รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิ จการและการควบรวมกิจการ
ของ

บริ ษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
โดย

บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี จํากัด
วันที 21 สิ งหาคม 2562

เล่ม 3

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

วันที 21 สิงหาคม 2562
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “TCAP” หรือ “ทุนธนชาต”)
เรือง ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการได้มาและจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์
สืบเนืองจากทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ครังที 9/2562 เมือวันที 7 สิงหาคม
2562 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารปรับโครงสร้างธุรกิจของ TCAP และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“TBANK” หรือ “ธนาคาร
ธนชาต”) และแผนการรวมกิจการระหว่าง TBANK และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (“TMB” หรือ “ธนาคารทหาร
ไทย”) รวมถึงการดําเนินการทีเกียวข้องกับ
(1) การปรับโครงสร้างธุรกิจของ TCAP และ TBANK (“การปรับโครงสร้างฯ”)
(2) การขายหุน้ สามัญของ TBANK
(3) การซือหุน้ สามัญเพิมทุนของ TMB
(4) การโอนกิจการทังหมดของ TBANK (Entire Business Transfer) ให้แก่ TMB
ซึงมีกําหนดการเบืองต้นสําหรับการทํารายการตามข้อ (1) – (3) ภายในเดือนธันวาคม 2562 (“วันทีทํารายการ”)
และคาดว่าการโอนกิจการทังหมดของ TBANK (Entire Business Transfer) ให้แก่ TMB จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 (ตาม
รายละเอียดทีปรากฏในสารสนเทศเกียวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (บัญชี 1) ของบริษทั ฯ)
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นอกจากนี ทีประชุมคณะกรรมการได้มมี ติอนุ มตั กิ ารดําเนินการทีเกียวข้องกับการทําธุรกรรมทีจะเกิดขึนภายหลัง
การปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ โดยอนุ มตั ใิ ห้ TCAP เข้าซือหุน้ สามัญของบริษทั ต่างๆ จาก Scotia Netherlands Holdings
B.V. (“BNS”) (ซึง BNS จะได้หนุ้ ของบริษทั ดังกล่าวจาก TBANK ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ) ดังนี
- เข้า ซือหุ้น สามัญของนิ ติบุค คลที TBANK จะจัด ตังขึนลํ า ดับ ที 1 (“SPV1”) ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 49.02 ของ
จํานวนหุน้ สามัญทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั
- เข้า ซือหุ้นสามัญ ของนิ ติบุค คลที TBANK จะจัด ตังขึนลํ า ดับ ที 2 (“SPV2”) ในสัด ส่ ว นร้อยละ 49.00 ของ
จํานวนหุน้ สามัญทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั
- เข้าซือหุน้ สามัญของบริษทั บริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากัด (“บบส.ทีเอส” หรือ “TSAMC”) ในสัดส่วนร้อยละ
49.00 ของจํานวนหุน้ สามัญทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั
- เข้าซือหุน้ สามัญของบริษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (“เอ็มบีเค” หรือ “MBK”) ในสัดส่วนร้อยละ 4.85 ของ
จํานวนหุน้ สามัญทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั
- เข้าซือหุน้ สามัญของบริษทั ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) (“ปทุมไรซมิ ล” หรือ “PRG”) ใน
สัดส่วนร้อยละ 4.81 ของจํานวนหุน้ สามัญทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั
และอนุ มตั ิการเข้าทําบันทึกข้อตกลงเกียวกับการซือขายหุ้นระหว่าง TCAP (ในฐานะผู้ซอ)
ื และ BNS (ในฐานะ
ผูข้ าย) (“บันทึกข้อตกลง”) เพือเข้าทํารายการดังทีกล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดังกล่าวมิได้เป็ นส่วน
หนึงของการปรับโครงสร้างฯ และมิได้เป็ นส่วนหนึงของการรวมกิจการระหว่าง TBANK และ TMB แต่อย่างใด
ทังนี การเข้าทํารายการดังกล่าวเข้าข่าย
1) การขายหุน้ สามัญของ TBANK ที TCAP ถืออยู่ทงหมดในสั
ั
ดส่วนร้อยละ 50.96 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้
แล้วทังหมดของ TBANK ให้แก่ TMB เข้าข่ายเป็ นรายการจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที ทจ. 20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงทรัพย์สนิ
ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลง
วันที 29 ตุลาคม 2547 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศได้มาหรือจําหน่ ายไปฯ”) โดยขนาดรายการของการ
ขายหุน้ สามัญของ TBANK ซึงคํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ ซึงเป็ นเกณฑ์ทมีี มูลค่าขนาดรายการสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 145.56 ดังนัน จึงเข้าข่ายเป็ นรายการประเภท 1 การเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทมีี มลู ค่าขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า บริษัทฯ จึงมีหน้าทีต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยการได้มาซึงสินทรัพย์ต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทันที ตามเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์ฯ กําหนด และดําเนินการจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุ้นเพือขออนุ มตั ิการ
เข้าทํารายการครังนีด้วยคะแนนเสียงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียง โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีส่วนได้เสีย และเพือให้ผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ได้มขี อ้ มูลการตัดสินใจทีเพียงพอ
เกียวกับการอนุ มตั ิเข้าทํารายการดังกล่าว ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตังบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี จํากัด
(“IFA” หรือ “ทีปรึกษาฯ”) เป็ นทีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพือให้ความเห็นเกียวกับรายการจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ใน
ข้างต้นเพือเป็ นข้อมูลประกอบกับพิจารณาลงมติเกียวกับรายการจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ขา้ งต้น
นอกจากนี การขายหุ้นสามัญของ TBANK เข้าข่ายเป็ นการขายหรือโอนกิจการของบริษทั ฯ บางส่วนทีสําคัญให้แก่
บุคคลอืนตามมาตรา 107(2)(ก) แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
(“พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด”) ซึงบริษทั ฯ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
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กว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีมี
ส่วนได้เสีย
2) การซือหุน้ สามัญเพิมทุนของ TMB และการซือหุ้นของบริษัทต่างๆ ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ จาก BNS
เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการ
ทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงทรัพย์สนิ ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 (รวมทังทีมีการ
แก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ าร
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที 29 ตุลาคม 2547 (รวมทังทีมีการ
แก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศได้มาหรือจําหน่ ายไปฯ”) โดยขนาดของรายการซือหุ้นสามัญเพิมทุนของ TMB และซือหุน้
ของบริษัทต่างๆ ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ จาก BNS ซึงคํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ ซึงเป็ น
เกณฑ์ทมีี มลู ค่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 92.37 และร้อยละ 15.07 ตามลําดับ ซึงหากคํานวณขนาดรายการทัง 2
รายการรวมกันจะมีขนาดรายการรวมทังสินเท่ากับร้อยละ 107.44 จึงเข้าข่ายเป็ นรายการประเภท 1 การเข้าทํารายการ
ได้มาซึงสินทรัพย์ทมีี มูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า บริษัทฯ จึงมีหน้าทีต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผย
การได้มาซึงสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ตามเกณฑ์ท ีตลาดหลักทรัพย์ฯ กํ าหนด และดําเนิ นการจัดให้มกี าร
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือขออนุ มตั ิการเข้าทํารายการครังนีด้วยคะแนนเสียงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือ
หุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย และเพือให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มี
ข้อมูลการตัดสินใจทีเพียงพอเกียวกับการอนุ มตั เิ ข้าทํารายการดังกล่าว ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั จึงได้แต่งตังบริษทั
สีลม แอ๊ดไวเซอรี จํากัด (“IFA” หรือ “ทีปรึกษาฯ”) เป็ นทีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพือให้ความเห็นเกียวกับรายการได้มา
ซึงสินทรัพย์ในข้างต้นเพือเป็ นข้อมูลประกอบกับพิจารณาลงมติเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ในข้างต้น
3) การปรับโครงสร้างฯ ซึงมีการเสนอขายหุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษทั อืนของธนาคารธนชาตให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุก
รายของธนาคารธนชาตตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยทุนธนชาตในฐานะผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของธนาคารธนชาตจะเข้าซือหุ้นของ
บริษัทย่อยและบริษทั อืนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุน้ ถือเป็ นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยการโอนและรับโอนหุน้
ระหว่างบริษทั ภายในกลุ่มเดียวกัน ซึงการเข้าซือหุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษัทอืนจาก TBANK ภายใต้การปรับโครงสร้างฯ
เข้าข่ายเป็ นการซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) (“พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด”) ซึงบริษทั ฯ
จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื
หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุน้ ทีมีส่วนได้เสีย
ทังนี การคํานวณตัวเลขต่า ง ๆ ในรายงานฉบับนี ตัวเลขทศนิย มทีแสดงนัน อาจเกิดจากการปั ดเศษทศนิยม
ตําแหน่งที 2 หรือตําแหน่ งที 3 (แล้วแต่กรณี) ทําให้ผลลัพธ์ทคํี านวณได้จริงนัน อาจไม่ตรงกับตัวเลขทีแสดงในรายงาน
ฉบับนี

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

สารบัญ
ส่วนที 1

บทสรุปของผูบ้ ริ หาร

ส่วนที 1 หน้ า 1

ส่วนที 2

แนวทางการปฏิ บตั ิ งานและข้อมูลทีใช้ในการจัดทํารายงาน

ส่วนที 2 หน้ า 1

ส่วนที 3

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
3.1
วัตถุประสงค์ของรายการและทีมาของรายการ
3.2
วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ
3.3
ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
3.4
คู่สญ
ั ญาทีเกียวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา
รายละเอียดของสินทรัพย์ทจะได้
ี มาและจําหน่ายไป
3.5
3.6
เกณฑ์ทใช้
ี ในการกําหนดมูลค่าสิงตอบแทน
3.7
มูลค่ารวมของสิงตอบแทนและเงือนไขการชําระเงิน
3.8
มูลค่าของสินทรัพย์ทได้
ี มาและจําหน่ายไป
3.9
ขนาดของรายการ
3.10 เงือนไขของการเข้าทํารายการ
3.11 ข้อมูลสําคัญอืน
3.12 แผนการใช้เงินทีได้จากการจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์
3.13 แหล่งเงินทุนทีใช้เข้าทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์

ส่วนที 3 หน้ า 1
ส่วนที 3 หน้า 1
ส่วนที 3 หน้า 16
ส่วนที 3 หน้า 16
ส่วนที 3 หน้า 23
ส่วนที 3 หน้า 24
ส่วนที 3 หน้า 46
ส่วนที 3 หน้า 50
ส่วนที 3 หน้า 53
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ส่วนที 3 หน้า 61
ส่วนที 3 หน้า 61
ส่วนที 3 หน้า 67
ส่วนที 3 หน้า 67

ส่วนที 4

ความสมเหตุสมผลของรายการ
4.1
ความสมเหตุสมผลของการปรับโครงสร้างกิจการ
4.2
ความสมเหตุสมผลของการรวมกิจการ
4.3
ความสมเหตุสมผลของการซือหุน้ สามัญของบริษทั ต่าง ๆ จาก BNS
ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ

ส่วนที 4 หน้ า 1
ส่วนที 4 หน้า 1
ส่วนที 4 หน้า 1
ส่วนที 4 หน้า 3

ส่วนที 5

การประเมิ นมูลค่า
5.1
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
5.2
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาต จํากัด
5.3
บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จํากัด
5.4
ธนาคารทหารไทย จํากัด
5.5
สรุปผลการประเมินมูลค่าของกลุ่ม TBANK และ TMB
5.6
ความเห็นของทีปรึกษาฯ เกียวกับความเหมาะสมด้านราคาสําหรับการ
ซือหุน้ สามัญของบริษทั ต่างๆ จาก BNS ภายหลังการปรบโครงสร้าง
กิจการฯ

ส่วนที 5 หน้ า 1
ส่วนที 5 หน้า 1
ส่วนที 5 หน้า 21
ส่วนที 5 หน้า 38
ส่วนที 5 หน้า 52
ส่วนที 5 หน้า 71
ส่วนที 5 หน้า 74

ส่วนที 6

สรุปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ

ส่วนที 6 หน้ า 1

สารบัญ

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6

สรุปข้อมูลสัญญาและเอกสารทีสําคัญ
สรุปข้อมูลของบริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
สรุปข้อมูลของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
สรุปข้อมูลของบริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จํากัด
สรุปข้อมูลของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
สรุปข้อมูลของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สารบัญ

คํานิ ยาม

คําย่อ
TCAP หรือ บริษทั ฯ
TBANK หรือ ธนาคารธนชาต
THANI หรือ ราชธานี
MBK
PRG
TNS
TNI
SEACON
TSAMC
AJNMT
SPV1
SPV2
TFUND
TMS
TTD
TBROKER
SSV
TGL
TMB
TMBAM
PHAMC
IFA หรือ ทีปรึกษาฯ
สํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายงานความเห็นของทีปรึกษาฯ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ประกาศได้มาหรือจําหน่ ายไปฯ

:

:

หมายถึง
บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษทั ราชธานี ลิสซิง จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษทั ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั บริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากัด
บริษทั อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั เอส พี วี หนึง จํากัด
บริษทั เอส พี วี สอง จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
บริษทั ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
บริษทั ธนชาต เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จํากัด
บริษทั รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วสิ จํากัด
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิง จํากัด
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จํากัด
บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี จํากัด
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของ
การปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ใ น
การทํ า รายการทีมีนั ย สํ า คัญ ทีเข้า ข่ า ยเป็ น การได้ ม าหรือ จํ า หน่ า ยไปซึ ง
ทรัพย์ สิน ลงวัน ที 31 สิง หาคม 2551 (รวมทังทีมีก ารแก้ไ ขเพิมเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที 29 ตุลาคม 2547 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)

คํานิยาม

ใบแทรก

ของเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 3 (รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ)
ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ของ บมจ. ทุนธนชาต
1. ตารางมูลค่ าการเข้ าซือ้ หุ้นสามัญของ TBANK
ให้ แก้ ไขข้ อความดังต่อไปนี ้ในส่วนที่ 1 หน้ า 7 และ ส่วนที่ 5 หน้ า 72
ข้ อความเดิม

ข้ อความใหม่

หัก มูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ TBROKER ตามงบ
การเงินรวมของ TBANK
หัก มูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของTFUND ตามงบ
การเงินรวมของ TBANK

155.81

ล้ านบาท

317.63

ล้ านบาท

หัก
หัก

155.81
317.63

ล้ านบาท
ล้ านบาท

มูลค่าตามบัญชีของ TBROKER ตามงบการเงินรวมของ TBANK
มูลค่าตามบัญชีของ TFUND ตามงบการเงินรวมของ TBANK

2. คําอธิบายหมายเหตุ 1 ของโครงสร้ างการถือหุ้นของ TBANK และ TMB ภายหลังการขายหุ้นสามัญของ TBANK
และการซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TMB
ให้ แก้ ไขข้ อความดังต่อไปนี ้ในส่วนที่ 3 หน้ า 11 และส่วนที่ 3 หน้ า 13
ข้ อความเดิม
หมายเหตุ: (1) ภายใต้ สมมติฐานว่า (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารทหารไทยทุกรายใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
TSR เต็มจํานวนตามสิทธิของตน (2) บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เต็มตามจํานวน และ (3) ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทุกรายใช้ สิทธิ จองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
ธนาคารทหารไทย โดย (i) ทุนธนชาตจะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย คิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 20.1 - 23.3 (ii) BNS จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย คิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 5.6 – 6.4 และ (iii) ทุนธนชาตจะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตต่อไป คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.03 – 0.04 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคารทหารไทย
้
(ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ (1) ผู้ถือ
TSR (2) บุคคลในวงจํากัด และ (3) ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย โดยไม่รวมโครงการ TMB Stock
Retention Program ในครัง้ นี ้
ข้ อความใหม่
หมายเหตุ: (1) ภายใต้ สมมติฐานว่า (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารทหารไทยทุกรายใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
TSR เต็มจํานวนตามสิทธิของตน (2) บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เต็มตามจํานวน และ (3) ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตทุกรายใช้ สิทธิ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
ธนาคารทหารไทย โดยไม่รวมโครงการ TMB Stock Retention Program ในครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้สัดส่วนการถือหุ้น
ดังกล่าวอ้ างอิงจากมูลค่าทางบัญชีของธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

ส่วนที 1 : บทสรุปของผูบ้ ริหาร
ด้วย (ก) บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ทุนธนชาต” หรือ “TCAP” หรือ “บริ ษทั ฯ”) และ The Bank of
Nova Scotia และ (ข) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย” หรือ “TMB”) ได้มกี ารดําเนินการโดย
สมัค รใจในอัน ทีจะรวมกิจการของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) และธนาคารทหารไทยเข้า
ด้วยกันตามนโยบายทีรัฐให้การสนับสนุน ซึงรวมถึงการจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการทีเกียวข้องกับการ
ดําเนิน การดังกล่า ว โดยการรวมกิจการของธนาคารทังสองแห่ง จะทําให้เกิด ธนาคารพาณิ ชย์ทีมีขนาดใหญ่ ขนึ เพิม
ศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจทางการเงิน ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ สร้างประสิทธิภาพในการนําเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการให้กบั ลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิงขึน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดขี นึ และสามารถสนับสนุ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิท ธิภาพ ซึงจะเพิมความมันคงและเสถียรภาพให้แก่ระบบสถาบันการเงิน
รวมทังเป็ นการเพิมความเชือมันของภาคประชาชนทีมีต่อระบบสถาบันการเงินไทย โดยธนาคารทีจะเกิดจากการรวม
กิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย (“Merged Bank”) จะมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ คือ ING Bank N.V. (“ING”)
ทุนธนชาต และกระทรวงการคลัง
การรวมกิจการจะทําให้ Merged Bank มีข นาดและศัก ยภาพทางธุ รกิจเพิมขึนอย่ างมีนัย สําคัญ มุ่งสู่ก ารเป็ น
ธนาคารชันนํ าขนาดใหญ่ข องประเทศ โดยภายหลังการรวมกิจ การ Merged Bank จะมีสินทรัพย์รวมอยู่ท ประมาณ
ี
1.9 ล้านล้านบาท ฐานลูกค้ากว่า 10 ล้านราย และมีขนาดใหญ่เป็ นลําดับทีหกในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทย
ธุรกิจของธนาคารทังสองแห่งมีจุดแข็งซึงส่งเสริมกัน กล่าวคือ ธนาคารทหารไทยมีจุดเด่นในการระดมเงินฝากด้วย
กลยุทธ์ด้านเงินฝากโดยการนํ าเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากทีแตกต่างจากผลิตภัณฑ์แบบดังเดิม ขณะทีธนาคารธนชาตเป็ น
ผู้นํ า ด้า นสิน เชือรายย่ อ ย โดยเฉพาะสิน เชือเพือการเช่ า ซือรถยนต์ ดัง นั น การรวมกิ จ การจึง ช่ ว ยเพิมศัก ยภาพ
ในการระดมเงินฝากจากฐานลู ก ค้าทีเพิมขึน และสร้างสมดุล ให้ก ับโครงสร้างสิน เชือได้เป็ น อย่ า งดี โดยจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจใน 3 ด้านหลัก ๆ ดังนี
ประโยชน์ด้านงบดุล : การรวมกิจการจะทําให้มูลค่าของกิจการเพิมขึนจากการมีงบดุลทีเหมาะสม (Balance
Sheet Optimization) ผ่ า นการใช้ สิ น ทรัพ ย์ แ ละการจัด หาเงิ น ทุ น อย่ า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ ทํ า ให้ มี โ อกาสได้ รับ อัต รา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทสูี งขึนและต้นทุนในการจัดหาเงินทุนทีลดลง
ประโยชน์ดา้ นต้นทุน : การรวมกิจการจะทําให้ได้ประโยชน์จากขนาดกิจการทีใหญ่ขนึ (Scale) โดยเฉพาะอย่าง
ยิงจากการรวมกัน ของหน่ ว ยงานสนั บสนุ นทีสํ าคัญ เช่ น การลงทุ นในโครงสร้า งพืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการตลาด
ประโยชน์ดา้ นรายได้ : การรวมกิจการจะทําให้ฐานลูกค้าเพิมขึนกว่าเท่าตัว ช่วยเพิมศักยภาพในการสร้างรายได้
อีก ทังการดําเนิน งานร่ ว มกัน จะทําให้มปี ระสิท ธิภาพในการนํ า เสนอผลิต ภัณฑ์และบริก ารทางการเงินให้กับลูก ค้าได้
ครอบคลุมยิงขึน รวมถึงความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
โดยทุนธนชาตและผูท้ เกี
ี ยวข้องซึงประกอบด้วย 1) ING 2) The Bank of Nova Scotia 3) ธนาคารธนชาต และ
4) ธนาคารทหารไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแบบไม่ม ีผลผูก พัน ทางกฎหมาย (Non-binding Memorandum of
Understanding) เกียวกับการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2562
ทีผ่านมา เพือกําหนดกรอบความเข้าใจและหลักการสําหรับการเจรจาร่วมกันต่อไปเกียวกับการดําเนินการต่าง ๆ ระหว่าง
คู่สญ
ั ญา โดยมีวตั ถุประสงค์ในการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทยเพือร่วมดําเนินธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ทมีี ขนาดใหญ่ขนและแข็
ึ
งแกร่งยิงกว่าเดิม
ส่วนที 1 - หน้า 1

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

ทังนีการรวมกิจการระหว่าง TBANK กับ TMB แบ่งออกได้เป็ น 2 ช่วง ได้แก่
1) การดําเนินการก่อนการรวมกิจการ เป็ นการปรับโครงสร้างกิจการของ TBANK โดยการเสนอขายหุน้ สามัญ
ทังหมดทีถืออยู่ในบริษทั ย่อยและบริษทั อืนบางบริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ TBANK ทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้
2) การดําเนินการตามแผนการรวมกิจการ ซึงประกอบด้วย 1) TMB เสนอซือหุน้ สามัญของ TBANK จากผูถ้ อื
หุน้ ของ TBANK ทุกราย 2) TMB เสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ผู้ถอื หุน้ ของ TBANK ทุกราย และ 3) การโอนกิจการ
ของ TBANK ให้แก่ TMB
นอกจากนีบริษัทฯ ยังมีมติอนุ มตั ใิ ห้เข้าทําบันทึกข้อตกลงเกียวกับการซือขายหุน้ ระหว่าง TCAP (ในฐานะผู้ซือ)
และ BNS (ในฐานะผูข้ าย) (“บันทึกข้อตกลง”) ในการซือหุน้ สามัญของบริษทั ต่างๆ ที BNS ได้รบั จากการปรับโครงสร้าง
กิจการ อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดังกล่าวมิได้เป็ นส่วนหนึงของการปรับโครงสร้างฯ และมิได้เป็ นส่วนหนึงของการ
รวมกิจการระหว่าง TBANK และ TMB แต่อย่างใด
(โปรดพิจารณารายละเอียดขันตอน การกําหนดราคา และรายละเอียดอืน ๆ ในการเข้าทํารายการที ส่วนที 3 ลักษณะ
และรายละเอียดของรายการ ในรายงานฉบับนี)
ทังนี การเข้าทํารายการทังหมดข้างต้นเข้าข่าย
1) การปรับโครงสร้างฯ ซึงมีการเสนอขายหุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษทั อืนของธนาคารธนชาตให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุก
รายของธนาคารธนชาตตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยทุนธนชาตในฐานะผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของธนาคารธนชาตจะเข้าซือหุ้นของ
บริษัทย่อยและบริษทั อืนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุน้ ถือเป็ นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยการโอนและรับโอนหุน้
ระหว่างบริษทั ภายในกลุ่มเดียวกัน ซึงการเข้าซือหุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษัทอืนจาก TBANK ภายใต้การปรับโครงสร้างฯ
เข้าข่ายเป็ นการซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) (“พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด”) ซึงบริษทั ฯ
จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื
หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุน้ ทีมีส่วนได้เสีย
2) การขายหุน้ สามัญของ TBANK ที TCAP ถืออยู่ทงหมดในสั
ั
ดส่วนร้อยละ 50.96 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้
แล้วทังหมดของ TBANK ให้แก่ TMB เข้าข่ายเป็ นรายการจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที ทจ. 20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงทรัพย์สนิ
ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลง
วันที 29 ตุลาคม 2547 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศได้มาหรือจําหน่ ายไปฯ”) โดยขนาดรายการของการ
ขายหุน้ สามัญของ TBANK ซึงคํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ ซึงเป็ นเกณฑ์ทมีี มูลค่าขนาดรายการสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 145.56 ดังนัน จึงเข้าข่ายเป็ นรายการประเภท 1 การเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทมีี มลู ค่าขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า บริษัทฯ จึงมีหน้าทีต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยการได้มาซึงสินทรัพย์ต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทันที ตามเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์ฯ กําหนด และดําเนินการจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุ้นเพือขออนุ มตั ิการ
เข้าทํารายการครังนีด้วยคะแนนเสียงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียง โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีส่วนได้เสีย และเพือให้ผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ได้มขี อ้ มูลการตัดสินใจทีเพียงพอ
เกียวกับการอนุ มตั เิ ข้าทํารายการดังกล่าว พร้อมทังแต่งตังทีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพือให้ความเห็นเกียวกับรายการ
ส่วนที 1 - หน้า 2
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จํา หน่ ายไปซึงสินทรัพย์ในข้า งต้นเพือเป็ นข้อมูลประกอบกับพิจารณาลงมติเกียวกับรายการจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์
ข้างต้น
นอกจากนี การขายหุ้นสามัญของ TBANK เข้าข่ายเป็ นการขายหรือโอนกิจการของบริษทั ฯ บางส่วนทีสําคัญให้แก่
บุคคลอืนตามมาตรา 107(2)(ก) แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
(“พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด”) ซึงบริษทั ฯ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีมี
ส่วนได้เสีย
3) การซือหุน้ สามัญเพิมทุนของ TMB และการซือหุน้ ของบริษทั ต่าง ๆ ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ จาก BNS
เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการ
ทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงทรัพย์สนิ ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 (รวมทังทีมีการ
แก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ าร
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที 29 ตุลาคม 2547 (รวมทังทีมีการ
แก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศได้มาหรือจําหน่ ายไปฯ”) โดยขนาดของรายการซือหุน้ สามัญเพิมทุนของ TMB คํานวณตาม
เกณฑ์มูลค่ าสิน ทรัพย์ท ีมีตวั ตนสุ ทธิ ซึงเป็ น เกณฑ์ทมีี มูลค่ าขนาดรายการสูง สุ ดเท่ากับ ร้อ ยละ 92.37 จึงเข้าข่ายเป็ น
รายการประเภท 1 การเข้าทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์ทมีี มลู ค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า บริษทั ฯ จึงมี
หน้าทีต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยการได้มาซึงสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ตามเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์ฯ
กําหนด และดําเนินการจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือขออนุ มตั กิ ารเข้าทํารายการครังนีด้วยคะแนนเสียงไม่ตํากว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีส่วนได้เสีย และ
เพือให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้มขี อ้ มูลการตัดสินใจทีเพียงพอเกียวกับการอนุ มตั เิ ข้าทํารายการดังกล่าว พร้อมทังแต่งตังที
ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพือให้ความเห็นเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ในข้างต้นเพือเป็ นข้อมูลประกอบกับพิจารณา
ลงมติเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ในข้างต้น
ทังนีการได้มาซึงหุน้ สามัญภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการจาก BNS คํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทมีี
ตัวตนสุทธิ ซึงเป็ นเกณฑ์ทมีี มูลค่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.07 ซึงหากคํานวณขนาดรายการทัง 2 รายการ
รวมกันจะมีขนาดรายการรวมทังสินเท่ากับร้อยละ 107.44
จากการศึกษาข้อมูลทีเกียวข้องต่าง ๆ อาทิ เงือนไขต่าง ๆ รวมถึง ข้อดี-ข้อเสียของการเข้าทํารายการ ความ
เสียงจากการเข้าทํารายการ สามารถสรุปความเห็นของทีปรึกษาฯ ต่อรายการต่าง ๆ และวาระการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ของทุนธนชาต ครังที 1/2562 ในวันที 23 กันยายน 2562 ได้ดงั นี
วาระ วาระการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นของทุนธนชาต ครัง
ที
ที 1/25621
1 พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจําปี 2562
2

พิจารณารับทราบการปรับโครงสร้างธุรกิจของทุนธนชาต
และธนาคารธนชาต จํ ากัด (มหาชน) และแผนการรวม
กิ จการระหว่ างธนาคารธนชาต จํ ากัด (มหาชน) และ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 - หน้า 3

