหบ้รกิารต่อภาษีทะเบยีนรถยนตป์ระจาํปี การประสานงานการ

ต่ออายุกรมธรรมป์ระกนัภยั รวมทงัการนํารถยนตไ์ปตรวจสภาพเพอืต่อภาษีทะเบยีนรถยนต ์เป็นตน้ 
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 โครงสรา้งรายไดข้องธนาคารและบรษิทัย่อยในระยะ 3 ปีทผี่านมา มดีงันี 

 

รายการ 

งบการเงินรวมตรวจสอบ งบการเงินรวมกอ่นการสอบทาน* 

2559 2560 2561 6M/2561 6M/2562 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

รายได้ดอกเบีย 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,307 3.24 1,365 3.25 1,743 4.03 913 4.18 933 4.22 

เงนิลงทุนและธุรกรรมเพอืคา้ 30 0.07 25 0.06 108 0.25 32 0.15 99 0.45 

เงนิลงทุนในตราสารหน ี 3,504 8.68 3,143 7.49 2,631 6.08 1,301 5.95 1,296 5.86 

เงนิใหส้นิเชอื 18,337 45.43 17,759 42.3 17,551 40.59 8,705 39.84 8,510 38.51 

การใหเ้ช่าซอืและสญัญาเช่าการเงนิ 21,708 53.78 22,074 52.58 24,255 56.1 11,781 53.92 13,415 60.70 

รวมรายได้ดอกเบีย 44,886 111.2 44,366 105.68 46,288 107.05 22,732 104.05 24,253 109.74 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย 16,174 40.07 14,956 35.63 15,250 35.27 7,520 34.42 8,154 36.89 

รายได้ดอกเบียสุทธิ 28,712 71.13 29,410 70.05 31,038 71.78 15,212 69.63 16,099 72.84 

รายได้ทีมิใช่ดอกเบีย 

รายไดค่้าธรรมเนยีมและบรกิารสุทธ ิ 5,904 14.63 5,897 14.04 6,627 15.33 3,265 14.94 2,941 13.31 

กําไรสุทธจิากธุรกรรมเพอืคา้และปรวิรรต

เงนิตราตา่งประเทศ 
491 1.22 548 1.31 357 0.83 211 0.97 344 1.56 

กําไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน 714 1.77 1,113 2.65 (85) (0.20) 500 2.29 137 0.62 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี 207 0.51 200 0.48 298 0.69 101 0.46 78 0.35 

รายได้จากการรบัประกนัภยั/ประกนัชวีติสุทธ ิ 2,689 6.66 2,928 6.97 2,938 6.79 1,436 6.57 1,457 6.59 

รายไดเ้งนิปันผล 400 0.99 464 1.11 411 0.95 296 1.35 309 1.40 

รายได้จากการดาํเนนิงานอนืๆ 1,249 3.09 1,422 3.39 1,655 3.83 827 3.79 736 3.33 

รวมรายได้ทีมิใช่ดอกเบีย 11,654 28.87 12,572 29.95 12,201 28.22 6,636 30.37 6,002 27.16 

รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 40,366 100.00 41,982 100.00 43,239 100.00 21,848 100.00 22,101 100.00 



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 4 

4. รายชือคณะกรรมการ 

ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 TBANK มคีณะกรรมการบรษิทัจาํนวน 12 ท่าน โดยมรีายชอืดงัน ี

 ชือ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นาย บนัเทงิ ตนัตวิทิ ประธานกรรมการ 

2 นาย ศุภเดช พนูพพิฒัน์ ประธานกรรมการบรหิาร / รองประธานกรรมการ 

3 ดร.ธนชาต นุ่มนนท ์ กรรมการอสิระ 

4 นายณรงค ์จวิงักูร กรรมการอสิระ 

5 รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ กรรมการอสิระ 

6 นางสาวมุกดา ไพรชัเวทย ์ กรรมการอสิระ 

7 นายรอ็ด ไมเคลิ เรโนลด ์ กรรมการ 

8 นายวอลเตอร ์ทสั กรรมการ 

9 นายอเลก็ซานเดอร์ ไคว เลพ็ ชอย กรรมการ 

10 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทปี กรรมการบรหิาร 

11 นายประพนัธ ์อนุพงษ์องอาจ กรรมการบรหิาร 

12 นายวลิเลยีม จอรจ์ ซาอดิ กรรมการบรหิาร 
ทมีา :แบบแสดงรายการขอ้มลู (56-1) ของธนาคาร 

 

5. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท ี6 กนัยายน 2562 TBANK มรีายชอืผูถ้อืหุน้ใหญ่ ดงันี 

 ชือ – นามสกลุ หุ้น ร้อยละ 

1 บรษิทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 3,090,699,234 50.961 

2 Scotia Netherlands Holdings B.V. 2,971,739,163 48.999 

3 นายถุงเงนิ พุม่เงนิ 460,309 0.008 

4 นางสาวกติตมิา โตเลยีง 173,278 0.003 

5 นายสถติย์ มุจลนิทงักูร 121,360 0.002 

6 นางสาวเพยีงใจ หาญพาณชิย์ 96,665 0.002 

7 นายกอบชยั จริาธวิฒัน์ 84,809 0.001 

8 นายฐณะวฒัน์ เจรญิธรรศนนท ์ 70,000 0.001 

9 นายพนิิต เหล่าสุนทร 69,926 0.001 

10 นายสมยศ จติตพิลงัศร ี 60,000 0.001 
ทมีา :แบบแสดงรายการขอ้มลู (56-1) ของธนาคาร 
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6. งบการเงิน 

6.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวมสาํหรบังวด สินสุดวนัที 
งบการเงินรวมสาํหรบังวด 

หกเดือน สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ก่อนการสอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์                 

เงนิสด 12,077.00 1.27 11,452.98 1.13 11,019.02 1.05 8,759.15 0.83 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 47,475.58 4.99 94,651.33 9.38 97,567.63 9.32 88,359.94 8.33 

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 3,564.24 0.37 2,889.21 0.29 2,005.39 0.19 3,815.21 0.36 

เงนิลงทุนสุทธ ิ 175,081.24 18.42 167,367.98 16.58 161,077.89 15.39 163,108.62 15.38 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมสุทธ ิ 2,253.19 0.24 2,258.03 0.22 2,436.97 0.23 2,570.00 0.24 

เงนิใหส้นิเชอืแก่ลูกหนแีละดอกเบยีคา้งรบั                  

   เงนิใหส้นิเชอืแกลู่กหน ี 739,078.35 77.76 766,801.17 75.95 819,654.14 78.32 838,587.81 79.09 

   ดอกเบยีคา้งรบั 619.97 0.07 589.07 0.06 645.28 0.06 623.35 0.06 

   รวมเงนิใหส้นิเชอืแกลู่กหนีและดอกเบยีคา้งรบั 739,698.33 77.82 767,390.24 76.01 820,299.42 78.38 839,211.16 79.15 

   หกั: รายไดร้อตดับญัช ี (48,171.21) (5.07) (55,126.64) (5.46) (66,156.58) (6.32) (69,803.65) (6.58) 

          ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู (24,615.88) (2.59) (24,033.03) (2.38) (23,651.01) (2.26) (22,692.50) (2.14) 

          ค่าเผอืการปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหน ี (1.98) (0.00) (0.98) (0.00) (0.60) (0.00) (0.36) (0.00) 

รวมเงนิใหส้นิเชอืแก่ลกูหนีและดอกเบยีคา้งรบัสุทธ ิ 666,909.25 70.16 688,229.59 68.17 730,491.24 69.80 746,714.65 70.42 

ภาระของลูกคา้จากการรบัรอง 9.54 0.00 9.82 0.00 9.16 0.00 0.94 0.00 

ทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 3,111.89 0.33 2,792.57 0.28 2,814.84 0.27 2,965.13 0.28 

ทดีนิ อาคารและอปุกรณ์สุทธ ิ 9,546.38 1.00 8,621.91 0.85 7,995.77 0.76 10,815.42 1.02 

ค่าความนิยมและสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอนืสุทธ ิ 20,649.16 2.17 20,202.57 2.00 19,790.60 1.89 19,601.22 1.85 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 790.63 0.08 712.88 0.07 767.99 0.07 713.48 0.07 

ลูกหนีจากการซอืขายหลกัทรพัย ์ 1,125.86 0.12 3,126.78 0.31 2,741.75 0.26 5,622.54 0.53 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวมสาํหรบังวด สินสุดวนัที 
งบการเงินรวมสาํหรบังวด 

หกเดือน สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ก่อนการสอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยอ์นืสุทธ ิ 7,917.73 0.83 7,241.18 0.72 7,893.42 0.75 7,299.26 0.69 

รวมสินทรพัย ์ 950,511.70 100.00 1,009,556.84 100.00 1,046,611.66 100.00 1,060,345.55 100.00 

                  

หนีสินและส่วนของเจา้ของ                 

เงนิรบัฝาก 676,556.50 71.18 716,277.96 70.95 752,160.44 71.87 724,921.12 68.37 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  65,834.49 6.93 82,424.43 8.16 71,954.87 6.88 81,078.33 7.65 

หนีสนิจ่ายคนืเมอืทวงถาม 1,986.43 0.21 1,988.66 0.20 1,163.17 0.11 1,873.73 0.18 

หนีสนิตราสารอนุพนัธ ์ 4,912.49 0.52 2,867.63 0.28 2,097.02 0.20 2,969.19 0.28 

ตราสารหนีทอีอกและเงนิกูย้มื 49,408.92 5.20 39,307.79 3.89 43,079.28 4.12 63,393.42 5.98 

ภาระของธนาคารจากการรบัรอง 9.54 0.00 9.82 0.00 9.16 0.00 0.94 0.00 

ประมาณการหนีสนิ 3,578.93 0.38 3,638.18 0.36 3,874.58 0.37 4,590.94 0.43 

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 867.71 0.09 1,055.73 0.10 1,319.75 0.13 2,333.43 0.22 

เจ้าหนีจากการซอืขายหลกัทรพัย ์ 2,366.29 0.25 2,318.02 0.23 1,518.34 0.15 3,478.51 0.33 

ดอกเบยีคา้งจ่าย 2,053.95 0.22 2,355.53 0.23 2,187.97 0.21 1,951.15 0.18 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,113.74 0.54 5,346.58 0.53 5,966.88 0.57 4,245.80 0.40 

หนีสนิจากสญัญาประกนัภยั 4,936.80 0.52 5,475.41 0.54 5,729.44 0.55 5,903.74 0.56 

หนีสนิอนื 6,765.33 0.71 10,283.14 1.02 11,345.55 1.08 11,995.99 1.13 

รวมหนีสิน 824,391.11 86.73 873,348.89 86.51 902,406.44 86.22 908,736.31 85.70 

                  

ส่วนของเจา้ของ                 

ทุนเรอืนหุน้                 

   ทุนจดทะเบยีน                 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวมสาํหรบังวด สินสุดวนัที 
งบการเงินรวมสาํหรบังวด 

หกเดือน สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ก่อนการสอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หุน้สามญั 9,913,664,903 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 99,136.65 10.43 99,136.65 9.82 99,136.65 9.47 99,136.65 9.35 

ทุนทอีอกและชําระแลว้                 

 หุน้สามญั 6,064,862,170 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 60,648.62 6.38 60,648.62 6.01 60,648.62 5.79 60,648.62 5.72 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 2,100.69 0.22 2,100.69 0.21 2,100.69 0.20 2,100.69 0.20 

องค์ประกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 1,556.37 0.16 2,541.96 0.25 1,440.75 0.14 5,020.40 0.47 

กําไรสะสม                 

 จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 3,601.76 0.38 4,258.53 0.42 4,954.07 0.47 4,954.07 0.47 

 ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  56,581.15 5.95 64,740.44 6.41 72,554.41 6.93 76,315.65 7.20 

รวมส่วนของบริษทัใหญ ่ 124,488.59 13.10 134,290.26 13.30 141,698.54 13.54 149,039.43 14.06 

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ 1,632.00 0.17 1,917.70 0.19 2,506.68 0.24 2,569.81 0.24 

รวมส่วนของเจา้ของ 126,120.59 13.27 136,207.96 13.49 144,205.22 13.78 151,609.24 14.30 

รวมหนีสินและส่วนของเจา้ของ 950,511.70 100.00 1,009,556.84 100.00 1,046,611.66 100.00 1,060,345.55 100.00 

หมายเหต:ุ *ขอ้มูลงบการเงนิของ TBANK ณ วนัท ี30 มถิุนายน 2562 เป็นขอ้มลูงบการเงนิก่อนการสอบทาน โดยผูส้อบบญัช ี
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6.2 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบแสดงกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปี 
งบการเงินรวมสาํหรบั 

งวดหกเดือน สินสุดวนัที 

งบการเงินรวมสาํหรบั

งวดหกเดือน สินสุดวนัที* 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2561 30 มิถนุายน 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (ก่อนการสอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการ                     

รายไดด้อกเบยี 44,885.83 102.68 44,365.71 96.66 46,287.31 98.14 22,732.28 95.34 24,253.26 100.62 

ค่าใชจ่้ายดอกเบยี (16,174.14) (37.00) (14,955.98) (32.59) (15,249.75) (32.33) (7,520.13) (31.54) (8,154.68) (33.83) 

รายได้ดอกเบยีสุทธิ 28,711.70 65.68 29,409.73 64.08 31,037.56 65.81 15,212.14 63.80 16,098.58 66.79 

รายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิาร 8,814.21 20.16 9,099.94 19.83 10,215.50 21.66 5,035.24 21.12 4,789.85 19.87 

ค่าใชจ่้ายคา่ธรรมเนียมและบรกิาร (2,909.70) (6.66) (3,203.32) (6.98) (3,588.27) (7.61) (1,769.98) (7.42) (1,848.81) (7.67) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 5,904.51 13.51 5,896.63 12.85 6,627.23 14.05 3,265.25 13.70 2,941.04 12.20 

กําไรสุทธจิากธุรกรรมเพอืคา้และปรวิรรตเงนิตราตา่งประเทศ 491.32 1.12 548.28 1.19 357.43 0.76 210.62 0.88 344.19 1.43 

กําไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน 714.39 1.63 1,112.55 2.42 (84.66) (0.18) 500.32 2.10 136.78 0.57 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี 206.57 0.47 199.87 0.44 298.48 0.63 100.98 0.42 77.64 0.32 

รายไดจ้ากการรบัประกนัภยั 6,035.64 13.81 6,843.08 14.91 6,862.66 14.55 3,430.15 14.39 3,459.14 14.35 

รายไดเ้งนิปันผล 399.85 0.91 464.41 1.01 410.69 0.87 295.89 1.24 308.77 1.28 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอนื ๆ 1,248.89 2.86 1,421.87 3.10 1,654.85 3.51 827.19 3.47 736.98 3.06 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 43,712.85 100.00 45,896.41 100.00 47,164.23 100.00 23,842.54 100.00 24,103.12 100.00 

ค่าใชจ่้ายในการรบัประกนัภยั (3,346.85) (7.66) (3,914.98) (8.53) (3,925.29) (8.32) (1,994.46) (8.37) (2,001.96) (8.31) 

รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 40,366.01 92.34 41,981.44 91.47 43,238.94 91.68 21,848.08 91.63 22,101.15 91.69 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน ๆ                  

ค่าใชจ่้ายเกยีวกบัพนักงาน 11,646.88 26.64 11,981.27 26.11 11,170.92 23.69 5,684.59 23.84 6,379.65 26.47 

ค่าตอบแทนกรรมการ 45.64 0.10 52.75 0.11 58.21 0.12 42.77 0.18 44.07 0.18 

ค่าใชจ่้ายเกยีวกบัอาคาร สถานทแีละอปุกรณ ์ 3,051.10 6.98 2,806.37 6.11 2,602.03 5.52 1,288.26 5.40 1,276.46 5.30 

ค่าภาษอีากร 757.49 1.73 725.82 1.58 713.09 1.51 354.86 1.49 348.63 1.45 
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งบแสดงกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปี 
งบการเงินรวมสาํหรบั 

งวดหกเดือน สินสุดวนัที 

งบการเงินรวมสาํหรบั

งวดหกเดือน สินสุดวนัที* 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2561 30 มิถนุายน 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (ก่อนการสอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายอนื 5,083.58 11.63 4,870.85 10.61 5,980.72 12.68 2,970.03 12.46 2,505.59 10.40 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอนื ๆ 20,584.69 47.09 20,437.07 44.53 20,524.95 43.52 10,340.52 43.37 10,554.41 43.79 

หนีสูญ หนีสงสยัจะสญูและขาดทุนจากการด้อยค่า  6,251.27 14.30 6,243.71 13.60 4,741.23 10.05 2,831.05 11.87 1,952.38 8.10 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 13,530.05 30.95 15,300.66 33.34 17,972.75 38.11 8,676.51 36.39 9,594.37 39.81 

ภาษเีงนิได ้ (691.42) (1.58) (931.53) (2.03) (2,515.06) (5.33) (723.92) (3.04) (1,919.91) (7.97) 

รวมกาํไรสาํหรบัปี 12,838.62 29.37 14,369.13 31.31 15,457.69 32.77 7,952.59 33.35 7,674.46 31.84 

            

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน           

รายการทจีดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั           

กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผอืขาย (1,454.02) (3.33) 1,164.36 2.54 (1,328.10) (2.82) (1,436.29) (6.02) 1,167.21 4.84 

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืในบรษิทัร่วม  153.39 0.35 75.76 0.17 4.22 0.01 36.84 0.15 (7.99) (0.03) 

ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัองคป์ระกอบของกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนื 275.45 0.63 (245.31) (0.53) 264.84 0.56 283.22 1.19 (232.64) (0.97) 

รายการทไีม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั                 

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์ 1,605.51 3.67 -   -       3,245.79   

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืในบรษิทัร่วม  199.36 0.46 - - 0.02 0.00 0.02 0.00 127.59 0.53 

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

สาํหรบัโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 
16.04 0.04 (235.69) (0.51) (3.75) (0.01)     (1.01) (0.00) 

ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัองคป์ระกอบของกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื - - - - - - (0.00) (0.00) (661.92) (2.75) 

รวมกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน 451.50 1.03 805.96 1.76 (1,062.14) (2.25) (1,116.22) (4.68) 3,637.02 15.09 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 13,290.12 30.40 15,175.09 33.06 14,395.55 30.52 6,836.38 28.67 11,311.48 46.93 

                  

การแบง่ปันกาํไร                 
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งบแสดงกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปี 
งบการเงินรวมสาํหรบั 

งวดหกเดือน สินสุดวนัที 

งบการเงินรวมสาํหรบั

งวดหกเดือน สินสุดวนัที* 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2561 30 มิถนุายน 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (ก่อนการสอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนทเีป็นของธนาคาร 12,434.33 28.45 13,810.33 30.09 14,703.34 31.17 7,600.08 31.88 7,241.61 30.04 

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคุม 404.30 0.92 558.81 1.22 754.36 1.60 352.51 1.48 432.85 1.80 

  12,838.62 29.37 14,369.13 31.31 15,457.69 32.77 7,952.59 33.35 7,674.46 31.84 

                  

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม                 

ส่วนทเีป็นของธนาคาร 12,886.03 29.48 14,616.96 31.85 13,641.42 28.92 6,483.86 27.19 10,864.98 45.08 

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคุม 404.10 0.92 558.13 1.22 754.13 1.60 352.51 1.48 446.51 1.85 

  13,290.12 30.40 15,175.09 33.06 14,395.55 30.52 6,836.38 28.67 11,311.48 46.93 

                  

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นธนาคาร                 

กําไรสว่นทเีป็นของธนาคาร (บาทต่อหุน้) 2.05   2.28   2.42   1.25   1.19   

หมายเหต:ุ *ขอ้มูลงบการเงนิของ TBANK ณ วนัท ี30 มถิุนายน 2562 เป็นขอ้มลูงบการเงนิก่อนการสอบทาน โดยผูส้อบบญัช ี
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6.3 งบกระแสเงินสด 

งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมสาํหรบังวด 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน         

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 13,530.05 15,300.66 17,972.75 4,892.80 

รายการปรบักระทบกาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นภาษีเงินได ้เป็นเงินสดรบั (จา่ย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน         

   ส่วนแบ่งผลกําไรจากเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี (206.57) (199.87) (298.48) (38.71) 

   ค่าเสอืมราคาและรายจ่ายตดับญัช ี 1,598.55 1,565.25 1,454.02 329.55 

   หนีสูญ หนีสงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (โอนกลบั) 6,251.27 6,243.71 4,741.23 991.96 

   ประมาณการหนีสนิเพมิขนึ 673.30 670.80 749.63 181.37 

ตดัจําหน่ายสว่นเกนิ (ส่วนตํา) มลูคา่ตราสารหนี 244.30 378.50 (158.19) (108.36) 

   ค่าเผอืการดอ้ยคา่เงนิลงทุนเพมิขนึ (ลดลง) (2.60) (65.06) (1.46) 2.38 

   กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - (202.21) (16.48)   

ค่าเผอืการปรบัมลูค่าเงนิลงทุน (เพมิขนึ) ลดลง 9.10 16.19 139.83 (69.39) 

ค่าเผอืการด้อยคา่ของทรพัย์สนิรอการขายเพมิขนึ (ลดลง) (143.63) 10.69 (30.85) 22.99 

ค่าเผอืการด้อยคา่ของทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ลดลง (0.75) (5.44) - 0.00 

ขาดทุนจากการตรีาคาทดีนิ 13.64 - - 0.00 

ค่าเผอืการด้อยคา่ของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนลดลง (18.24) - - 0.00 

ดอกเบยีรบัและรายไดอ้นืๆ จากการโอนสนิทรพัยช์ําระหนี (0.01) (0.74) - (1.23) 

ขาดทุน (กําไร) จากการจาํหน่ายทดีนิ อาคาร และอปุกรณ ์ (26.65) 13.56 (23.78) (0.75) 

ขาดทุนจากการจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 43.86 0.35 0.37 0.00 

ขาดทุนทยีงัไมเ่กดิขนึจากการแปลงคา่เงนิตราต่างประเทศ 299.50 1,455.89 132.87 152.98 

ค่าเผอืการด้อยคา่ของสนิทรพัยอ์นืเพมิขนึ (ลดลง) 10.62 35.05 26.55 3.98 

   รายไดค้า้งรบัอนืลดลง (เพมิขนึ)  21.26 139.93 (287.95) 273.17 
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งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมสาํหรบังวด 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ค่าธรรมเนียมและรายไดค้่าเชา่รบัล่วงหน้าลดลง (159.70) (170.18) (231.47) (53.43) 

รายไดร้อตดับญัชตีดัจ่ายลดลง (47.01) (28.36) (10.08) (1.96) 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพมิขนึ 227.18 145.78 584.55 (1,937.10) 

  22,317.45 25,304.52 24,743.06 4,640.27 

   รายไดด้อกเบยีสุทธ ิ (28,955.99) (29,788.23) (30,879.37) (7,868.20) 

   รายไดเ้งนิปันผล (399.85) (464.41) (410.69) (89.00) 

   เงนิสดรบัจากดอกเบยี 41,271.75 41,277.38 43,587.28 11,351.68 

   เงนิสดจ่ายดอกเบยี (14,400.79) (12,360.71) (13,717.73) (4,120.17) 

   เงนิสดจ่ายภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล (962.00) (1,102.87) (1,450.07) (105.12) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 18,870.57 22,865.68 21,872.49 3,809.47 

สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง         

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ   10,225.05 (47,351.56) (2,853.24) (8,461.99) 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พอืคา้ (5,606.66) (2,320.46) (4,972.81) (3,478.15) 

   สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 2,427.33 1,111.36 1,230.12 488.89 

   เงนิใหส้นิเชอืแกลู่กหน ี 10,082.62 (33,546.07) (53,302.61) (12,817.74) 

   ทรพัยส์นิรอการขาย 6,369.28 5,627.18 6,241.95 1,760.95 

   ลูกหนีจากการซอืขายหลกัทรพัย ์ (119.58) (2,000.92) 385.03 (1,012.51) 

   สนิทรพัยอ์นื (204.78) 488.54 (243.23) (422.09) 

หนีสินดาํเนินงานเพิมขนึ (ลดลง)         

   เงนิรบัฝาก 7,052.37 39,721.46 35,882.47 (8,342.69) 

      รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ   (20,032.33) 16,456.58 (10,300.58) 3,611.50 

      หนีสนิจ่ายคนืเมอืทวงถาม (215.16) 2.23 (825.49) 848.23 
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งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมสาํหรบังวด 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

      หนีสนิตราสารอนุพนัธ ์ (2,495.40) (1,744.88) (1,444.26) (537.82) 

      เจา้หนีจากการซอืขายหลกัทรพัย ์ 293.78 (48.27) (799.68) 1,001.05 

      หนีสนิจากสญัญาประกนัภยั 143.53 538.62 254.03 163.05 

      หนีสนิอนื (609.11) 2,815.79 (427.99) (2,059.18) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 26,181.49 2,615.28 (9,303.80) (25,449.02) 

          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ         

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พอืการลงทุน (เพมิขนึ) ลดลง 715.29 10,271.39 10,346.33 22,210.76 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - 366.06 29.03 0.00 

เงนิสดรบัดอกเบยีของเงนิลงทุน 3,875.52 3,782.10 2,866.57 423.56 

เงนิสดรบัเงนิปันผล 399.44 464.39 410.52 23.92 

เงนิสดจา่ยซอือุปกรณ ์ (967.35) (419.36) (266.71) (77.65) 

เงนิสดรบัจากการขายทดีนิ อาคารและอปุกรณ ์ 70.89 12.78 52.77 1.73 

เงนิสดจา่ยซอืสนิทรพัยท์ไีม่มตีวัตน (436.44) (282.31) (246.23) (70.65) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 3,657.36 14,195.06 13,192.27 22,511.66 

          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน         

เงนิสดรบัจากการกูย้มื 13,689.31 12,723.57 14,520.20 4,938.08 

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มื (35,921.48) (22,824.70) (10,748.71) (3,143.65) 

เงนิสดจา่ยดอกเบยีเงนิกูย้มื (2,746.97) (2,208.90) (1,681.97) (427.29) 

จ่ายเงนิปันผล (5,882.92) (4,851.89) (6,246.81) - 

จ่ายเงนิปันผลแก่ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคุม (237.07) (272.43) (165.16) (78.41) 
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งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมสาํหรบังวด 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (31,099.13) (17,434.36) (4,322.44) 1,288.72 

เงินสดลดลงสุทธิ (1,260.28) (624.01) (433.97) (1,648.63) 

เงินสด ณ วนัต้นปี 13,337.28 12,077.00 11,452.98 11,019.02 

เงินสด ณ วนัปลายปี 12,077.00 11,452.98 11,019.02 9,370.39 

          

ข้อมูลเพิมเติมประกอบกระแสเงินสด         

รายการทมีใิชเ่งนิสด         

รบัโอนทรพัยส์นิรอการขายจากลูกหนเีพอืชําระหนี 5,207.03 4,793.31 6,046.73 1,737.68 

   เจา้หนจีากการซอืทรพัยส์นิ 61.63 33.68 83.56 14.92 

   หนีสญูตดับญัช ี 6,708.75 7,672.19 5,672.94 865.39 
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6.4 อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปี งบการเงินรวม 

สินสุดวนัที 30 

มิถนุายน(3) 
สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

2559 2560 2561 2562 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร      

อตัรากําไรขนัตน้(1) % 63.97 66.29 67.05 66.38 

อตัรากําไรสุทธ ิ % 20.44 22.43 23.42 22.50 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 10.27 10.68 10.68 9.80 

อตัราดอกเบยีรบั % 5.06 4.93 4.91 4.91 

อตัราดอกเบยีจ่าย % 2.03 1.87 1.86 1.92 

ส่วนต่างอตัราดอกเบยี % 3.03 3.06 3.06 2.99 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน      

อตัรารายไดด้อกเบยีสุทธติ่อสนิทรพัย ์ % 2.97 3.00 3.02 3.06(2) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 1.29 1.42 1.46 1.37(2) 

อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เท่า 0.07 0.07 0.06 0.06 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      

อตัราสว่นหนสีนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 6.62 6.50 6.37 6.10 

อตัราสว่นเงนิใหกู้ต้อ่เงนิกูย้มื % 94.91 93.94 94.61 97.29 

อตัราสว่นเงนิใหกู้ต้อ่เงนิฝาก % 102.12 99.36 100.18 106.05 

อตัราสว่นเงนิใหกู้ต้อ่เงนิฝากรวมตวัแลกเงนิ % 102.12 99.36 100.18 106.05 

อตัราสว่นเงนิรบัฝากตอ่หนสีนิรวม % 82.07 82.02 83.35 79.77 

อตัราส่วนคณุภาพสินทรพัย ์      

อตัราสว่นค่าเผอืหนีสงสยัจะสญูต่อสนิเชอืรวม % 3.46 3.08 2.84 2.81 

อตัราสว่นหนสีญูตอ่สนิเชอืรวม % 0.87 0.79 0.57 0.48(2) 