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ2
-

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ
วาระ วาระการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นของทุนธนชาต ครัง
ที
ที 1/25621
3 พิจารณาอนุมตั กิ ารดําเนินการทีสําคัญเกียวกับการปรับ
โครงสร้างธุรกิจของทุนธนชาต และธนาคารธนชาต
จํากัด (มหาชน)
3.1 พิจารณาอนุ มตั ใิ ห้ทุนธนชาตซือหุน้ สามัญทีธนาคาร
ธนชาต จํากัด (มหาชน) ถือ อยู่ในบริษัท ย่อ ยและ
บริษทั อืนบางบริษทั ในส่วนทีเสนอขายให้แก่ทุนธน
ชาต
3.2 พิจารณาอนุ มตั ใิ ห้ทุนธนชาตซือหุน้ สามัญทีธนาคาร
ธนชาต จํากัด (มหาชน) ถืออยู่ในบริษัท ย่อ ยและ
บริษัทอืนบางบริษัท ในส่ วนทีเสนอขายให้แก่ผู้ถ ือ
หุ้น รายย่ อ ยของธนาคารธนชาต จํ า กัด (มหาชน)
ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพือเสนอขายต่อผู้ถอื หุน้ ราย
ย่ อยของธนาคารธนชาต” เพือให้ทุ นธนชาตเสนอ
ขายหุ้นสามัญของบริษทั ย่อยและบริษทั อืนในบัญชี
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาต
จํากัด (มหาชน)

4

พิจารณาอนุมตั กิ ารดําเนินการทีสําคัญเกียวกับแผนการ
รวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
4.1 พิจ ารณาอนุ ม ัต ิใ ห้ทุ น ธนชาตขายหุ้นสามัญของ
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ทีถืออยู่ทงหมด
ั
ให้แก่ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
4.2 พิจารณาอนุ มตั ใิ ห้ทุ นธนชาตซือหุน้ สามัญเพิมทุน
ของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ในส่วนที
เสนอขายให้แก่ทุนธนชาต
4.3 พิจารณาอนุ มตั ใิ ห้ทุ นธนชาตซือหุน้ สามัญเพิมทุน
ของธนาคารทหารไทยในส่ว นทีเสนอขายให้แ ก่ผู้
ถือหุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพือเสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ ราย
ย่อยของธนาคารธนชาต” เพือให้ทุน ธนชาตเสนอ
ขายหุ้น สามัญเพิมทุน ในบัญ ชีดงั กล่าวให้แก่ผู้ถือ
หุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ2
ทีปรึกษาฯ เห็นว่ามีความเหมาะสม และผูถ้ อื หุน้ ควรอนุ มตั เิ ห็นชอบ
ในวาระนี เนื องจากการปรับโครงสร้า งกิจการจะทําให้บริษัทฯ ใน
ฐานะบริษัท Holding Company มีค วามคล่อ งตัว ในการบริห ารจัด
การเงินลงทุน มากขึนจากการถือเงินลงทุนทางตรงแทนการลงทุน
ทางอ้อมผ่าน TBANK โดยการปรับโครงสร้างในครังนีจะกระจายหุน้
ในบริษัท ต่ า ง ๆ คืน ให้ผู้ถือ หุ้น ของ TBANK ทุ ก รายตามสัด ส่ว น
บริษัทฯ จึงมีความจําเป็ นต้องรับซือหุ้นสามัญต่าง ๆ จากการปรับ
โครงสร้า งกิจการแทนผู้ถือ หุ้น รายย่ อ ย 743 รายและกระจายหุ้น
สามัญต่ าง ๆ คืน ในภายหลัง เพืออํานวยความสะดวกในการปรับ
โครงสร้างกิจ การให้สําเร็จ เรีย บร้อ ย เนืองจากการปรับ โครงสร้าง
กิจการเป็ นเงือนไขบังคับก่อนซึงต้องแล้วเสร็จก่อนการรวมกิจการ
ระหว่าง 2 ธนาคาร สําหรับเกณฑ์ทใช้
ี ในการกําหนดราคาซือขาย
หุ้น ของบริษัท ต่ า งๆ จาก TBANK นั นแบ่ ง ออกเป็ น หุ้น กลุ่ ม ทีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึงจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาด
เฉลียถ่ วงนํ าหนั ก 30 วัน และหุ้น กลุ่มทีไม่ไ ด้จ ดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะใช้ราคามูลค่าทางบัญชี หรือ ทุนทางบัญชีทธนาคาร
ี
ธนชาตได้มา ซึงทีปรึกษาฯ เห็นว่าเกณฑ์การกําหนดราคาดังกล่าวมี
ความเหมาะสม สํ า หรับ การปรับ โครงสร้า งกิจ การโดยเป็ นการ
เปลียนแปลงจากการถือหุน้ ทางอ้อมเป็ นทางตรง (โปรดดูรายละเอียด
เกณฑ์การกําหนดราคาใน ส่ว นที 3 หน้า 46 ข้อ 3.6.1 เกณฑ์ทใช้
ี
กําหนดราคาซือขายหุน้ สามัญของบริษทั ย่อยและบริษทั อืน)
ทีปรึกษาฯ เห็นว่ามีความเหมาะสม และผูถ้ อื หุน้ ควรอนุ มตั เิ ห็นชอบ
ในวาระนี เนืองจากการรวมกิจการจะทําให้บริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์
จากการรวมกิจการ อาทิ ช่วยเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันใน
อนาคตให้กบั ธนาคารภายหลังการรวมกิจการ จากการรวมฐานลูกค้า
การผสานจุดแข็งของทังสองธนาคาร ทังด้านสินเชือ เงินฝาก เงินทุน
และองค์ค วามรู้ต่าง ๆ รวมถึง การประหยัดจากขนาดทีจะเกิดขึน
แม้ว่าบริษทั ฯ จะถือหุน้ อยู่ในธนาคารใหม่ภายหลังการเข้าทํารายการ
ในครังนีเพียงร้อยละ 20.1 - 23.3 ของหุ้นสามัญทีมีสิทธิออกเสียง
ทังหมด แต่บริษัทฯ ก็ยงั คงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในฐานะผู้
ถือหุน้ รายใหญ่รายหนึง อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ มีภาระในการเข้าจอง
ซือหุ้นสามัญเพิมทุนของ TMB แทนผู้ถือหุ้น รายย่อ ยของ TBANK
จํานวน 743 โดยจะกระจายคืนตามสัด ส่วนในภายหลังเพืออํานวย
ความสะดวก ณ วันทีเข้าทํารายการ
สําหรับการซือขายหุน้ สามัญของ TBANK และการซือหุน้ สามัญเพิม
ทุนของ TMB ทีปรึกษาฯ เห็นว่ามีราคาทีเหมาะสมภายใต้สมมติฐาน
การเข้าทํารายการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 โดยอยู่ในช่วงราคา
ยุตธิ รรมทีประเมินของทีปรึกษาฯ ทังนีทีปรึกษาฯ ได้ประเมินมูล ค่า
ยุต ิธรรมของ TBANK ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการมีมูล ค่ า
ระหว่าง 130,481.00 – 164,369.84 ล้านบาท โดยเมือเปรียบเทียบ
ช่ ว งของมูล ค่ า ยุ ติธ รรมดังกล่ า วกับ มูล ค่ า การขายหุ้น สามัญ ของ
TBANK ที 158,371.28 ตามสมมติฐานทีว่าการขายดังกล่าวเกิดขึน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 แล้วพบว่ามีความเหมาะสม และทีปรึกษา

ส่วนที 1 - หน้า 4

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ
วาระ
ที

วาระการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นของทุนธนชาต ครัง
ที 1/25621

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ2
ฯ ได้ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ TMB ภายหลังการเพิมทุนมีมูลค่า
ระหว่ า ง 131,268.69 – 157,940.77 ล้า นบาทหรือ คิด เป็ น 0.93 –
1.12 เท่าของมูลค่าตามบัญชีข อง TMB ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ภายหลังการปรับปรุงด้วยมูลค่าเงินทีคาดว่าจะได้รบั จากการเพิมทุน
โดยเมือเปรียบเทีย บช่วงของอัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรมต่อมูลค่า
ตามบัญ ชีที 0.93 – 1.12 เท่ า ดัง กล่ า วกับ อัต ราส่ ว น 1.10 เท่ า ที
ปรึกษาฯ เห็นว่ามีความเหมาะสม (โปรดดูรายละเอียดการประเมิน
มูลค่าใน ส่วนที 5 : การประเมินมูลค่า)

5

พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ทุนธนชาตซือหุน้ สามัญที Scotia
Netherlands Holdings B.V. ถืออยู่ในบริษทั ย่อยและ
บริษทั อืนบางบริษทั ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ
ของทุนธนชาตและธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

ทีปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสม และผูถ้ อื หุน้ ควรอนุมตั เิ ห็นชอบใน
วาระนี เนืองจากการได้มาซึงหุน้ สามัญดังกล่าว ทําให้บริษัทฯ ได้มา
ซึงสัดส่วนการลงทุนเพิมเติมในธุรกิจการเงิน ซึงเป็ นการลงทุนหลัก
ของบริษทั ฯ และสัดส่วนการลงทุนเพิมเติมในธุรกิจทีไม่เกียวข้องกับ
ธุร กิจการเงิน ซึงช่ว ยให้มกี ารกระจายความเสียงของการลงทุน ใน
ธุรกิจทีไม่ใช่ธุรกิจทางการเงิน และเป็ นการใช้ประโยชน์จากเงินสด
คงเหลือ จากการรวมกิจการ นอกจากนีราคาการเข้า ซือหุ้นสามัญ
ต่ า งๆ ทังหมดจาก BNS ตามสัด ส่ ว นที BNS ได้ร ับ จากการปรับ
โครงสร้างกิจการยังมีความเหมาะสมต่อการเข้าทํารายการของบริษทั
ฯ โดยภายใต้สมมติฐานการกําหนดราคา ณ 31 ธันวาคม 2561 BNS
จะได้รบั หุน้ สามัญต่าง ๆ จากการปรับโครงสร้างกิจการตามสัดส่ว น
ในมูลค่า 10,701 ล้านบาท และเสนอขายหุน้ สามัญทังกลุ่มดังกล่าว
ให้บริษทั ฯ ทังหมดรวม 12,082 ล้านบาท ซึงทีปรึกษาฯ เห็นว่าการ
เข้าซือหุน้ สามัญดังกล่าวมีความเหมาะสมเนืองจากมูลค่าทีทีปรึกษา
ฯ ประเมิน ได้ม ีมู ล ค่ า ระหว่ า ง 12,732.85 – 13,650.06 ล้ า นบาท
อย่างไรก็ตามมูลค่ารวมทีเสนอขายให้บริษทั ฯ อาจมีการเปลียนแปลง
ณ วันทีเกิดรายการเนืองจากการเปลียนแปลงราคาตลาดของมูล ค่า
หุน้ สามัญของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(โปรดดูร ายละเอีย ดใน ส่วนที 5 หน้ า 74 ข้อ 5.6 ความเห็น ของที
ปรึก ษาฯ เกียวกับความเหมาะสมด้า นราคาการซือหุ้นสามัญของ
บริษทั ต่าง ๆ จาก BNS ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ)

หมายเหตุ : 1 การพิจารณาอนุมตั ใิ นวาระที 3 และวาระที 4 ถือเป็ นเงือนไขซึงกันและกัน โดยหากเรืองใดเรืองหนึงไม่ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีประชุม จะ
ถือว่าเรืองอืน ๆ ทีได้รบั อนุมตั จิ ากทีประชุมแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มกี ารพิจารณาเรืองทีเกียวข้องในวาระอืน ๆ อีกต่อไป
2 โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระใน ส่วนที 4 ความสมเหตุสมผลของรายการ

ทังนีทีปรึกษาฯ ได้ทาํ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ทังหมดทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการ
ในครังนีสามารถทําได้โดยการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของส่วนของผู้ถือหุน้ ของบริษัททีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการใน
ครังนี และนํ ามูลค่าดังกล่าวหารด้วยจํานวนหุน้ สามัญทีจําหน่ ายแล้วทังหมดของบริษทั ทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการใน
ครังนีเพือให้ได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญต่อหุน้ ของบริษทั ต่าง ๆ ทังนี เนืองจากการเข้าทํารายการในครังนี อ้างอิงราคา
ในการทํารายการจากงบการเงินตรวจสอบหรือสอบทานในอนาคตปรับปรุงด้วยผลการดําเนินงานในอนาคตทีเกิดขึน ซึง
เป็ นข้อมูลทียังมิอาจล่วงรูไ้ ด้ ทีปรึกษาฯ จึงพิจารณาเสมือนว่าการทํารายการปรับโครงสร้างและการควบรวมกิจการเกิดขึน
อ้างอิงข้อมูลและตัวเลขต่ าง ๆ จากงบการเงินสําหรับงวดปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และปรับปรุ งด้วยรายการที
สามารถประมาณการได้ในอนาคตตามข้อมูลซึงปรากฏในสาธารณะของทังของฝั งบริษทั ฯ และ TMB เพือเป็ นข้อมูลให้แก่ผู้
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ถือหุ้นทราบในเชิงหลักการของการเข้าทํารายการ และเป็ นข้อมูลเพือประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการเข้าทํา
รายการครังนี
โดยทีปรึกษาฯ สามารถสรุปการประเมินมูลค่าของกลุ่ม TBANK และ TMB ได้ ดังนี
บริษทั

วิธีทีใช้ในการ
ประเมินมูลค่า

มูลค่าหุ้น
สามัญ
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นของ
TBANK /
TMB
(%)

กลุ่มของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (TBANK)
1. การประเมินมูลค่ากลุ่ม TBANK ด้วยวิธีรวมส่วนกิ จการ (Sum of the Parts)
1. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
วิธสี ่วนลดเงินปั นผล 96,363.34 –
N/A
115,376.92
2. บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
วิธสี ่วนลดกระแสเงินสด 8,648.91 –
75.00%
9,726.57
3. บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จํากัด
วิธสี ่วนลดกระแสเงินสด 1,008.63 –
99.99%
1,109.70
4. เงินสดทีคาดว่าจะได้รบั จากการปรับโครงสร้างหลังภาษี
26,622.46
N/A
รวมมูลค่ากลุ่ม TBANK ตามวิธวี ธิ รี วมส่วนกิจการ
2. การประเมินมูลค่ากลุ่ม TBANK ด้วยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (PBV)
1. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วน 153,712.92 –
N/A
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี 164,369.84
รวมมูลค่ากลุ่ม TBANK ด้วยวิ ธีรวมส่วนกิจการและวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีหลัง
การปรับโครงสร้างกิ จการ

กลุ่มของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (TMB)
1. การประเมินมูลค่ากลุ่ม TMB ด้วยวิ ธีรวมส่วนกิ จการ (Sum of the Parts)
1. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
วิธสี ่วนลดเงินปันผล
2.
3.

2.
1.

N/A

96,363.34 –
115,376.92
6,486.68 –
7,294.93
1,008.63 –
1,109.70
26,622.46
130,481.00 –
150,403.90
153,712.92 –
164,369.84
130,481.00 –
164,369.84
ล้านบาทหรือ
21.51 – 27.10
บาทต่อหุ้น

126,664.75 –
143,140.62
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จํากัด
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
35.00%
4,577.26
บริษทั บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จํากัด
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
100.00%
26.69
รวมมูลค่ากลุ่ม TMB ตามวิธวี ธิ รี วมส่วนกิจการ 131,268.69 –
147,744.57
การประเมินมูลค่ากลุ่ม TMB ด้วยวิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (PBV)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วน 147,700.68 –
N/A
147,700.68 –
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี 157,940.77
157,940.77
รวมมูลค่ากลุ่ม TMB ด้วยวิธีรวมส่วนกิ จการและวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี 131,268.69 –
157,940.77
ล้านบาทหรือ
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126,664.75 –
143,140.62

มูลค่าหุ้น
สามัญตาม
สัดส่วน
(ล้านบาท)

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

บริษทั

วิธีทีใช้ในการ
ประเมินมูลค่า

มูลค่าหุ้น
สามัญ
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นของ
TBANK /
TMB
(%)

มูลค่าหุ้น
สามัญตาม
สัดส่วน
(ล้านบาท)
1.74 – 2.10
บาทต่อหุ้น

โดยสําหรับมูลค่าตามบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จํากัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์
พหลโยธิน จํากัดนัน เป็ นมูลค่าตามบัญชีตามสัดส่วนที TMB ถือหุน้ ซึงปรากฏอยู่ในงบการเงินสําหรับงวดปี สนสุ
ิ ดวันที
31 ธันวาคม 2561 ของ TMB
ทังนี ตามมติคณะกรรมการบริษทั ของ TMB ครังที 4/2562 วันที 7 สิงหาคม 2562 ได้มกี ารกําหนดราคาเข้าซือ
หุน้ ของ TBANK จากมูลค่าตามบัญชีของ TBANK ตามงบการเงินรวม บวก กําไรจากการปรับโครงสร้าง บวก ส่วนเพิม
9,245.00 ล้ านบาท ลบ มู ล ค่ า ตามบัญชีข อง TBROKER ตามงบการเงิน รวมของ TBANK ลบ มู ล ค่ า ตามบัญ ชีข อง
TFUND ตามงบการเงินรวมของ TBANK นัน ทีปรึกษาฯ จึงได้พจิ ารณาเสมือนว่าการทํารายการดังกล่าวเกิดขึน ณ วันที
31 ธันวาคม 2561 ซึงสามารถจําลองมูลค่าที TMB จะเข้าซือ TBANK ได้ตามตารางด้านล่าง ซึงมูลค่าทีแสดงต่อไปนีอาจ
แตกต่างจากมูลค่าการซือขายจริงทีจะเกิดขึนในอนาคต
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย
สิ นทรัพย์รวมของ TBANK
1,046,611.66
ล้านบาท
หัก หนีสินรวมของ TBANK
902,406.44
ล้านบาท
หัก ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไม่มอี ํานาจควบคุมของ TBANK
2,506.68
ล้านบาท
บวก กําไรจากการขายเงินลงทุนทีคาดว่าจะได้รบั จากการ
ปรับโครงสร้างของ TBANK
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBANK
141,698.54
ล้านบาท
บวก กําไรจากการขายเงินลงทุนทีคาดว่าจะได้รบั จากการ
5,331.20
ล้านบาท
ปรับโครงสร้างของ TBANK
บวก รายการปรับปรุงจากการตีมลู ค่าทีดินและอาคาร
2,569.98
ล้านบาท
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBANK ภายหลังปรับปรุง
ล้านบาท
149,599.72
กําไรจากการปรับโครงสร้างกิ จการ
บวก ส่วนเพิม
9,245.00
ล้านบาท
หัก มูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
ล้านบาท
155.81
TBROKER ตามงบการเงินรวมของ TBANK
หัก มูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
ล้านบาท
317.63
TFUND ตามงบการเงินรวมของ TBANK
มูลค่าการเข้าซือหุ้นสามัญของ TBANK
158,371.28
ล้านบาท
หาร จํานวนหุน้ สามัญ
6,064,862,170
หุน้
มูลค่าการเข้าซือหุ้นสามัญของ TBANK ต่อหุ้น
26.11
บาทต่อหุ้น
จากตารางข้างต้นสามารถสรุปความเห็นของทีปรึกษาฯ ได้ ดังนี
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– มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBANK ตามวิธรี วมส่วนกิจการและวิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่า
ทางบัญชีมคี ่าอยู่ระหว่าง 130,481.00 – 164,369.84 ล้านบาท โดยเมือเปรียบเทียบช่วงของมูลค่ายุตธิ รรม
ดังกล่าวกับมูลค่าการขายหุน้ สามัญของ TBANK ที 158,371.28 ตามสมมติฐานทีว่าการขายดังกล่าวเกิดขึน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 แล้วพบว่ามีความเหมาะสม โดยมีมลู ค่าสําหรับการเข้าทํารายการอยู่ระหว่างช่วง
ของมูลค่ายุตธิ รรม ดังนัน การเข้าทํารายการจําหน่ ายไปซึงหุน้ สามัญของ TBANK เพือเป็ นส่วนหนึงของการ
ทํารายในครังนีมีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นของ TCAP ควรอนุมตั ิ การขายหุ้น TBANK ให้กบั TMB
เพือเป็ นส่วนหนึ งของแผนการควบรวมกิ จการในครังนี
– มูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ TMB ตามวิธรี วมส่วนกิจการและวิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่า
ทางบัญชีมคี ่าอยู่ระหว่าง 131,268.69 – 157,940.77 ล้านบาทหรือ คิดเป็ น 0.93 – 1.12 เท่าของมูลค่าตาม
บัญชีของ TMB ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ภายหลังการปรับปรุงด้วยมูลค่าเงินทีคาดว่าจะได้รบั จากการ
เพิมทุนสําหรับการเข้าทํารายการในครังนีของ TMB ซึงเท่ากับ 141,278.91 ล้านบาท โดยเมือเปรียบเทียบ
ช่วงของอัตราส่วนของมูลค่ายุตธิ รรมต่อมูลค่าตามบัญชีท ี 0.93 – 1.12 เท่า ดังกล่าวกับอัตราส่วน 1.10 เท่า
ของมูลค่าตามบัญชีของ TMB ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ภายหลังการปรับปรุงด้วยมูลค่าเงินสดทีคาดว่าจะ
ได้รบั จากการเพิมทุน ซึงเสมือนเป็ นราคาสําหรับการเข้าทํารายการได้มาซึงหุน้ สามัญของ TMB โดยผูถ้ ือหุน้
ของ TBANK ตามเกณฑ์ทใช้
ี ในการกําหนดราคาซือขายหุน้ สามัญเพิมทุนของ TMB ตามมติคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ครังที 9/2562 วันที 7 สิงหาคม 2562 แล้วพบว่ามีความเหมาะสม ดังนัน การเข้าทํารายการได้มา
ซึงหุน้ สามัญของ TMB เพือเป็ นส่วนหนึงของการทํารายในครังนีมีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นของ TCAP
ควรอนุมตั ิ การเข้าซือหุ้นสามัญของ TMB เพือเป็ นส่วนหนึ งของแผนการควบรวมกิ จการในครังนี
ตามบันทึกข้อตกลงเกียวกับการซือขายหุน้ ระหว่าง TCAP (ในฐานะผู้ซอ)
ื และ BNS (ในฐานะผูข้ าย) (“บันทึก
ข้อตกลง”) ซึง TCAP จะซือหุ้นของบริษัทต่ างๆ จาก BNS ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจ การ ทังนี ในการให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมด้านราคาของการซือหุน้ สามัญของบริษทั ต่างๆ จาก BNS ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ ใน
ส่วนนี ทีปรึกษาฯ จะพิจารณาแยกเป็ นกรณี ดังนี
1. การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ THANI (ซึงจะถูกถือหุ้นโดย SPV1) รวมถึง MBK และ PRG
ซึ งเป็ น บริษั ท ทีจดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ นั น ทีปรึก ษาฯ จะใช้ วิธีก ารประเมิน มู ล ค่ าด้ ว ยวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ โดยทีปรึกษาฯ จะทําการเก็บข้อมูลราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษัท ดังกล่าวทีทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และทําการคํานวณราคาเฉลียถ่ วงนํ าหนัก ของหุ้น
สามัญของบริษัทดังกล่าวย้อนหลัง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน จากวันที 6 สิงหาคม
2562 ซึงเป็ นวันก่อนวันทีคณะกรรมการของบริษทั ฯ และ TMB มีมติในการเข้าทํารายการในครังนี
ทังนี วิธกี ารประเมินมูลค่าดังกล่าวสอดคล้องกับวิธกี ารกําหนดราคาซือขายหุน้ สามัญทัง 3 บริษทั ซึงอ้างอิง
กับ ราคาตลาด ตามข้อมู ล ทีทีปรึก ษาฯ ได้รับ จากฝ่ ายจัด การของบริษัทฯ อีก ทัง ทีปรึก ษาฯ ยัง ได้ร บั
ข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูลด้านสมมติฐานทางการเงินต่างๆ จึงพิจารณาเห็นว่าวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด
จะสะท้อนมูลค่ ายุ ติธรรมของทัง 3 บริษัท สําหรับการทํา รายการปรับโครงสร้างบนเหตุผลและเงือนไข
ข้างต้น
2. การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของ SPV2 ทีปรึกษาฯ จะใช้วธิ มี ลู ค่าทางบัญชี โดยอ้างอิงจากงบ
การเงินสําหรับงวดปี 2561 ของแต่ละบริษัท ทังนี เนืองจากทีปรึกษาฯ ได้รบั ข้อมูลจากฝ่ ายจัดการของ
บริษัท ฯ ว่ า บริษัทฯ จะดําเนิ นการให้ TGL TTD และ TMS ชําระบัญชีเพือเลิก กิจการภายหลังการปรับ
โครงสร้างแล้วเสร็จ ดังนัน วิธมี ลู ค่าทางบัญชีจงึ มีความเหมาะสมสําหรับการใช้ประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของ
กิจการดังกล่าวในครังนี ในขณะที ทีปรึกษาฯ มีขอ้ จํากัดในการเข้าถึงข้อมูลด้านสมมติฐานทางการเงิน
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ต่างๆ ของ SEACON และ AJNMT ประกอบกับ TBANK มีสดั ส่วนในทัง 2 บริษทั ทีน้อยอย่างไม่มนี ัยสําคัญ
จึงทําให้ทปรึ
ี กษาฯ พิจารณาว่าวิธมี ูลค่าทางบัญชี มีความเหมาะสมในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้
สามัญของทัง 2 บริษัทเช่นเดียวกัน ทังนี ในส่วนของ SSV ปั จจุบนั มีมูลค่าทางบัญชีติดลบ ทีปรึกษาจึง
พิจารณามูลค่าทางบัญชีเท่ากับศูนย์หรือไม่มมี ูลค่าแม้ว่า SSV จะดําเนินธุรกิจต่อเนืองไปในอนาคต ทังนี
SSV ไม่มนี โยบายในการขยายธุรกิจแต่อย่างใด
3. การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TSAMC นัน ทีปรึกษาฯ ได้ทําการสัมภาษณ์ฝ่ายจัดการถึง
แนวทางในการดําเนินธุรกิจของ TSAMC ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง โดยได้รบั ข้อมูลว่า TSAMC จะ
ไม่ดาํ เนินการขยายธุรกิจต่อไปเพิมเติมในอนาคต โดยจะดําเนินงานเฉพาะบนสินทรัพย์และทรัพยากรต่างๆ
ทีมีในปั จจุบนั และอาจดําเนินการชําระบัญชีเพือเลิกกิจการในอนาคต ดังนัน เนืองจากทีปรึกษาฯ พิจารณา
แล้วเห็นว่า TSAMC น่ าจะไม่มกี ารเติบโตทางธุรกิจในอนาคต จึงทําให้ทปรึ
ี กษาฯ เลือกใช้วธิ มี ูลค่าทาง
บัญชีในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TSAMC
ทีปรึกษาฯ ได้ศกึ ษาและสามารถสรุปความเหมาะสมด้านราคาสําหรับการซือหุน้ สามัญของบริษทั ต่างๆ จาก
BNS ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ ดังนี
มูลค่าหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือ
วิ ธีทีทีปรึกษาฯ ใช้ใน ทีประเมินโดยที หุ้นทีแท้จริ ง
การประเมิ นมูลค่า
ปรึกษาฯ
ของ BNS ผ่าน
(ล้านบาท)
TBANK (%)

บริ ษัท

มูลค่าหุ้น
สามัญตาม มูลค่าทีบริ ษทั ฯ มูลค่าที BNS
สัดส่วนทีที จะรับซือจาก ได้รบั จากการ
ปรึกษาฯ
BNS1
ปรับโครงสร้าง
ประเมิน
(ล้านบาท)
กิ จการ1
(ล้านบาท)

1. การประเมิ นมูลค่ากลุม่ SPV1
1. บริษทั ราชธานีลสิ ซิง จํากัด (มหาชน)

วิธเี ปรียบเทียบราคา
24,819.71 –
31.94%
7,927.77 –
ตลาดของหุน้ สามัญ
27,196.34
8,686.90
รวมมูลค่า SPV1 เทียบกับมูลค่าทีบริษทั ฯ จะรับซือจาก BNS ตามสัดส่วน 7,927.77 –
8,686.90

2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.
1.
2.
3.