อตัราสว่นเงนิใหส้นิเชอืทหียุดรบัรูร้ายไดต่้อสนิเชอืรวม % 2.29 2.30 2.30 2.32 

อตัราสว่นดอกเบยีคา้งรบัต่อสนิเชอืรวม % 0.09 0.07 0.08 0.08 

หมายเหตุ: (1) อตัรากําไรขนัตน้ = รายไดด้อกเบยีสุทธ ิ/ รายไดด้อกเบยี 

 (2) สําหรับการคํานวณอัตราส่วนทางการเงนิสําหรบังวด 6 เดือนแรก ปี 2562 ใช้ตัวเลขปรับให้เป็นจํานวนเต็มปี (Annualized) เพอื

ประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบ 

 (3) ขอ้มลูงบการเงนิของ TBANK ณ วนัท ี30 มถิุนายน 2562 เป็นขอ้มลูงบการเงนิก่อนการสอบทาน โดยผูส้อบบญัช ี



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 16 

7. การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน 

7.1 ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน 

จากกลยุทธ์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ทีมุ่งเน้นในการเป็นธนาคารหลกั (Main Bank) 

ดว้ยการใหบ้รกิารทมีคีุณภาพในทุกช่องทาง และการนําเสนอผลติภัณฑ์ทเีหมาะสมกบัความต้องการของลูกคา้ พรอ้มไป

กบัการเพมิประสทิธภิาพในการดําเนินธุรกิจให้ธุรกจิหลกัขององค์กรเตบิโตได้อย่างยงัยืน ธนาคารและบรษิัทย่อยมผีล

กําไรสุทธเิตบิโตตดิต่อกนัเป็นปีท ี4 ส่งผลใหกํ้าไรสุทธใินปี 2561 อยู่ท ี14,703 ลา้นบาท เพมิขนึ 893 ล้านบาท หรอืรอ้ย

ละ 6.47 เมอืเทยีบกบัปีทผี่านมา โดยกําไรจากการดําเนินงานก่อนตงัสํารองมกีารขยายตวัตามผลการดําเนินงานของ

ธุรกิจหลกัทมีแีนวโน้มการเติบโตทดี ีอีกทงัธนาคารยงัคงรกัษาความแขง็แกร่งของคุณภาพสนิทรพัย์ สภาพคล่อง และ

เงนิกองทุนอย่างต่อเนือง แสดงถงึความมนัคงในการดาํเนินธุรกจิและศกัยภาพในการแขง่ขนัอย่างชดัเจน 

ในปี 2561 รายได้รวมของธนาคารปรับตัวเพิมขนึร้อยละ 2.99 จากการเติบโตของรายได้ดอกเบียสุทธิทปีรับตัว

เพมิขนึร้อยละ 5.54 จากปรมิาณสนิเชอืทเีพมิขนึ รายไดท้มีใิช่ดอกเบยีลดลงร้อยละ 2.95 สาเหตุหลกัมาจากกําไรจากการขาย

เงนิลงทุนทลีดลง ในขณะทคี่าใชจ้า่ยจากการดาํเนินงานเพมิขนึเลก็น้อยทรีอ้ยละ 0.43 ส่วนค่าใชจ้่ายหนีสญูและหนีสงสยัจะสูญ

มกีารปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 24.07 ส่งผลใหก้ําไรก่อนภาษเีงนิไดเ้พมิขนึ 2,672 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17.46 จากปีทผี่านมา 

ในขณะทสีนิทรพัย์รวมของธนาคารในปี 2561 เตบิโตต่อเนืองและปรบัตวัเพมิขนึรอ้ยละ 3.67 จากปี2560 ตามยอด

สินเชือรวมทีปรับตัวเพิมขนึร้อยละ 5.88 จากการเติบโตของสินเชือรายย่อย และสินเชือ SME โดยยังคงรักษาคุณภาพ

สนิทรพัยไ์ดอ้ย่างแขง็แกร่ง จากนโยบายการบรหิารความเสยีงอย่างรอบคอบ ในขณะทเีงนิฝากรวมเพมิขนึรอ้ยละ 5.01 

สดัส่วนสินเชอืด้อยคุณภาพ (NPL Ratio) ตามงบการเงนิรวมของปี 2561 อยู่ทรีอ้ยละ 2.30 คงทจีากปี 2560 ในขณะ

ทอีตัราส่วนค่าเผอืหนีสูญและหนีสงสยัจะสูญต่อสนิเชอืด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) อยู่ทรีอ้ยละ 123.20 และมอีตัราส่วน

สาํรองต่อสาํรองพงึกนัตามเกณฑ์ ธปท. (Reserve to Required Reserve) ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 อยู่ทรีอ้ยละ 154.90 

7.1.1 รายไดด้อกเบียสุทธิ 

ในปี 2561 ธนาคารและบรษิทัย่อยมรีายไดด้อกเบยีสุทธจิํานวน 31,038 ลา้นบาท เพมิขนึ 1,628 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 5.54 จากปีก่อน โดยมรีายละเอยีดการเตบิโตของรายไดด้อกเบยีสุทธดิงันี 

รายไดด้อกเบียสุทธิ (หน่วย: ล้านบาท) 2560 2561 
เปลียนแปลง 

เพิม / (ลด) ร้อยละ 

รายไดด้อกเบีย 44,366.00 46,288.00 1,922.00 4.33 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,365.00 1,743.00 378.00 27.69 

เงนิลงทุนและธุรกรรมเพอืคา้ 25.00 108.00 83.00 332.00 

เงนิลงทุนในตราสารหน ี 3,143.00 2,631.00 (512.00) (16.29) 

เงนิใหส้นิเชอื 17,759.00 17,551.00 (208.00) (1.17) 

การใหเ้ช่าซอืและสญัญาเช่าทางการเงนิ 22,074.00 24,255.00 2,181.00 9.88 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย 14,956.00 15,250.00 294.00 1.97 

เงนิรบัฝาก 8,699.00 9,071.00 372.00 4.28 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 792.00 997.00 205.00 25.88 

เงนินําส่งเขา้กองทุนฟืนฟูฯ และสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 3,348.00 3,482.00 134.00 4.00 

ตราสารหนีทอีอกและเงนิกูย้มื 2,110.00 1,690.00 (420.00) (19.91) 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงนิ 7.00 10.00 3.00 42.86 

รายไดด้อกเบียสุทธิ 29,410.00 31,038.00 1,628.00 5.54 
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ทงันีการเพมิขนึของรายได้ดอกเบยีสุทธมิสีาเหตุหลกั จากการเพมิขนึของปรมิาณสินเชอื โดยเฉพาะอย่างยงิ

สินเชอืเช่าซือทเีติบโตประมาณ 2,181 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตร้อยละ 9.88 จากปี2560 รวมถึงธนาคารและ

บรษิทัย่อย มกีารบรหิารตน้ทุนเงนิฝากทมีปีระสทิธภิาพมากขนึ ตามกลยุทธ์การบรหิารสภาพคล่องของธนาคาร ส่งผลให้

รายได้ดอกเบียของธนาคารและบริษัทย่อย เติบโตมากกว่าค่าใช้จ่ายดอกเบีย อย่างไรก็ตามอตัราผลตอบแทนของ

ธนาคารและบรษิทัย่อย ได้มกีารปรับตวัลงเล็กน้อยจากร้อยละ 4.93 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 4.91 ในปี 2561 ในขณะที

ตน้ทุนทางการเงนิของธนาคารและบรษิทัย่อย ไดม้กีารปรบัตวัลดลงเช่นกนั โดยปรบัตวัลดลงจากรอ้ยละ 1.87 ในปี 2560 

เป็นรอ้ยละ 1.85 ในปี 2561จากการปรบัตวัลดลงทงัอตัราผลตอบแทน และต้นทุนทางการเงนิดงักล่าว ส่งผลใหส่้วนต่าง

อตัราดอกเบยีของธนาคารและบรษิทัย่อย คงทใีนอตัรารอ้ยละ 3.06 จากปีทผี่านมา 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย หน่วย 
สาํหรบัปี 

2560 2561 

อตัราผลตอบแทน(1) % 4.93 4.91 

ตน้ทุนทางการเงนิ(2) % 1.87 1.85 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย % 3.06 3.06 

หมายเหต:ุ (1) อตัราผลตอบแทน = รายไดด้อกเบยี/(รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิทมีดีอกเบยีเฉลยี + เงนิลงทุนสุทธเิฉลยี + เงนิใหส้นิเชอืแก่

ลูกหนีเฉลยี) 

 (2) ตน้ทุนทางการเงนิ = ค่าใช้จ่ายดอกเบยี/(เงนิรบัฝากเฉลยี + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิทมีดีอกเบยีเฉลยี + ตราสารหนีทอีอก 

และเงนิกูย้มืเฉลยี) 

ทงันีสําหรบัรายไดด้อกเบยีสุทธ ิสําหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 มมีูลค่าเท่ากบั 16,099 ล้านบาท เพมิขนึ 887 

ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 5.83 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัจากการเติบโตของรายได้ดอกเบยีที

เพมิขนึมากกว่าต้นทุนทางการเงนิ อนัเป็นผลจากการเพมิขนึของปรมิาณสนิเชอืเช่าซอื และสญัญาเช่าการเงนิ 

7.1.2 รายไดที้มิใช้ดอกเบยี 

รายไดท้มีใิช่ดอกเบยีของธนาคารและบรษิทัยอ่ยในปี 2561 มจีาํนวน 12,201 ลา้นบาท ลดลง371 ล้านบาท หรอื

คดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 2.95 จากปีก่อนโดยมรีายละเอยีด ดงันี 

รายไดที้มิใช่ดอกเบยี(หน่วย: ล้านบาท) 2560 2561 
เปลียนแปลง 

เพิม / (ลด) ร้อยละ 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,897.00 6,627.00 730.00 12.38 

กาํไรสุทธจิากธุรกรรมเพอืคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 548.00 357.00 (191.00) (34.85) 

กาํไรสุทธจิากเงนิลงทุน 1,113.00 (85.00) (1,198.00) (107.64) 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตามวธิส่ีวนไดเ้สยี 200.00 299.00 99.00 49.50 

รายไดจ้ากการรบัประกนัภยัสุทธ ิ 2,928.00 2,937.00 9.00 0.31 

รายไดเ้งนิปันผล 464.00 411.00 (53.00) (11.42) 

รายไดอ้นืๆ 1,422.00 1,655.00 233.00 16.39 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน 6,675.00 5,574.00 (1,101.00) (16.49) 

รวมรายไดที้มิใช่ดอกเบีย 12,572.00 12,201.00 (371.00) (2.95) 

ทงันีการลดลงของรายไดท้มีใิช่ดอกเบยี มสีาเหตุหลกัจากการปรบัพอรต์เงนิลงทุนอย่างเหมาะสมต่อภาวะตลาด 

ซึงส่งผลให้ธนาคารและบรษิทัย่อย มกีําไรจากการขายเงนิลงทุนทลีดลง 1,198 ล้านบาทด้วยสาเหตุดงักล่าว ส่งผลให้
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สดัส่วนรายได้ทมีใิช่ดอกเบยีต่อรายได้จากการดําเนินงานสุทธใินปี 2561 อยู่ทรี้อยละ 28.22 ลดลงจากปีก่อนทรีอ้ยละ 

29.95 

ทงันีสําหรบัรายไดท้มีใิช่ดอกเบยี สําหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 มมีูลค่าเท่ากบั 6,002 ล้านบาท ลดลง 634 

ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 9.55 จากไตรมาสเดยีวกนัปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของรายไดค้่าธรรมเนียมจากนาย

ค่านายหน้าธุรกจิหลกัทรพัย ์และการลดลงของรายไดจ้ากการขายเงนิลงทุน 

7.1.3 ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืนๆ 

ในปี 2561 ธนาคารและบรษิัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ จํานวน 20,525 ล้านบาท เพมิขนึ 88 

ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.43 จากปีก่อน โดยมีรายละเอียดการเพิมขนึและลดลงของค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินงานแต่ละประเภท ดงันี 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืนๆ (หน่วย: ล้านบาท) 2560 2561 
เปลียนแปลง 

เพิม / (ลด) ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายเกยีวกบัพนักงาน 11,981.00 11,171.00 (810.00) (6.76) 

ค่าใชจ่้ายเกยีวกบัอาคาร สถานทแีละอุปกรณ์ 2,806.00 2,602.00 (204.00) (7.27) 

ค่าภาษอีากร 726.00 713.00 (13.00) (1.79) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 53.00 58.00 5.00 9.43 

ค่าใชจ่้ายอนื 4,871.00 5,981.00 1,110.00 22.79 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืนๆ 20,437.00 20,525.00 88.00 0.43 

จากการทคี่าใชจ่้ายจากการดําเนินงานอนืๆ ในปี 2561 เพมิขนึในสดัส่วนรอ้ยละ 0.43 ซงึน้อยกว่าการเพมิขนึ

ของรายไดด้อกเบยีสุทธ ิส่งผลใหอ้ตัราส่วนตน้ทุนจากการดําเนินงานต่อรายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธ ิ(Cost to Income 

Ratio) ในปี 2561 อยู่ทรีอ้ยละ 47.47ลดลงจากปีก่อนทรีอ้ยละ 48.68 

ทงันีสําหรบังวด 6 เดือนแรกปี 2562 TBANK มีค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ จํานวน 10,544 ล้านบาท 

ลดลง 214 ล้านบาท หรอืร้อยละ 2.07 จากการตงัค่าใช้จ่าย เพอืรองรบัการชดเชยกรณีพนักงานเกษียณ และเลกิจ้าง 

ส่งผลให้ อตัราส่วนต้นทุนจากการดําเนินงานต่อรายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธ ิ(Cost to Income Ratio) สําหรบังวด  

เดอืนแรกปี  อยู่ทรีอ้ยละ .  หากไม่รวมค่าใชจ้่ายดงักล่าว ค่าใชจ้่ายจากการดําเนินงานลดลงรอ้ยละ .  และ

อตัราส่วนต้นทุนจากการดําเนินงานต่อรายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธ ิ(Cost to Income Ratio) อยู่ทรีอ้ยละ .  ลดลง

จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนทรีอ้ยละ .  