การประเมิ นมูลค่ากลุม่ SPV2
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
วิธมี ูลค่าทางบัญชี
4,197.64
2.22%
93.27
บริษทั อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด
วิธมี ูลค่าทางบัญชี
40,460.82
2.94%
1,189.54
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิง จํากัด
วิธมี ูลค่าทางบัญชี
405.20
49.00%
198.46
บริษทั ธนชาต เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์
วิธมี ูลค่าทางบัญชี
37.95
49.00%
18.60
จํากัด
บริษทั รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วสิ จํากัด
วิธมี ูลค่าทางบัญชี
0.00
49.00%
0.00
บริษทั ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
วิธมี ูลค่าทางบัญชี
9.77
49.00%
4.79
รวมมูลค่า SPV2 เทียบกับมูลค่าทีบริษทั ฯ จะรับซือจาก BNS ตามสัดส่วน 1,504.66
การประเมิ นมูลค่าอืนๆ ทีเกียวข้องกับการซือหุ้นสามัญของบริษทั ต่างๆ จาก BNS ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ
บริษทั บริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากัด
วิธมี ูลค่าทางบัญชี
2,463.12
49.00%
1,206.93
บริษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
วิธเี ปรียบเทียบราคา
35,607.50 –
4.85%
1,726.96 –
ตลาดของหุน้ สามัญ
38,471.23
1,865.85
บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด
วิธเี ปรียบเทียบราคา
7,620.00 –
4.81%
366.52 –
(มหาชน)
ตลาดของหุน้ สามัญ
8,018.96
385.71
รวมมูลค่าเทียบกับมูลค่าที บริ ษทั ฯ จะรับซือจาก BNS ตามสัดส่วน 3,300.41 –
3,458.50
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5,539.00

5,539.00

5,539.00

5,539.00

3,367.00

1,986.00

1,207.00
1,630.00

1,207.00
1,630.00

339.00

339.00

3,176.00

3,176.00

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ
มูลค่าหุ้น
สามัญตาม มูลค่าทีบริ ษทั ฯ มูลค่าที BNS
สัดส่วนทีที จะรับซือจาก ได้รบั จากการ
บริ ษัท
ปรึกษาฯ
BNS1
ปรับโครงสร้าง
ประเมิน
(ล้านบาท)
กิ จการ1
(ล้านบาท)
รวมมูลค่าทังหมดตามข้อ 1. – 3. เทียบกับมูลค่าทีบริ ษทั ฯ จะรับซือจาก BNS ตามสัดส่วน 12,732.85 –
12,082.002
10,701.00
13,650.06
มูลค่าหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือ
วิ ธีทีทีปรึกษาฯ ใช้ใน ทีประเมินโดยที หุ้นทีแท้จริ ง
การประเมิ นมูลค่า
ปรึกษาฯ
ของ BNS ผ่าน
(ล้านบาท)
TBANK (%)

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่ามูลค่าบริษัทต่าง ๆ ทีบริษัทฯ จะเข้าซือทังหมดจาก BNS ตามสัดส่วนที BNS
ได้รบั ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการซึงเป็ นการเข้าซือแบบเหมาทังหมด (Package) โดยทีไม่ได้แยกการซือขายราย
บริษัท มีความเหมาะสมเมือเทียบกับมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ต่าง ๆ ดังกล่าวซึงมีมลู ค่ารวมทังสินระหว่าง
12,732.85 – 13,650.06 เมือเปรียบเทียบกับมูลค่าเข้าซือรวมภายใต้สมมติฐานการกําหนดราคา ณ 31 ธันวาคม 2561
12,082.00 บาท ดังนัน ทีปรึกษาฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นของ TCAP ควรอนุมตั ิ การเข้าซือหุ้นของ
บริ ษทั ดังกล่าวจาก BNS
สรุปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ
การดําเนินการในครังนีของบริษทั ฯ เป็ นไปเพือประโยชน์ต่อผูม้ สี ่วนได้เสียและผูเ้ กียวข้องทุกฝ่ าย โดยการปรับ
โครงสร้างกิจ การนันเป็ น การดําเนิ นการเพือบรรลุ วตั ถุประสงค์ตามเงือนไขบังคับก่อ นการรวมกิจการระหว่างทังสอง
ธนาคารซึงมิได้มวี ตั ถุประสงค์เพือให้เกิดกําไรขาดทุนในกระบวนการซือขายเงินลงทุนเพือปรับโครงสร้างกิจการ โดย
บริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษทั ต่าง ๆ จากทางอ้อมเป็ นทางตรงทําให้สามารถบริหารจัดการเงินลงทุนได้คล่องตัวมากขึนใน
ฐานะ Holding Company และการได้มาหุน้ สามัญบางบริษทั เพิมเติมจาก BNS ยังทําให้บริษทั ฯ เพิมสัดส่วนการลงทุนใน
บริษัทต่างๆ ซึงมีศกั ยภาพและเป็ นการใช้ประโยชน์ จากเงินสดคงเหลือจากการรวมกิจการ ทังนีภายหลังการควบรวม
กิจการยังก่อให้เกิดประโยชน์หรือ Synergy จากการรวมกิจการทังสองธนาคารซึงเกิดประโยชน์ทางตรงต่อผูถ้ ือหุน้ ของ
ธนาคารทังสองแห่ ง รวมถึง ประโยชน์ ต่ อ ลู ก ค้า และผู้ใช้บริก ารของธนาคารหลัง การควบรวมกิจการทีจะได้ร ับการ
ตอบสนองทีดีขนึ อีก ทังประโยชน์ ต่อเสถียรภาพโดยรวมของสถาบันการเงิน เนืองจากการรวมกิจการทําให้ธนาคาร
ภายหลังการควบรวมมีขนาดใหญ่ขนและมี
ึ
การกระจายความเสียงมากขึน
จากการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้า ทํา รายการของ การปรับโครงสร้างกิจการ การรวมกิจการ
ระหว่างสองธนาคาร และการได้มาซึงหุน้ สามัญของบริษทั ต่าง ๆ จาก BNS ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ ประกอบ
กับการพิจารณาความเหมาะสมด้านราคาแล้ว ที ปรึกษาเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและผู้ถือหุ้นของ TCAP ควร
อนุมตั ิ การเข้าทํารายการต่างๆ ข้างต้น รวมถึงวาระต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
อย่างไรก็ตาม ราคาทีบริษัท ฯ เข้าทํารายการ ณ วันทีเข้าทํารายการอาจมีความแตกต่างจากราคาและมูลค่า
สมมติฐาน ณ 31 ธันวาคม 2561 ตามเกณฑ์การกําหนดราคาเพือใช้เป็ นประกอบการพิจารณาสําหรับผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ทังนีผูถ้ อื หุน้ ควรพิจารณาความสมเหตุสมผลและความเห็นของทีปรึกษาฯ ซึงอยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูล เอกสาร และร่าง
เอกสารทีได้รบั การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารและผูท้ เกี
ี ยวข้อง เป็ นความจริง สมบูรณ์และถูกต้อง รวมทังพิจารณาเงือนไขและ
ข้อกําหนดของการเข้าทํารายการดังกล่าว ทีปรึกษาฯ พิจารณาว่า สมมติฐ านทีใช้ในการจัดเตรียมประมาณการทาง
การเงินมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจและข้อมูลทีมีอยู่ในช่วงเวลาทีศึกษาเท่านัน การเปลียนแปลงใดๆ
ทีเกิดขึนในอนาคตอาจจะเป็ นปั จจัยทีส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาฯ ทังนี การตัดสินใจทีจะอนุ มตั หิ รือไม่อนุมตั ิ
การเข้าทํารายการในครังนีขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสําคัญ
ส่วนที 1 - หน้า 10
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ส่วนที 2 : แนวทางการปฏิ บตั ิ งานและข้อมูลทีใช้ในการจัดทํารายงาน
ทีปรึกษาฯ ได้พจิ ารณาและศึกษาข้อมูลการเข้าทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์ จากข้อมูลทีได้รบั จากบริษทั ฯ การ
สัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร และข้อมูลทีเผยแพร่ต่อสาธารณชนทัวไป รวมถึงข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้อง ซึงรวมถึง แต่ไม่จํากัด
เพียง
1. มติท ีประชุ มคณะกรรมการของบริษัทฯ และ TMB และสารสนเทศทีเปิ ด เผยผ่ านตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ที
เกียวข้องกับรายการได้มาจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ และการปรับโครงสร้างกิจการ
2. เอกสารของบริษทั ฯ และ บริษทั ภายใต้การปรับโครงสร้างกิจการ และได้มาจําหน่ ายไป เช่น หนังสือรับรอง
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และรายชือผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น
3. งบการเงินของบริษทั ฯ บริษทั ภายใต้การปรับโครงสร้างกิจการ และได้มาจําหน่ ายไป สําหรับงวดปี สนสุ
ิ ด
วันที 31 ธันวาคม 2559 งวดปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 งวดปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ
งวดไตรมาสหนึง สินสุดวันที 31 มีนาคม 2562
4. สรุปรายงานประเมินทรัพย์สนิ ของผูป้ ระเมินทรัพย์สนิ 8 ราย
5. การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของTBANK TMB และบุคคลทีเกียวข้อง รวมถึงข้อมูลการประมาณการทางการเงิน
และงบการเงินซึงจัดทําขึนโดยฝ่ ายจัดการ
6. แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ฯ
7. ข้อมูลสถิตจิ ากตลาดหลักทรัพย์ฯ และภาวะอุตสาหกรรม
ความเห็นของทีปรึกษาฯ ตังอยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูล และ/หรือ เอกสาร ซึงทีปรึกษาฯ ได้รบั ตลอดจนการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษัทฯ และบุคคลทีเกียวข้อง เป็ นข้อมูลทีถูกต้องและเป็ นความจริง โดยทีปรึกษาฯ ได้พจิ ารณา
และศึกษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ นอกจากนี ทีปรึกษาฯ
ถือว่า สัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ มีผลบังคับใช้และผูกพันตามกฎหมาย และไม่มกี ารเปลียนแปลงเงือนไข เพิก
ถอน หรือ ยกเลิก รวมถึงไม่มเี หตุการณ์หรือเงือนไขใดๆ ทีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการเข้าทํารายการ
ได้มาซึงสินทรัพย์ ในครังนี
ดังนัน หากข้อมูล และ/หรือ เอกสาร ซึงทีปรึกษาฯ ได้รบั ไม่ถูกต้อง และ/หรือ ไม่เป็ นความจริง หรือ สัญญาและ
ข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ ไม่มผี ลบังคับใช้ และ/หรือ ไม่ผูกพันตามกฎหมาย และ/หรือ มีการเปลียนแปลงเงือนไข เพิกถอน
หรือ ยกเลิก และ/หรือ มีเหตุการณ์หรือเงือนไขใดๆ ทีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการเข้าทํารายการ ก็อาจ
ส่งผลต่อความเห็นของทีปรึกษาฯ ซึงทีปรึกษาฯ ไม่สามารถให้ความเห็นต่อผลกระทบดังกล่าวต่ อบริษัทฯ และผูถ้ ือหุ้น
ของบริษทั ฯ ได้
ความเห็นของทีปรึกษาฯ จัดทําขึนภายใต้ขอ้ มูลซึงทีปรึกษาฯ ได้รบั รวมถึงภาวะอุตสาหกรรม เงือนไขทาง
เศรษฐกิจ และปั จจัยอืนๆ ทีเกิดขึนในระหว่างการจัดทํา ซึงอาจมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในภายหลัง และอาจ
ส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาฯ โดยทีปรึกษาฯ ไม่มภี าระผูกพันในการปรับปรุงความเห็นของรายงานความเห็น
ของทีปรึกษาฯ ฉบับนี
รายงานความเห็นของทีปรึกษาฯ ฉบับนี จัดทําขึนเพือให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ใช้พจิ ารณาประกอบการตัดสินใจ
ลงมติการเข้าทํารายการ ซึงการตัดสินใจอนุ มตั ิหรือไม่อนุ มตั ิการเข้าทําการปรับโครงสร้างกิจและการควบรวมกิจการใน
ครังนี ขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นสําคัญ ทังนี ผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ ควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ
ทีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ ในครังนี ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังก่อนทําการลงมติ
เพือทีจะได้พจิ ารณาลงมติได้อย่างเหมาะสม ทังนี รายงานความเห็นของทีปรึกษาฯ มิได้เป็ นการรับรองผลสําเร็จของการ
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เข้าทํารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึน และทีปรึกษาฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ทีอาจเกิดขึน
จากการเข้าทํารายการดังกล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ส่วนที 2 - หน้า 2
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ส่วนที 3 : ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
3.1

วัตถุประสงค์ของรายการและทีมาของรายการ

ด้วย (ก) บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ทุนธนชาต” หรือ “TCAP” หรือ “บริ ษทั ฯ”) และ The Bank of
Nova Scotia และ (ข) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย” หรือ “TMB”) ได้มกี ารดําเนินการโดย
สมัค รใจในอัน ทีจะรวมกิจการของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) และธนาคารทหารไทยเข้า
ด้วยกันตามนโยบายทีรัฐให้การสนับสนุน ซึงรวมถึงการจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการทีเกียวข้องกับการ
ดําเนิน การดังกล่า ว โดยการรวมกิจการของธนาคารทังสองแห่ง จะทําให้เกิด ธนาคารพาณิ ชย์ทีมีขนาดใหญ่ ขนึ เพิม
ศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจทางการเงิน ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ สร้างประสิทธิภาพในการนําเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการให้กบั ลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิงขึน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดขี นึ และสามารถสนับสนุ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิท ธิภาพ ซึงจะเพิมความมันคงและเสถียรภาพให้แก่ระบบสถาบันการเงิน
รวมทังเป็ นการเพิมความเชือมันของภาคประชาชนทีมีต่อระบบสถาบันการเงินไทย โดยธนาคารทีจะเกิดจากการรวม
กิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย (“Merged Bank”) จะมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ คือ ING Bank N.V. (“ING”)
ทุนธนชาต และกระทรวงการคลัง
การรวมกิจการจะทําให้ Merged Bank มีข นาดและศัก ยภาพทางธุ รกิจเพิมขึนอย่ างมีนัย สําคัญ มุ่งสู่ก ารเป็ น
ธนาคารชันนํ าขนาดใหญ่ข องประเทศ โดยภายหลังการรวมกิจ การ Merged Bank จะมีสินทรัพย์รวมอยู่ท ประมาณ
ี
1.9 ล้านล้านบาท ฐานลูกค้ากว่า 10 ล้านราย และมีขนาดใหญ่เป็ นลําดับทีหกในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทย
ธุรกิจของธนาคารทังสองแห่งมีจุดแข็งซึงส่งเสริมกัน กล่าวคือ ธนาคารทหารไทยมีจุดเด่นในการระดมเงินฝากด้วย
กลยุทธ์ด้านเงินฝากโดยการนํ าเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากทีแตกต่างจากผลิตภัณฑ์แบบดังเดิม ขณะทีธนาคารธนชาตเป็ น
ผู้นํ า ด้า นสิน เชือรายย่ อ ย โดยเฉพาะสิน เชือเพือการเช่ า ซือรถยนต์ ดัง นั น การรวมกิ จ การจึง ช่ ว ยเพิมศัก ยภาพ
ในการระดมเงินฝากจากฐานลู ก ค้าทีเพิมขึน และสร้างสมดุล ให้ก ับโครงสร้างสิน เชือได้เป็ น อย่ า งดี โดยจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจใน 3 ด้านหลัก ๆ ดังนี
ประโยชน์ด้านงบดุล : การรวมกิจการจะทําให้มูลค่าของกิจการเพิมขึนจากการมีงบดุลทีเหมาะสม (Balance
Sheet Optimization) ผ่ า นการใช้ สิ น ทรัพ ย์ แ ละการจัด หาเงิ น ทุ น อย่ า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ ทํ า ให้ มี โ อกาสได้ รับ อัต รา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทสูี งขึนและต้นทุนในการจัดหาเงินทุนทีลดลง
ประโยชน์ดา้ นต้นทุน : การรวมกิจการจะทําให้ได้ประโยชน์จากขนาดกิจการทีใหญ่ขนึ (Scale) โดยเฉพาะอย่าง
ยิงจากการรวมกัน ของหน่ ว ยงานสนั บสนุ นทีสํ าคัญ เช่ น การลงทุ นในโครงสร้า งพืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการตลาด
ประโยชน์ดา้ นรายได้ : การรวมกิจการจะทําให้ฐานลูกค้าเพิมขึนกว่าเท่าตัว ช่วยเพิมศักยภาพในการสร้างรายได้
อีก ทังการดําเนิน งานร่ ว มกัน จะทําให้มปี ระสิท ธิภาพในการนํ า เสนอผลิต ภัณฑ์และบริก ารทางการเงินให้กับลูก ค้าได้
ครอบคลุมยิงขึน รวมถึงความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
โดยทุนธนชาตและผูท้ เกี
ี ยวข้องซึงประกอบด้วย 1) ING 2) The Bank of Nova Scotia 3) ธนาคารธนชาต และ
4) ธนาคารทหารไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแบบไม่ม ีผลผูก พัน ทางกฎหมาย (Non-binding Memorandum of
Understanding) เกียวกับการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2562
ทีผ่านมา เพือกําหนดกรอบความเข้าใจและหลักการสําหรับการเจรจาร่วมกันต่อไปเกียวกับการดําเนินการต่าง ๆ ระหว่าง
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คู่สญ
ั ญา โดยมีวตั ถุประสงค์ในการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทยเพือร่วมดําเนินธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ทมีี ขนาดใหญ่ขนและแข็
ึ
งแกร่งยิงกว่าเดิม
ทังนีการรวมกิจการระหว่าง TBANK กับ TMB แบ่งออกได้เป็ น 2 ช่วง ได้แก่
1) การดําเนินการก่อนการรวมกิจการ เป็ นการปรับโครงสร้างธุรกิจของ TBANK โดยการเสนอขายหุน้ สามัญ
ทังหมดทีถืออยู่ในบริษทั ย่อยและบริษทั อืนบางบริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ TBANK ทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้
2) การดําเนินการตามแผนการรวมกิจการ ซึงประกอบด้วย 1) TMB เสนอซือหุน้ สามัญของ TBANK จากผูถ้ อื
หุน้ ของ TBANK ทุกราย 2) TMB เสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ผู้ถอื หุน้ ของ TBANK ทุกราย และ 3) การโอนกิจการ
ของ TBANK ให้แก่ TMB
โดยการรวมกิจการระหว่าง TBANK กับ TMB ทัง 2 ช่วงข้างต้น มีรายละเอียดดังนี
1)

การดําเนิ นการก่อนการรวมกิ จการ
ก่อนการรวมกิจการ ทุนธนชาตและธนาคารธนชาตจะดําเนิ นการปรับโครงสร้างธุร กิจของทุ นธนชาตและ
ธนาคารธนชาต (“การปรับโครงสร้างฯ”) เพือเสริมบทบาทการดําเนินธุรกิจ Holding Company ทีประกอบธุรกิจทางการ
เงินของทุ นธนชาตให้แ ข็งแกร่ ง ยิงขึน โดยการลดขนาดกิจการของธนาคารธนชาตลงให้มีข นาดกิจ การใกล้เ คียงกับ
ธนาคารทหารไทย (ภายหลัง จากธนาคารทหารไทยดําเนิ นการเพิมทุ นเพือจัดหาเงินทุนมาใช้ในการดําเนิ นการตาม
แผนงานในครังนี) เพือความเหมาะสมในการรวมกิจการ โดยธนาคารธนชาตจะขายหุน้ สามัญทังหมดทีถืออยู่ในบริษัท
ย่อยและบริษทั อืนบางบริษทั (รวมเรียกว่า “บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั อืน”) ให้แก่ผถู้ อื หุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายตาม
สัดส่วนการถือหุ้น โดยจะทําการเสนอขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอืนให้แก่ (ก) ทุนธนชาต ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นของ
ธนาคารธนชาตในสัดส่วนร้อยละ 50.96 (ข) Scotia Netherlands Holdings B.V. (“BNS”) ซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารธน
ชาตในสัดส่วนร้อยละ 49.00 และ (ค) ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาต (โดย ณ วันที 4 เมษายน 2562 ผูถ้ อื หุ้นราย
ย่อยของธนาคารธนชาตมีจํานวน 743 ราย) ซึงถือหุ้น รวมกันคิดเป็ น สัดส่ วนร้อยละ 0.04 ของหุ้นทีจําหน่ า ยได้แล้ว
ทังหมดของธนาคารธนชาต เพือเป็ นการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายของธนาคารธนชาตอย่างเท่าเทียมกัน
ทังนี ในการปรับโครงสร้า งฯ ธนาคารธนชาตจะทําการขายหุ้น บริษัท ย่ อยและบริษัท อืนให้แ ก่ ผู้ถือหุ้น ของ
ธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยมีรายละเอียด ดังนี
1.

2.

3.

หุน้ สามัญของบริษทั ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“ธนชาตประกันภัย” หรือ “TNI”) จํานวน
492,999,434 หุ้ น คิด เป็ นสัด ส่ ว นร้ อ ยละ 100.00 ของจํ า นวนหุ้ น ที จํ า หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทังหมดของ
ธนชาตประกันภัย
หุ้น สามัญ ของบริษั ท หลัก ทรัพ ย์ ธนชาต จํ า กัด (มหาชน) (“บล.ธนชาต” หรือ “TNS”) จํา นวน
1,659,999,930 หุ้น คิด เป็ น สัด ส่ ว นร้อ ยละ 100.00 ของจํ า นวนหุ้น ทีจํา หน่ ายได้ แ ล้ ว ทังหมดของ
บล.ธนชาต
หุ้ น สามัญ ของบริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ที เอส จํ า กั ด (“บบส.ที เ อส” หรื อ “TSAMC”) จํ า นวน
199,999,997 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของ บบส.ทีเอส

ส่วนที 3 - หน้า 2

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

4.

หุ้ น สามัญ ของบริ ษั ท ราชธานี ลิ ส ซิ ง จํ า กั ด (มหาชน) (“ราชธานี ” หรื อ “THANI”) จํ า นวน
2,460,861,562 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 65.18 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของราชธานี
โดยธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุน้ ของราชธานีทธนาคารธนชาตถื
ี
ออยู่ให้แก่
4.1

4.2

นิตบิ ุคคลทีธนาคารธนชาตจะจัดตังขึนลําดับที 1 (“SPV1”) ซึงธนาคารธนชาตจะเป็ นผูจ้ ดั ตัง
ขึนด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ล้านบาท มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท แบ่งออกเป็ น
100,000 หุ้น และธนาคารธนชาตจะถือหุน้ ใน SPV1 ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวน
หุ้น ทังหมดของ SPV1 ซึ งธนาคารธนชาตจะขายหุ้น ของราชธานี ใ ห้แ ก่ SPV1 จํา นวน
2,459,878,098 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 65.16 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของ
ราชธานี (หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.96 ของจํานวนหุ้นทังหมดทีธนาคารธนชาตถือในราชธานีที
ร้อยละ 65.18) ซึงเป็ นสัดส่วนเช่นเดียวกับทีทุนธนชาต และ BNS ถือหุน้ ในธนาคารธนชาต
และ
ทุนธนชาตผ่า นบัญชี “ทุน ธนชาตเพือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น รายย่อยของธนาคารธนชาต”
จํานวน 983,464 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.026 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของ
ราชธานี

ทังนี ก่อนการเข้าซือหุ้นราชธานีข อง SPV1 ธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นของ SPV1 ทังจํานวน
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ของธนาคารธนชาต ซึงได้แก่ ทุนธนชาตและ BNS ในสัดส่วนร้อยละ 50.98 และ
ร้อ ยละ 49.02 ของจํานวนหุ้น ทังหมดของ SPV1 ตามลํา ดับ ซึงเป็ น สัดส่ว นการถือ หุ้น ในทํานอง
เดียวกับทีทุนธนชาต และ BNS ถือหุ้นในธนาคารธนชาต จากนัน SPV1 จะเพิมทุนและเสนอขายหุน้
เพิมทุนให้แก่ทุนธนชาตและ BNS ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพือเป็ นเงินทุนในการซือหุ้นราชธานี และ
ธนาคารธนชาตจะทําการเสนอขายหุ้นทีถืออยู่ในราชธานีให้แก่ SPV1 ต่อไป โดยแสดงตามแผนภาพ
ดังนี

ทีมา : บริษทั ฯ
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นอกจากนี ภายหลังจากการปรับโครงสร้างฯ การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตและการซือหุ้น
สามัญ เพิมทุ น ของธนาคารทหารไทยแล้ วเสร็จ ทุ น ธนชาตจะเข้า ซือหุ้นของ SPV1 จาก BNS ใน
สัด ส่ว นร้อยละ 49.02 ของจํา นวนหุ้นทังหมดของ SPV1 ทังนี การเข้าซือหุ้นของ SPV1 จาก BNS
ดังกล่าวไม่ได้เป็ นส่วนหนึงของการปรับโครงสร้างฯ และไม่ได้เป็ นส่วนหนึงของการรวมกิจการระหว่าง
ธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยแต่อย่างใด
อนึง เนืองจากหุน้ สามัญของราชธานีเป็ นหลักทรัพย์ทจดทะเบี
ี
ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) การปรับโครงสร้างฯ รวมถึงการเข้าซือหุน้ SPV1 ตามลําดับข้างต้น อาจส่งผล
ให้ทุ นธนชาตหรือ SPV1 มีห น้ า ทีต้องทํา คํา เสนอซือหลัก ทรัพ ย์ทงหมดของราชธานี
ั
ต ามประกาศ
คณะกรรมการกํ ากับตลาดทุ นที ทจ. 12/2554 เรือง หลัก เกณฑ์ เงือนไข และวิธีก ารในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) อย่างไรก็ด ี การปรับโครงสร้างฯ และ
การเข้าซือหุ้นดังกล่าวไม่ได้มวี ตั ถุประสงค์ทจะเปลี
ี
ยนแปลงอํานาจการควบคุมในราชธานี กล่าวคือ
ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ และการเข้าซือหุน้ ดังกล่าว ทุนธนชาตจะยังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใน SPV1 เกิน
กว่าร้อยละ 50.00 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของ SPV1 ในทํานองเดียวกับสัดส่วนทีทุนธนชาตถืออยู่ใน
ธนาคารธนชาตในปั จจุ บนั ซึงเกินกว่ า ร้อยละ 50.00 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ า ยได้แ ล้วทังหมดของ
ธนาคารธนชาต โดย SPV1 จะเป็ นผู้ถือหุ้นทีถือหุ้นราชธานีในสัดส่วนร้อยละ 65.16 และทุนธนชาต
เพือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.026 รวมคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 65.18 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของราชธานี ซึงเท่ากับทีธนาคารธนชา
ตถือหุน้ ในราชธานีก่อนการปรับโครงสร้างฯ ทังนี ทุนธนชาตและ/หรือ SPV1 จะดําเนินการขอผ่อนผัน
หน้ า ทีในการทํา คํ า เสนอซือหลัก ทรัพ ย์ ท ังหมดของราชธานี จ ากสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ต่อไป
5.

6.

หุ้ น สามัญ ของบริษั ท เอ็ ม บี เค จํ า กั ด (มหาชน) (“เอ็ม บี เค” หรือ “MBK”) จํ า นวนรวมทังสิน
167,797,300 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.90 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของเอ็มบีเค
โดยก่อนวันทีทํารายการรวมกิจการ ธนชาตประกันภัย และ บล.ธนชาต จะขายหุน้ สามัญของเอ็มบีเค
จํานวน 34,365,000 หุน้ และ 75,603,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.03 และ ร้อยละ 4.46 ของจํานวน
หุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของเอ็มบีเค ตามลําดับ ให้แก่ธนาคารธนชาต จากนันในวันทีทํารายการ
ธนาคารธนชาตจะขายหุ้ น สามัญ ของเอ็ ม บีเ คที ธนาคารธนชาตซื อจากธนชาตประกั น ภัย และ
บล.ธนชาต รวมทังหุ้นทีธนาคารธนชาตถืออยู่ก่ อนจํานวน 57,829,300 หุ้น คิด เป็ นสัด ส่ วนร้อยละ
3.41 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของเอ็มบีเคให้แก่ผู้ถือหุน้ ของธนาคารธนชาตทุกราย
ตามสัดส่วนการถือหุน้
หุ้นสามัญของบริษัท ปทุ มไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) (“ปทุ มไรซมิ ล” หรือ “PRG”)
จํ า นวนรวมทังสิน 58,844,130 หุ้น คิด เป็ น สัด ส่ ว นร้อยละ 9.81 ของจํ านวนหุ้น ทีจํ าหน่ า ยได้แ ล้ว
ทังหมดของปทุมไรซมิล
โดยก่ อ นวัน ทีทํ า รายการรวมกิ จ การ ธนชาตประกัน ภัย และ บล.ธนชาตจะขายหุ้ น สามัญ ของ
ปทุมไรซมิล จํานวน 12,800,000 หุน้ และ 26,424,130 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.13 และ ร้อยละ 4.40
ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของปทุมไรซมิลตามลําดับ ให้แก่ธนาคารธนชาต จากนันใน
วัน ทีทํา รายการ ธนาคารธนชาตจะขายหุ้นสามัญของปทุมไรซมิลทีธนาคารธนชาตซือจากธนชาต
ส่วนที 3 - หน้า 4
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7.