7.1.4 หนีสูญ หนีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

ในปี 2561 ธนาคารและบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายหนีสูญและหนีสงสยัจะสูญจํานวน 4,741 ล้านบาท ลดลง 1,503 

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 24.07 เมอืเทยีบกบัปีก่อน และม ีCredit Cost อยู่ทรีอ้ยละ 0.57 ลดลงจากรอ้ยละ 0.79 

หนีสญูหนีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า หน่วย 
สาํหรบัปี เปลียนแปลง 

2560 2561 เพิม/ลด ร้อยละ 

หนีสญู หนีสงสยัจะสญูและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ลา้นบาท 4,741 6,244 (1,503) (24.07) 

Credit Cost รอ้ยละ 0.57 0.79 (0.22) (27.85) 
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สําหรบังวด  เดอืนแรก ปี  TBANK มคี่าใชจ้่ายหนีสูญ และหนีสงสยัจะสูญจาํนวน ,  ล้านบาท ลดลง 

 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ .  เมอืเทยีบกบังวดเดยีวกนัปีก่อน โดย Credit Cost อยู่ทรีอ้ยละ .  ลดลงจากรอ้ยละ 

.  ในงวดเดยีวกนัปีก่อน 

หนีสญูหนีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า หน่วย 
สาํหรบังวด เปลียนแปลง 

6M/2561 6M /2562 เพิม/ลด ร้อยละ 

หนีสญู หนีสงสยัจะสญูและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ลา้นบาท 2,831 1,953 (878.00) (31.01) 

Credit Cost รอ้ยละ 0.69 0.47 (0.22) (31.88) 

7.1.5 กาํไรสุทธิ 

ธนาคารและบรษิทัย่อยมกีําไรสุทธ ิสําหรบัปี 2559 2560 และปี 2561 เท่ากบั 12,838.62 ล้านบาท 14,369.13 

ล้านบาทและ 15,457.69 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นการเตบิโตรอ้ยละ 11.92 ในปี 2560 และร้อยละ 7.58 .ในปี 2561 

ทงันีการเตบิโตของกําไรสุทธขิองธนาคารและบรษิทัย่อย มกีารขยายตวัในทศิทางเดยีวกนักบัการเติบโตของรายไดจ้าก

การดําเนินงานของธนาคารและบรษิทัย่อย 

สาํหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 TBANK มกีําไรสุทธเิท่ากบั 7,241.61 ลา้นบาท ซงึลดลงจากกําไรสุทธขิองงวด 

6 เดอืนแรกปี 2561 ทเีท่ากบั 7,600.08 ล้านบาท คดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 4.71 ทงันีสาเหตุของการลดลงของกําไรสุทธิ

ของงวด 3 เดอืนแรกปี 2562 มทีมีาจากการเพมิขนึของภาษเีงนิได ้

7.2 ฐานะทางการเงิน 

7.2.1 สินทรพัย ์

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 สินทรัพย์รวมของธนาคารและบริษัทย่อยมีจํานวน 1,046,612 ล้านบาท เพมิขนึ 

37,055 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.67 จากสนิปี 2560 โดยมรีายละเอยีดสาํคญัของการเปลยีนแปลงสนิทรพัย ์ดงันี 

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 รายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงนิสุทธ ิมมีจีํานวน 97,568 ล้านบาท เพมิขนึจากสนิปีก่อนจาํนวน 2,917 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 

3.08 จากการบรหิารสภาพคล่อง 

 เงินลงทุนสุทธิ โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิรวมจํานวน 

161,078 ล้านบาท ลดลงจากสนิปีก่อนจาํนวน 6,290 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 3.76 ส่วนใหญ่เป็นการบรหิาร

อตัราผลตอบแทนอย่างเหมาะสม 

 เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารและบรษิัทย่อย มรีายการเงนิใหส้นิเชอื

แก่ลูกหนีจาํนวน 753,498 ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปีก่อนจาํนวน 41,823 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.88 จาก

การเตบิโตของสนิเชอืรายย่อยและสนิเชอื SME โดยเฉพาะเงนิใหส้นิเชอืเช่าซอืทปีรบัตวัเพมิขนึทรีอ้ยละ 

13.44 จากการพฒันากระบวนการทํางานและภาวะตลาดรถยนต์ทปีรบัตวัดขีนึ โดยธนาคารยงัคงรกัษา

ความเป็นผูนํ้าในตลาดสนิเชอืรถยนตใ์หม่ โดยสดัส่วนเงนิใหส้นิเชอืรายย่อยต่อสนิเชอืธุรกจิขนาดใหญ่และ

สนิเชอืวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ทรีอ้ยละ 74 ต่อ 26 

ทงันี ณ วนัท ี30 มถิุนายน 2562 สนิทรพัย์รวมของ TBANK มมีูลค่าเท่ากบั 1,060,345.55 ล้านบาท เพมิขนึ 

13,734 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.31 จากสนิปี 2561 โดยมสีาเหตุจากการเพมิขนึของเงนิลงทุนสุทธ ิและเงนิใหส้นิเชอื 
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7.2.2 หนีสิน 

หนีสินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มีจํานวน 902,406 ล้านบาท เพมิขนึ 

29,057 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.33 จากสนิปี 2560 โดยมรีายการสาํคญัดงันี 

 เงินรบัฝาก มจีาํนวน 752,160 ล้านบาท เพมิขนึ 35,882 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 5.01 จากสนิปีก่อน โดย

ส่วนใหญ่มาจากเงนิฝากประเภทออมทรพัย์ทเีพมิขนึ ส่งผลให้สดัส่วนเงนิรบัฝากประเภทกระแสรายวนั

และเงนิรบัฝากประเภทออมทรพัย์ (CASA) ต่อเงนิรบัฝากเท่ากบัร้อยละ 48.52 เพมิขนึจากสนิปีก่อนทรีอ้ย

ละ 42.93 

 ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม มีจํานวน 43,079 ล้านบาท เพมิขนึ 3,771 ล้านบาท หรอืร้อยละ 9.59 

จากการเสนอขายตราสารหนีของบรษิทัย่อย 

ทงันีหนีสนิรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วนัท ี30 มถิุนายน 2562 มีจํานวน 908,737 ล้านบาท เพมิขนึ 

6,331 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.70 จากสนิปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัของการเพมิขนึ จากการออกหนุ้กู ้Private Placement 

จาํนวน ,  ลา้นบาท และการไถ่ถอนตราสารดอ้ยสทิธ ิเพอืนับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี  จาํนวน ,  ลา้นบาท 

7.2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของเจา้ของรวม ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มจีาํนวน 144,206 ลา้นบาท เพมิขนึ 7,998 ล้านบาท หรอืรอ้ย

ละ 5.87 จากสนิปี 2560 โดยแบ่งเป็น 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่จํานวน 141,699 ล้านบาท เพมิขนึ 7,409 ล้านบาท หรอืร้อยละ 5.52 

ส่วนใหญ่มาจากการเพมิขนึของกําไรจากการดําเนินงานของธนาคารและบรษิัทย่อยในปี 2561 จํานวน 

14,703 ล้านบาท ส่วนเกนิทุนจากการเปลยีนแปลงมลูค่าเงนิลงทนุทลีดลงจาํนวน 1,063 ลา้นบาท และการ

จ่ายปันผลจาํนวน 6,247 ลา้นบาท 

 ส่วนได้เสียทีไมม่ีอาํนาจควบคมุจาํนวน 2,507 ลา้นบาท เพมิขนึ 589 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 30.71 เกดิ

จากผลการดาํเนินงานของบรษิทัย่อย 

ทงันีส่วนของเจา้ของรวม ณ วนัท ี30 มถิุนายน 2562 มจีาํนวน 151,609 ลา้นบาท เพมิขนึ 7,403 ล้านบาท หรอื

รอ้ยละ 5.13 จากสนิปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพมิขนึของกําไรสะสม จากกําไรจากการดําเนินงานของTBANK 

ในงวด 6 เดอืนแรกปี 2562 

8. ภาวะอตุสาหกรรม 

อา้งองิเอกสารแนบ 2: สรุปขอ้มลูของบรษิทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ขอ้ 8 
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เอกสารแนบ 4 : สรปุข้อมูลของบริษทั ธนชาต โบรกเกอร ์จาํกดั 

 

1. ข้อมูลเบืองต้น 

ชอืบรษิทั : บรษิทั ธนชาต โบรกเกอร ์จาํกดั 

วนัจดทะเบยีนจดัตงับรษิทั : 21 สงิหาคม 2540 

เลขททีะเบยีนนิตบิุคคล : 0105540075314 

ทตีงับรษิทั 

 

: 999/3, 999/4 อาคารเดอะไนน์ ถนนพระรามเกา◌้ แขวงพฒันาการ 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

ทุนจดทะเบยีน : 100,000,000 บาท (ณ 19 มถิุนายน 2562) แบง่ออกเป็น  

หุ้นสามญั 100,000,000 หุ้น มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

ทุนทอีอกและเรยีกชําระแลว้ : 100,000,000 บาท (ณ 19 มถิุนายน 2562) แบง่ออกเป็น  

หุ้นสามญั 100,000,000 หุ้น มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

ประเภทธุรกจิ : ประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการจดัการลงทุน  

 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 ประกอบธุรกจิจดัการกองทุนรวม ธุรกจิจดัการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสํารองเลยีงชพี และธุรกจิทปีรกึษาการ

ลงทุน ซงึถอืว่าเป็นบรษิทัทใีหบ้รกิารคาแนะนําไดอ้ย่างครบวงจร 

 

3. รายชอืคณะกรรมการบริษทัฯ (ณ 19 มิถนุายน 2562) 

ลาํดบั รายชอืกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายเอกสทิธ ิศกัดธินาคร กรรมการ 

2. นายบญัชา ชรีะสาร กรรมการ 

3. นางสาวเตม็เดอืน เกสะวฒันะ กรรมการ 

4. นางสาวสุใจ ศภุปิตพิร กรรมการ 

5. นางวรรณฤด ีพติรปรชีา กรรมการ 
           ทมีา: หนังสอืรบัรอง บรษิทั ธนชาต โบรกเกอร ์จํากดั 

 

4. รายชอืผู้ถือหุ้น 10 ลาํดบัแรก (ณ 10 พฤษภาคม 2562)  

ลาํดบั รายชอืผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บรษิทั ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 9,999,000 99.99 

2. นางสาว นงคล์กัษณ์ เตชะมหาลาภ 800 0.00 

3. นางสาว วารุณี นามเสาร ์ 100 0.00 

4. นางสาว อลงกต เปรมกมลเนตร 100 0.00 

รวม 10,000,000 100.00 

 ทมีา: บอจ.5 ของบรษิทั ธนชาต โบรกเกอร์ จํากดั 

 

5. สรปุงบการเงิน และการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

5.1 งบการเงิน 
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5.1.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

หน่วย: บาท 

งบการเงิน ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2560 

(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

สินทรพัยห์มุนเวียน    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด          210,448,134           226,441,188           220,466,789  

ลูกหนีค่าเบยีประกนัภยัและลูกหนีอนื - 

สุทธ ิ 62,314,348            68,169,633             70,652,996  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 191,144  301,148  350,685  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน          272,953,626           294,911,969           291,470,470  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน    

อุปกรณ์ - สุทธ ิ 18,032,549             20,423,207             15,066,078  

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิ 20,427,800             25,163,640             25,038,523  

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับนัช ี 3,456,388  4,596,631  5,323,646  

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอนื - เงนิมดัจํา 2,347,601  3,012,342  2,813,461  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 44,264,338             53,195,820             48,241,708  

รวมสินทรพัย ์          317,217,964           348,107,789           339,712,178  

หนีสินหมนุเวียน    

เจา้หนีค่าเบยีประกนัภยั 84,418,019           108,547,875           127,764,174  

เจา้หนีอนื 44,557,988             53,709,581             44,124,720  

หนสีนิตามสญัญาเช่าการเงนิส่วนทถีงึ

กําหนดชําระภายในหนึงปี 

104,070   -  - 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 5,030,119  1,813,660  582,140  

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 5,240,006  6,908,034  6,474,538  

รวมหนีสินหมนุเวียน          139,350,202           170,979,150           178,945,572  

หนีสินไมห่มุนเวียน    

หนสีนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธจิาก

ส่วนทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 

-   -   - 

ประมาณการหนีสนิ - สาํรอง

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

12,340,807             18,017,894             22,286,115  

รวมหนีสินไมห่มุนเวียน 12,340,807             18,017,894             22,286,115  

รวมหนีสิน          151,691,009           188,997,044           201,231,687  

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรอืนหุน้     

ทุนจดทะเบยีน - หุน้สามญั 10,000,000 

หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท           100,000,000           100,000,000           100,000,000  

ทุนทอีอกและชําระแลว้ - หุน้สามญั 

10,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท           100,000,000           100,000,000           100,000,000  

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 10,000,000             10,000,000             10,000,000  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 55,526,955             49,110,745             28,480,491  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น          165,526,955           159,110,745           138,480,491  

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น          317,217,964           348,107,789           339,712,178  

 

5.1.2 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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หน่วย: บาท 

งบการเงิน ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2560 

(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

รายได้    

รายไดค้่านายหน้าประกนัภยั          357,703,395           357,590,833           376,521,222  

รายไดค้่าทปีรกึษา 47,062,003             55,246,154             53,487,096  

ดอกเบยีรบั 2,215,659  1,862,739  1,935,549  

รายไดอ้นื 16,580,233             29,647,936             36,273,376  

รวมรายได้          423,561,290           444,347,662           468,217,243  

ค่าใช้จ่าย    

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 85,301,919             89,386,049           105,132,696  

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 21,512,153           251,679,322           263,926,234  

หนสีญูและหนีสงสยัจะสญู  -   -  1,588,928  

รวมค่าใช้จ่าย          300,434,072           341,065,371           370,647,858  

กําไรก่อนภาษีเงนิได ้          123,127,218           103,282,291             97,569,385  

ภาษเีงนิได ้  (22,455,206)  (19,698,501)  (18,199,639) 

กาํไร(ขาดทุน) สาํหรบัปี           100,672,012             83,583,790             79,369,746  
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เอกสารแนบ 5 : สรปุข้อมูลของบริษทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั  

 

1. ข้อมูลเบืองต้น 

ชอืบรษิทั : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จาํกดั  

วนัจดทะเบยีนจดัตงับรษิทั : 19 มนีาคม 2535 

เลขททีะเบยีนนิตบิุคคล : 0105535049696 

ทตีงับรษิทั 

 

: 231 อาคารเอม็ บ ีเค ไลฟ์ ชนั 5-7 ถนนราชดาํร ิแขวงลุมพนิี เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