ประกันภัย และ บล.ธนชาต รวมทังหุน้ ทีธนาคารธนชาตถืออยู่ก่อน จํานวน 19,620,000 หุน้ คิดเป็ น
สัด ส่ ว นร้ อยละ 3.27 ของจํา นวนหุ้นทีจํ าหน่ ายได้แ ล้ว ทังหมดของปทุ มไรซมิล ให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้นของ
ธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้
หุ้นสามัญของนิติบุคคลทีธนาคารธนชาตจะจัดตังขึนลําดับที 2 (“SPV2”) ซึงธนาคารธนชาตจะเป็ น
ผู้ถือ หุ้น ใน SPV2 ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 100.00 ของจํ านวนหุ้น ทังหมดของ SPV2 โดยก่ อนวัน ทีทํา
รายการรวมกิจการ ธนาคารธนชาตจะเพิมทุนใน SPV2 และเสนอขายหุน้ ของบริษทั ดังต่อไปนีให้แก่
SPV2
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

หุ้นสามัญของบริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“ซีคอน” หรือ “SEACON”)
จํานวน 260,284 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.53 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมด
ของซีคอน
หุ้ น สามัญ ของบริษัท อายิโ นะโมะโต๊ ะ (ประเทศไทย) จํ า กัด (“อายิ โ นะโมะโต๊ ะ ” หรือ
“AJNMT”) จํา นวน 477,816 หุ้น คิด เป็ นสัด ส่ วนร้อยละ 6.00 ของจํ านวนหุ้นทังหมดของ
อายิโนะโมะโต๊ะ
หุ้นสามัญของบริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิง จํากัด (“ธนชาตกรุป๊ ลีสซิ ง” หรือ “TGL”) จํานวน
35,999,994 หุ้น หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของธนชาตกรุ๊ป
ลีสซิง
หุน้ สามัญของบริษทั ธนชาต เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (“ธนชาตเทรนนิ ง” หรือ
“TTD”) จํานวน 499,993 หุน้ หรือคิดสัดส่วนเป็ นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทังหมดของ
ธนชาตเทรนนิง
หุ้น สามัญ ของบริษัท รัก ษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์ วิส จํ า กัด (“สคิ บเซอร์วิส ” หรือ
“SSV”) จํานวน 99,998 หุ้น หรือคิดเป็ นสัดส่ว นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทังหมดของ
สคิบเซอร์วสิ
หุ้นสามัญของบริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด (“ธนชาตแมเนจเม้นท์”
หรือ “TMS”) จํานวน 599,993 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ ทังหมด
ของธนชาตแมเนจเม้นท์

อนึ ง เนื องจากบริษัท ตามข้อ 7.1 - 7.6 บางแห่ ง มีข้อ ห้า มหรือ ข้อ จํ า กัด การโอนหุ้น ตามทีระบุ ใ น
ข้อบังคับบริษทั ฯ หรือเป็ นไปตามเงือนไขในสัญญา หรือบริษทั บางแห่งไม่มคี วามประสงค์ทจะกระจาย
ี
หุ้น ไปยัง บุ ค คลภายนอก ธนาคารธนชาตจึง มีค วามจํ า เป็ น ต้ อ งจัด ตัง SPV2 ซึ งเป็ นนิ ติบุ ค คลที
ธนาคารธนชาตจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ทังนี ภายหลังการจดทะเบียนจัดตัง SPV2
ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท แบ่งออกเป็ น 100,000 หุน้ SPV2 จะ
เพิมทุ นและเสนอขายหุ้น เพิมทุนให้แก่ ธนาคารธนชาต เพือเป็ นเงิน ทุนในการเข้าซือหุ้นของบริษัท
ดังกล่าว จากนัน SPV2 จะเข้าซือหุน้ ของบริษัทดังกล่าวจากธนาคารธนชาต และธนาคารธนชาตจะ
ขายหุ้นของ SPV2 ทีถืออยู่ทงหมดให้
ั
แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของธนาคารธนชาตตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยแสดงตามแผนภาพดังนี
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ทีมา : บริษทั ฯ

ดังนัน โครงสร้างการถือหุน้ ของธนาคารธนชาตหลังการปรับโครงสร้างฯ จะเป็ นดังนี

ทีมา : บริษทั ฯ

ทังนี การปรับโครงสร้างฯ จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนทีธนาคารทหารไทยจะทําการเสนอซือหุน้ สามัญ
ของธนาคารธนชาตจากผู้ถอื หุน้ ของธนาคารธนชาตทุกราย และเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของธนาคาร
ธนชาตทุกราย โดยในเบืองต้น มีกําหนดการสําหรับการซือขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาตและการซือขายหุน้ สามัญ
เพิมทุนของธนาคารทหารไทยดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม 2562 (“วันที ทํารายการ”) และเพือให้การปรับโครงสร้างฯ
แล้วเสร็จได้ก่อนหรือภายในวันทีทํารายการ ธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุน้ บริษทั ย่อยและบริษทั อืนในส่วนทีจะเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ รายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาตให้แก่ทุนธนชาต ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพือเสนอขายต่อผู้ถอื หุน้ ราย
ย่อยของธนาคารธนชาต” เพือให้ทุนธนชาตทําการเสนอขายหุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษัทอืนจํานวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ
ส่วนที 3 - หน้า 6
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หุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ ในภายหลัง โดยทุนธนชาตจะเริมกระบวนการเปิ ดให้ผู้ถือ
หุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตจองซือหุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษทั อืนภายหลังจากการขายหุน้ สามัญของธนาคารธน
ชาตและการซือหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทยเสร็จสมบูรณ์โดยเร็วต่อไป
2)

การดําเนิ นการตามแผนการรวมกิ จการ
ภายหลังจากทีทุนธนชาตและธนาคารธนชาตดําเนินการปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ จะเข้าสู่กระบวนการรวม
กิจการ (“การรวมกิ จการฯ”) โดยมีขนตอนที
ั
สําคัญ ดังนี
2.1) ธนาคารทหารไทยเสนอซือหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย
ภายหลังจากทีเงือนไขบังคับก่อนตามสัญญาซือขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตสําเร็จลง ซึงรวมถึงการปรับ
โครงสร้างฯ เสร็จสิน และโครงการซือหุ้นเพือการโอนและรับโอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหาร
ไทย (Integration Plan) (“โครงการการรวมกิ จการ”) ได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ธนาคาร
ทหารไทยตกลงจะเสนอซือหุน้ สามัญของธนาคารธนชาตจากผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารธนชาตสองราย โดยทุนธนชาตจะขาย
หุน้ สามัญของธนาคารธนชาตทีถืออยู่ทงหมดจํ
ั
านวน 3,090,699,234 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 50.96 ของจํานวนหุน้ ที
จําหน่ายได้แล้วทังหมดของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย (“การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต”) ทังนี
ตามข้อกําหนดในสัญญาซือขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาต BNS ตกลงจะขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาตทีถืออยู่
ทังหมดจํานวน 2,971,739,163 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของธนาคาร
ธนชาตให้แก่ ธนาคารทหารไทยด้วยเช่นกัน นอกจากการซือหุ้น จากผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ท งสองรายตามสั
ั
ญญาข้างต้ น
ธนาคารทหารไทยจะดําเนินการเพือเสนอซือหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตทีเหลือทังหมดจํานวนรวมไม่เกิน 2,423,773
หุน้ (ซึงคิดเป็ นร้อยละ 0.04 ของหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของธนาคารธนชาต) จากผู้ถอื หุน้ รายย่อยอืนของธนาคาร
ธนชาตทุกรายด้วย
ทังนี ภายหลัง การปรับ โครงสร้า งฯ ธนาคารธนชาตจะยัง คงมีบ ริษัท ย่ อ ยจํา นวน 2 บริษัท ได้แ ก่ บริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาต จํากัด (“บลจ.ธนชาต” หรือ “TFUND”) และบริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จํากัด (“ธนชาต
โบรกเกอร์” หรือ “TBROKE”) ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 และ 100.00 ตามลําดับ
อย่างไรก็ดี ในส่วนของ บลจ.ธนชาต นัน คู่สญ
ั ญาได้ตกลงกันไว้ภายใต้สญ
ั ญาซือขายหุน้ สามัญของธนาคาร
ธนชาตให้ธนาคารธนชาตดําเนินการขายหุน้ ทีธนาคารธนชาตถืออยู่ใน บลจ. ธนชาต ทังหมดคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 75.00
ของหุน้ ทังหมดของ บลจ. ธนชาต ให้แก่บุคคลภายนอก ภายหลังจากการซือขายหุน้ ของธนาคารธนชาตภายใต้สญ
ั ญาซือ
ขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาตแล้วเสร็จ สําหรับหุ้นของธนชาตโบรกเกอร์นัน ณ วันทีของเอกสารฉบับนี คู่สญ
ั ญายัง
ไม่มเี จตนาทีจะขายหุน้ ดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก
โครงสร้ า งการถื อ หุ้ น ของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตก่ อ นและหลัง การขายหุ้ น สามัญ ของ
ธนาคารธนชาต (ภายใต้สมมติฐานว่าผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตกลงขายหุน้ ทีถืออยู่ทงหมดในธนาคาร
ั
ธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย) จะเป็ นดังนี

ส่วนที 3 - หน้า 7

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

ภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของ TMB และ TBANK ก่อนและหลังการขายหุ้นสามัญของ TBANK

ทีมา : บริษทั ฯ
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ในการนี ธนาคารทหารไทยจะจัดหาเงินทุนเพือใช้ในการซือหุน้ สามัญของธนาคารธนชาตเป็ นจํานวนรวมทังสิน
ไม่น้อยกว่า 158,371 ล้านบาท (มูลค่าดังกล่าวรวมเงินสดส่วนเกินจากการปรับโครงสร้างฯ ประมาณ 20,000 - 30,000
ล้า นบาท ซึงเงินสดส่ วนเกิน นี จะยังคงอยู่ในธนาคารธนชาตภายหลัง จากทีธนาคารทหารไทยได้มาซึงหุ้นสามัญของ
ธนาคารธนชาต) โดย
(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนเพือรองรับการใช้สทิ ธิในการซือหุน้ สามัญเพิมทุนตามใบแสดง
สิท ธิในการซือหุ้น เพิมทุนทีโอนสิทธิได้ (“TSR”) ทีธนาคารทหารไทยจัด สรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ
ธนาคารทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยมีความประสงค์ทจะระดมทุ
ี
นผ่าน TSR เป็ นจํานวนไม่เกิน
42,500,000,000 บาท
การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนเพือเสนอขายต่อ (ก) บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
โดยธนาคารทหารไทยคาดว่าจะได้รบั เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวเป็ น
จํา นวนไม่เกิน 6,400,000,000 บาท และ (ข) ผู้ถือหุ้น เดิมของธนาคารธนชาตทุกราย โดยธนาคาร
ทหารไทยคาดว่าจะได้รบั เงินจากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าวเป็ นจํานวนประมาณ
57,635,000,000 บาท
การออกและเสนอขายตราสารทางการเงินทีนั บเป็ น เงิน กองทุ นชันที 1 (Additional Tier 1) ให้แก่
ผูล้ งทุนสถาบันต่างประเทศ จํานวนประมาณ 9,600,000,000 – 16,000,000,000 บาท
การเสนอขายตราสารด้อยสิท ธิทสามารถนั
ี
บ เป็ นเงิน กองทุ นชันที 2 (Tier 2 Subordinated Debt )
ให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน (Institutional Investor) และผูล้ งทุนรายใหญ่ (High Net Worth) จํานวนประมาณ
15,000,000,000 บาท
เงิ น สดส่ ว นเกิ น จากการปรั บ โครงสร้ า งข องธนาคารธนชาตประมาณ 20,000,000,000 –
30,000,000,000 บาท ซึงเงินสดส่วนเกินนีจะยังคงอยู่ในธนาคารธนชาตทีธนาคารทหารไทยจะซือหุน้
มาด้วย
การใช้ ต ราสารหนี ระยะสันและสภาพคล่ อ งส่ ว นเกิ น ของธนาคารทหารไทยจํ า นวนไม่ เ กิ น
20,000,000,000 บาท ซึงจะใช้กต็ ่อเมือเงินทุนจาก (ก) – (จ) ไม่เพียงพอต่อการเข้าทํารายการ

นอกจากนี ภายใต้ความสําเร็จจากการทีธนาคารทหารไทยซือขายหุน้ สามัญธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย
จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารทหารไทยและบริษัทย่อยของธนาคาร
ทหารไทยตามโครงการ TMB Stock Retention Program (“TMB Stock Retention Program”) เป็ น จํ า นวนไม่ เ กิน
200,000,000 หุน้ ซึงคิดเป็ นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 0.19 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของธนาคารทหารไทย
(ภายหลัง การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิมทุ น ให้แ ก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุ ค คลในวงจํ า กัด และ (3) ผู้ถือหุ้น ของธนาคาร
ธนชาตทุกราย)
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2.2) ธนาคารทหารไทยเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผ้ถู ือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย
ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิน นอกเหนื อจากธนาคารทหารไทยจะเสนอซือหุ้น สามัญของธนาคาร
ธนชาตจากผู้ถือหุน้ ของธนาคารธนชาตทุกรายแล้ว ธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหาร
ไทยจํานวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.95 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของธนาคารธนชาตทุกราย
อนึง ผูถ้ อื หุน้ เดิมของธนาคารธนชาตแต่ละกลุ่ม (ทุนธนชาต, BNS, ทุนธนชาตเพือเสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
ของธนาคารธนชาตในภายหลัง) จะสามารถใช้สทิ ธิซือหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย ได้เป็ นจํานวนไม่เกินกว่า
ทีจํานวนทีได้กําหนดไว้ในตารางด้านล่าง ถึงแม้ว่าผูถ้ อื หุน้ เดิมของธนาคารธนชาตรายใดไม่ได้ใช้สทิ ธิซือหุน้ สามัญเพิมทุน
ตามสัดส่วนทีผูถ้ อื หุน้ รายนันได้รบั จัดสรรเต็มจํานวน หรือไม่ได้ใช้สทิ ธิเลย เป็ นผลให้มหี นุ้ สามัญเพิมทุนทีเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตเหลือ ธนาคารทหารไทยก็จะไม่จดั สรรหุน้ สามัญส่วนทีเหลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ของธนาคารธนชาตรายอืนแต่อย่างใด ทังนี ในส่วนของการจัดสรรหุน้ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาตโดยทุน
ธนชาต หากมีหนุ้ คงเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายย่อยตามสัดส่วนการถือหุน้ ทุนธนชาตจะจัดสรรหุน้ ให้กบั ผู้
ถือหุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาตทีแสดงความจํานงขอใช้สทิ ธิจองซือหุน้ เกินสัดส่วนการถือหุน้ (pro rata) อย่างไรก็ตาม
หากยังคงมีหนุ้ ของธนาคารทหารไทยคงเหลือจากการจัดสรร ทุนธนชาตอาจมีความจําเป็ นต้องถือครองหุน้ ดังกล่าวไว้เอง
ทังนี ตามทีกําหนดในสัญญาซือขายหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย ธนาคารทหารไทยตกลงจะจัดสรร
หุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของธนาคารธนชาตแต่ละรายในอัตราส่วนดังต่อไปนี
ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต
ทุนธนชาต

BNS

ทุนธนชาตเพือเสนอขายต่อ
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของธนาคารธน
ชาต

จํานวนหุ้นทีจัดสรร
ไม่ เกิน 21,663,091,024 หุ้น หรือคิด เป็ น สัด ส่ ว นประมาณ ร้อ ยละ 20.1 23.3 ของจํ า นวนหุ้ น ที จํ า หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทังหมดของธนาคารทหารไทย
(ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุคคลใน
วงจํากัด และ (3) ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย โดยไม่รวมโครงการ
TMB Stock Retention Program ในครังนี) ทังนี จํานวนเงินเพิมทุนของทุน
ธนชาตจะไม่เกิน 45,200 ล้านบาท ซึงจํานวนเงินดังกล่าวอาจเพิมขึนได้หาก
ทุนธนชาตมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในธนาคารทหารไทยน้อยกว่าร้อยละ 20.1
ไม่ เกิน 5,926,197,357 หุ้น หรือคิด เป็ นสัด ส่ว นประมาณร้อยละ 5.6 – 6.4
ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลัง
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แ ก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุค คลในวงจํากัด
และ (3) ผู้ ถือ หุ้น ของธนาคารธนชาตทุ ก ราย โดยไม่ ร วมโครงการ TMB
Stock Retention Program ในครังนี) ทังนี จํานวนเงินเพิมทุนของ BNS จะ
ไม่เกิน 12,365 ล้านบาท
รวมไม่ เ กิน 33,549,035 หุ้ น หรือ คิด เป็ นสัด ส่ ว นประมาณร้ อ ยละ 0.03 0.04 ของจํ า นวนหุ้ น ที จํ า หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทังหมดของธนาคารทหารไทย
(ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุคคลใน
วงจํากัด และ (3) ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย โดยไม่รวมโครงการ
TMB Stock Retention Program ในครังนี) โดยจัดสรรตามสัดส่ ว นการถือ
หุ้นในธนาคารธนชาตของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาต

ทีมา: ธนาคารทหารไทย

ในการนี ทุ น ธนชาตตกลงจะจองซือหุ้ น สามัญ เพิมทุ น ของธนาคารทหารไทยในส่ ว นทีเสนอขายให้แ ก่
ทุนธนชาตตามจํานวนทีได้รบั การจัดสรรดังกล่าว ทังนี เพือให้การซือหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทยแล้วเสร็จใน
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วัน ทีทํ า รายการ ทุ น ธนชาตตกลงจะจองซือหุ้น สามัญ เพิมทุน ของธนาคารทหารไทยในส่ ว นทีจะเสนอขายให้แ ก่
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาต ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพือเสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาต”
โดยทุนธนชาตจะทําการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวนดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตาม
สัดส่ว นการถือหุ้นในภายหลัง โดยทุนธนชาตจะเริมกระบวนการเปิ ดให้ผู้ถือหุ้น รายย่อยของธนาคารธนชาตจองซือ
หุ้นสามัญ เพิมทุน ดัง กล่ าวภายหลัง จากการซือหุ้นสามัญเพิมทุน ของธนาคารทหารไทยเสร็จสมบูรณ์ โ ดยเร็วต่อไป
(“การซือหุ้นสามัญเพิ มทุนของธนาคารทหารไทย”)
ดังนัน โครงสร้างการถือหุน้ ของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยภายหลังการขายหุ้นสามัญของธนาคาร
ธนชาตและการซือหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทยจะเป็ นดังนี(1)

ทีมา : บริษทั ฯ
หมายเหตุ: (1) ภายใต้สมมติฐานว่า (1) ผูถ้ อื หุน้ เดิมของธนาคารทหารไทยทุกรายใช้สทิ ธิจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนตาม TSR เต็มจํานวน
ตามสิทธิของตน (2) บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้จองซือหุน้ สามัญเพิมทุนเต็มตามจํานวน และ (3) ผูถ้ อื หุน้
เดิมของธนาคารธนชาตทุกรายใช้สทิ ธิจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย โดย (i) ทุนธนชาตจะจองซือหุ้น
สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20.1 - 23.3 (ii) BNS จะจองซือหุน้ สามัญเพิมทุน
ของธนาคารทหารไทย คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.6 – 6.4 และ (iii) ทุนธนชาตจะจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนในส่วนที
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 ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุน
ให้แก่ (1) ผูถ้ อื TSR (2) บุคคลในวงจํากัด และ (3) ผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารธนชาตทุกราย โดยไม่รวมโครงการ TMB Stock
Retention Program ในครังนี)
(2) ทังนี รวมใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเกิ
ี ดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (THAI NVDR) จํานวนร้อยละ 3.47 ซึงถือโดย ING
Support Holding B.V. ซึงหาก ING Support Holding B.V. ไม่ ส ามารถแปลงใบแสดงสิท ธิใ นผลประโยชน์ ทีเกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทย (THAI NVDR) เป็ นหุน้ สามัญของธนาคารทหารไทยแล้ว กลุ่ม ING จะถือหุน้ ของธนาคารทหาร
ไทยรวมกันประมาณร้อยละ 17.79 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลังการเสนอ
ขายหุ้ น สามัญ เพิมทุ น ให้แ ก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุ ค คลในวงจํ า กัด และ (3) ผู้ถือ หุ้น ของธนาคารธนชาตทุ ก ราย
โดยไม่รวมโครงการ TMB Stock Retention Program ในครังนี)
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2.3) การโอนกิจการของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย
ภายหลังจากทีทําการซือขายหุ้นของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็จ สิน ธนาคารทหารไทยและ
ธนาคารธนชาตจะดําเนินการตามโครงการการรวมกิจการทีได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และจะ
ดําเนินการตามขันตอนตามกฎหมายทีเกียวข้อง เพือดําเนินการโอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาต (Entire Business
Transfer) ให้แก่ธนาคารทหารไทย ซึงคาดว่าการโอนกิจการทังหมดดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2564
ในการนี ธนาคารธนชาตจะโอนกิจ การทังหมดของธนาคารธนชาต (Entire Business Transfer) ให้ แ ก่
ธนาคารทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยจะรับ โอนมาซึ งสิน ทรัพ ย์ แ ละหนี สิน ทังหมดของธนาคารธนชาตและ
ธนาคารธนชาตจะหยุดประกอบกิจการ คืนใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และทําการเลิกบริษัทเพือเข้าสู่
กระบวนการชําระบัญชีต่อไป

โดยภายหลังการโอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาต (Entire Business Transfer) ให้แก่ธนาคารทหารไทย
โครงสร้างการถือหุน้ ของ Merged Bank จะเป็ นดังนี(1)

ทีมา : บริษทั ฯ
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หมายเหตุ:

(1) ภายใต้สมมติฐานว่า (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารทหารไทยทุกรายใช้สทิ ธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน ตาม TSR เต็ม
จํานวนตามสิทธิของตน (2) บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้จองซือหุน้ สามัญเพิมทุนเต็มตามจํานวน และ
(3) ผูถ้ อื หุน้ เดิมของธนาคารธนชาตทุกรายใช้สทิ ธิจองหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย ทังนีสัดส่วนการถือหุน้
ดังกล่าวอ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีของ TMB ณ 31 มีนาคม 2562
(2) ทังนี รวมใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเกิ
ี ดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (THAI NVDR) จํานวนร้อยละ 3.47 ซึงถือโดย
ING Support Holding B.V. ซึงหาก ING Support Holding B.V. ไม่สามารถแปลงใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ ทเกิ
ี ด
จากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (THAI NVDR) เป็ นหุน้ สามัญของธนาคารทหารไทย แล้ว ING จะถือหุน้ ของธนาคารทหาร
ไทย ประมาณร้อยละ 17.79 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลังการเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ (1) ผูถ้ อื TSR (2) บุคคลในวงจํากัด และ (3) ผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารธนชาตทุกราย โดยไม่รวม
โครงการ TMB Stock Retention Program ในครังนี)

ซึงทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ครังที 9/2562 เมือวันที 7 สิงหาคม 2562 ได้
มีมติอนุมตั กิ ารปรับโครงสร้างธุรกิจของ TCAP และ TBANK และแผนการรวมกิจการระหว่าง TBANK และ TMB รวมถึง
การดําเนินการทีเกียวข้องกับ
(1) การปรับโครงสร้างธุรกิจของ TCAP และ TBANK (“การปรับโครงสร้างฯ”)
(2) การขายหุน้ สามัญของ TBANK
(3) การซือหุน้ สามัญเพิมทุนของ TMB
(4) การโอนกิจการทังหมดของ TBANK (Entire Business Transfer) ให้แก่ TMB
ซึงมีกําหนดการเบืองต้นสําหรับการทํารายการตามข้อ (1) - (3) ภายในเดือนธันวาคม 2562 (“วันทีทํารายการ”)
และคาดว่าการโอนกิจการทังหมดของ TBANK (Entire Business Transfer) ให้แก่ TMB จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 (ตาม
รายละเอียดทีปรากฏในสารสนเทศเกียวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (บัญชี 1) ของบริษทั ฯ)
นอกจากนี ทีประชุ มคณะกรรมการบริษัทได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้ทุนธนชาตจะเข้าซือหุน้ สามัญของบริษัทต่างๆ จาก
Scotia Netherlands Holdings B.V. (“BNS”) ซึ ง BNS จะได้ หุ้ น ของบริ ษั ท ต่ า งๆ จาก TBANK ภายหลัง การปรับ
โครงสร้างฯ
โดยการปรับโครงสร้างฯ ในครังนี ธนาคารธนชาตจะขายหุน้ สามัญทังหมดทีถืออยู่ในบริษทั ย่อยและบริษทั อืน
บางบริษัท (รวมเรียกว่า “บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั อืน”) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยจะทําการเสนอขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอืนให้แก่ (1) TCAP ซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารธนชาตในสัด ส่วน
ร้อยละ 50.96 (2) BNS ซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารธนชาตในสัดส่วนร้อยละ 49.00 และ (3) ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของธนาคาร
ธนชาต (โดย ณ วันที 4 เมษายน 2562 ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาตมีจาํ นวน 743 ราย) ซึงถือหุน้ รวมกันคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 0.04 ของหุ้นทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของธนาคารธนชาต เพือเป็ นการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของ
ธนาคารธนชาตอย่างเท่าเทียมกัน
ซึงภายหลังจากการปรับโครงสร้างฯ ในครังนี TCAP จะเข้าซือหุน้ สามัญของบริษทั ย่อยและบริษทั อืนที BNS ได้
เข้าซือจาก TBANK ภายใต้การปรับโครงสร้างฯ จาก BNS ดังนี
- เข้า ซือหุ้น สามัญของนิ ติบุค คลที TBANK จะจัด ตังขึนลํ า ดับ ที 1 (“SPV1”) ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 49.02 ของ
จํานวนหุน้ สามัญทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั
- เข้า ซือหุ้น สามัญของนิ ติบุคคลทีธนาคารธนชาตจะจัดตังขึนลํ าดับที 2 (“SPV2”) ในสัด ส่ วนร้อยละ 49.00
ของจํานวนหุน้ สามัญทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษัท
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- เข้าซือหุน้ สามัญของบริษทั บริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากัด (“บบส.ทีเอส” หรือ “TSAMC”) ในสัดส่วนร้อยละ
49.00 ของจํานวนหุน้ สามัญทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั
- เข้าซือหุน้ สามัญของบริษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (“เอ็มบีเค” หรือ “MBK”) ในสัดส่วนร้อยละ 4.85 ของ
จํานวนหุน้ สามัญทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั
- เข้าซือหุน้ สามัญของบริษทั ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) (“ปทุมไรซมิ ล” หรือ “PRG”) ใน
สัดส่วนร้อยละ 4.81 ของจํานวนหุน้ สามัญทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั
และมีมติอนุ มตั ใิ ห้เข้าทําบันทึกข้อตกลงเกียวกับการซือขายหุน้ ระหว่าง TCAP (ในฐานะผูซ้ อ)
ื และ BNS (ในฐานะ
ผูข้ าย) (“บันทึกข้อตกลง”) เพือเข้าทํารายการดังทีกล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดังกล่าวมิได้เป็ นส่วน
หนึงของการปรับโครงสร้างฯ และมิได้เป็ นส่วนหนึงของการรวมกิจการระหว่าง TBANK และ TMB แต่อย่างใด
ทังนี การเข้าทํารายการทังหมดข้างต้นเข้าข่าย
1) การขายหุน้ สามัญของ TBANK ที TCAP ถืออยู่ทงหมดในสั
ั
ดส่วนร้อยละ 50.96 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้
แล้วทังหมดของ TBANK ให้แก่ TMB เข้าข่ายเป็ นรายการจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที ทจ. 20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงทรัพย์สนิ
ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลง
วันที 29 ตุลาคม 2547 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศได้มาหรือจําหน่ ายไปฯ”) โดยขนาดรายการของการ
ขายหุน้ สามัญของ TBANK ซึงคํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ ซึงเป็ นเกณฑ์ทมีี มูลค่าขนาดรายการสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 145.56 ดังนัน จึงเข้าข่ายเป็ นรายการประเภท 1 การเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทมีี มลู ค่าขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า บริษัทฯ จึงมีหน้าทีต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยการได้มาซึงสินทรัพย์ต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทันที ตามเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์ฯ กําหนด และดําเนินการจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุ้นเพือขออนุ มตั ิการ
เข้าทํารายการครังนีด้วยคะแนนเสียงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียง โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีส่วนได้เสีย และเพือให้ผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ได้มขี อ้ มูลการตัดสินใจทีเพียงพอ
เกียวกับการอนุ มตั เิ ข้าทํารายการดังกล่าว พร้อมทังแต่งตังทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็นเกียวกับรายการ
จํา หน่ ายไปซึงสินทรัพย์ในข้า งต้นเพือเป็ นข้อมูลประกอบกับพิจารณาลงมติเกียวกับรายการจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์
ข้างต้น
นอกจากนี การขายหุ้นสามัญของ TBANK เข้าข่ายเป็ นการขายหรือโอนกิจการของบริษทั ฯ บางส่วนทีสําคัญให้แก่
บุคคลอืนตามมาตรา 107(2)(ก) แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
(“พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด”) ซึงบริษทั ฯ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีมี
ส่วนได้เสีย
2) การซือหุน้ สามัญเพิมทุนของ TMB และการซือหุ้นของบริษัทต่างๆ ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ จาก BNS
เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการ
ทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงทรัพย์สนิ ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 (รวมทังทีมีการ
แก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ าร
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที 29 ตุลาคม 2547 (รวมทังทีมีการ
แก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศได้มาหรือจําหน่ ายไปฯ”) โดยขนาดของรายการซือหุ้นสามัญเพิมทุนของ TMB และซือหุน้
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ของบริษัทต่างๆ ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ จาก BNS ซึงคํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ ซึงเป็ น
เกณฑ์ทมีี มลู ค่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 92.37 และร้อยละ 15.07 ตามลําดับ ซึงหากคํานวณขนาดรายการทัง 2
รายการรวมกันจะมีขนาดรายการรวมทังสินเท่ากับร้อยละ 107.44 จึงเข้าข่ายเป็ นรายการประเภท 1 การเข้าทํารายการ
ได้มาซึงสินทรัพย์ทมีี มูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า บริษัทฯ จึงมีหน้าทีต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผย
การได้มาซึงสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ตามเกณฑ์ท ีตลาดหลักทรัพย์ฯ กํ าหนด และดําเนิ นการจัดให้มกี าร
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือขออนุ มตั ิการเข้าทํารายการครังนีด้วยคะแนนเสียงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือ
หุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย และเพือให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มี
ข้อมูลการตัดสินใจทีเพียงพอเกียวกับการอนุ มตั เิ ข้าทํารายการดังกล่าว พร้อมทังแต่งตังทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้
ความเห็นเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ในข้างต้นเพือเป็ นข้อมูลประกอบกับพิจารณาลงมติเกียวกับรายการได้มาซึง
สินทรัพย์ในข้างต้น
3) การปรับโครงสร้างฯ ซึงมีการเสนอขายหุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษทั อืนของธนาคารธนชาตให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุก
รายของธนาคารธนชาตตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยทุนธนชาตในฐานะผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของธนาคารธนชาตจะเข้าซือหุ้นของ
บริษัทย่อยและบริษทั อืนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุน้ ถือเป็ นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยการโอนและรับโอนหุน้
ระหว่างบริษทั ภายในกลุ่มเดียวกัน ซึงการเข้าซือหุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษัทอืนจาก TBANK ภายใต้การปรับโครงสร้างฯ
เข้าข่ายเป็ นการซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) (“พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด”) ซึงบริษทั ฯ
จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื
หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุน้ ทีมีส่วนได้เสีย
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3.2
(1)