ทุนจดทะเบยีน : 100,000,000 บาท (ณ 2 กรกฎาคม 2562) แบ่งออกเป็น  

หุ้นสามญั 100,000,000 หุ้น มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

ทุนทอีอกและเรยีกชําระแลว้ : 100,000,000 บาท (ณ 2 กรกฎาคม 2562) แบ่งออกเป็น  

หุ้นสามญั 100,000,000 หุ้น มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

ประเภทธุรกจิ : ประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการจดัการลงทุน  

 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 ประกอบธุรกจิจดัการกองทุนรวม ธุรกจิจดัการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสํารองเลยีงชพี และธุรกจิทปีรกึษาการ

ลงทุน ซงึถอืว่าเป็นบรษิทัทใีหบ้รกิารคาแนะนําไดอ้ย่างครบวงจร 

 

3. รายชอืคณะกรรมการบริษทัฯ (ณ 27 มีนาคม 2562) 

ลาํดบั รายชอืกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายสมเจตน์ หมู่ศริเิลศิ กรรมการ 

2. นางพเิชฐ ธรรมวภิาค กรรมการ 

3. นายอมรฤทธ ิจนัทรป์ระสทิธ ิ กรรมการ 

4. นายบุญชยั เกยีรตธินาวทิย ์ กรรมการ 

5. นางปิยะพงศ ์อาจมงักร กรรมการ 

6. นายเกรยีงไกร ภูรวิทิยว์ฒันา กรรมการ 

7. นายพอล อลนั ดวิลูฟ์ กรรมการ 

8. นาย ทรงวฒุ ิเชาวลติ กรรมการ 
           ทมีา: หนังสอืรบัรอง บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จํากดั  

 

4. รายชอืผู้ถือหุ้น 10 ลาํดบัแรก (ณ 27 มีนาคม 2562)  

ลาํดบั รายชอืผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บรษิทั ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 7,499,993 74.99 

2. ธนาคารออมสนิ 2,500,000 0.00 

3. นายชูเกยีรต ิสถติสกุล 1 0.00 

4. นายโชตชิว่ง ธรีขจรโชต ิ 1 0.00 

5. นางบุญชยั เกยีรตธินาวทิย ์ 1 0.00 

6. นาวรนิทร ขาวละออถ์ 1 0.00 
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ลาํดบั รายชอืผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

7. นางสาววภิาสริ ิเกษมศุข  1 0.00 

8. นายวศิษิฐ ์ชนืรตันกุล 1 0.00 

9. นายสมบตั ิลาภพเิชฐ 1 0.00 

รวม 10,000,000 100.00 

 ทมีา: บอจ.5 บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จํากดั 

 

5. สรปุงบการเงิน และการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

5.1 งบการเงิน 

5.1.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

หน่วย: บาท 

งบการเงิน ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2560 

(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

สินทรพัยห์มุนเวียน    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  41,124,792   86,042,111   27,890,820  

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารคา้งรบั

จากธุรกจิจดัการลงทุน 

 95,339,981   144,909,298   161,048,063  

เงนิลงทุน  281,054,813   260,991,817   409,244,774  

ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  4,881,899   7,096,448   8,855,727  

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  9,231,206   9,968,122   12,397,738  

สนิทรพัยภ์าษทเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  6,578,556   7,220,081   7,818,610  

สนิทรพัยอ์นื  19,227,227   26,567,362   31,476,878  

รวมสนิทรพัย ์  457,438,474   542,795,239   658,732,610  

หนีสินหมนุเวียน    

ค่าธรรมเนียมและบรกิารคา้งจ่ายจาก

ธุรกจิจดัการลงทุน 

 31,964,931   52,942,974   50,012,143  

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย  29,243,941   36,116,502   52,997,487  

ประมาณการหนีสนิ  25,337,029   29,900,927   33,887,071  

หนสีนิอนื  82,854,248   95,175,029   98,326,712  

รวมหนีสิน  169,400,149   214,135,432   235,223,413  

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนทอีอกและชําระแลว้    

หุน้สามญั 100,000,000  100,000,000  100,000,000  

กําไรสะสม    

จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 

                 

10,000,000  

               

10,000,000  

             

10,000,000  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 178,038,325  218,659,807  313,509,197  

รวมส่วนของเจ้าของ 288,038,325  328,659,807  423,509,197  

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 457,438,474  542,795,239  658,732,610  
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5.1.2 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

หน่วย: บาท 

งบการเงิน ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2560 

(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

รายได้    

รายไดค้่าธรรมเนียม  1,058,343,232   1,333,405,938   1,859,344,674  

กําไรและผลตอบแทนจากเครอืงมอืทาง

การเงนิ 

 7,016,442   5,534,192   5,602,742  

รายไดอ้นื  4,734,223   3,077,422   3,318,676  

รวมรายได้  1,070,093,897   1,342,017,552   1,868,266,092  

ค่าใช้จ่าย    

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน  174,251,913   186,417,492   182,127,236  

ค่าธรรมเนียมและบรกิารจ่าย  327,502,481   485,683,969   695,614,672  

ค่าใชจ่้ายอนื  12,396,704   137,143,129   17,292,293  

รวมค่าใช้จ่าย  625,720,098   809,244,590   1,049,834,201  

กําไรก่อนภาษีเงนิได ้ 444,373,799  532,772,962  818,431,861  

ภาษเีงนิได ้  (88,898,731)  (107,143,994)  (63,854,952) 

กาํไรสาํหรบัปี 355,475,068) 425,628,968  654,676,939  

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน: 

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

344,205   (2,590,357)  (159,436) 

ภาษเีงนิทเีกยีวขอ้ง  (68,841) 501,871  31,887  

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรยั

ปี(ขาดทุน) 

275,364   (2,007,486)  (127,549) 

กาํไรขาดทุนเสด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 355,750,432  423,621,482  65,444,939  
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เอกสารแนบ 6 : สรปุขอ้มูลของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

1. ข้อมูลเบืองต้น 

ชือบริษทั : ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร” หรอื “บรษิทัฯ”) 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ : ดําเนินธุรกจิธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแก่ลูกคา้ 3 กลุ่มหลกั คอื กลุ่มลูกคา้ธุรกจิ

ขนาดใหญ่ ลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย โดยมกีลุ่ม ไอเอ็นจ ีสถาบนัการเงนิ

ของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับ

กระทรวงการคลงั 

เลขทะเบยีนนิติบุคคล : 0107537000017 

ทีตงับริษทั : 3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม. 10900 

ทุนจดทะเบียน : 41,903,301,555.05 บาทแบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 43,851,893,110 หุน้ 

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.95บาท (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561) 

ทุนทีออกและชาํระแล้ว : 41,659,298,454.50 บาทแบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 43,851,893,110หุน้  

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.95บาท (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561) 

2. ประวติัความเป็นมา 

ธนาคารทหารไทย ก่อตังขนึเมือวนัท ี5 พฤศจิกายน 2500 โดยมีจอมพลสฤษดิ ธนะรชัต์ ดํารงตําแหน่ง

ประธานกรรมการ และมทีุนจดทะเบยีนเรมิแรกจํานวน 10 ล้านบาท โดยผูถ้ือหุ้นส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการทหารทงัใน

และนอกประจาํการ 

ในปี 2525 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

พระราชทานตราตงัให ้ธนาคารทหารไทย จาํกดัและไดม้กีารเพมิทุนครงัแรกจากจาํนวน 10 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 100 

ลา้นบาท และไดเ้ขา้จดทะเบยีนเป็น บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมอืวนัท ี23 ธนัวาคม 2526 

และจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั เมอืวนัท ี3 มกราคม 2537 

ในเดอืนกนัยายน ปี 2547 ธนาคารทหารไทยได้รวมกจิการกบัธนาคาร ดบีีเอส ไทยทุน และบรรษัทเงนิทุน

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึงการรวมกิจการดงักล่าวส่งผลให้ธนาคารมีบริษัทประกันฯ และบริษัทหลกัทรพัย์

จดัการกองทุนอยู่ในเครอื ทาํใหส้ามารถดาํเนินธุรกจิ ไดอ้ย่างครบวงจร 

ในเดอืนธนัวาคม ปี 2550 ธนาคารประสบความสาํเรจ็ในการเพมิทุนจํานวน 37,622 ลา้นบาท โดยกลุ่มไอเอน็

จ ีซึงเป็นสถาบนัการเงนิจากประเทศเนเธอร์แลนด์เขา้มาเป็นพนัธมติรรายใหม่ ทําให้ธนาคารมฐีานะทางการเงนิที

แขง็แกร่งมากยงิขนึ ปัจจุบนัธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารอนัดบัท ี7 ในสนิทรพัย์รวม เงนิรบัฝาก และสนิเชอื โดย ณ 

วนัท ี31 มนีาคม 2561 (งบการเงนิรวม) ธนาคารมสีนิทรพัย์รวม 891,713 ลา้นบาท เงนิรบัฝาก 661,287 ล้านบาท และ

สนิเชอื 687,274 ลา้นบาท 

3. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

ธนาคารนําเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทหีลากหลาย ไมว่่าจะเป็นผลติภณัฑ์และบรกิารดา้นเงนิฝาก สนิเชอื 

การลงทุน ประกนัชวีติและทรพัย์สนิ อย่างไรกด็ ีเนืองจากลูกคา้ในแต่ละกลุ่มมคีวามตอ้งการทางการเงนิทแีตกต่างกนั

ธนาคารจงึไดแ้บ่งกลุม่ลูกคา้ออกเป็น กลุ่มลูกคา้ธุรกจิและกลุ่มลูกคา้บุคคล เพอืทจีะไดนํ้าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารให้
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ตรงตามความต้องการมากทสุีด ดงันีกลุ่มลูกคา้ธุรกจิขนาดใหญก่ลุ่มลูกคา้ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่ม

ลูกคา้รายย่อย 

4. รายชอืคณะกรรมการ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการธนาคารประกอบดว้ยกรรมการจํานวน 12 คน โดยเป็นกรรมการที

ไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารจาํนวน 7 คนกรรมการอสิระจาํนวน 4 คน และกรรมการทเีป็นผูบ้รหิารจาํนวน 1 คน ดงันี 

ลาํดบั ชือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นาย ประสงค ์พนูธเนศ ประธานกรรมการ 

2. นาย ฟิลลปิจ.ี เจ. อ.ี โอ. ดามสั ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการ 

3. นาย ปิต ิตณัฑเกษม ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร / กรรมการ 

4. พลเอก ณฐัพล นาคพาณชิย์ กรรมการ 

5. นาง แคทเธอรนี เป็ก เชง็ โล กรรมการ 

6. นาย จมุพล รมิสาคร กรรมการ 

7. นาย วอน นิเจล รกิเตอร ์ กรรมการ 

8. นาย หยกพร ตนัตเิศวตรตัน์ กรรมการ 

9. นาย สงิหะ นิกรพนัธุ ์ กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

10. นาย ศริพิงษ์ สมบตัศิริ ิ กรรมการอสิระ 

11. นาย ครสิโตเฟอร์ จอหน์ คงิ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

12. นาย ไพรสณัฑ์ วงศ์สมทิธ ิ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

ทีมา: www.set.or.th 

5. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

รายชอืผูถ้อืหุน้ของธนาคารสงูสุด 10 อนัดบัแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ครงัล่าสุด เมอืวนัท ี24

เมษายน 2562 มรีายละเอียดดงันี 

ลาํดบั รายชือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นสามญั (หุ้น) ร้อยละ 

1. กระทรวงการคลงั 11,364,282,005 25.92 

2. ING Bank N.V. 10,970,893,359 25.02 

3. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร์ จาํกดั 4,440,084,852 10.13 

4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 749,436,044 1.71 

5. นาง สมพร จงึรุ่งเรอืงกจิ 618,000,000 1.41 

6. กองทพับก 546,487,860 1.25 

7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 542,441,700 1.24 

8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 476,900,500 1.09 

9. STATE STREET EUROPE LIMITED 383,501,644 0.87 

10. กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 233,765,400 0.53 

ทมีา: www.set.or.th 
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6. งบการเงิน 

6.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปี สินสุดวนัที 
งบการเงินรวมสาํหรบังวด 

หกเดอืน สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ก่อนการสอบทาน)* 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์         

เงนิสด 16,530.91 2.07 17,871.74 2.12 15,234.24 1.71 10,840.25 1.20 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 113,857.83 14.28 112,534.39 13.34 113,522.39 12.73 114,358.85 12.71 

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 10,460.37 1.31 8,673.72 1.03 7,916.45 0.89 10,181.24 1.13 

เงนิลงทุนสุทธ ิ 62,985.27 7.90 61,305.16 7.26 73,476.65 8.24 84,264.09 9.36 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มสุทธ ิ - - - - 4,577.26 0.51 4,712.49 0.52 

เงนิใหส้นิเชอืแก่ลูกหนี  593,509.98 74.44 643,424.65 76.25 685,793.19 76.91 679,850.20 75.56 

ดอกเบยีคา้งรบั  914.97 0.11 969.07 0.11 1,308.44 0.15 1,293.10 0.14 

รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบยี

ค้างรบั  
594,424.95 74.55 644,393.72 76.36 687,101.63 77.05 681,143.31 75.70 

หกั รายไดร้อตดับญัช ี (68.64) (0.01) (51.60) (0.01) (86.23) (0.01) (74.76) (0.01) 

หกั ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู  (24,910.91) (3.12) (24,638.71) (2.92) (31,975.86) (3.59) (29,026.18) (3.23) 

หกั ค่าเผอืการปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหน ี (177.35) (0.02) (330.47) (0.04) (999.48) (0.11) (1,044.59) (0.12) 

รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบยีค้างรบั

สุทธิ  
569,268.06 71.40 619,372.93 73.40 654,040.05 73.35 650,997.77 72.35 

ทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 1,506.05 0.19 2,213.60 0.26 2,613.77 0.29 2,778.69 0.31 

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธ ิ 12,383.37 1.55 12,070.72 1.43 11,876.26 1.33 12,962.14 1.44 

ค่าความนิยมและสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอนืสุทธ ิ 1,704.05 0.21 2,131.81 0.25 2,592.36 0.29 2,645.71 0.29 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 774.85 0.10 682.97 0.08 400.88 0.04 706.48 0.08 

ลูกหนีอนืสุทธ ิ 2,261.63 0.28 1,689.91 0.20 1,251.20 0.14 1,489.16 0.17 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปี สินสุดวนัที 
งบการเงินรวมสาํหรบังวด 

หกเดอืน สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ก่อนการสอบทาน)* 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยอ์นืสุทธ ิ 5,583.81 0.70 5,324.83 0.63 4,211.81 0.47 3,862.76 0.43 

รวมสินทรพัย ์ 797,316.19 100.00 843,871.77 100.00 891,713.31 100.00 899,799.64 100.00 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนีสิน         

เงนิรบัฝาก  598,948.20 75.12 611,429.82 72.46 649,568.44 72.84 648,824.42 72.11 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  45,417.48 5.70 60,349.10 7.15 64,266.59 7.21 49,402.68 5.49 

หนสีนิจ่ายคนืเมอืทวงถาม  4,032.19 0.51 3,664.92 0.43 3,504.74 0.39 4,508.86 0.50 

หนสีนิทางการเงนิทกํีาหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่า

ยุตธิรรม  
361.63 0.05 385.70 0.05 396.56 0.04 407.27 0.05 

หนสีนิตราสารอนุพนัธ ์ 10,728.16 1.35 8,558.76 1.01 7,327.95 0.82 9,981.17 1.11 

ตราสารหนทีอีอกและเงนิกูย้มืสุทธ ิ 39,874.31 5.00 33,351.58 3.95 35,124.01 3.94 55,381.45 6.15 

ประมาณการหนสีนิจากการโอนสนิทรพัย์ดอ้ย

คุณภาพ  
1,656.71 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ประมาณการหนสีนิผลประโยชน์ของพนักงาน  1,453.10 0.18 1,301.44 0.15 1,220.76 0.14 1,512.37 0.17 

ประมาณการหนสีนิอนื  701.09 0.09 544.22 0.06 630.22 0.07 609.33 0.07 

รายไดร้อตดับญัช ี 217.98 0.03 18,907.91 2.24 17,593.62 1.97 17,038.88 1.89 

หนสีนิอนื  10,077.55 1.26 15,522.77 1.84 13,301.51 1.49 11,695.62 1.30 

รวมหนีสิน 713,468.38 89.48 754,016.22 89.35 792,934.40 88.92 799,362.05 88.84 

          

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนจดทะเบยีน 41,903.30 5.26 41,903.30 4.97 41,903.30 4.70 41,903.30 4.66 

ทุนทอีอกและชําระแลว้ 41,617.00 5.22 41,647.87 4.94 41,659.30 4.67 41,659.30 4.63 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปี สินสุดวนัที 
งบการเงินรวมสาํหรบังวด 

หกเดอืน สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ก่อนการสอบทาน)* 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 325.41 0.04 378.93 0.04 403.60 0.05 403.60 0.04 

องค์ประกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 5,277.87 0.66 5,097.30 0.60 4,810.56 0.54 5,938.48 0.66 

กําไรสะสม         

จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 2,120.00 0.27 2,550.00 0.30 3,000.00 0.34 3,000.00 0.33 

ยงัไม่จดัสรร 34,382.50 4.31 40,181.45 4.76 48,905.46 5.48 49,436.21 5.49 

รวมส่วนของธนาคาร  83,722.77 10.50 89,855.55 10.65 98,778.91 11.08 100,437.59 11.16 

ส่วนได้เสยีทไีมม่อํีานาจควบคุม  125.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 83,847.81 10.52 89,855.55 10.65 98,778.91 11.08 100,437.59 11.16 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 797,316.19 100.00 843,871.77 100.00 891,713.31 100.00 899,799.64 100.00 

หมายเหต:ุ *ขอ้มูลงบการเงนิของ TMB ณ วนัท ี30 มถุินายน 2562 เป็นขอ้มูลงบการเงนิก่อนการสอบทาน โดยผูส้อบบญัช ี
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6.2 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบแสดงกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปี งบการเงินรวมสาํหรบังวดหกเดือน 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2561 30 มิถนุายน 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (กอ่นการสอบทาน)* 

ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รายไดด้อกเบยี  35,631.31 73.83 34,713.28 68.92 35,128.36 56.57 17,244.91 67.77 18,288.27 74.37 

ค่าใชจ่้ายดอกเบยี  10,870.43 22.52 9,979.43 19.81 10,631.61 17.12 5,115.32 20.10 5,707.81 23.21 

รายได้ดอกเบยีสุทธิ 24,760.88 51.30 24,733.85 49.11 24,496.75 39.45 12,129.59 47.67 12,580.46 51.16 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร  10,167.92 21.07 13,532.89 26.87 12,763.66 20.55 6,955.54 27.33 5,104.06 20.76 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร  2,171.03 4.50 2,947.21 5.85 3,426.06 5.52 1,754.70 6.90 1,473.35 5.99 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 7,996.89 16.57 10,585.68 21.02 9,337.59 15.04 5,200.84 20.44 3,630.71 14.77 

กําไรสุทธจิากธุรกรรมเพอืคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ - - 1,146.76 2.28 1,528.79 2.46 806.73 3.17 670.45 2.73 

ขาดทุนสุทธจิากหนสีนิทางการเงนิทกีําหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม  1,691.41 3.50 (24.06) (0.05) (10.86) (0.02) (2.92) (0.01) (11.57) (0.05) 

กําไรสุทธจิากเงนิลงทุน  (12.52) (0.03) 64.32 0.13 11,963.44 19.26 105.90 0.42 99.80 0.41 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนไดเ้สยี  200.89 0.42 - - 63.94 0.10 - - 135.23 0.55 

รายไดจ้ากการดําเนินงานอนืๆ  585.10 1.21 932.10 1.85 662.58 1.07 336.24 1.32 303.68 1.23 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน  35,222.65 72.98 37,438.64 74.33 48,042.23 77.36 18,576.37 73.00 17,408.75 70.80 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน ๆ            

ค่าใชจ่้ายเกยีวกบัพนักงาน  8,117.59 16.82 8,511.08 16.90 8,198.29 13.20 4,134.38 16.25 4,456.51 18.12 

ค่าตอบแทนกรรมการ  41.45 0.09 45.11 0.09 44.42 0.07 28.60 0.11 31.33 0.13 

ค่าใชจ่้ายเกยีวกบัทดีนิ อาคารและอุปกรณ์  3,149.91 6.53 3,384.03 6.72 3,430.87 5.52 1,699.08 6.68 1,609.04 6.54 

ค่าภาษอีากร  1,272.56 2.64 1,249.91 2.48 1,263.58 2.03 618.88 2.43 646.12 2.63 

อนืๆ  4,007.38 8.30 4,602.29 9.14 4,537.51 7.31 2,077.94 8.17 2,204.83 8.97 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน ๆ  16,588.88 34.37 17,792.42 35.33 17,474.66 28.14 8,558.88 33.63 8,947.83 36.39 

หนสีูญ หนสีงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 8,649.50 17.92 8,914.70 17.70 16,100.38 25.93 4,684.84 18.41 4,329.31 17.61 

กาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นภาษีเงินได ้ 9,984.27 20.69 10,731.53 21.31 14,467.19 23.30 5,332.64 20.96 4,131.62 16.80 

ภาษเีงนิได ้ 1,739.86 3.60 2,003.85 3.98 2,865.96 4.62 1,026.65 4.03 635.46 2.58 

กาํไรสุทธิสาํหรบัปี 8,244.41 17.08 8,727.68 17.33 11,601.24 18.68 4,306.00 16.92 3,496.16 14.22 
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งบแสดงกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปี งบการเงินรวมสาํหรบังวดหกเดือน 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2561 30 มิถนุายน 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (กอ่นการสอบทาน)* 

ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน           

รายการทตีอ้งจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนใน

ภายหลงั 
          

กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผอืขาย (172.87) (0.36) 102.94 0.20 (79.98) (0.13) (133.52) (0.52) 142.53 0.58 

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงนิจากการดําเนินงานในต่างประเทศ (0.02) (0.00) (50.52) (0.10) (10.13) (0.02) - - (31.07) (0.13) 

ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัรายการทตีอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 
34.58 0.07 (10.49) (0.02) 18.02 0.03 26.70 0.10 (22.29) (0.09) 

รายการทตีอ้งไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนใน

ภายหลงั 
          

การเปลยีนแปลงในส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์ 2,079.34 4.31 (39.86) (0.08) (48.53) (0.08) (9.61) (0.04) 1,356.68 5.52 

กําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสําหรบั

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
89.07 0.18 192.77 0.38 79.14 0.13 101.87 0.40 71.96 0.29 

ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัรายการทตีอ้งไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 
(433.68) (0.90) (30.58) (0.06) (6.12) (0.01) (18.45) (0.07) (285.73) (1.16) 

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืสาํหรบัปี -สทุธิจากภาษีเงินได้ 1,596.42 3.31 164.27 0.33 (47.60) (0.08) (33.01) (0.13) 1,232.08 5.01 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 9,840.82 20.39 8,891.96 17.65 11,553.64 18.60 4,272.99 16.79 4,728.24 19.23 

           

การแบ่งปันกาํไร           

ส่วนทเีป็นของธนาคาร 8,226.26 17.04 8,686.66 17.25 11,601.24 18.68 4,306.00 16.92 3,496.16 14.22 

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 18.15 0.04 41.03 0.08 - - - - - - 

กาํไรสาํหรบัปี 8,244.41 17.08 8,727.68 17.33 11,601.24 18.68 4,306.00 16.92 3,496.16 14.22 

           

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม           
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งบแสดงกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปี งบการเงินรวมสาํหรบังวดหกเดือน 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2561 30 มิถนุายน 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (กอ่นการสอบทาน)* 

ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

ส่วนทเีป็นของธนาคาร 9,822.91 20.35 8,850.64 17.57 11,553.64 18.60 16.79 4,728.24 19.23 16.79 

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 17.91 0.04 41.32 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 9,840.82 20.39 8,891.96 17.65 11,553.64 18.60 4,272.99 16.79 4,728.24 19.23 

            

กาํไรต่อหุ้น           

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 0.19   0.20   0.26   0.10  0.08  

กําไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.19   0.20   0.26   0.10  0.08  

หมายเหต:ุ *ขอ้มลูงบการเงนิของ TMB ณ วนัท ี30 มถุินายน 2562 เป็นขอ้มลูงบการเงนิก่อนการสอบทาน โดยผูส้อบบญัช ี

  



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

เอกสารแนบ 6 - หน้า 9 

6.2 งบกระแสเงินสด 

งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมสาํหรบังวด 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน     

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 9,984.27 10,731.53 14,467.19 1,939.71 

รายการปรบักระทบกาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นภาษีเงินได้เป็น     

   เงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน     

ค่าเสอืมราคาและรายการตดับญัช ี 1,253.69 1,339.98 1,425.42 381.54 

หนสีูญ หนสีงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 8,649.50 8,914.70 16,100.38 1,838.97 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทดีนิ อาคารและอุปกรณ์  (55.23) 22.83 9.57 3.57 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรพัยส์นิรอการขายและสนิทรพัยอ์นื  (12.24) 286.66 124.51 22.12 

สาํรองประมาณการหนสีนิผลประโยชน์ของพนักงานและประมาณการหนีสนิอนื  0.00 18.87 156.57 416.81 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุน (กลบัรายการ) 364.02 (21.78) 1.26 0.00 

ขาดทุน (กําไร) จากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนเพอืคา้ 5.15 (0.34) 1.57 2.87 

ขาดทุนจากการจําหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (4.79) 8.74 0.00 0.00 

กําไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 0.00 (42.92) (17.24) (1.57) 

กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน (37.23) (42.54) (113.11) (3.66) 

กําไรทเีกดิจากการสญูเสยีการควบคุมในบรษิทัย่อย (206.04) 0.00 (11,851.60) 0.00 

ขาดทุนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิจากการปรบัมลูค่าหนีสนิทางการเงนิ         

  ทกํีาหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 12.77 24.06 10.86 5.77 

กําไรทยีงัไม่เกดิขนีจากอตัราแลกเปลยีนจากตราสารอนุพนัธ ์ 310.47 (382.74) (471.32) (251.78) 

กําไรทยีงัไม่เกดิขนีจากอตัราแลกเปลยีนจากหุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืระยะยาว 0.00 (1,027.50) (74.11) (290.15) 

ค่าใชจ่้ายโครงการจ่ายโบนัสในรปูแบบของหุน้สามญัใหแ้ก่พนักงาน 37.47 15.40 0.71 0.00 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนไดเ้สยี 0.00 0.00 (63.94) (60.02) 

รายไดด้อกเบยีสุทธ ิ (24,760.88) (24,733.85) (24,496.75) (6,236.49) 

รายไดเ้งนิปันผล (61.96) (32.15) (18.56) (0.02) 
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งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมสาํหรบังวด 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดรบัดอกเบยี 34,470.47 33,783.02 33,593.35 8,665.21 

เงนิสดจ่ายดอกเบยี (9,675.34) (8,625.76) (9,338.93) (1,851.56) 

เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได ้ (1,466.04) (2,252.35) (1,288.32) (53.16) 

กาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นการเปลยีนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 18,808.05 17,983.85 18,157.52 4,528.15 

          

สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขึน)         

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 2,010.94 1,327.10 (5,031.51) 9,276.56 

เงนิลงทุนเพอืคา้ 4,647.99 9,594.03 (674.30) (3,096.37) 

เงนิใหส้นิเชอืแก่ลูกหนี (26,289.95) (59,532.18) (50,469.45) (4,642.17) 

ทรพัยส์นิรอการขาย 324.61 251.91 (209.27) (54.46) 

ลูกหนีอนื (171.65) 166.11 358.41 (74.85) 

รายไดค้า้งรบัอนื (113.93) (197.60) 249.38 94.46 

สนิทรพัยอ์นื (1,001.51) 550.64 (313.60) 748.43 

          

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)         

เงนิรบัฝาก  (46,067.36) 12,415.97 38,072.66 11,721.26 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 9,200.82 14,931.62 3,917.49 (13,000.23) 

หนสีนิจ่ายคนืเมอืทวงถาม 1,023.99 (367.26) (160.18) 1,513.20 

หนสีนิทางการเงนิทกํีาหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม         

ตราสารหนทีอีอกและเงนิกูย้มืระยะสนั (33.22) (748.40) 0.00   

ประมาณการหนสีนิจากการโอนสนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพ 0.00 (1,317.05) 0.00   

ประมาณการหนสีนิผลประโยชน์ของพนักงาน (159.81) (144.04) (246.06) (41.01) 

ประมาณการหนสีนิอนื (19.92) (19.17) (51.09) (493.08) 

เจา้หนอีนื (224.30) 323.12 182.98 (256.16) 
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งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมสาํหรบังวด 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอนื (255.61) 991.04 (214.26) (1,092.01) 