(2)

(3)

(4)

วัน เดือน ปี ทีเกิ ดรายการ
หลังจากทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั กิ ารเข้าทํารายการ บริษทั ฯ จะลงนามใน
สัญญาซือขายหุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษทั อืน ระหว่างทุนธนชาต ธนาคารธนชาต และ BNS (“สัญญาซือขาย
หุ้นสามัญของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั อืน”) เพือดําเนินการปรับโครงสร้างฯ หลังจากทีธนาคารธนชาตได้จดั ตัง
SPV1 และ SPV2 แล้วเสร็จ
สัญญาซือขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต ระหว่างทุนธนชาต BNS และธนาคารทหารไทย (“สัญญาซือขาย
หุ้นสามัญของธนาคารธนชาต”) ในวันที 8 สิงหาคม 2562 โดยภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าว ทุนธนชาต และ BNS
ตกลงจะขายหุ้ น ทีถือ อยู่ ใ นธนาคารธนชาตให้ แ ก่ ธ นาคารทหารไทยเป็ นจํ า นวนรวมทังสินไม่ น้ อ ยกว่ า
6,062,438,397 หุน้ คิดเป็ นร้อยละไม่น้อยกว่า 99.96 ของหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของธนาคารธนชาต
สัญ ญาซือขายหุ้นสามัญ เพิมทุ น ของธนาคารทหารไทยระหว่ า ง ทุ นธนชาต BNS และธนาคารทหารไทย
(“สัญญาซือขายหุ้นสามัญเพิ มทุนของธนาคารทหารไทย”) โดยภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าว ธนาคารทหารไทยตก
ลงจะเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทยจํานวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ
ธนาคารธนชาตทุกราย ในวันที 8 สิงหาคม 2562 และ
บัน ทึก ข้อ ตกลงเกียวกับ การซือหุ้น ภายหลัง การปรับ โครงสร้า งฯ ระหว่ า งทุ น ธนชาตและ BNS (“บันทึ ก
ข้อตกลง”) ในวันที 8 สิงหาคม 2562 ทังนี ทุนธนชาตและ BNS จะเข้าทําสัญญาซือขายหุน้ ภายหลังจากทีจัดตัง
SPV1 และ SPV2 เรีย บร้อยแล้ ว โดยการซือหุ้น ภายหลัง การปรับ โครงสร้า งฯ ดัง กล่า วจะต้ อ งเป็ นไปตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง

ทังนี ทุนธนชาตคาดว่าการดําเนินการปรับโครงสร้างฯ การขายหุ้นสามัญ ของธนาคารธนชาต และการซือหุน้
สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย จะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2562 หลังจากทีได้รบั อนุ ญาตจากหน่ วยงานทีเกียวข้อง
และเงือนไขบังคับก่อนทังหมดภายใต้สญ
ั ญาทีเกียวข้องเป็ นผลสําเร็จ หรือได้รบั การผ่อนผันจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีเกียวข้อง
และได้มกี ารดําเนินการต่างๆ ตามทีได้ระบุไว้ในสัญญาทีเกียวข้อง เสร็จสมบูรณ์ ทังนี การดําเนินการปรับโครงสร้างฯ
และการรวมกิจการฯ จะต้องเป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องและอยู่ภายใต้เงือนไขในการเข้าทํารายการ
นอกจากนี ทุนธนชาตคาดว่าการดําเนินการโอนกิจการของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทยจะแล้วเสร็จ
ภายในปี 2564 หลังจากทีฝ่ ายทีเกียวข้องได้ดาํ เนินการตามกฎหมายทีเกียวข้องกําหนดแล้ว
3.3

ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
การดําเนินงานทีเกียวข้องในการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย ประกอบด้วยการ
ดําเนินการก่อนการรวมกิจการ ได้แก่ การปรับโครงสร้างฯ และขันตอนการรวมกิจการฯ ได้แก่ การขายหุ้นสามัญของ
ธนาคารธนชาต การซือหุ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย และการโอนกิจการของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคาร
ทหารไทย ซึงเป็ นการดําเนินการตามโครงการการรวมกิจการ (Integration Plan) ทีได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยจะมีการดําเนินการตามขันตอนตามกฎหมายทีเกียวข้องเพือให้การโอนกิจการทังหมดของธนาคาร
ธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทยภายใต้กระบวนการโอนกิจการทังหมด (Entire Business Transfer) เสร็จสมบูรณ์ ในการ
นี การปรับโครงสร้างฯ การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต และการซือหุ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย มี
รายละเอียดโดยสรุปดังนี
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3.3.1

การปรับโครงสร้างฯ
ก่อนหรือภายในวันทีทํารายการ ภายหลังจากทีได้รบั อนุ ญาตจากหน่วยงานทีเกียวข้องและเงือนไขบังคับก่อน
ตามทีกําหนดในสัญญาทีเกียวข้องเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รบั การผ่อนผันจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีเกียวข้อง ธนาคารธนชาตจะ
เสนอข าย หุ้ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษ ั ท อื นที ถื อ อยู่ ท ั งจํ า นวนให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ของธนาคารธนชาตทุ ก ราย
โดยทุนธนชาตจะเข้าซือหุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษทั อืนตามสัดส่วนการถือหุน้ ของทุนธนชาตในธนาคารธนชาต
นอกจากนี เพือให้การปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จได้ก่อนหรือภายในวันทีทํารายการ ธนาคารธนชาตจะเสนอขาย
หุ้นของบริษัท ย่ อยและบริษัท อืนในส่ ว นของผู้ถือหุ้น รายย่ อยทุ ก รายของธนาคารธนชาต ให้แ ก่ ทุน ธนชาตผ่านบัญชี
“ทุนธนชาตเพือเสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาต” เพือให้ทุนธนชาตทําการเสนอขายหุน้ ดังกล่าวให้แก่ผู้
ถือหุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ ในธนาคารธนชาตในภายหลัง ทังนี ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของ
ธนาคารธนชาต มีสทิ ธิเลือกซือหุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษทั อืนตามสัดส่วนการถือหุน้ ในธนาคารธนชาต โดยจะซือเฉพาะ
บริษัทใดบริษัทหนึงหรือหลายบริษัทก็ได้ โดยทุนธนชาตจะเริมกระบวนการเปิ ดให้ผู้ถอื หุ้นรายย่อยของธนาคารธนชา
ตดังกล่าวจองซือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอืน ภายหลังจากการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตและการซือหุ้น
สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทยเสร็จสมบูรณ์โดยเร็วต่อไปในภายหลังในราคาเดียวกับทีทุนธนชาตซือหุน้ ดัง กล่าว
จากธนาคารธนชาต
ในการนี ทุนธนชาตจะดําเนินการเสนอขายหุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษทั อืนให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายย่อยภายใน 90 วัน
นับแต่วนั ทีการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิน อย่างไรก็ตาม ในกรณีทมีี เหตุจาํ เป็ นและสมควรซึงส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินการ
เสนอขายหุน้ ภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ทุนธนชาตอาจพิจารณาขยายระยะเวลาในการเสนอขายหุน้ ต่อผูถ้ อื หุ้นรายย่อย
ของธนาคารธนชาตออกไปตามความเหมาะสม โดยทุนธนชาตจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง และในกรณีทมีี หุ้น
คงเหลือจากการเสนอขายหุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษทั อืนต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อยตามสัดส่วนการถือหุน้ ทุนธนชาตจะจัดสรร
หุ้นให้กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทีแสดงความจํานงขอใช้สทิ ธิจองซือหุน้ เกินสัดส่วนการถือหุ้น (pro rata
basis) อย่ างไรก็ต าม หากยัง คงมีหุ้น ของบริษัท ย่ อ ยและบริษัท อืนคงเหลือ จากการจัด สรร ทุ นธนชาตอาจมีค วาม
จําเป็ นต้องถือครองหุ้นดังกล่าวไว้ต่อไป ทังนี การถือครองหุน้ จํานวนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่ากิจการของทุน
ธนชาตแต่อย่างใด
อนึง ในการเสนอขายหุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษทั อืนในบัญชี “ทุนธนชาตเพือเสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของ
ธนาคารธนชาต” ให้แก่ผู้ถือหุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต ในกรณีทมีี
เศษหุน้ ตังแต่ 0.50 หุ้นขึนไปแต่ไม่ถงึ 1 หุ้น จํานวนหุน้ ทีจะเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาตจะถูกปัด
ขึน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาตจะได้รบั การเสนอขายหุน้ ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1
หุน้ ในการนี หากมีจาํ นวนหุน้ ทีเกิดจากการปั ดเศษหุน้ ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร ทุนธนชาตจะนํ าหุน้ ของบริษทั ย่อยและ
บริษัทอืนในส่วนของทุนธนชาตมาจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายย่อยจนครบตามสิทธิของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยทีแสดงความจํานง
ในการใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ ของบริษทั ย่อยและบริษทั อืนตามสัดส่วนการถือหุน้ ของตน
สรุปสาระสําคัญของการปรับโครงสร้างฯ1/
บริ ษทั ย่อยและ
บริษทั อืนที
ปรับโครงสร้าง

หุ้นทีธนาคารธนชาตจะขาย

TNS
TNI
TSAMC
MBK

หุ้นที TCAP จะซือผ่านบัญชี

"ทุนธนชาตเพือเสนอขายต่อ
จํานวนหุ้น

1
2
3
4

หุ้นที TCAP จะซื อตามสัดส่วน

1,659,999,930
492,999,434
199,999,997
167,797,300

ร้อยละ (%)

จํานวนหุ้น

100.00%
100.00%
100.00%
9.90%

845,948,410
251,236,207
101,921,497
85,510,760
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ร้อยละ (%)

50.96%
50.96%
50.96%
5.05%

ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ
ธนาคารธนชาต"
จํานวนหุ้น
ร้อยละ (%)

663,406
197,024
79,929
67,061

0.04%
0.04%
0.04%
0.004%

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ
บริ ษทั ย่อยและ
บริษทั อืนที
ปรับโครงสร้าง

หุ้นทีธนาคารธนชาตจะขาย

PRG
SPV1
THANI2/
SPV23/
AJNMT
SEACON
TGL
TTD
SSV
TMS

หุ้นที TCAP จะซือผ่านบัญชี

"ทุนธนชาตเพือเสนอขายต่อ
จํานวนหุ้น

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หุ้นที TCAP จะซื อตามสัดส่วน

58,844,130
99,998
2,460,861,562
405,359,4844/
477,816
260,284
35,999,994
499,993
99,998
599,993

ร้อยละ (%)

จํานวนหุ้น

9.81%
100.00%
65.18%
100.00%
6.00%
4.53%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

29,987,408
50,980
-2/
206,574,232
-

ร้อยละ (%)

5.00%
50.98%
50.96%
-

ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ
ธนาคารธนชาต"
จํานวนหุ้น
ร้อยละ (%)

23,518
983,464
161,999
-

0.004%
0.03%
0.04%
-

หมายเหตุ :1/.การปรับโครงสร้างฯ ในครังนีธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุน้ ทังหมดทีตนถือในบริษทั ย่อยและบริษทั อืนให้กบั ผู้ถอื หุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วน
การถือหุ้น ณ วันทีทํารายการ อย่างไรก็ดี ข้อมูลทีแสดงในตารางข้างต้นเป็ นข้อมูล ณ วันทีมีการประชุมคณะกรรมการบริษทั ดังนัน จํานวนหุน้ ทีจะเสนอขาย
ในวันทีทํารายการจึงอาจมีการเปลียนแปลงได้
2/TCAP จะถื อ หุ ้ น THANI ทางอ้ อ มผ่ า น SPV1 โ ดย TCAP ถื อ หุ ้ น ใน SPV1 คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 50.98 ของจํ า นวนหุ ้ น ทั งหมดของ SPV1
ทังนี SPV1 จะถือหุน้ ใน THANI จํานวน 2,459,878,098 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 65.16 ของหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของ THANI
3/TCAP และ TCAP เพือผู้ถือหุ้นรายย่ อยของ ธนาคารธนชาต จะถือ หุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS ทางอ้อมผ่ าน SPV 2 โดย TCAP
และ TCAP เพือผู้ถือหุ้นรายย่อยของ ธนาคารธนชาต จะถือหุ้นใน SPV2 ร้อยละ 50.96 และ 0.04 ของจํานวนหุ้นทังหมดของ SPV2 ตามลําดับ ทังนี SPV2
จะถือหุน้ ใน 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 ตามลําดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.00, 4.53, 100.00, 100.00, 100.00 และ 100.00 ของจํานวนหุ้น ทังหมดของ AJNMT, SEACON, TGL, TTD,
SSV และ TMS ตามลําดับ
4/ทุนจดทะเบียนจัดตังของ SPV2 เท่ากับ 1 ล้านบาท มูลค่าทีตราไว้หน
ุ้ ละ 10.00 บาท แบ่งออกเป็ น 100,000 หุ้น โดยก่อนวันทีทํารายการธนาคารธนชาต จะ
เพิมทุนใน SPV2 เพือใช้เป็ นเงินทุนในการซือหุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS จากธนาคารธนชาต ในราคาตามเกณฑ์ทระบุ
ี ในข้อ 5.2
โดยมูลค่าหุ้น SPV2 ทีจะเสนอขายให้กบั ผู้ถือหุ้นทุกรายจะเท่ากับมูลค่ารวมในการซือหุ้นของบริษทั ดังกล่าว ทังนี ภายใต้สมมติฐานว่าหากวันทีทํารายการ
เกิดขึน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ารวมของหุ้นของบริษทั ดังกล่าว จะเทียบเท่ากับ 4,054 ล้านบาท ดังนัน ภายหลังการเพิมทุน ทุนจดทะเบียนทีชําระ
แล้วของ SPV2 จะเทีย บเท่ากับ 4,054 ล้า นบาท แบ่งออกเป็ น 405,359,484 หุ้น โดยธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นของ SPV2 ให้แก่ TCAP, BNS และ
TCAP เพือผู้ถือหุ้นรายย่อ ยของธนาคารธนชาตตามสัดส่วนการถือ หุ้น ในธนาคารธนชาต จํา นวนเทีย บเท่ากับ 206,574,232 หุ้น, 198,623,253 หุ้น และ
161,999 หุน้ ตามลําดับ
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ทังนี ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิน โครงสร้างการถือหุน้ ของ SPV1, SPV2, บบส. ทีเอส, เอ็มบีเค และ
ปทุมไรซมิล (ภายใต้สมมติฐานว่าผูถ้ อื หุน้ เดิมของธนาคารธนชาตทุกรายซือหุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษทั อืน1ตามสัดส่วน
ทีได้รบั การเสนอขายจากธนาคารธนชาต) จะเป็ นดังนี

ทีมา : บริษทั ฯ

ตามทีกําหนดในบันทึกข้อตกลง ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิน BNS ตกลงจะขายหุน้ สามัญของบริษทั
ย่อยและบริษัท อืนบางบริษัท ที BNS จะได้มาจากธนาคารธนชาตภายใต้การปรับโครงสร้างฯ ให้แก่ทุนธนชาต โดยมี
รายละเอียดดังนี
หุ้นสามัญของบริ ษทั
ทีจะซือขายภายหลัง
การปรับโครงสร้างฯ

จํานวนหุ้นที TCAP
ตกลงจะซือจาก BNS

สัดส่วนการถือหุ้นของ
TCAP ก่อนการซือหุ้น
จาก BNS 3/

สัดส่วนการถือหุ้นของ
TCAP ภายหลังการซือหุ้น
จาก BNS 3/

จํานวนหุ้น
(หุ้น)

ร้อยละ
(%)

จํานวนหุ้น
(หุ้น)

ร้อยละ
(%)

จํานวนหุ้น
(หุ้น)

ร้อยละ
(%)

1.

SPV11/

553,898,398

49.02

576,071,203

50.98

1,129,969,601

100.00

2.

198,623,253

49.00

206,574,232

50.96

405,197,485

99.96

3.

SPV22/
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

เพือวัตถุประสงค์ ในการเปิ ดเผยข้ อมูลในเอกสารฉบับนี การอ้ างอิ งถึง “บริ ษั ท ย่ อ ยและบริษัท อืน” ให้ ห มายความถึ งบริ ษัท ย่ อยและบริ ษัท อืนดังรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่ งมาด้ วย 1
(สารสนเทศเกี ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิ จและแผนการรวมกิ จการระหว่างธนาคารธนชาต จํ ากัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จํ ากัด (มหาชน) (บัญชี 1)) เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่างอืน
1
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1/

หมายเหตุ : ทุนจดทะเบียนจัดตังของ SPV1 เท่ากับ 1 ล้านบาท (มูลค่าทีตราไว้ 10 บาท) คิดเป็ นจํานวนหุ้น 100,000 หุ้น โดยในวันทีทํารายการรวมกิจการ TBANK จะ
เสนอขายหุ้น SPV1 ให้ แก่ TCAP และ BNS ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TBANK จากนัน TCAP และ BNS จะเพิมทุนใน SPV1 เพือซือหุ้น THANI ในสัดส่วน
ร้ อยละ 65.16 ในราคาตามทีกําหนดในสัญญาทีเกียวข้ อง ทังนี ภายใต้ สมมติฐานว่าวันทีทํารายการเกิดขึน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ารวมของหุ้น
THANI ในสัดส่วนร้ อยละ 65.16 เทียบเท่ากับ 11,300 ล้ านบาท ดังนัน ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วของ SPV1 จะเทียบเท่า 11,300 ล้ านบาท คิดเป็ นจํานวน
หุ้น 1,129,969,603 หุ้น โดย TCAP และ BNS จะถือหุ้นใน SPV1 จํานวนเทียบเท่ากับ 576,071,203 หุ้น และ 553,898,398 หุ้น ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วน
การถือหุ้นใน SPV1 เท่ากับร้ อยละ 50.98 และ 49.02 ตามลําดับ
2/

ทุนจดทะเบียนจัดตังของ SPV2 เท่ากับ 1 ล้ านบาท (มูลค่าทีตราไว้ 10 บาท) คิดเป็ นจํานวนหุ้น 100,000 หุ้น โดยก่อนวันทีทํารายการรวมกิจการ TBANK

จ ะ เ พิ ม ทุ น 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 นุ มั ติ จ าก
ทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยมูลค่าหุ้น SPV2 ทีจะเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกรายจะเท่ากับมูลค่ารวมในการซือหุ้นของบริ ษัทดังกล่าว ทังนี ภายใต้ สมมติฐานว่าวันที
ทํารายการเกิดขึน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ารวมของหุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS เทียบเท่ากับ 4,054 ล้ านบาท ดังนัน ทุนจด
ทะเบียนและชําระแล้ วของ SPV2 จะเทียบเท่า 4,054 ล้ านบาท คิดเป็ นจํานวนหุ้น 405,359,484 หุ้น โดย TBANK จะเสนอขายหุ้น SPV2 ให้แก่ TCAP, BNS
และ TCAP เพือผูถ้ ือหุ้นรายย่อยของ TBANK ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TBANK จํานวนเทียบเท่ากับ 206,574,232 หุ้น, 198,623,253 หุ้น และ 161,999 หุ้น
ตามลําดับ
3/

ไม่รวมส่วนที TCAP ซือเพือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK

ดังนัน โครงสร้างการถือหุ้นของ SPV1, SPV2, บบส. ทีเอส, เอ็มบีเค, และ ปทุมไรซมิล ภายหลังการเข้าทํา
รายการซือหุน้ จาก BNS จะเป็ นดังนี
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3.3.2

การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตและการซื อหุ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย
ภายในวั น ที ทํ า รายการ ภายหลั ง จากเงื อนไขบั ง คับ ก่ อ นตามที กํ า หนดในสัญ ญาที เกี ยวข้ อ ง และ
การปรับโครงสร้างฯ เสร็จสมบูรณ์ หรือได้รบั การผ่อนผันจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีเกียวข้อง ทุนธนชาตจะขายหุ้นสามัญของ
ธนาคารธนชาตจํานวน 3,090,699,234 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 50.96 ของหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของธนาคารธนชาต
ให้แก่ธนาคารทหารไทย
ทังนี ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ ธนาคารธนชาตจะยังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใน บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์
ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 และ 100.00 ตามลําดับ อย่างไรก็ด ี ในส่วนของ บลจ. ธนชาต นัน คู่สญ
ั ญาได้ตกลงกันไว้ภายใต้
สัญญาซือขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาตให้ธนาคารธนชาตดําเนินการขายหุน้ ทีธนาคารธนชาตถืออยู่ใน บลจ. ธนชาต
ทังหมดคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของ บลจ. ธนชาต ให้แก่บุคคลภายนอก ภายหลังจากการซือ
ขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาตภายใต้สญ
ั ญาซือขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาตแล้วเสร็จ
ในขณะเดียวกัน ทุนธนชาตจะซือหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทยภายหลังการจัดหาเงินทุนของธนาคาร
ทหารไทยแล้วเสร็จ โดยทุนธนชาตจะจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ
20.1 - 23.3 ข อง จํ า นว นหุ้ น ที จํ า ห น่ ายไ ด้ แ ล้ ว ทั งหมดของธนาคารท หารไท ย (ภาย ห ลั ง ก ารเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิมทุนให้แ ก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุคคลในวงจํากัด และ (3) ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย โดยไม่รวม
โครงการ TMB Stock Retention Program ในครังนี)
นอกจากนี เพือให้การซือหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทยแล้วเสร็จได้ในวันทีทํารายการ ธนาคารทหาร
ไทยจะเสนอขายหุ้น สามัญ เพิมทุ น ของธนาคารทหารไทยในส่ ว นของผู้ถือ หุ้น รายย่ อยทุ ก รายของธนาคารธนชาต
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.03 - 0.04 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลังการ
เ สน อ ข าย หุ้ น สา มั ญ เ พิ ม ทุ น ให้ แ ก่ (1) ผู้ ถื อ TSR (2) บุ ค ค ล ใน ว ง จํ า กั ด แ ล ะ ( 3) ผู้ ถื อ หุ้ น ข อ ง ธน า ค าร
ธนชาตทุกราย โดยไม่รวมโครงการ TMB Stock Retention Program ในครังนี) โดยเสนอขายให้แก่ทุนธนชาตผ่านบัญชี
“ทุนธนชาตเพือเสนอขายต่อผูถ้ อื หุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพือให้ทุนธนชาตทําการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน
ดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ ในภายหลัง ในราคาเดียวกับทีทุนธนชา
ตซือหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าวจากธนาคารทหารไทย โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทยให้แก่ผู้
ถือหุน้ รายย่อยในภายหลัง (Re-offer) จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์รวมทังขันตอนและรูปแบบเช่นเดียวกับการเสนอขายหุน้
สามัญของบริษัทย่อยและบริษทั อืนให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาต ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ (1) ข้างต้น
ทังนี ผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารธนชาตทุกราย มีสทิ ธิในการซือหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย โดยไม่คาํ นึงว่าผูถ้ อื หุ้น
รายนันจะได้ขายหุน้ ทีถืออยู่ในธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย ตามทีธนาคารทหารไทยเสนอซือจากผูถ้ อื หุ้นเดิม
ของธนาคารธนชาตหรือไม่
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ทังนี สามารถสรุปขันตอนและกําหนดเวลาของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการได้ ดังนี
ลําดับ
การดําเนิ นการ
ช่วงเวลา
1 ทุนธนชาตจัดการประชุมคณะกรรมการ ครังที 9/2562
7 สิงหาคม 2562
2 ลงนามในสัญญาซือขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาตและ
8 สิงหาคม 2562
สัญญาซือขายหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย
3 วันทีกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื
23 สิงหาคม 2562
หุน้ ครังที 1/2562
4 ยืนคําขออนุญาตและ/หรือขอผ่อนผันต่าง ๆ จากหน่วยงานที
มิถุนายน 2562 – กันยายน 2562
เกียวข้อง
5 ทุนธนชาตจัดการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2562
23 กันยายน 2562
6 ธนาคารธนชาตจัดการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เพืออนุมตั กิ าร หลังจากโครงการการรวมกิจการได้รบั ความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่ง
โอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาต
ประเทศไทย
7 ทุนธนชาตและธนาคารทหารไทยแจ้งราคาซือขายทีใช้ในการทํา
ธันวาคม 2562
รายการและมูลค่าการทํารายการ
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ลําดับ
การดําเนิ นการ
8 ธนาคารธนชาตดําเนินการปรับโครงสร้างโดยการขายหุน้
สามัญในบริษทั ย่อยและบริษทั อืนให้แก่ผู้ถือหุน้ ของธนาคารธน
ชาต
9 ธนาคารทหารไทยเสนอซือหุน้ สามัญของธนาคารธนชาตจากผู้
ถือหุ้นของธนาคารธนชาต (ได้แก่ ทุนธนชาต BNS และผูถ้ อื
หุน้ รายย่อยอืนของธนาคารธนชาต)
10 ธนาคารทหารไทยเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคาร
ทหารไทยให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของธนาคารธนชาตทุกราย
11 ดําเนินการตามโครงการการรวมกิจการ
12 โอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาต (Entire Business
Transfer) ให้แก่ธนาคารทหารไทย
13 คืนใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของธนาคารธน
ชาต

ช่วงเวลา
ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2562
มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
ภายในปี 2564
ภายในปี 2564
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3.4

คู่สญ
ั ญาที เกียวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา (ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ท ี เอกสารแนบ 1 : สรุป
ข้อมูลสัญญาและเอกสารทีสําคัญ)

3.4.1

การปรับโครงสร้างฯ
ผูข้ าย
ผูซ้ อื
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

3.4.2

การขายหุ้นสามัญของ TBANK
ผูข้ าย
:
:
ผูซ้ อื
:
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

:
:
:

TBANK
TCAP และ BNS
ทุนธนชาต และ BNS เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของธนาคารธนชาตในสัดส่ว น
ร้อยละ 50.96 และร้อยละ 49.00 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
ตามลําดับ ทังนี การปรับโครงสร้างฯ เป็ นการเสนอขายหุ้นในบริษัทย่อย
และบริษัทอืนของธนาคารธนชาต ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายของธนาคารธนชา
ตตามสัดส่ว นการถือหุ้น โดยเป็ นการโอนและรับโอนหุ้น ระหว่า งบริษัท
ภายในกลุ่มเดียวกัน จึงไม่เข้าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศ
รายการทีเกียวโยงกัน
TCAP
TMB
ธนาคารทหารไทยรวมถึงบุคคลทีเกียวโยงกันของธนาคารทหารไทยไม่ได้
เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของทุนธนชาต ดังนัน การขายหุ้นสามัญของธนาคาร
ธนชาตจึงไม่เข้าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศรายการทีเกียว
โยงกัน

ทังนี ธนาคารธนชาตอาจจะขายหุน้ บลจ. ธนชาต ทีธนาคารธนชาตถืออยู่จํานวน 7,499,993 หุ้นหรือคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของ บลจ. ธนชาต ให้แก่บุคคลภายนอกภายหลังจากการซือขาย
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หุ้นของธนาคารธนชาตภายใต้สญ
ั ญาซือขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตแล้วเสร็จ ในการนี บุคคลภายนอก
ดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของทุนธนชาต
3.4.3

การซือหุ้นสามัญเพิมทุนของ TMB
ผูข้ าย
: TMB
: TCAP
ผูซ้ อื
: ธนาคารทหารไทยรวมถึงบุคคลทีเกียวโยงกันของธนาคารทหารไทยไม่ได้
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของทุนธนชาต ดังนัน การซือหุ้นสามัญเพิมทุน
ของธนาคารทหารไทยจึงไม่เข้าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศ
รายการทีเกียวโยงกัน

3.4.4

การซือหุ้นสามัญของบริ ษทั ต่าง ๆ ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ
: BNS
ผูข้ าย
: TCAP
ผูซ้ อื
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
: BNS รวมถึงบุคคลทีเกียวโยงกันของ BNS ไม่ได้เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน
ของทุนธนชาต ดังนัน การซือหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้างฯ จึงไม่เข้า
ข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศรายการทีเกียวโยงกัน

3.5

รายละเอียดของสิ นทรัพย์ทีจะได้มาหรือจําหน่ ายไป

3.5.1 สิ นทรัพย์ทีจะได้มาภายใต้การปรับโครงสร้างฯ
3.5.1.1 หุน้ สามัญของธนชาตประกันภัย
สิ นทรัพย์ทีจะได้มา

หุ้น สามัญของธนชาตประกัน ภัย จํานวน 251,236,207 หุ้น คิดเป็ น สัดส่ วนร้อยละ 50.96
ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของธนชาตประกันภัย

ชือบริ ษทั

บริษทั ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประเภทนิ ติบุคคล

บริษทั มหาชนจํากัด

ประเภทธุรกิ จ

ประกันวินาศภัย

ทุนจดทะเบียน

4,930,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 493,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 10.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 4,930,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 493,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 10.00 บาท

รายชือผู้ถือหุ้น

รายชือผูถ้ อื หุน้ ก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วันที 7 กุมภาพันธ์ 2562)
ชือ
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
1. ธนาคารธนชาต
492,999,434
100.00
2. ผูถ้ อื หุน้ อืน ๆ 6 ราย
566
0.00
รวม
493,000,000
100.00
ทีมา: บัญชีรายชือผูถ้ อื หุน้
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รายชือผูถ้ อื หุน้ หลังการปรับโครงสร้างฯ
ชือ
จํานวนหุ้น
1. ทุนธนชาต
251,236,207
2. BNS
241,566,203
3. ทุนธนชาตเพือเสนอขาย
197,024
ต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของ
ธนาคารธนชาต
4. ผูถ้ อื หุน้ อืน ๆ 6 ราย
566
รวม
493,000,000

ร้อยละ
50.96
49.00
0.04

0.00
100.00

3.5.1.2 หุน้ สามัญของ บล.ธนชาต
สิ นทรัพย์ทีจะได้มา

หุ้น สามัญของ บล.ธนชาตจํ า นวน 845,948,410 หุ้น คิด เป็ น สัด ส่ ว นร้อยละ 50.96 ของ
จํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของ บล.ธนชาต

ชือบริ ษทั

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

ประเภทนิ ติบุคคล

บริษทั มหาชนจํากัด

ประเภทธุรกิ จ

 ประกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรัพ ย์ แบบ ก (Full License) ได้ แ ก่ การเป็ น นายหน้ า ซือขาย
หลักทรัพย์ การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ การเป็ นทีปรึกษาการลงทุน กิจการยืมและให้ยมื
หลักทรัพย์ การเป็ นทีปรึกษาทางการเงิน การเป็ นตัวแทนสนับสนุ นการขายหรือรับซือ
คืนหน่วยลงทุน การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
 ประกอบธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้า แบบ ส-1 ได้แก่ การเป็ นตัวแทนซือขายสัญญาซือ
ขายล่วงหน้ า การเป็ นผู้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ การเป็ นผู้ออก
และเสนอขายหุน้ กูท้ มีี อนุ พนั ธ์แฝง

ทุนจดทะเบียน

1,660,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็ น 1,660,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 1.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 1,660,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็ น 1,660,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 1.00 บาท

รายชือผู้ถือหุ้น

รายชือผูถ้ อื หุน้ ก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วันที 31 มีนาคม 2562)
ชือ
จํานวนหุ้น
1. ธนาคารธนชาต
1,659,999,930
2. ผูถ้ อื หุน้ อืน ๆ 15 ราย
70
รวม
1,660,000,000
ทีมา: บัญชีรายชือผูถ้ อื หุน้
รายชือผูถ้ อื หุน้ หลังการปรับโครงสร้างฯ
ชือ
จํานวนหุ้น
1. ทุนธนชาต
845,948,410
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ร้อยละ
100.00
0.01
100.00

ร้อยละ
50.96
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2. BNS
3. ทุนธนชาตเพือเสนอขาย
ต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของ
ธนาคารธนชาต
4. ผูถ้ อื หุน้ อืน ๆ 15 ราย
รวม

813,388,114
663,406

49.00
0.04

70
1,660,000,000

0.01
100.00

3.5.1.3 หุน้ สามัญของ บบส.ทีเอส
สิ นทรัพย์ทีจะได้มา

หุ้นสามัญของ บบส.ทีเอส จํานวน 101,921,497 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100.0050.96
ของจํานวนหุน้ ทังหมดของ บบส.ทีเอส

ชือบริ ษทั

บริษทั บริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากัด

ประเภทนิ ติบุคคล

บริษทั จํากัด

ประเภทธุรกิ จ

บริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของสถาบันการเงิน

ทุนจดทะเบียน

2,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 200,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 10.00 บาท

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว

2,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 200,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 10.00 บาท

รายชือผู้ถือหุ้น

รายชือผูถ้ อื หุน้ ก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วันที 30 เมษายน 2562)
ชือ
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
1. ธนาคารธนชาต

199,999,997

100.00

3

0.01

2. ผูถ้ อื หุน้ อืนๆ 3 ราย

รวม
200,000,000
ทีมา: บัญชีรายชือผูถ้ อื หุน้
รายชือผูถ้ อื หุน้ หลังการปรับโครงสร้างฯ
ชือ
จํานวนหุ้น
1. ทุนธนชาต
2. BNS

รวม

ร้อยละ

101,921,497

50.96

97,998,571

49.00

79,929

0.04

3. ทุนธนชาตเพือเสนอขาย
ต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของ
ธนาคารธนชาต
4. ผูถ้ อื หุน้ อืนๆ 3 ราย

100.00

3

0.01

200,000,000

100.00
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3.5.1.4 หุน้ สามัญของ SPV1 ซึงจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในราชธานี
หุน้ สามัญของ SPV1 จํานวน 50,981 หุน้ คิดเป็ น สัดส่วนร้อยละ 50.98 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของ SPV1 ซึง
SPV1 จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี
สิ นทรัพย์ที SPV1
จะได้มา

หุน้ สามัญของราชธานี จํานวน 2,459,878,098 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 65.16 ของจํานวน
หุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของราชธานี

ชือบริ ษทั

บริษทั ราชธานีลสิ ซิง จํากัด (มหาชน)

ประเภทนิ ติบุคคล

บริษทั มหาชนจํากัด

ประเภทธุรกิ จ

เช่าซือ

ทุนจดทะเบียน

3,775,354,601 บาท แบ่งออกเป็ น 3,775,354,601 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 1.00 บาท

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว

3,775,353,450 บาท แบ่งออกเป็ น 3,775,353,450 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 1.00 บาท

รายชือผู้ถือหุ้น

รายชือผูถ้ อื หุน้ ก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วันที 17 กรกฎาคม 2562)
ชือ
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
1. ธนาคารธนชาต

2,460,861,562

65.18

2. ผูถ้ อื หุน้ อืน ๆ

1,314,491,888

34.82

รวม

3,775,353,450

100.00

ทีมา: www.setsmart.com

รายชือผูถ้ อื หุน้ หลังการปรับโครงสร้างฯ
ชือ
จํานวนหุ้น
1. SPV1

2,459,878,098

3. ทุนธนชาตเพือเสนอขาย
ต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของ
ธนาคารธนชาต

983,464

ร้อยละ
65.16
0.03

2. ผูถ้ อื หุน้ อืน ๆ

1,314,491,888

34.82

รวม

3,775,353,450

100.00
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3.5.1.5 หุน้ สามัญของเอ็มบีเค
สิ นทรัพย์ทีจะได้มา

หุน้ สามัญของเอ็มบีเค จํานวน 85,510,760 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 5.05 ของจํานวนหุน้
ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของเอ็มบีเค

ชือบริ ษทั

บริษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)

ประเภทนิ ติบุคคล

บริษทั มหาชนจํากัด

ประเภทธุรกิ จ

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและบริษทั

ทุนจดทะเบียน

1,694,923,000 บาท แบ่งออกเป็ น 1,694,923,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 1.00 บาท

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว

1,694,923,000 บาท แบ่งออกเป็ น 1,694,923,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 1.00 บาท

รายชือผู้ถือหุ้น

รายชือผูถ้ อื หุน้ ก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วันที 22 มีนาคม 2562)
ชือ
จํานวนหุ้น

ร้อยละ

1. ธนาคารธนชาต

57,829,300

3.41

2. ทุนธนชาต

169,493,100

10.00

3. บล.ธนชาต

75,603,000

4.46

4. ธนชาตประกันภัย

34,365,000

2.03

5. ผูถ้ อื หุน้ อืน ๆ

1,357,632,600

80.10

รวม

1,694,923,000

100.00

ทีมา: www.setsmart.com

รายชือผูถ้ อื หุน้ หลังการปรับโครงสร้างฯ
ชือ
จํานวนหุ้น

ร้อยละ

1. ทุนธนชาต

255,003,860

15.05

2. BNS

82,219,479

4.85

67,061

0.004

3. ทุนธนชาตเพือเสนอขาย
ต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของ
ธนาคารธนชาต
4. ผูถ้ อื หุน้ อืน ๆ

1,357,632,600

80.10

รวม

1,694,923,000

100.00
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3.5.1.6 หุน้ สามัญของปทุมไรซมิล
สิ นทรัพย์ทีจะได้มา

หุน้ สามัญของปทุมไรซมิล จํานวน 29,987,408 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 5.00 ของจํานวน
หุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของปทุมไรซมิล

ชือบริ ษทั

บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน)

ประเภทนิ ติบุคคล

บริษทั มหาชนจํากัด

ประเภทธุรกิ จ

อาหารและเครืองดืม

ทุนจดทะเบียน

900,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 900,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 1.00 บาท

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว

600,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 600,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 1.00 บาท

รายชือผู้ถือหุ้น

รายชือผูถ้ อื หุน้ ก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วันที 21 มีนาคม 2562)
ชือ
จํานวนหุ้น

ร้อยละ

1. ธนาคารธนชาต

19,620,000

3.27

2. ทุนธนชาต

58,755,000

9.79

3. บล.ธนชาต

26,424,130

4.40

4. ธนชาตประกันภัย

12,800,000

2.13

5. ผูถ้ อื หุน้ อืน ๆ

482,400,870

80.40

รวม

600,000,000

100.00

รายชือผูถ้ อื หุน้ หลังการปรับโครงสร้างฯ
ชือ
จํานวนหุ้น

ร้อยละ

ทีมา: www.setsmart.com

1. ทุนธนชาต

88,742,408

14.79

2. BNS

28,833,204

4.81

23,518

0.004

4. ผูถ้ อื หุน้ อืน ๆ

482,400,870

80.40

รวม

600,000,000

100.00

3. ทุนธนชาตเพือเสนอขาย
ต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของ
ธนาคารธนชาต
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3.5.1.7 หุ้นสามัญของ SPV2 ซึงจะเป็ นผู้ถือหุ้นในซีค อน อายิโ นะโมะโต๊ ะ ธนชาตกรุ๊ ปลีส ซิง ธนชาตเทรนนิง สคิบ
เซอร์วสิ และธนชาตแมเนจเม้นท์
หุน้ สามัญของ SPV2 จํานวน 206,685,540 หุน้ คิดเป็ น สัดส่วนร้อยละ 50.96 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของ SPV2
ทังนี ทุนจดทะเบียนจัดตังของ SPV2 เท่ากับ 1 ล้านบาท มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 10 บาท แบ่งออกเป็ น 100,000 หุน้ โดย
ก่อนวันทีทํารายการ ธนาคารธนชาต จะเพิมทุนใน SPV2 เพือใช้เป็ นเงินทุนในการซือหุน้ ของอายิโนะโมะโต๊ะ ซีคอน ธน
ชาตกรุ๊ปลีสซิง ธนชาตเทรนนิง สคิบเซอร์วสิ และธนชาตแมเนจเม้นท์ จากธนาคารธนชาต ในราคาตามเกณฑ์ทระบุ
ี ในข้อ
5.2 โดยมูลค่าหุ้น SPV2 ทีจะเสนอขายให้กบั ผู้ถอื หุน้ ทุกรายจะเท่ากับมูลค่ารวมในการซือหุน้ ของบริษทั ดังกล่าว ทังนี
ภายใต้สมมติฐานว่าวันทีทํารายการเกิดขึน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ารวมของหุน้ ของบริษทั ดังกล่าว จะเทียบเท่า
กับ 4,055,779,020 บาท ดัง นั น ภายหลัง การเพิมทุ น ทุ น จดทะเบีย นและชํ า ระแล้ ว ของ SPV2 จะเทีย บเท่ า 4,
055,779,020 บาท มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 10 บาท แบ่งออกเป็ น 405,577,902 หุน้ โดย ธนาคารธนชาต จะเสนอขายหุ้น
SPV2 ให้แก่ ทุนธนชาต BNS และทุนธนชาตเพือผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของ ธนาคารธนชาต ตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน ธนาคาร
ธนชาต จํานวนเทียบเท่ากับ 206,685,540 หุน้ , 198,730,276 หุน้ และ 162,086 หุน้ ตามลําดับ ซึง SPV2 จะถือเป็ นผูถ้ อื
หุน้ ในอายิโนะโมะโต๊ะ ธนชาตกรุ๊ปลีสซิง ธนชาตเทรนนิง สคิบเซอร์วสิ และธนชาตแมเนจเม้นท์ โดยมีรายละเอียดดังนี
a) หุ้นสามัญของซีคอน
สิ นทรัพย์ที SPV2
จะได้มา

หุ้น สามัญของซีคอน จํานวน 260,284 หุ้น คิด เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 4.53 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ ายได้แล้วทังหมดของซีคอน

ชือบริ ษทั

บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ประเภทนิ ติบุคคล

บริษทั มหาชนจํากัด

ประเภทธุรกิ จ

การเช่าและการดําเนินการเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ทเป็
ี นของตนเองหรือเช่าจากผูอ้ นที
ื ไม่ใช่
เพือเป็ นทีพักอาศัย

ทุนจดทะเบียน

574,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 5,740,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 100.00 บาท

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว

574,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 5,740,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 100.00 บาท

รายชือผู้ถือหุ้น

รายชือผูถ้ อื หุน้ ก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วันที 1 กุมภาพันธ์ 2562)
ชือ
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
1. ธนาคารธนชาต

260,284

4.53

2. ผูถ้ อื หุน้ อืน ๆ

5,479,716

95.47

รวม
5,470,000
ทีมา: บัญชีรายชือผูถ้ อื หุน้
รายชือผูถ้ อื หุน้ หลังการปรับโครงสร้างฯ
ชือ
จํานวนหุ้น

100.00

ร้อยละ

1. SPV2

260,284

4.53

2. ผูถ้ อื หุน้ อืน ๆ

5,479,716

95.47
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รวม

5,470,000

100.00

b) หุ้นสามัญของอายิ โนะโมะโต๊ะ
สิ นทรัพย์ที SPV2
จะได้มา

หุน้ สามัญของอายิโนะโมะโต๊ะ จํานวน 477,816 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.00 ของจํานวน
หุน้ ทังหมดของอายิโนะโมะโต๊ะ

ชือบริ ษทั

บริษทั อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด

ประเภทนิ ติบุคคล

บริษทั จํากัด

ประเภทธุรกิ จ

การผลิตผงชูรส

ทุนจดทะเบียน

796,362,800 บาท แบ่งออกเป็ น 7,963,628 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 100.00 บาท

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว

796,362,800 บาท แบ่งออกเป็ น 7,963,628 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 100.00 บาท

รายชือผู้ถือหุ้น

รายชือผูถ้ อื หุน้ ก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วันที 14 มิถุนายน 2562)
ชือ
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
1. ธนาคารธนชาต

477,816

6.00

2. ผูถ้ อื หุน้ อืน ๆ

7,485,812

94.00

รวม
7,963,628
ทีมา: บัญชีรายชือผูถ้ อื หุน้
รายชือผูถ้ อื หุน้ หลังการปรับโครงสร้างฯ
ชือ
จํานวนหุ้น

100.00

ร้อยละ

1. SPV2

477,816

6.00

2. ผูถ้ อื หุน้ อืน ๆ

7,485,812

94.00

รวม

7,963,628

100.00
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c) หุ้นสามัญของธนชาตกรุป๊ ลีสซิ ง
สิ นทรัพย์ที SPV2
จะได้มา

หุน้ สามัญของธนชาตกรุ๊ปลีสซิง จํานวน 35,999,994 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของ
จํานวนหุน้ ทังหมดของธนชาตกรุ๊ปลีสซิง

ชือบริ ษทั

บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิง จํากัด

ประเภทนิ ติบุคคล

บริษทั จํากัด

ประเภทธุรกิ จ

เช่าซือ

ทุนจดทะเบียน

360,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 36,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 10.00 บาท

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว

360,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 36,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 10.00 บาท

รายชือผู้ถือหุ้น

รายชือผูถ้ อื หุน้ ก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วันที 30 เมษายน 2562)
ชือ
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
1. ธนาคารธนชาต

35,999,994

100.00

6

0.01

2. ผูถ้ อื หุน้ อืน ๆ 6 ราย

รวม
36,000,000
ทีมา: บัญชีรายชือผูถ้ อื หุน้
รายชือผูถ้ อื หุน้ หลังการปรับโครงสร้างฯ
ชือ
จํานวนหุ้น
1. SPV2

ร้อยละ

35,999,994

100.00

6

0.01

36,000,000

100.00

2. ผูถ้ อื หุน้ อืน ๆ 6 ราย
รวม

100.00

d) หุ้นสามัญของธนชาตเทรนนิ ง
สิ นทรัพย์ที SPV2
จะได้มา

หุ้น สามัญ ของธนชาตเทรนนิ ง จํ านวน 499,993 หุ้น คิด เป็ น สัด ส่ ว นร้อ ยละ 100.00 ของ
จํานวนหุน้ ทังหมดของธนชาตเทรนนิง

ชือบริ ษทั

บริษทั ธนชาต เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

ประเภทนิ ติบุคคล

บริษทั จํากัด

ประเภทธุรกิ จ

ให้บริการฝึกอบรม

ทุนจดทะเบียน

5,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 500,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 10.00 บาท
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ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว

5,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 500,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 10.00 บาท

รายชือผู้ถือหุ้น

รายชือผูถ้ อื หุน้ ก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วันที 10 พฤษภาคม 2562)
ชือ
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
1. ธนาคารธนชาต
2. ผูถ้ อื หุน้ อืน ๆ 7 ราย

499,993

100.00

7

0.01

รวม
500,000
ทีมา: บัญชีรายชือผูถ้ อื หุน้
รายชือผูถ้ อื หุน้ หลังการปรับโครงสร้างฯ
ชือ
จํานวนหุ้น
1. SPV2
2. ถือหุน้ อืน ๆ 7 ราย
รวม

100.00

ร้อยละ

499,993

100.00

7

0.01

500,000

100.00

e) หุ้นสามัญของสคิ บเซอร์วิส
สิ นทรัพย์ที SPV2
จะได้มา

หุ้นสามัญของสคิบเซอร์วสิ จํานวน 99,998 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวน
หุน้ ทังหมดของสคิบเซอร์วสิ

ชือบริ ษทั

บริษทั รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วสิ จํากัด

ประเภทนิ ติบุคคล

บริษทั จํากัด

ประเภทธุรกิ จ

บริการงานธุรการทัวไป

ทุนจดทะเบียน

10,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 100,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 100.00 บาท

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว

10,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 100,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 100.00 บาท

รายชือผู้ถือหุ้น

รายชือผูถ้ อื หุน้ ก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วันที 25 เมษายน 2562)
ชือ
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
1. ธนาคารธนชาต

99,998

100.008

2. ผูถ้ อื หุน้ อืน ๆ 2 ราย

2

0.002

รวม
ทีมา: บัญชีรายชือผูถ้ อื หุน้

100,000

100.00
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รายชือผูถ้ อื หุน้ หลังการปรับโครงสร้างฯ
ชือ
จํานวนหุ้น
1. SPV2
2. ผูถ้ อื หุน้ อืน ๆ 2 ราย
รวม

ร้อยละ

99,998

100.008

2

0.002

100,000

100.00

f) หุ้นสามัญของธนชาตแมเนจเม้นท์
สิ นทรัพย์ที SPV2
จะได้มา

หุน้ สามัญของธนชาตแมเนจเม้นท์ จํานวน 599,993 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของ
จํานวนหุน้ ทังหมดของธนชาตแมเนจเม้นท์

ชือบริ ษทั

บริษทั ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด

ประเภทนิ ติบุคคล

บริษทั จํากัด

ประเภทธุรกิ จ

ให้บริการพนักงาน

ทุนจดทะเบียน

6,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 600,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 10.00 บาท

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว

6,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 600,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 10.00 บาท

รายชือผู้ถือหุ้น

รายชือผูถ้ อื หุน้ ก่อนการปรับโครงสร้างฯ (ณ วันที 30 เมษายน 2562)
ชือ
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
1. ธนาคารธนชาต
2. ผูถ้ อื หุน้ อืน ๆ 7 ราย

599,993

100.009

7

0.001

รวม
600,000
ทีมา: บัญชีรายชือผูถ้ อื หุน้
รายชือผูถ้ อื หุน้ หลังการปรับโครงสร้างฯ
ชือ
จํานวนหุ้น
1. SPV2
2. ผูถ้ อื หุน้ อืน ๆ 7 ราย
รวม
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100.00

ร้อยละ

599,993

100.009

7

0.001

600,000

100.00
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3.5.2

สิ นทรัพย์ทีจะได้มาจากการซือหุ้นจาก BNS ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ

3.5.2.1 หุน้ สามัญของ SPV1 จํานวน 553,898,398 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 49.02 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของ SPV1
ซึ ง SPV1 จะเป็ น ผู้ถื อ หุ้น ในบริษัท ราชธานี ลิส ซิง จํ า กัด (มหาชน) (“THANI” หรือ “ราชธานี ” ) จํ า นวน
2,459,878,098 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 65.16 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของราชธานี
3.5.2.2 หุน้ สามัญของ SPV2 จํานวน 198,623,253 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของ SPV2
ซึง SPV2 จะถือหุน้ ในบริษทั ดังต่อไปนี
1) บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“ซีคอน” หรือ “SEACON”) โดยถือหุน้ จํานวน 260,284
หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.53 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของซีคอน
2) บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด (“อายิ โนะโมะโต๊ะ” หรือ “AJNMT”) โดยถือหุ้นจํานวน
477,816 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.00 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของอายิโนะโมะโต๊ะ
3) บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิง จํากัด (“ธนชาตกรุป๊ ลีสซิ ง” หรือ “TGL”) โดยถือหุน้ จํานวน 35,999,994 หุน้
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของธนชาตกรุ๊ปลีสซิง
4) บริษัท ธนชาต เทรนนิ ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (“ธนชาตเทรนนิ ง” หรือ “TTD”) โดยถือหุ้น
จํานวน 499,993 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของธนชาตเทรนนิง
5) บริษัท รัก ษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จํากัด (“สคิ บเซอร์วิส ” หรือ “SSV”) โดยถือหุ้นจํา นวน
99,998 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของสคิบเซอร์วสิ
6) บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด (“ธนชาตแมเนจเม้นท์” หรือ “TMS”) โดยถือหุ้น
จํานวน 599,993 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของธนชาตแมเนจเม้นท์
3.5.2.3 หุ้นสามัญของ บบส. ทีเอส จํานวน 97,998,571 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของ
บบส. ทีเอส
3.5.2.4 หุ้นสามัญของเอ็มบีเค จํานวน 82,219,479 หุ้น คิดเป็ นสัดส่ว นร้อยละ 4.85 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้แล้ว
ทังหมดของเอ็มบีเค
3.5.2.5 หุน้ สามัญของปทุมไรซมิล จํานวน 28,833,204 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.81 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้ว
ทังหมดของปทุมไรซมิล
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3.5.3 สิ นทรัพย์ทีจะจําหน่ ายไปจากการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต
หุน้ สามัญของธนาคารธนชาตทีทุนธนชาตถืออยู่ จํานวน 3,090,699,234 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 50.96 ของ
จํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของธนาคารธนชาต โดยข้อมูลทัวไปของธนาคารธนชาตมีรายละเอียด ดังนี
1)

ข้อมูลทัวไป

ชือบริษทั

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

ประเภทนิ ติบุคคล

บริษทั มหาชนจํากัด

ประเภทธุรกิ จ

ธนาคารพาณิชย์

ทุนจดทะเบียน

99,136,649,030.00 บาท แบ่ ง ออกเป็ น 9,913,664,903 หุ้ น
มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 10.00 บาท

ทุนชําระแล้ว

60,648,621,700.00 บาท แบ่ ง ออกเป็ น 6,064,862,170 หุ้ น
มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 10.00 บาท

ทีตังสํานักงานใหญ่

444 อาคารเอ็ ม บีเ ค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวัง ใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2)

คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต
รายชือคณะกรรมการบริษทั
รายชือคณะกรรมการของธนาคารธนชาต ณ วันที 2 เมษายน 2562
รายชือกรรมการ
1. นาย บันเทิง ตันติวทิ
2. นาย ณรงค์ จิวงั กูร
3. นาย ศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์
4. นางสาว สุวรรณภา สุวรรณประทีป
5. นาย สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์
6. นาย ร็อด ไมเคิล เรโนลด์
7. นาย วอลเตอร์ ทัส
8. นาย ธนชาต นุ่ มนนท์
9. นางสาว มุกดา ไพรัชเวทย์
10. นาย วิลเลียม จอร์จ ซาอิด
11. นาย อเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย
12. นาย ประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทีมา : หนังสือรับรองบริษทั ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที 2 เมษายน 2562

โดยรายชือคณะกรรมการของ TBANK หลังการขายหุน้ สามัญของ TBANK จะเป็ นไปตามทีมีการแต่งตังขึนตาม
ความเหมาะสมในภายหลัง
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3) รายชือผู้ถือหุ้น
รายชือผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารธนชาตก่อนและภายหลังการขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาต (ภายใต้สมมติฐานว่า
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตกลงขายหุน้ ทีถืออยู่ทงหมดในธนาคารธนชาตให้
ั
แก่ธนาคารทหารไทย) จะ
เป็ นดังนี
รายชือผู้ถอื หุ้นของธนาคารธนชาต
(ณ วันที 4 เมษายน 2562)
ที
รายชือ
1.
2.
3.