รายไดร้อตดับญัช ี 20.44 18,680.42 (1,309.60) (339.26) 

หนสีนิอนื 2,046.75 3,669.26 (2,093.98) (178.34) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน (36,203.67) 18,559.37 165.15 4,613.26 

          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน         

เงนิสดรบัจากดอกเบยี 1,504.33 1,302.29 1,373.47 139.56 

เงนิสดรบัจากเงนิปันผล 61.96 32.15 18.56 0.02 

เงนิสดจ่ายในการซอืเงนิลงทุนเผอืขาย (42,935.44) (50,780.62) (80,860.37) (17,079.50) 

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายเงนิลงทุนเผอืขาย 59,229.69 41,534.71 76,804.89 15,582.70 

เงนิสดจ่ายในการซอืเงนิลงทุนในตราสารหนทีจีะถอืจนครบกําหนด (8,058.25) (3,984.17) (12,899.50) (6,651.20) 

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนตราสารหนทีจีะถอืจนครบกําหนด 21,630.32 5,284.59 5,285.58 519.41 

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายเงนิลงทุนทวัไป 124.75 121.45 102.29 0.00 

เงนิสดจ่ายในการซอืเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 0.00 (258.21) 0.00 0.00 

เงนิสดรบัจากการลดทุนและจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 0.00 0.00 11,437.53 0.00 

เงนิสดจ่ายในการซอือาคารและอุปกรณ์ (1,344.19) (1,019.78) (1,068.13) (139.16) 

เงนิสดจ่ายเพอืสทิธกิารเช่า (2.05) (1.78) (4.78) (1.85) 

เงนิสดจ่ายในการซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (976.05) (761.36) (1,019.04) (173.54) 

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 415.09 132.33 141.31 23.48 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 29,650.15 (8,398.41) (688.19) (7,780.09) 

          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน         

เงนิสดจ่ายชําระคนืตราสารหนทีอีอกและเงนิกูย้มืระยะยาว (773.59) (12.47) (12.68) 20.00 

เงนิสดจ่ายดอกเบยีตราสารหนทีอีอกและเงนิกูย้มืระยะยาว (1,345.83) (1,195.74) (1,319.89) (1.70) 
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งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมสาํหรบังวด 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดรบัจากการออกจําหน่ายหุน้กู ้ 10,542.30 5,430.00 4,868.10 (397.24) 

เงนิสดจ่ายในการไถ่ถอนหุน้กู ้ 0.00 (10,350.00) (3,008.88) 0.00 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้สามญัใหแ้ก่พนักงาน (0.54) (0.51) (0.49) 0.00 

จ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของธนาคาร (2,628.31) (2,622.97) (2,630.49) 0.00 

จ่ายเงินปันผลให้กบัส่วนได้เสียทีไมมี่จาํนวนควบคุม 0.00 (17.93) 0.00 0.00 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 5,794.04 (8,769.61) (2,104.33) (378.94) 

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (0.02) (50.52) (10.13) (10.36) 

เงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (759.49) 1,340.83 (2,637.50) (3,556.13) 

เงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 17,290.40 16,530.91 17,871.74 15,234.24 

เงินสด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 16,530.91 17,871.74 15,234.24 11,678.11 

          

ข้อมูลเพิมเติมเกียวกบังบกระแสเงินสด         

รายการทมีใิช่เงนิสด:         

   การออกหุน้สามญัใหแ้ก่พนักงาน 144.74 84.90 36.58 0.00 

   การเปลยีนแปลงจากการวดัมลูค่าของเงนิลงทุนเผอืขาย (172.87) 0.00 0.00 0.00 

   การเปลยีนแปลงในส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์         

        และการโอนส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาไปยงักําไรสะสม 1,954.70 0.00 0.00 0.00 

   กําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั         

        สาํหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 89.07 0.00 0.00 0.00 

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิจากการดําเนินงานในต่างประเทศ (0.02) 0.00 0.00 0.00 

   ทรพัยส์นิรอการขายเพมิขนึจากการรบัชําระหน ี 335.10 0.00 0.00 0.00 

   โอนทดีนิ อาคารและอปุกรณ์เป็นทรพัยส์นิรอการขาย 317.41 0.00 0.00 0.00 

   กลบัรายการประมาณการหนสีนิจากการโอนสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ         

        สุทธจิากการตดัจําหน่ายตวัสญัญาใชเ้งนิ 4,341.00 337.67 0.00 0.00 
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6.4 อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปี งบการเงินรวม สินสุดวนัที 

30 มิถนุายน(10) สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

2559 2560 2561 2562 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร      

อตัรากําไรขนัตน้(1) % 69.5 71.3 69.7 68.8 

อตัรากําไรสุทธ ิ % 17 17.3 18.7 14.2 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 10.2 10 12.4 7.1(9) 

อตัราดอกเบยีรบั(2) % 4.7 4.5 4.4 4.4 

อตัราดอกเบยีจ่าย(3) % 1.5 1.4 1.5 1.5 

ส่วนต่างอตัราดอกเบยี % 3.2 3.1 2.9 2.9 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน      

อตัราส่วนรายได้ต่อดอกเบยีสุทธติ่อสนิทรพัย ์ % 3 3 2.8 2.8(9) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 1 1.1 1.4 0.8(9) 

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 0.06 0.06 0.07 0.05(9) 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      

อตัราส่วนหนีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 8.5 8.4 8 8.0 

อตัราส่วนเงนิใหส้นิเชอืต่อเงนิกูย้มื % 92.3 99.2 99.6 96.5 

อตัราการสว่นเงนิใหส้นิเชอืตอ่เงนิรบัฝาก % 99.1 105.2 105.6 104.8 

อตัราส่วนเงนิรบัฝากตอ่หนสีนิรวม % 83.9 81.1 81.9 81.2 

อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรพัยเ์สยีง(4) % 18.1 17.3 17.5 21.1 

อตัราส่วนคณุภาพสินทรพัย ์      

อตัราส่วนค่าเผอืหนีสงสยัจะสญูต่อสนิเชอืรวม % 4.2 3.9 4.8 4.4 

อตัราส่วนค่าเผอืหนีสงสยัจะสญูต่อเงนิใหส้นิเชอื

ดอ้ยคุณภาพ(5) 
% 143 143 152 141 

อตัราส่วนเงนิใหส้นิเชอืดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชอืรวม % 2.5 2.4 2.8 2.7 

อตัราส่วนดอกเบยีคา้งรบัต่อสนิเชอืรวม % 0.2 0.2 0.2 0.20 

 
หมายเหตุ:(1) อตัรากําไรขนัต้น = รายได้ดอกเบยีสุทธ ิ/ รายได้ดอกเบยี 

(2) อตัราดอกเบยีรบั = รายได้ดอกเบยี / สนิทรพัย์ทกี่อใหเ้กดิรายได้เฉลยี (7) 

(3) อตัราดอกเบยีจ่าย = ค่าใช้จ่ายดอกเบยี / หนีสนิทกี่อใหเ้กดิดอกเบยีเฉลยี (8) 

(4) อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรพัย์เสยีง คาํนวณตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (งบเฉพาะธนาคาร) 

(5) อตัราส่วนค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญต่อเงนิใหส้นิเชอืด้อยคุณภาพ = ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ + ค่าเผอืการปรบัมูลค่าจากการปรบั

โครงสรา้งหนี / เงนิใหส้นิเชอืด้อยคุณภาพ 

(6) อตัราส่วนเงนิใหส้นิเชอืด้อยคุณภาพต่อสนิเชอืรวม ตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

(7) สนิทรพัย์ทีก่อให้เกดิรายได้เฉลีย = เงนิใหส้นิเชอืเฉลยี + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิด้านสนิทรพัย์ทีมดีอกเบีย

เฉลยี + เงนิ ลงทุนในตราสารหนีเฉลยี 

(8) หนีสนิทีก่อใหเ้กดิดอกเบยีเฉลีย = เงนิรบัฝากเฉลยี + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิด้านหนีสนิทมีดีอกเบียเฉลีย + 

ตราสารหนีและเงนิกู้ยมืเฉลยี 

(9) สําหรบัการคํานวณอตัราส่วนทางการเงนิสําหรบังวด 6 เดอืนแรก ปี 2562 ใช้ตวัเลขปรบัใหเ้ป็นจํานวนเต็มปี (Annualized) 

เพอืประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบ 

(10) ขอ้มลูงบการเงนิของ TMB ณ วนัท ี30 มถุินายน 2562 เป็นขอ้มลูงบการเงนิก่อนการสอบทาน โดยผูส้อบบญัช ี
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7. การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน 

7.1 ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ในปี 2561 ธนาคารเสรมิความแขง็แกร่งดา้นเงนิฝากดว้ยแนวคดิ “Get More with TMB” และสามารถขยายฐาน

เงนิฝากได้รอ้ยละ 6.2 ขณะทเีป้าหมายหลกัดา้นสนิเชอืคอืการเน้นคุณภาพของพอร์ตในภาวะทเีศรษฐกจิไทยฟืนตวัใน

ลักษณะกระจุกตัวธนาคารจึงปล่อยสินเชืออย่างระมัดระวังโดยสินเชอืเติบโตได้ทีร้อยละ 6.6 ทังนีรายได้จากการ

ดําเนินงานเพมิขนึร้อยละ 28.3 ส่วนค่าใชจ่้ายทมีใิช่ดอกเบยีลดลงร้อยละ 1.8 ส่งผลให้กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกั

สํารองฯ หรอื PPOP รอบ 12 เดอืนอยู่ทจีํานวน 30,540 ล้านบาท ขยายตวัรอ้ยละ 54.7 จากปีก่อนหน้าและจาก PPOP 

ทสีูงขนึ ธนาคารจงึดําเนินการตงัสํารองฯ เพมิขนึเพอืความรอบคอบและเตรยีมพร้อมรบั IFRS 9 ส่งผลให ้Coverage 

ratio เพมิขนึมาอยู่ทรีอ้ยละ 152 และกําไรสุทธเิพมิขนึรอ้ยละ 33.6 จากปีก่อนมาอยู่ท ี11,601 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 ผลการดําเนินงานของ TMB ปรบัตวัดขีนึ สะทอ้นจากความสามารถ ในการสรา้งรายได้

และประสทิธภิาพการดําเนินงานมแีนวโน้มฟืนตวัทดี ีรายได้ดอกเบยีมแีนวโน้มขยายตวัทดี ีขณะทรีายไดท้มีใิช่ดอกเบยี

เติบโตได้ดเีช่นกนั ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานมกีารบรหิารจดัการทีีด ีส่งผลใหก้ําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัสํารองฯ 

หรอื PPOP เพมิขนึร้อยละ .  จากไตรมาสก่อนหน้า TMB ดําเนินการตงัสํารองฯ สูงขนึเพอืปรบัปรุงคุณภาพพอร์ต

สนิเชอื ส่งผลให ้Coverage ratio อยู่ทรีอ้ยละ  และอตัราส่วนสนิเชอืดอ้ยคุณภาพอยู่ทรีอ้ยละ .  

7.1.1 รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 

ณ สนิปี 2561 ธนาคารรายงานรายไดจ้ากการดาํเนินงานทงัสนิ 48,042 ลา้นบาท เพมิขนึ 10,603 ลา้นบาทหรอื

รอ้ยละ 28.3 จากปีทผี่านมา ทงันีรายไดด้อกเบยีลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.0 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนเป็นผลจาก

การขยายตวัของเงนิฝากเพอืออม ขณะทรีายไดท้มีใิช่ดอกเบยีเตบิโตอย่างแขง็แกร่ง ในขณะทคี่าใชจ่้ายในการดําเนินงาน

ไดร้บัการบรหิารจดัการเป็นอย่างด ีโดยมรีายละเอยีดผลการดาํเนินงาน ดงันี 

7.1.2 รายไดด้อกเบยีสุทธิ 

หน่วย: ล้านบาท 2560 2561 %YoY 

รายได้ดอกเบยี    

เงนิใหส้นิเชอืแก่ลูกหน ี 31,580 32,082 1.59 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดการเงนิ 1,824 1,761 (3.45) 

เงนิลงทุนในตราสารหน ี 1,214 1,220 0.49 

เงนิลงทุนและธุรกรรมเพอืการคา้ 61 56 (8.2) 

อนืๆ 35 10 (71.43) 

รวมรายได้ดอกเบีย 34,713 35,128 1.2 

ค่าใช้จ่ายดอกเบยี    

เงนิรบัฝาก 4,990 5,627 12.77 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 744 686 (7.80) 

เงนินําส่งสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากและธปท. 2,842 2,965 4.33 

ตราสารหนีทอีอกและเงนิกูย้มื 1,378 1,278 (7.26) 

อนืๆ 23 76 230.43 

รวมคา่ใช้จ่ายดอกเบีย 9,977 10,632 6.57 

รายได้ดอกเบยีสุทธิ 24,734 24,597 (0.97) 
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สําหรบัรอบปีสนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารมีรายได้ดอกเบียสุทธิจํานวน 24,497 ล้านบาท ลดลง

จํานวน 237 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 1.0 จากปีก่อนหน้า อนัเป็นผลจากการลดลงของรายได้ดอกเบยีจากรายการ

ระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ และการเพมิขนึของค่าใชจ่้ายดอกเบยีจากเงนิรบัฝากทเีพมิขนึตามการเพมิขนึของตน้ทุน

ทางการเงนิของธนาคาร 

ทงันี งวด 6 เดอืนแรกปี 2562 ธนาคารมรีายได้ดอกเบยีสุทธิ เป็นจํานวน 12,580 ล้านบาท ทรงตวัเมอืเทยีบ 

กบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยรายไดด้อกเบยีสุทธขิองบรษิทัฯ สําหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 เพมิขนึร้อยละ 3.4 จาก

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ทงันีการเพมิขนึของรายไดด้อกเบยีสุทธจิากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เป็นผลจากการขยายตวัของ

รายไดด้อกเบยีของเงนิลงทุน 

7.1.3 รายไดที้มิใช่ดอกเบยี 

หน่วย: ล้านบาท 2560 2561 %YOY 

รายได้ทีมิใช่ดอกเบยี 13,533 12,764 (5.68%) 

การรบัรอง รบัอาวลั และคาํประกนั 568 484 (14.79%) 

อนืๆ 12,965 12,280 (5.28%) 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 2,947 3,426 16.25% 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ-สุทธิ 10,586 9,338 (11.79%) 