ทุนธนชาต
BNS
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย 743 ราย

รายชือผู้ถอื หุ้นของธนาคารธนชาตภายหลังการ
ทํารายการ
สัดส่วน
สัดส่วน
จํานวนหุ้น
จํานวนหุ้น
การถือหุ้น
รายชือ
การถือหุ้น
(หุ้น)
(หุ้น)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
3,090,699,234
50.96
ธนาคารทหารไทย 6,064,862,170
100.00
2,971,739,163
49.00
2,423,773
0.04
-

ทีมา : รายงานรายชือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ จัดทําโดยบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที 4 เมษายน 2562

3.5.4 สิ นทรัพย์ทีจะได้มาจากการซือหุ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย
หุ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทยจํานวนไม่เกิน 21,663,091,024 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละประมาณ
20.1 - 23.3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน
ให้แก่ (1) ผูถ้ อื TSR (2) บุคคลในวงจํากัด และ (3) ผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารธนชาตทุกราย โดยไม่รวมโครงการ TMB Stock
Retention Program ในครังนี) โดยข้อมูลทัวไปของธนาคารทหารไทยมีรายละเอียด ดังนี
1) ข้อมูลทัวไปของธนาคารทหารไทย
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ชือบริ ษทั
บริษัทมหาชนจํากัด
ประเภทนิ ติบุคคล
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
ประเภทธุรกิ จ
41,903,301,555.05 บ า ท แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น 43,851,893,110 หุ้ น
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 0.95 บาท
(ณ วันที 31 มีนาคม 2562)
41,659,298,454.50 บาท
ทุนชําระแล้ว
(ณ วันที 31 มีนาคม 2562)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
ทีตังสํานักงานใหญ่

2)

คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของธนาคารทหารไทย

รายชือคณะกรรมการบริษทั
รายชือคณะกรรมการของธนาคารทหารไทยในปัจจุบนั
รายชือกรรมการ
ตําแหน่ ง
1. นายประสงค์ พูนธเนศ
ประธานกรรมการ
2. นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชือกรรมการ
นายปิ ติ ตัณฑเกษม
พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์
นางแคทเธอรีน เป็ ก เช็ง โล
นายจุมพล ริมสาคร
นายวอน นิเจล ริกเตอร์
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
นายสิงหะ นิกรพันธุ์

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร / กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

10. นายศิรพิ งษ์ สมบัตศิ ริ ิ
11. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
12. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ
ทีมา : www.set.or.th

รายชือคณะกรรมการของธนาคารทหารไทยหลังการซือหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทยจะเป็ นไปตามที
มีการแต่งตังขึนตามความเหมาะสมในภายหลัง
3) รายชือผู้ถือหุ้น
รายชือผูถ้ อื หุ้นของธนาคารทหารไทยก่อนและภายหลังการซือหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย (ภายใต้
สมมติฐานว่า (ก) ผู้ถอื หุน้ เดิมของธนาคารทหารไทยใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญเพิมทุนตาม TSR ครบทังจํานวน (ข) บุคคลใน
วงจํากัดจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนในส่วนทีจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัดครบทังจํานวน และ (ค) ผู้ถอื หุน้ เดิมของธนาคาร
ธนชาตจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนในส่วนของการจัดสรรแบบ Preferential Public Offering ครบทังจํานวน) จะเป็ นดังนี

ที

1.
2.
3.
4.
5.

รายชือผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารทหารไทย
(ณ วันที 24 เมษายน 2562) (1)
สัดส่วน
รายชือ
การถือหุ้น
(ร้อยละ)
กระทรวงการคลัง
25.92
ING Bank N.V.
25.02
(3)
บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
10.13
South East Asia UK (Type C)
1.71
Nominees Limited
นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ
1.41

รายชือผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารทหารไทย
ภายหลังการทํารายการ
สัดส่วน
รายชือ
การถือหุ้น
(ร้อยละ)
(2)
ING Bank N.V.
21.26
ทุนธนชาต
20.43
กระทรวงการคลัง
18.41
BNS
5.59
บุคคลในวงจํากัด

2.89

หมายเหตุ:
(1) ข้อมูลจาก www.set.or.th
(2) นับรวมใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเกิ
ี ดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (THAI NVDR) จํานวนร้อยละ 4.88 ที ING Support Holding
B.V. อาจเปลียนเป็ นหุน้ สามัญได้ในอนาคต
(3) ING Support Holding B.V. ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเกิ
ี ดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (THAI NVDR) จํานวนร้อยละ 4.88
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4) การประกอบธุรกิ จ
ธนาคารทหารไทยก่ อตังขึนเมือวันที 5 พฤศจิกายน 2500 โดยมีจอมพลสฤษดิ ธนะรัชต์ ดํารงตําแหน่ งประธาน
กรรมการ โดยผู้ ถื อ หุ้ น ส่ วนใหญ่ เ ป็ นข้ า ราชการทหาร ต่ อมา ธนาคารทหารไทยได้ เ ข้ า จดทะเบี ย นเป็ น
บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เมื อวั น ที 23 ธั น วาคม 2526 ต่ อ มาในเดื อ นกั น ยายน
ปี 2547 ธนาคารทหารไทยได้รวมกิจการกับธนาคารดีบเี อส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึงการ
รวมกิจการดังกล่างส่งผลให้ธนาคารทหารไทยมีบริษทั ประกัน และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนอยู่ในเครือ ทําให้สามารถ
ดําเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจรมากขึน และต่อมาในเดือนธันวาคม 2550 ธนาคารทหารไทยประสบความสําเร็จในการเพิมทุนจด
ทะเบียนจํานวน 37,622 ล้านบาท โดยมีกลุ่ม ING ซึงเป็ นสถาบันการเงินจากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ามาเป็ นพันธมิตรรายใหม่
ทําให้ธนาคารทหารไทยมีฐานะทางการเงินทีแข็งแกร่งมากยิงขึน
ปั จ จุ บัน ธนาคารทหารไทยเป็ นธนาคารพาณิ ช ย์ ท ีมี ข นาดใหญ่ อ ั นดั บที 7 ของประเทศไทย โดยธนาคาร
ทหารไทยเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝาก ผลิตภัณฑ์สินเชือบริก ารธุร กรรมทางการเงิน บริการด้านการค้า ระหว่ างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ประกัน บริการบัตรธุ รกิจ บริการตัวแทนและธุ รกิจหลักทรัพย์ และบริการวาณิชธนกิจและทีปรึกษาการลงทุน
ผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต ผลิตภัณฑ์การลงทุน และบริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) ให้แก่ลูกค้า ซึงแบ่งออกเป็ น 3
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และกลุ่มลูกค้าบุคคล
ทังนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารทหารไทยมีสาขาในประเทศทังหมด 416 สาขา (รวม ME by TMB 1 สาขา)
และสาขาในต่ างประเทศ ได้แก่ สาขาหมู่เกาะเคย์แมน และสาขานครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว นอกจากนี ยังมีสํานักงานเขตลูกค้าประกอบการขนาดย่อม 55 แห่ง สํานักงานเขตสําหรับลูกค้าธุรกิจ 42 แห่ง
และจุดบริการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 1 แห่ ง โดยธนาคารทหารไทยยังมีช่ องทางบริการลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Banking) ได้ แ ก่ (1) ATM และ ADM (2) การให้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ ร้ า นค้ า บั ต ร (Merchant Acquiring Business)
(3) ช่องทางดิจทิ ลั (Digital Banking) เช่น TMB Internet Banking, TMB Touch, ME by TMB, TMB Business Click และ TMB
Business Touch เป็ นต้น
นิ ติบุคคลอืนทีธนาคารทหารไทยถือหุ้นตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไป(1)
ชือบริ ษทั
จํานวนหุ้นที สัดส่วนการ
ประเภทธุรกิ จ
จําหน่ ายได้แล้ว
ถือหุ้น
ทังหมด (หุ้น)
(ร้อยละ)
บริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท จํากัด(2)
ธุรกิจการเงิน
107,000,000
100.00
บริษทั บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จํากัด
ธุรกิจการเงิน
2,500,000
100.00
ธุรกิจการเงิน
10,000,000
35.00
บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย์ จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น
ทหารไทย จํากัด
บริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จํากัด
อสังหาริมทรัพย์
10,000
99.93
บริษทั เอ็น ดี กรุ๊ป ฟี ดมิลล์ จํากัด
ค้าปลีก/ส่ง
120,000
25.00
บริษทั เนชันแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จํากัด
การบริการ
500,000
10.74
บริษทั เอ็มไทยเอสเตท จํากัด
อสังหาริมทรัพย์
30,000,000
10.00
บริษทั ไทยเจริญผลอุตสาหกรรม จํากัด
การผลิต
15,500
16.13
บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน จํากัด
การบริการ
1,000,000
15.30
บริษทั เมืองค้าส่ง จํากัด
การขนส่ง
22,000
10.00

5)
ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ลําดับ

ชือบริ ษทั

จํานวนหุ้นที สัดส่วนการ
จําหน่ ายได้แล้ว
ถือหุ้น
ทังหมด (หุ้น)
(ร้อยละ)
ผลิตเสือผ้าสําเร็จรูป
9,000
25.00
ประเภทธุรกิ จ

11. บริษทั วิงกรุ๊ป จํากัด

หมายเหตุ:
(1) ข้อมูลจากแบบ 56-1 ประจําปี 2561
(2) บริษทั จดทะเบียนเลิกบริษทั กับกระทรวงพาณิชย์ในวันที 26 ธันวาคม 2561

6)

ข้อมูลทางการเงิ นทีสําคัญของธนาคารทหารไทย

สรุปฐานะทางการเงิน
ณ วันที
31 ธันวาคม
2559

ณ วันที
31 ธันวาคม
2560

ณ วันที
31 ธันวาคม
2561

ณ วันที
31มีนาคม
2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมสุทธิ
เงินให้สนิ เชือแก่ลูกค้าและดอกเบียค้างรับ
สุทธิ
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืนสุทธิ
สินทรัพย์อนื

16,531
113,858
10,460
62,985
-

17,872
112,534
8,674
61,305
-

15,234
113,522
7,916
73,477
4,577

11,678
104,248
7,980
84,223
4,637

569,268

619,373

654,040

656,846

1,506
12,383
1,704
8,620

2,214
12,071
2,132
7,698

2,614
11,876
2,592
5,864

2,688
11,741
2,608
5,574

รวมสิ นทรัพย์

797,316

843,872

891,713

892,224

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสินทางการเงินทีกําหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุตธิ รรม
หนีสินตราสารอนุ พนั ธ์
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื
ประมาณการหนีสินจากการโอนทรัพย์สนิ รอ
การขาย

598,948
45,417
4,032

611,430
60,349
3,665

649,568
64,267
3,505

661,287
51,266
5,018

362

386

397

401

10,728
39,874

8,559
33,352

7,328
35,124

7,139
34,852

1,657

-

-

-

รายละเอียด
(หน่ วย: ล้านบาท)
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รายละเอียด
(หน่ วย: ล้านบาท)

ณ วันที
31 ธันวาคม
2559

ณ วันที
31 ธันวาคม
2560

ณ วันที
31 ธันวาคม
2561

ณ วันที
31มีนาคม
2562

ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์ของ
พนักงาน
ประมาณการหนีสินอืน
รายได้รอการตัดภาษี
หนีสินอืน
รวมหนี สิ น

1,453

1,301

1,221

1,584

701
218
10,078
713,468

544
18,908
15,523
754,016

630
17,594
13,302
792,934

646
17,334
12,302
791,830

ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชําระเต็มมูลค่า
ส่วนเกิน(ตํากว่า)มูลค่าหุน้
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย

41,903
41,617
325
5,278
36,502
83,723
125

41,903
41,648
379
5,097
42,731
89,856
-

41,903
41,659
404
4,811
51,905
98,779
-

41,903
41,659
404
4,829
53,501
100,394
-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

83,848

89,856

98,779

100,394

ณ วันที
31 ธันวาคม
2559

ณ วันที
31 ธันวาคม
2560

ณ วันที
31 ธันวาคม
2561

ณ วันที
31 มีนาคม
2562

รายได้ดอกเบียสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ

24,761
7,997
2,465

24,734
10,586
2,119

24,497
9,338
14,208

6,236
1,722
558

รายได้จากการดําเนิ นงาน

35,223

37,439

48,042

8,517

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ
หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการ
ด้อยค่า

16,589

17,792

17,475

4,738

8,649

8,915

16,100

1,839

รวมค่าใช้จ่าย

25,238

26,707

33,575

6,577

9,984
1,740

10,732
2,004

14,467
2,866

1,940
361

ทีมา : งบการเงินรวมของธนาคารทหารไทย

งบกําไรขาดทุน
รายละเอียด
(หน่ วย: ล้านบาท)

EBIT
ภาษีเงินได้
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ณ วันที
31 ธันวาคม
2559

ณ วันที
31 ธันวาคม
2560

ณ วันที
31 ธันวาคม
2561

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

8,244

8,728

11,601

1,579

ส่วนของกําไร (ขาดทุน) ทีเป็ นของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ใหญ่

8,226

8,687

11,601

1,579

-

-

-

-

0.1879

0.1982

0.2646

0.0360

รายละเอียด
(หน่ วย: ล้านบาท)

ส่วนของกําไร (ขาดทุน) ทีเป็ นของส่วนได้เสีย
ทีไม่มอี ํานาจควบคุม
กําไรต่อหุน้ (บาท)

ณ วันที
31 มีนาคม
2562

ทีมา : งบการเงินรวมของธนาคารทหารไทย

7)

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงิ นของธนาคารทหารไทยณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และงบการเงิ นรวม
เสมือนของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต ภายหลังการรวมกิ จการฯ ณ วันที 31 ธันวาคม
2561
ธนาคารทหารไทยได้จดั ทํางบการเงินรวมเสมือนของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตภายหลังการรวม
กิจการฯ โดยอ้างอิงจากงบของธนาคารทหารไทย สําหรับปี บญ
ั ชีสนสุ
ิ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และงบการเงินเสมือน
ของธนาคารธนชาต สําหรับปี บญ
ั ชีสนสุ
ิ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เพือสะท้อนภาพภายหลังการปรับโครงสร้างฯ ซึง
เป็ นงบการเงินรวมเสมือนทีจัดทําโดยธนาคารทหารไทยและได้รบั ความเชือมันในมาตรฐานการจัดทําโดย บริษทั เคพีเอ็ม
จี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด ทังนี งบการเงินรวมเสมือนไม่ได้เป็ นเครืองชีวัดผลการดําเนินงานซึงเกิดขึนจริง เนืองจาก
ข้อมูล ทางการเงิน รวมเสมือ นได้จ ัด ทํ า ขึนโดยใช้ข ้อ สมมติฐานทีเป็ นเหตุ ก ารณ์ ซึงไม่ ได้เกิด ขึน ณ เวลานั นๆ โดย
รายละเอียดทีสําคัญในงบการเงินของธนาคารทหารไทย เปรียบเทียบกับงบการเงินรวมเสมือนของธนาคารทหารไทยและ
ธนาคารธนชาต ภายหลังการรวมกิจการ สามารถสรุปได้ดงั นี

รายละเอี ยด
(หน่ วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินให้สนิ เชือแก่ลูกหนี
รวมเงินให้สนิ เชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับ
รวมเงินให้สนิ เชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืนสุทธิ
รวมสิ นทรัพย์

ธนาคารทหารไทย
ณ วันที 31 ธันวาคม
2561

ธนาคารทหารไทยและ
ธนาคารธนชาต
ภายหลังการรวม
กิ จการฯ
ณ วันที 31 ธันวาคม
2561

15,234
113,522
685,793
687,102
654,040
2,614
2,592
891,713

26,246
193,744
1,446,080
1,448,034
1,334,627
4,247
25,285
1,860,556
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72.3
70.7
110.9
110.7
104.1
62.5
875.5
108.6
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ธนาคารทหารไทย
ณ วันที 31 ธันวาคม
2561

ธนาคารทหารไทยและ
ธนาคารธนชาต
ภายหลังการรวม
กิ จการฯ
ณ วันที 31 ธันวาคม
2561

หนี สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื สุทธิ
รวมหนี สิ น

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

1,403,301
106,185
78,490
1,655,242

116.0
65.2
123.5
108.7

ส่วนของเจ้าของ
ทุนทีออกและชําระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุน้
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
กําไรสะสม
รวมส่วนของธนาคาร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี สิ นและส่วนของเจ้าของ

42,063
4,811
51,905
98,779
98,779
891,713

148,598
4,811
51,905
205,314
205,314
1,860,556

253.3
107.9
107.9
108.6

35,128
24,497
9,338
48,042
17,475
16,100

77,754
51,737
14,212
82,029
35,399
20,565

121.3
111.2
52.2
70.7
102.6
27.7

14,467
11,601

26,064
21,924

80.2
89.0

รายละเอี ยด
(หน่ วย : ล้านบาท)

งบแสดงกําไรขาดทุน
รายได้ดอกเบีย
รายได้ดอกเบียสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รวมรายได้จากการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ
หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

อัตราการเปลียนแปลง

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจาก
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(48)

(1,031)

2,047.9

11,554

20,893

80.8

สัดส่วนทางการเงินทีสําคัญ
อัตราผลตอบแทนจากสินเชือ
อัตราดอกเบียจ่าย
ส่วนต่างรายได้ดอกเบีย
อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนเงินให้สนิ เชือต่อเงินรับฝาก

4.9%
1.4%
2.9%
36.0%
0.26
1.4%
12.4%
105.6%

5.1%
1.5%
2.9%
43.2%
0.21
1.2%
10.7%
98.7%
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รายละเอี ยด
(หน่ วย : ล้านบาท)

อัตราส่วนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สนิ เชือ
อัตราส่วนสินเชือด้อยคุณภาพ
อัตราส่วนสํารองฯ ต่อสินเชือด้อยคุณภาพ
อัตราส่วนเงินกองทุนชันทีหนึง
อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสียง
ทีมา: ธนาคารทหารไทย

ธนาคารทหารไทย
ณ วันที 31 ธันวาคม
2561
4.7%
2.8%
152.0%
13.6%
17.5%

ธนาคารทหารไทยและ
ธนาคารธนชาต
ภายหลังการรวม
กิ จการฯ
ณ วันที 31 ธันวาคม
2561
3.8%
2.4%
139.9%
13.7%
17.7%

อัตราการเปลียนแปลง

หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวมเสมือนของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต ภายหลังการรวมกิจการฯ
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนีอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมเสมือนทีจัดทําโดยธนาคารทหารไทยและได้รบั
ความเชือมันในมาตรฐานการจัดทําโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด ซึงจัดทําขึนโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบ
การเงินรวมทีตรวจสอบแล้วของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตและบริษทั ย่อยของธนาคารธนชาต สําหรับปี สินสุด
วันที 31 ธันวาคม 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือแสดงรายการซือธนาคารธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้างโดยธนาคาร
ทหารไทยเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เสร็จสินแล้ว ณ วันที 1 มกราคม 2561 สําหรับการนําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมเสมือน และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 สําหรับการนําเสนองบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือน
1)

การจําหน่ ายกิจการทีไม่ได้โอนมา

ธนาคารธนชาตจะจําหน่ ายบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมบางส่วน ซึงเป็ นส่วนหนึงของการปรับโครงสร้างฯ โดย
เงินลงทุนทีถูกจําหน่ ายเหล่านีได้ปรับปรุงกับรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เนืองจากเป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนด
ไว้ก่อนการซือธุรกิจ โดยธนาคารทหารไทยจะเข้าซือธนาคารธนชาตทันทีหลังจากทีธนาคารธนชาตจําหน่ ายกิจการที
ไม่ได้โอนมาออกไปและได้รบั สิงตอบแทนจากการจําหน่ายกิจการเหล่านันแล้ว
2)

การซือ บลจ.ธนชาต ของธนาคารทหารไทย โดยมีเจตนาทีจะขายออกไป

ผู้บริหารธนาคารทหารไทยมีความตังใจทีจะรับโอนกิจการของ บลจ.ธนชาต โดยมีเจตนาทีจะขายออกไป
ธนาคารทหารไทยจึงแสดงมูลค่าเงินลงทุนใน บลจ.ธนชาต ด้วยมูลค่าเสมือนมูลค่ายุตธิ รรม และจัดประเภทรวมในรายการ
สินทรัพย์อืน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมเสมือนไม่รวมผลการดําเนิ นงานของ บลจ.ธนชาต เพือสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจทีคงอยู่ รายการระหว่างกันกับ บลจ.ธนชาต จะถือเป็ นรายการกับบุคคลภายนอกและไม่มกี ารตัด
รายการระหว่างกัน
3)

ค่าเสือมราคาจากการตีราคาเพิมขึนของอาคารทีมีไว้เพือใช้ประโยชน์ภายในกิจการ

จากสมมติฐานสําหรับการจัด ทํางบกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็จรวมเสมือนว่ าการรวมธุร กิจเสร็จสิน ณ วันที 1
มกราคม 2561 ผลการดําเนินงานของธนาคารธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้างจึงได้รวมค่าเสือมราคาทีเพิมขึนจากการ
ตีราคามูลค่ายุตธิ รรมของอาคารทีมีไว้เพือใช้ประโยชน์ภายในกิจการ ซึงคํานวณโดยการหารมูลค่ายุติธรรมทีเพิมขึนด้วย
อายุการให้ประโยชน์คงเหลือตามทีแสดงในรายงานการประเมินราคา
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4)

โครงสร้างการจัดหาเงินเพือการซือธุรกิจของธนาคารทหารไทย

อ้างอิงถึงสมมติฐานสําหรับการจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือนว่าการรวมธุรกิจเสร็จสิน ณ วันที
31 ธันวาคม 2561 ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนีจึงได้สะท้อนธุรกรรมการจัดหาเงินเพือนํ ามาจ่ายสิงตอบแทนจากการ
ซือธุรกิจ ดังต่อไปนี
-

การออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิจาํ นวน 25,000 ล้านบาท

-

การออกหุน้ จัดสรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (right offering) และการเสนอขายหุน้ ให้แก่
บุคคลในวงจํากัด (private placement) จํานวน 48,900 ล้านบาท

-

การออกหุน้ เพือเสนอขายแก่ผถู้ อื หุน้ ของธนาคารธนชาต โดยมีมลู ค่ายุตธิ รรมเท่ากับ 57,635 ล้านบาท

-

จํานวนทีเหลือมาจากการใช้สภาพคล่องของธนาคารทหารไทยเอง

ตามสมมติฐานสําหรับการจัด ทํางบกําไรขาดทุ นเบ็ด เสร็จรวมเสมือนว่ าการรวมธุร กิจเสร็จสิน ณ วันที 1
มกราคม 2561 ผลการดําเนินงานของ Merged Bank หลังรวมธุรกิจได้สะท้อนค่าใช้จ่ายดอกเบียจากการออกหุน้ กู้ด้อย
สิทธิ โดยคํานวณจากอัตราดอกเบียทีคาดว่าจะเกิดขึนสุทธิจากภาษีเงินได้ทเกี
ี ยวข้องทังนี สิงตอบแทนจ่ายข้างต้นและ
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนียังไม่ได้สะท้อนถึงค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการจัดหาเงิน
5)

การระบุสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนและค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนและค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจนีคํานวณจากผลต่างระหว่างสิงตอบแทนทีจ่ายไปหรือ
คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับผูข้ ายและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิทปรั
ี บปรุงแล้วของธนาคารธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้างฯ
และหนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทเกี
ี ยวข้อง
เนืองจากข้อมูลเกียวกับมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีระบุได้จากการรวมธุรกิจยังอยู่ในระหว่างการ
จัดทํา ดังนัน รายการสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนจึงได้แสดงรวมกับค่าความนิยม ด้วยเหตุนีงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน
นีจึงยังไม่ได้สะท้อนค่าตัดจําหน่ ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าว
เนืองจากการปั นส่วนราคาซือยังไม่แล้วเสร็จ ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจจะแตกต่างจากทีแสดงรวมอยู่ใน
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน ดังนัน ธนาคารทหารไทยจึงไม่สามารถให้ความเชือมันได้ว่าผลจากการปั นส่วนราคาซือเมือ
แล้วเสร็จจะไม่เปลียนแปลงจากการปั นส่วนเบืองต้นทีแสดงอยู่ในข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนี
ข้อมูลเพิมเติม (Supplementary information)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ได้รวมรายการต่อไปนี
-

กําไรจากเงินลงทุนได้รวมกําไรทีเกิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย
จํากัดจํานวน 11,852 ล้านบาท

-

หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และผลขาดทุนจากการด้อยค่า ได้รวมรายการการตังสํารองเพิมเติมประมาณ 5,000
ล้านบาท เพือรองรับการเปลียนแปลงเกณฑ์การวัดมูลค่า

-

ภาษีเงินได้ได้รวมการใช้ประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทุนทางภาษีของธนาคารธนชาตทีไม่ได้รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาํ นวน 4,742 ล้านบาท
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3.6

เกณฑ์ทีใช้กาํ หนดมูลค่าสิ งตอบแทน
การกําหนดมูลค่าสิงตอบแทนทีใช้ในการทํารายการ จะคํานวณจากเกณฑ์การกําหนดราคาตามทีระบุในสัญญาที
เกียวข้อง โดยทุนธนชาตและธนาคารทหารไทยจะมีมติคณะกรรมการ เพือประกาศราคาซือขายทีจะใช้ในการทํารายการ
ก่อนวันทีทํารายการ (“ราคาซือขาย”) ซึงอาจมีการปรับราคาซือขายทีเกียวข้องของแต่ละรายการภายหลังจากวันทีทํา
รายการ โดยมีเกณฑ์การกําหนดราคา ดังนี
3.6.1

เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดราคาซือขายหุ้นสามัญของบริษทั ย่อยและบริษทั อืน
ธนาคารธนชาตกําหนดหลักเกณฑ์ทใช้
ี ในการกําหนดราคาซือขายทีใช้ในการทํารายการปรับโครงสร้างบริษทั ย่อย
และบริษทั อืนทีจะเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ ดังนี
3.6.1.1 บริษทั ย่อยทีธนาคารธนชาตถือหุน้ ร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมด
บริษัทย่อยภายใต้การปรับโครงสร้างฯ ทีธนาคารธนชาตถือหุน้ ร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้ว
ทังหมด มีจาํ นวนทังสิน 3 บริษทั ประกอบด้วย ธนชาตประกันภัย บล.ธนชาต และ บบส.ทีเอส
เกณฑ์ก ารกํ า หนดราคาซือขายต่ อ หุ้น เบืองต้นในวัน ทีทํ า รายการ (Initial Price) สํ าหรับ ธนชาตประกันภัย
บล.ธนชาต และ บบส.ทีเอส จะกําหนดจากมูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ ทีอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินฉบับล่าสุดที
ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั นัน ๆ
ภายหลังวันทีทํารายการ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษัท นั น ๆ จะทําการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและ
ผลประกอบการจนถึงวันสินสุดรอบเดือนสุดท้ายก่อนวันทีทํารายการ เพือใช้ในการกําหนดราคาซือขายต่อหุ้นสุดท้าย
(Final Price) โดยราคาสุดท้ายอาจมีมูลค่าสูงกว่าหรือตํากว่าราคาเบืองต้นในวันทีทํารายการ
เงือนไขการปรับราคาและชําระเงินสําหรับการซือขายหุน้ สามัญของบริษทั ย่อยทีปรับโครงสร้าง
1)