กําไร (ขาดทนุ) สุทธจิากธุรกรรมเพอืคา้และปรวิรรตเงนิตรา

ต่างประเทศ 

1,147 1,529 33.30% 

กําไร (ขาดทุน) สุทธจิากหนีสนิทางการเงนิทกีาํหนดใหแ้สดงดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมยุตธิรรม 

(24) (11) (54.17%) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทนุ 64 11,963  18592.19% 

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี - 64 100.00 

กําไร (ขาดทุน) จากการขายสนิทรพัย ์ 209 70  (66.51%) 

รายไดเ้งนิปันผลรบั 32 19 (40.63%) 

รายไดจ้ากการดําเนินงานอนืๆ 691 574  (16.93%) 

รวมรายได้ทีมิใช่ดอกเบยี 12,705 23,545 85.32% 

สําหรบัรอบปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ธนาคาร มรีายได้ทมีใิช่ดอกเบยีจํานวน 23,545 ล้านบาท เพมิขนึ

จาํนวน 10,840 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นการเพมิขนึรอ้ยละ 85.3 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพมิขนึของกําไรจากเงนิลงทุน

ในการขายหุ้น บลจ. ทหารไทยร้อยละ 65 ในไตรมาส 3/2561 และรายได้จากธุรกรรมเพือค้าและปริวรรตเงินตรา

ต่างประเทศ 

ทงันีสําหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 ธนาคาร มรีายได้ทมีใิช่ดอกเบยีเป็นจํานวน 4,828 ล้านบาท คดิเป็นการ

ลดลงรอ้ยละ 25.1 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัจากการชะลอตวัของรายไดค้่าธรรมเนียมแบงก์แอสชวั

รันส์ การลดลงของรายได้จากค่าธรรมเนียมการให้สินเชอื และการลดลงของรายได้จากธุรกรรมเพอืค้าและปริวรรต

เงนิตราต่างประเทศ 

 

7.1.4 ค่าใช้จ่ายทีมิใช่ดอกเบยี 

ค่าใช้จ่ายทีมิใช่ดอกเบีย 2560 2561 %YoY 

ค่าใช้จ่ายเกยีวกบัพนักงาน 8,511 8,198 (3.68) 

ค่าใช้จ่ายเกยีวกบัอาคารสถานทแีละอุปกรณ์ 3,384 3,431 1.39 
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ค่าภาษอีากร 1,250 1,264 1.12 

ค่าตอบแทนกรรมการ 45 44 (2.22) 

ขาดทนุจากการดว้ยค่าของทรพัยส์นิรอการขาย 114 26 (77.2) 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของทรพัยส์นิอนื 172 98 (43.02) 

สาํรองประมาณการหนีสนิอนื (โอนกลบั) (166) (124) 25.30 

อนืๆ 4,482 4,537 1.23 

รวมคา่ใช้จ่ายทีมิใชด่อกเบีย 17,792 17,475 (1.78) 

สําหรบัรอบปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ธนาคาร มคี่าใชจ้่ายทมีใิช่ดอกเบยีจาํนวน 17,475 ล้านบาท ลดลง 

317 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.8 จากปี 2560 เป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงานในส่วนของ 

Incentive 

ทงันีสําหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 ธนาคาร มคี่าใช้จ่ายทมีใิช่ดอกเบยี จํานวน 8,948 ล้านบาท หรอืคดิเป็น

การเพมิขนึร้อยละ 4.5 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพมิขนึของค่าใชจ้่าย one-off สําหรบัเงนิ

ชดเชยโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานเมอื เกษียณอายุ (Employee Retirement Benefit) ตามพรบ.

คุ้มครองแรงงานฉบบัแก้ไขใหม่ท ีบนัทึกในไตรมาส 1/2562 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการ 

Outsource 

7.1.5 หนีสูญ หนีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยคา่ 

สําหรบัรอบปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ธนาคาร ตงัสํารองหนีสูญ หนีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการ

ด้อยค่าเป็นจํานวน 16,100 ล้านบาทเพิมขึนจํานวน 7,185 ล้านบาทหรอืคดิเป็นการเพิมขึนร้อยละ 80.6 จากช่วง

เดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัจากการทธีนาคารดําเนินการตงัสํารองฯ เพมิเติมจากระดบัปกติเพอืปรบัลดชนั

สนิเชืออย่างรอบคอบและเตรยีมความพร้อมในการปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัช ีIFRS 9 ทีจะใช้ในปี 2563 ส่งผลให้

อตัราส่วนสํารองฯต่อสนิเชือด้อยคุณภาพอยู่ทรี ้อยละ 152 ณ สินเดอืนธนัวาคม 2561 เทยีบกบัร้อยละ 143 ณ สิน

เดอืนธนัวาคม 2560 

อีกทงัสําหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 ธนาคารได้มกีารตังสํารองหนีสูญ ตังสํารองหนีสูญ หนีสงสยัจะสูญ 

และขาดทุนจากการด้อยค่าเป็น จํานวน 2,490 ล้านบาท ส่งผลให้อตัราส่วนสํารองฯ ต่อสนิเชือด้อยคุณภาพเท่ากบั

ร้อยละ 140 

7.1.6 กาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นภาษีเงินได้ 

ธนาคาร มกีําไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงนิได้จํานวน 14,467 ล้านบาทเพมิขนึจาํนวน 3,735 ล้านบาท

หรอืร้อยละ 34.8 เทยีบกบัปีก่อนหน้า ในขณะทกีําไรจากการดาํเนินงานของธนาคาร สําหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 

เท่ากบั 4,132 ล้านบาท ซึงลดลงจากกําไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงนิได ้สําหรบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ที

เท่ากบั 5,333 ล้านบาท หรอืคดิเป็นการลงลงร้อยละ 22.52 เนืองจากในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ธนาคาร มี

กําไรพเิศษจากการขายหุน้ บลจ. ทหารไทยร้อยละ 65 ในไตรมาส 3/2561 ซึงส่งผลใหร้ายได้ทีมใิช้ดอกเบยีของปี 

2561 เพมิขนึประมาณ 12,000 ล้านบาท 
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7.1.7 กาํไรสุทธิ 

สําหรบัปี 2561 กําไรสุทธขิองธนาคาร เพมิขนึจาก 8,687 ล้านบาท เป็น 11,601 ล้านบาท คดิเป็นการเพมิขนึ

ร้อยละ 32.9 ของกําไรสุทธจิากปีก่อนหน้า โดยมสีาเหตุหลกัจากการทธีนาคาร มกีําไรพเิศษจากการขายหุน้ บลจ. 

ทหารไทยร้อยละ 65 ในไตรมาส 3/2561 ซงึส่งผลให้รายได้ทมีิใชด้อกเบยีของปี 2561 เพมิขนึประมาณ 12,000 ล้าน

บาท 

กาํไรสุทธิของธนาคาร สาํหรบัปี 2559 - 2561 

 

 ในขณะทกีําไรสุทธสิําหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2562 มมีูลค่าเท่ากบั 3,496 ล้านบาท คดิเป็นการลดลงร้อยละ 

18.81 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ทงันีการลดลงของกําไรสุทธสิําหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2561 มสีาเหตุหลกัจากการ

ลดลงของรายไดท้มีใิช่ดอกเบยี เช่น รายไดค้่าธรรมเนียม และบรกิาร เป็นตน้ 

7.2 ฐานะทางการเงิน 

7.3 สินทรพัย ์

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารย่อยมสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั 891,713 ล้านบาท เพมิขนึ 47,841 ล้านบาท 

หรอืรอ้ยละ 5.7 จากปีก่อนหน้า โดยรายละเอยีดสนิทรพัยท์สีาํคญั ดงันี 

เงนิใหส้นิเชอื (ไม่รวมดอกเบยีคา้งรบั) ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มจีาํนวนทงัสนิ 685,707 ลา้นบาท เพมิขนึ 42,334 

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.6 จากปีก่อน ทงันีการขยายตวัของเงนิใหส้นิเชอืมสีาเหตุจากการขยายตวัมาจากสนิเชอืคุณภาพ

กลุ่มลูกคา้รายย่อย โดยเฉพาะจากสนิเชอืเพอืทอียู่อาศยัและสนิเชอืลูกคา้บรรษทัธุรกจิขนาดใหญ่ 

 ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารมคี่าเผอืหนีสงสยัจะสูญและการประเมนิหนีสูญ

ไดร้บัคนืสาํหรบัการปรบัโครงสรา้งหนีจาํนวน 32,975 ลา้นบาท เพมิขนึ 8,006 ลา้นบาท เนืองจากในไตรมาสท ี

3/2561 ธนาคารตงัสาํรองเพมิเตมิเพอืปรบัลดชนัสนิเชอือย่างรอบคอบ และเตรยีมความพรอ้มในการปฏบิตัติาม

มาตรฐานบญัช ีIFRS 9 เนืองจากการตงัสํารองฯ สูงขนึ ส่งผลใหอ้ตัราส่วนสํารองฯ ต่อสนิเชอืดอ้ยคุณภาพหรอื 

Coverage ratio ตามงบการเงินรวมและงบเฉพาะธนาคารเพิมขึนทีร้อยละ 152 จากร้อยละ 143 ณ เดือน

ธนัวาคม 2560 
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 เงินลงทุนสุทธิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารมเีงนิลงทุนสุทธจิํานวน 78,054 ล้านบาท เพมิขนึจากปี

ก่อนหน้าจํานวน 16,749 ล้านบาท หรอืคดิเป็นการเพมิขนึร้อยละ 27.3 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพมิขนึใน

พอร์ตตราสารหนีทจีะถอืจบครบกําหนด (Held-to maturity) และพอร์ตเงนิลงทุนเพอืขาย (Available-for-sale) 

รวมทงัการปรบัปรุงการบนัทกึบญัช ีจากการเปลยีนแปลงการควบคุมของ บลจ. ทหารไทย จากบรษิทัย่อยเป็น

บรษิทัร่วม 

 ทรพัย์สินรอการขาย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีทรัพย์สินรอการขายจํานวน 2,614 ล้านบาท 

เพมิขนึจากปีก่อนหน้าจาํนวน 401 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพมิขนึรอ้ยละ 18.1 

ในขณะท ีณ วนัท ี30 มถิุนายน 2562 สนิทรพัย์รวมของ TMB มจีํานวนทงัสนิ 899,800 ล้านบาท เพมิขนึจาก 

ณ สนิปี 2561 จํานวน 8,087 ล้านบาท หรอืคดิเป็นการเพมิขนึรอ้ยละ 1 โดยการเพมิขนึของสนิทรพัย์มสีาเหตุหลกัจาก

การเพมิขนึของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิและการเพมิขนึของทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ

7.3.1 หนีสิน 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารมหีนีสนิรวม เท่ากับ 792,934 ล้านบาท เพิมขนึจากปีก่อนหน้าจาํนวน 

38,918 ล้านบาท หรอืคดิเป็นการเพมิขนึร้อยละ 5.2 โดยมรีายรละเอียดหนีสนิ ดงันี 

 เงินฝาก ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ธนาคาร มเีงนิรบัฝากประมาณ 649,568 ล้านบาท เพิมขนึจากปีก่อน

หน้าประมาณ 38,138 ล้านบาท หรอืคดิเป็นการเพมิขนึร้อยละ 6.2 โดยเป็นการเติบโตจากเงนิฝากของกลุ่ม

ลูกค้ารายย่อยและลูกคา้ธุรกิจ จากโครงการ “Get More with TMB” รวมถงึการขยายตัวของผลิตภณัฑ์เงนิ

ฝากประเภท No-Fixed และผลติภณัฑ์เงนิฝาก SME One Bank ตามกลยุทธ์ของธนาคารในการขยายฐาน

เงนิฝากไปยงัลูกค้ากลุ่มใหม่ 

 เงินกู้ยืม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารมเีงนิกู ้ยมืสุทธริวม 35,124 ล้านบาท เพิมขึนจากปีก่อน

ประมาณ 1,773 ล้านบาท หรอืคดิเป็นการเพมิขนึร้อยละ 5.3 โดยการเพิมขนึดงักล่าวเป็นผลจากการออก

พนัธบตัรสเีขยีว (Green Bond) สกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั จาํนวน 150 ล้านดอลลาร์สหรฐั ในปี 2561 และการ

ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธแิละไม่มหีลกัประกนัสกุลเงนิหยวน 600 ล้านหยวน ในปี 2561 

ในขณะที ณ วนัที 30 ม ิถุนายน 2562 หนีสนิรวมของธนาคาร มจีํานวนทังสิน 799,362 ล้านบาท ซึง

ใกล้เคยีงกบัหนีสนิตามงบการเงินของธนาคาร ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ทีเท่ากบั 792,934 ล้านบาท ทงัหนีการ

เพิมขนึของมูลค่าหนีสนิ มสีาเหตุหลกัจากการเพมิขนึของเงนิกู้ยมื จากการเพมิขนึของการออกตราสารหนีด้อยสทิธิ

ใหม่ จํานวน ,  ล้านบาท สุทธิกบัการไถ่ถอนตราสารหนีด้อยสทิธจิํานวน ,  ล้านบาทในเดอืนมถิุนายน 

2562 

7.3.2 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ส่วนของผูถ้อืหุน้ตามงบการเงนิรวมอยู่ท ี98,779 ล้านบาท เพมิขนึจากปีก่อนหน้า

ประมาณ 8,923 ล้านบาท หรอืคดิเป็นการเพมิขนึรอ้ยละ 9.9 โดยการเพมิขนึดงักล่าวมสีาเหตุจากการรบัรูก้ําไรระหว่าง

งวด ในขณะทส่ีวนของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร ณ วนัท ี30 มถิุนายน 2562 มมีลูค่าประมาณ 100,438 ลา้นบาท คดิเป็นการ

เพมิขนึรอ้ยละ 1.6 จากสนิเดอืนธนัวาคม 2561 โดยการเพมิขนึดงักล่าวเป็นผลจากการรบัรูก้ําไรระหว่างงวด 



รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้งกจิการและการควบรวมกจิการ 

เอกสารแนบ 6 - หน้า 19 

ในขณะที ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร มีจํานวนทงัสิน 100,438 ล้านบาท ซึง

ใกล้เคียงกบัหนีสนิตามงบการเงนิของธนาคาร ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562 มมีูลค่าประมาณ 100,394 ล้านบาทโดยการ

เพมิขนึดงักล่าวมสีาเหตุจากการรบัรูก้ําไรระหว่างงวด 

 

8.  ภาวะอตุสาหกรรม 

 อ้างองิเอกสารแนบ 2: สรุปขอ้มลูของบรษิทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ขอ้ 8 
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