กรณีทราคาเบื
ี
องต้นทีชําระในวันทีทํารายการมีมูลค่าสูงกว่าราคาสุดท้าย ธนาคารธนชาตจะจ่ายคืนเงิน
ส่วนต่างให้กบั ผู้ถอื หุน้ ของธนาคารธนชาตทีซือหุน้ บริษทั ย่อยดังกล่าว โดยในส่วนของผู้ถอื หุน้ รายย่อย
ธนาคารธนชาตจะจ่ายคืนเงินส่วนต่างให้แก่ทุนธนชาต เพือให้ทุนธนชาตดําเนินการจ่ายคืนให้แก่ผถู้ อื หุน้
รายย่อยทีซือหุน้ บริษทั ย่อยดังกล่าวต่อไป

2)

กรณีทราคาเบื
ี
องต้นทีชําระในวันทีทํารายการมีมลู ค่าตํากว่าราคาสุดท้าย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่จะชําระเงินส่วน
ต่างให้กบั ธนาคารธนชาต ทังนี ทุนธนชาตจะจ่ายเงินส่วนต่างให้แก่ธนาคารธนชาตในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ราย
ย่อยของธนาคารธนชาตทีซือหุน้ บริษทั ย่อยดังกล่าว
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3.6.1.2 บริษทั ย่อยทีเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ราชธานีเป็ นบริษัทย่อยทีธนาคารธนชาตถือหุน้ ร้อยละ 65.18 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดและเป็ น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึงก่อนวันทีทํารายการ ธนาคารธนชาตจะปรับโครงสร้างโดยการขายหุน้ ของ
SPV1 ซึงเป็ นบริษทั ทีจะจัดตังขึนเพือวัตถุประสงค์เฉพาะทีธนาคารธนชาตจะถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ให้แก่ทุน
ธนชาต และ BNS โดยเกณฑ์ทใช้
ี ในการกําหนดราคาซือขายจะกําหนดจากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นทีอ้า งอิงข้อมูลทาง
การเงินตามงบการเงินฉบับล่าสุดของ SPV1 ทีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต หรือมูลค่าของ
ทุนจดทะเบียนทีออกและเรียกชําระแล้วของ SPV1 ในกรณีทไม่
ี มตี วั เลขทางการเงินทีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน
จากผูส้ อบบัญชี
จากนัน ในวันทีทํารายการธนาคารธนชาตจะขายหุน้ ของราชธานีให้แก่ SPV1 และผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของธนาคาร
ธนชาตตามสัด ส่ ว นการถือ หุ้ น ในธนาคารธนชาต โดยเกณฑ์ ท ีใช้ ใ นการกํ า หนดราคาซือขายราชธานี จ ะเท่ า กับ
ร้ อ ยละ 90 ของราคาตลาดถั ว เฉลี ยถ่ ว งนํ าหนั ก ของหุ้ น ราชธานี ย้ อ นหลั ง 30 วั น ทํ า การซื อขายหลั ก ทรั พ ย์
ก่อนวันทีทํารายการ 6 วัน (T-6) คูณด้วยจํานวนหุน้ ทีซือขาย
3.6.1.3 บริษทั อืนทีเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทอืนภายใต้การปรับโครงสร้างฯ ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย
เป็ นผู้ถอื หุน้ มีจํานวน 2 บริษทั ประกอบด้วย เอ็มบีเค ซึงธนาคารธนชาตและบริษทั ย่อยถือหุน้ รวมกันร้อยละ 9.90 และ
ปทุมไรซมิล ซึงธนาคารธนชาตและบริษทั ย่อยถือหุน้ รวมกันร้อยละ 9.81 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
เกณฑ์ ท ีใช้ ใ นการกํ า หนดราคาซื อขายหุ้ น ของบริ ษั ท อื นทีเป็ นบริษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ
ภายใต้การปรับโครงสร้างฯ จะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลียถ่วงนํ าหนักของหุน้ ดังกล่าวย้อนหลัง 30 วันทํา
การซือขายหลักทรัพย์ ก่อนวันทีทํารายการ 6 วัน (T-6) คูณด้วยจํานวนหุน้ ทีซือขาย
3.6.1.4 บริษทั ทีปรับโครงสร้างโดยผ่านการเสนอขายหุน้ ให้แก่ SPV2
บริษทั ทีปรับโครงสร้างโดยผ่านการเสนอขายหุน้ ให้แก่ SPV2 มีจาํ นวนทังสิน 6 บริษทั ประกอบด้วย (1) บริษทั
ทีธนาคารธนชาตถือ หุ้น บางส่ ว น จํา นวน 2 บริษัท ได้แ ก่ ซีค อน และ อายิโ นะโมะโต๊ ะ ซึงธนาคารธนชาตถือ หุ้น
ร้ อ ยละ 4.53 และ 6.00 ของจํ า นวนหุ้ น ทีจํ า หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทังหมด ตามลํ า ดั บ และ (2) บริ ษั ท ย่ อ ยที ธนาคาร
ธนชาตถื อ หุ้ น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 100.00 ของจํ า นวนหุ้ น ทั งหมด จํ า นวน 4 บริ ษั ท ได้ แ ก่ ธนชาตกรุ๊ ป ลี ส ซิ ง
สคิบเซอร์วสิ ธนชาตแมเนจเม้นท์ และธนชาตเทรนนิง
ทังนี ก่อนวันทีทํารายการ ธนาคารธนชาตจะปรับโครงสร้างโดยการขายหุน้ บริษทั ดังกล่าวข้างต้นให้ SPV2 ซึง
เป็ นบริษัททีจะจัดตังขึนเพือวัตถุประสงค์เฉพาะทีธนาคารธนชาตจะถือหุน้ ร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทังหมด โดย
เกณฑ์ทใช้
ี ในการกําหนดราคาซือขายประกอบด้วย





หุ้นของอายิโนะโมะโต๊ะ : กําหนดจากราคาทุนทางบัญชีทธนาคารธนชาตได้
ี
มาซึงหุน้ ของอายิโนะโมะโต๊ะ
จากธนาคารนครหลวงไทย ซึงมีมูลค่ าสูงกว่ ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นทีอ้างอิงข้อมูล ทางการเงินตามงบ
การเงินฉบับล่าสุดทีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของอายิโนะโมะโต๊ะ
หุ้นของซีคอน : กําหนดจากมูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ ทีอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินประจําปี ฉบับ
ล่าสุดทีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของซีคอนหลังหักด้วยเงินปั นผลจ่าย
หุ้นของธนชาตกรุ๊ปลีสซิง สคิบเซอร์วสิ ธนชาตแมเนจเม้นท์ และธนชาตเทรนนิง : กําหนดจากมูลค่าตาม
บัญชีต่อหุ้นทีอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินฉบับล่าสุดทีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดย
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ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษทั ทังนี หากสคิบเซอร์วสิ มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นติดลบในวันทีทํารายการ ให้
กําหนดราคาซือขายที 1 บาท (หนึงบาทถ้วน)
จากนัน ในวันทีทํารายการ ธนาคารธนชาตจะขายหุน้ ของ SPV2 ให้แก่ผถู้ ือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายตาม
สัด ส่ ว นการถือหุ้นต่ อ ไป โดยเกณฑ์ใ นการกํา หนดราคาเสนอขายหุ้น ของ SPV2 จะกํ าหนดจากมูลค่ าของ
เงินลงทุนรวมในซีคอน อายิโนะโมะโต๊ะ ธนชาตกรุ๊ปลีสซิง สคิบเซอร์วสิ ธนชาตแมเนจเม้นท์ และธนชาตเทรน
นิง ที SPV2 ซือจากธนาคารธนชาต
3.6.2

เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดราคาซือขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต
ราคาซือขายต่อหุน้ ในวันทีทํารายการ (Initial Price) ของธนาคารธนชาตจะกําหนดจาก
(1) มูลค่าทางบัญชีของธนาคารธนชาตตามงบการเงินรวม
(2) บวกด้วย กําไรจากการขายบริษทั ย่อยและบริษทั อืนภายใต้การปรับโครงสร้างฯ
(3) บวกด้วย มูลค่าส่วนเพิม 9,245 ล้านบาท
(4) หักด้วย มูลค่าทางบัญชีของธนชาตโบรกเกอร์ ตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต
(5) หักด้วย มูลค่าทางบัญชีของ บลจ.ธนชาต ตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต
(6) หารด้วย จํานวนหุน้ สามัญทีออกและชําระแล้วทังหมดของธนาคารธนชาต

โดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของธนาคารธนชาตทีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรบั อนุ ญาตของธนาคารธนชาต และข้อมูลผลประกอบการรวมของธนาคารธนชาตในเดือนถัดไปภายหลังจากวันที
สินสุ ด ของงบการเงินฉบับล่ า สุ ด ดังกล่ า ว ซึ งเป็ นข้อ มู ล ทีจัด ทํ า โดยฝ่ ายจัด การของธนาคารธนชาต(Management
Account) และหักด้วยส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงินสํารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที 9
เรืองเครืองมือทางการเงิน (TFRS9) (ถ้ามี)
โดยภายหลังวันทีทํารายการ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของธนาคารธนชาตจะทําการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน
ของงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุดดังกล่าวของธนาคารธนชาตภายหลังจากวันทีสินสุดงบการเงินฉบับตรวจสอบ
ล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันสินสุดรอบเดือนสุดท้ายก่อนวันทีทํารายการเพือใช้ในการคํานวณราคา และปรับปรุงด้วยกําไรสุทธิ
เฉลียต่อวันของธนาคารธนชาต บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ ตังแต่วนั ที 1 มกราคมถึงวันสินสุดรอบเดือนสุดท้าย
ก่อนวันทีทํารายการ คูณด้ว ยจํานวนวันตังแต่วนั แรกของเดือนจนถึงวันทีทํา รายการ เพือใช้ในการปรับราคาสุดท้าย
(Final Price) ตามเกณฑ์การกําหนดราคาต่อไป
หากวันทีทํา รายการเกิด ขึนในเดือนธันวาคม 2562 จะใช้ง บการเงิน รวมของธนาคารธนชาตสินสุ ดวัน ที 30
กันยายน 2562 ทีผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต และข้อมูลผลประกอบการรวมของธนาคารธนชาต ซึง
จัดทําโดยฝ่ ายจัด การของธนาคาร สําหรับรอบเดือนตุ ลาคม 2562 เพืออ้า งอิงการกําหนดราคาเบืองต้น และจะใช้งบ
การเงินรวมของธนาคารธนชาตสินสุดวันที 30 พฤศจิกายน 2562 ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต บวก
ด้วยกําไรสุทธิเฉลียต่อวันตังแต่วนั ที 1 มกราคมถึงวันที 30 พฤศจิกายน 2562 คูณกับจํานวนวันตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม
2562 จนถึงวันทีทํารายการ เพืออ้างอิงการกําหนดราคาสุดท้าย
เงือนไขการปรับราคาและชําระเงินสําหรับการขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาต
การปรับราคาและชําระเงินสําหรับราคาขายหุน้ ธนาคารธนชาตในส่วนของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของธนาคารธนชาต
ได้แก่ ทุนธนชาต และ BNS จะพิจารณาจาก มูลค่าส่วนต่างของราคาเบืองต้นและราคาสุดท้ายของราคาขายหุน้ ธนาคาร
ธนชาต กับมูลค่าส่วนต่างของราคาซือหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย ณ วันทีทํารายการ และราคาซือหุน้ สามัญ
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เพิมทุนของธนาคารทหารไทย ตามเกณฑ์กําหนดราคาซือหุน้ สามัญของธนาคารทหารไทยโดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงิน
ของธนาคารทหารไทยตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุดโดยผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตของธนาคารทหารไทย บวก
ด้วยกําไรสุทธิเฉลียต่อวันตังแต่วนั ที 1 มกราคม ถึงวันที 30 พฤศจิกายน 2562 คูณกับจํานวนวันตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม
2562 จนถึงวันทีทํารายการ เพืออ้างอิงการกําหนดราคาสุดท้าย เพือชําระส่วนต่างของมูลค่าขายหุน้ ธนาคารธนชาตและ
มูลค่าซือหุน้ ธนาคารทหารไทยระหว่างผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และธนาคารทหารไทยต่อไป
สําหรับเงือนไขการปรับราคาการขายหุน้ ธนาคารธนชาต และการชําระเงินสําหรับผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของธนาคาร
ธนชาต ปรากฏดังนี

3.6.3

1)

กรณีทมูี ลค่าตามราคาเบืองต้นตํากว่าราคาสุดท้ายของราคาขายหุน้ ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทยจะ
จ่ายเงินส่วนต่างให้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาตทีขายหุน้ ธนาคารธนชาต

2)

กรณีทมูี ลค่าตามราคาเบืองต้นสูงกว่าราคาสุดท้ายของราคาขายหุน้ ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทยจะ
ยกประโยชน์ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาตทีขายหุน้ ธนาคารธนชาตดังกล่าว

เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดราคาซือขายหุ้นสามัญเพิ มทุนของธนาคารทหารไทย
ราคาซือขายต่อหุ้นสําหรับหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทยในวันทีทํารายการ จะกําหนดจาก
(1) เท่ ากับ 1.1 เท่ าของมูลค่าตามบัญชี ของธนาคารทหารไทย โดยอ้างอิง ข้อมูล ทางการเงินตามงบ
การเงินรวมฉบับล่าสุดของธนาคารทหารไทยทีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตของธนาคาร
ทหารไทย และข้อมูลผลประกอบการรวมของธนาคารทหารไทยในเดือนถัดไปภายหลังจากวันทีสินสุดของ
งบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าว ซึงเป็ นข้อมูลทีจัดทําโดยฝ่ ายจัดการของธนาคารทหารไทย (Management
Account)
(2) บวกด้วย เงินระดมทุนจากการออกหุน้ สามัญเพิมทุนเพือรองรับ การใช้สทิ ธิตาม TSR ทีจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมของธนาคารทหารไทย ตามวิธกี ารและขันตอนทีกําหนดไว้
(3) หักด้วย ส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงินสํารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที
9 เรืองเครืองมือทางการเงิน (TFRS9)
(4) หารด้วย จํานวนหุน้ สามัญทีออกและชําระแล้วทังหมดของธนาคารทหารไทย ภายหลังการจัดหาแหล่ง
เงินทุนจากการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ เดิมของธนาคารทหารไทยผ่าน TSR

3.6.2

เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดราคาซือขายหุ้นสามัญจาก BNS ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ
การกําหนดมูลค่าสิงตอบแทนทีใช้ในการทํารายการซือหุน้ ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ จะคํานวณจากเกณฑ์
การกําหนดราคาตามทีระบุในบันทึกข้อตกลง โดยทีทุนธนชาตจะมีมติคณะกรรมการเพือประกาศราคาซือขายทีจะใช้ใน
การทํารายการก่อนวันทีทํารายการ (“ราคาซือขาย”) โดยมีเกณฑ์การกําหนดราคา ดังนี
สิ นทรัพย์ทีจะได้มา
1. หุน้ สามัญของ SPV1

เกณฑ์ทีใช้กาํ หนดมูลค่าสิ งตอบแทน
 มูลค่ารวมเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลียถ่วงนําหนักของ
หุน้ ของราชธานียอ้ นหลัง 30 วันทําการ ก่อนวันทีทํารายการ 6 (หก)
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สิ นทรัพย์ทีจะได้มา

เกณฑ์ทีใช้กาํ หนดมูลค่าสิ งตอบแทน
วัน (T-6) คูณด้วยจํานวนหุ้นของราชธานี ทีถือโดย SPV1 และคิด
ตามสัดส่วนร้อยละ 49.02
 เป็ นราคาต่ อ หุ้น เท่ า กับ ราคาที BNS ซื อหุ้ น SPV1 จากธนาคาร
ธนชาตในการปรับโครงสร้างฯ

2. หุน้ สามัญของ SPV2

 มูลค่ารวมเท่ากับเงินลงทุนรวมของ ซีคอน อายิโนะโมะโต๊ะ ธนชาต
กรุ๊ปลีสซิง สคิบเซอร์วสิ ธนชาตแมเนจเม้นท์ และธนชาตเทรนนิง
ที SPV2 ซือจากธนาคารธนชาต ปรับปรุงด้วยค่าตอบแทนส่วนต่าง
ตามทีตกลงกัน โดยเป็ น การปรับ ค่าระหว่ างมู ลค่ าการเจรจา กับ
ราคาตลาดของหุ้น จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ ในวัน ทีทํ า
รายการ ทังนี หากสคิบเซอร์วสิ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ติดลบในวันทีทํา
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
(หนึงบาทถ้วน) และคิดตามสัดส่วนร้อยละ 49.00

3. หุน้ สามัญของบบส. ทีเอส

 มูลค่ ารวมเท่ ากับมูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น อ้ างอิงงบการเงิน ณ วัน
สินสุดรอบเดือนสุดท้ายก่อนวันทีทํารายการ ของ บบส. ทีเอส ทีผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต คูณด้วยจํานวนหุ้นทีซือ
จาก BNS
 เป็ นราคาต่ อ หุ้ น เท่ า กั บ ราคาที BNS ซื อหุ้ น บบส. ที เ อส จาก
ธนาคารธนชาตในการปรับโครงสร้างฯ

4. หุน้ สามัญของเอ็มบีเค

 มูลค่ารวมเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลียถ่วงนําหนักของ
หุน้ ของเอ็มบีเค ย้อนหลัง 30 วันทําการ ก่อนวันทีทํารายการ 6 (หก)
วัน (T-6) คูณด้วยจํานวนหุน้ ทีซือจาก BNS
 เป็ นราคาต่อหุน้ เท่ากับราคาที BNS ซือหุน้ ของเอ็มบีเคจาก TBANK
ในการปรับโครงสร้างฯ

5. หุน้ สามัญของปทุมไรซมิล

 มูลค่ารวมเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลียถ่วงนําหนักของ
หุ้นของปทุมไรซมิลย้อนหลัง 30 วันทําการ ก่อนวันทีทํารายการ 6
(หก)วัน (T-6) คูณด้วยจํานวนหุน้ ทีซือจาก BNS
 เป็ นราคาต่ อ หุ้ น เท่ า กั บ ราคาที BNS ซื อหุ้ น ของปทุ ม ไรซมิ ล
จากธนาคารธนชาตในการปรับโครงสร้างฯ

3.7

มูลค่ารวมของสิ งตอบแทนและเงือนไขการชําระเงิ น
เนืองจากการกําหนดมูลค่าสิงตอบแทนทีใช้ในการทํารายการ จะคํานวณจากเกณฑ์การกําหนดราคาตามทีระบุ
ในสัญญาทีเกียวข้อง และใช้ขอ้ มูลทางการเงินซึงอ้างอิงตามงบการเงินฉบับล่าสุดทีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจาก
ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต และ/หรือข้อมูลราคาตลาดทีเกียวข้องจนถึงวันทีทํารายการ แล้ว แต่กรณี โดยทีทุนธนชาตและ
ธนาคารทหารไทยจะมีมติคณะกรรมการ เพือประกาศราคาซือขายทีใช้ในการทํารายการก่ อนวันทีทํารายการ โดยชําระ
ค่าตอบแทนเป็ นเงินสด ดังนัน เพือให้ผถู้ อื หุ้นของ TCAP มีขอ้ มูลประกอบการพิจารณา การคํานวณราคาซือขายทีจะใช้ใน
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การทํารายการตามเกณฑ์การกําหนดราคาทีระบุในสัญญาซือขายหุ้นสามัญ ของธนาคารธนชาตและสัญญาซือขายหุ้น
สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย โดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561
ฉบับทีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต และอ้างอิงข้อมูลตามราคาตลาด ภายใต้สมมติฐานว่าวันทีทํารายการ
เกิดขึน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ารวมของสิงตอบแทนจะปรากฏดังนี
3.7.1

มูลค่ารวมของสิ งตอบแทนในการปรับโครงสร้างฯ
ภายใต้สมมติฐานว่าวันทีทํารายการเกิดขึน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 การคํานวณมูลค่ารวมของสิงตอบแทนที
ธนาคารธนชาตจะได้รบั จากการขายบริษทั ย่อยและบริษทั อืน จะเทียบเท่ากับ 29,175 ล้านบาท และประมาณการภาษีทต้ี อง
ชําระเทียบเท่ากับ 2,552 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของสิงตอบแทนทีทุนธนชาตจะใช้ในการซือหุน้ บริษทั ย่อยและบริษทั อืนใน
การปรับโครงสร้างฯ จะเทียบเท่ากับ 14,868 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี
บริษทั ย่อยและ
บริ ษทั อืนทีปรับ
โครงสร้าง

TNI
TNS
TSAMC
THANI
SPV1
MBK
PRG
SPV2 1/

มูลค่ารวมของสิ งตอบแทนเทียบเท่า
หากวันทีทํารายการเกิ ดขึน ณ 31 ธันวาคม 2561
ราคาต่อหุ้น
มูลค่ารวมที
มูลค่ารวมที
มูลค่ารวมที
(บาทต่อหุ้น)
TBANK จะขาย TCAP จะซือตาม TCAP จะซือผ่าน
(ล้านบาท)
สัดส่วน
บัญชี "ทุนธน
(ล้านบาท)
ชาตเพือเสนอ
ขายต่อผู้ถอื หุ้น
รายย่อยของ
ธนาคาร
ธนชาต"
(ล้านบาท)
10.40
5,128
2,613
2.05
1.33
2,206
1,124
0.88
12.32
2,463
1,255
0.98
/2
4.59
11,304
5,761
4.52
10.00
1
0.5
19.83
3,327
1,695
1.33
11.77
693
353
0.28
10.00
4,054
2,066
1.62
รวม
29,175
14,868
11.66

หมายเหตุ:
1/ มูลค่าทีธนาคารธนชาตจะขายหุน
้ SPV2 เท่ากับผลรวมของเงินลงทุนรวมในซีคอน อายิโนะโมะโต๊ะ ธนชาตกรุ๊ปลีสซิง สคิบเซอร์วสิ
ธนชาตแมเนจเม้นท์ และธนชาตเทรนนิง ที SPV2 ทีซือจากธนาคารธนชาต ราคาทุนทางบัญชีของหุน้ อายิโนะโมะโต๊ะทีธนาคารธนชาต
ได้มาจากธนาคารนครหลวงไทย เท่ากับ 3,423 ล้านบาท ซึงมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินงวดปี ล่าสุด สินสุดวันที 31
มีนาคม 2562 ของอายิโนะโมะโต๊ะ ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยธนาคารธนชาต ซึงเท่ากับ 2,428 ล้านบาท
2/ ทุนธนชาตไม่ได้เข้าซือหุน
้ ของราชธานีโดยตรง แต่จะลงทุนในราชธานีผ่าน SPV1 ซึงทุนธนชาตจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ SPV1 ในสัดส่วน
ร้อยละ 50.98 ของ SPV1 และ SPV1 จะซือหุน้ ของราชธานี คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.96 ของมูลค่ารวมของหุน้ ของราชธานีทธนาคาร
ี
ธนชาตจะขาย ดังนัน ทุนธนชาตจะลงทุนในหุน้ ของราชธานีทางอ้อม คิดเป็ นมูลค่าเทียบเท่ากับ 5,761 ล้านบาท
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3.7.2

มูลค่ารวมของสิ งตอบแทนในการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต
ภายใต้สมมติฐานว่ าวันทีทํารายการเกิดขึน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 การคํานวณราคาซือขายหุ้นสามัญของ
ธนาคารธนชาต ซึงเป็ นไปตามเกณฑ์การกําหนดราคาทีระบุในสัญญาซือขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต และปรับปรุง
ด้วยมูลค่าทีดินและอาคารตามราคาทีตีใหม่ตามมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์จากการประเมินราคาทีดินและอาคารครังล่าสุด
โดยผู้ประเมินราคาทีดินอิสระซึงเกิดขึนในปี 2562 จะมีมูลค่ารวมของสิงตอบแทนในการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชา
ตเทียบเท่ากับ 158,371 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับ 26.11 บาทต่อหุน้ โดยทุนธนชาตจะเสนอขายหุ้นทังหมดของธนาคารธน
ชาตทีทุนธนชาตถือหุน้ อยู่ จํานวน 3,090,699,234 หุน้ ซึงคิดเป็ นร้อยละ 50.96 ของหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของธนาคาร
ธนชาต ดังนัน มูลค่ารวมของสิงตอบแทนในการขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาตของทุนธนชาต ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
จะเทียบเท่ากับ 80,707 ล้านบาท
3.7.3

มูลค่ารวมของสิ งตอบแทนในการซือหุ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย
มูลค่ารวมของสิงตอบแทนในการซือหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทยของทุนธนชาต ณ วันที 31 ธันวาคม
2561 จะเทียบเท่ากับไม่เกิน 45,200 ล้านบาท ทังนีธนาคารทหารไทยจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ทุนธนชาตดังนี
ผู้ถือหุ้นของ
ธนาคารธนชาต
ทุนธนชาต

จํานวนหุ้นทีจัดสรร
ไม่ เ กิ น 21,663,091,024 หุ้ น ห รื อ คิ ด เป็ นสั ด ส่ วนประมาณ ร้ อ ยละ
20.1 - 23.3 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของธนาคารทหารไทย
(ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุคคลใน
วงจํากัด และ (3) ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย โดยไม่รวมโครงการ
TMB Stock Retention Program ในครังนี) ทังนี จํานวนเงินเพิมทุนของทุน
ธนชาตจะไม่เกิน 45,200 ล้านบาท ซึงจํานวนเงินดังกล่าวอาจเพิมขึนได้หาก
ทุนธนชาตมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในธนาคารทหารไทยน้อยกว่าร้อยละ 20.1

ทีมา: ธนาคารทหารไทย

ภายใต้สมมติฐานว่าวันทีทํารายการเกิดขึน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และสมมติฐานว่าธนาคารทหารไทยระดม
ทุนจากผู้ถอื หุน้ เดิมของธนาคารทหารไทยและนักลงทุนอืนๆ ตามวิธกี ารและขันตอนทีกําหนดไว้ได้ครบทังจํานวน การ
คํานวณราคาซือขายหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย จะเทียบเท่ากับไม่เกิน 57,635 ล้านบาท โดยทีทุนธนชาตจะซือ
หุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทยในสัดส่วนประมาณร้อยละ 20.1 - 23.3 ของหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของธนาคาร
ทหารไทย (ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ (1) ผูถ้ อื TSR (2) บุคคลในวงจํากัด และ (3) ผูถ้ อื หุ้นของธนาคาร
ธนชาตทุกราย โดยไม่รวมโครงการ TMB Stock Retention Program ในครังนี)
3.7.4

มู ล ค่ า รวมของสิ งตอบแทนจากการซื อหุ้ น สามัญ ของบริ ษั ท ต่ าง ๆ จาก BNS ภายหลั ง การ
ปรับโครงสร้างฯ
เนืองจากการกําหนดมูลค่าสิงตอบแทนทีใช้ในการทํารายการ จะคํานวณจากเกณฑ์การกําหนดราคาตามบันทึก
ข้อตกลง และ/หรือ ราคาการปรับโครงสร้างฯ ตามทีกําหนดในสัญญาทีเกียวข้อง และคํานวณโดยใช้ข้อมูลทางการเงิน
จนถึงวันทีทํารายการและจ่ายชําระเป็ นเงินสด โดยทีทุนธนชาตจะมีมติคณะกรรมการเพือประกาศราคาทีใช้ในการทํา
รายการก่อนวันทีทํารายการและใช้ขอ้ มูลทางการเงินจนถึงวันทีทํารายการ ซึงอ้างอิงตามงบการเงินฉบับล่าสุดทีผ่านการ
ตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต และ/หรือมูลค่าทุนจดทะเบียนทีออกและเรียกชําระแล้ว ในกรณีทไม่
ี มี
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ตัวเลขทางการเงินทีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีจนถึงวันทีทํารายการ และ/หรือข้อมูลราคาตลาดที
เกียวข้องจนถึงวันทีทํารายการ แล้วแต่กรณี ดังนัน เพือให้ผู้ถอื หุน้ ของทุนธนชาตมีขอ้ มูลประกอบการพิจารณา โดยสมมติ
ให้มกี ารคํานวณราคาซือขายทีจะใช้ในการทํารายการ ตามเกณฑ์การกําหนดราคาตามทีระบุในบันทึกข้อตกลง โดยอ้างอิง
ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงิน สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ฉบับทีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีร บั
อนุ ญาต และอ้างอิงข้อมูลตามราคาตลาดภายใต้สมมติฐานว่าวันทีทํารายการเกิดขึน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงมูลค่า
รวมของสิงตอบแทนจะปรากฏดังนี
ภายใต้สมมติฐานว่าวันทีทํารายการเกิดขึน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 การคํานวณมูลค่ารวมของสิงตอบแทนใน
การซือหุน้ ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ จาก BNS จะเทียบเท่ากับ 12,082 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี
หุ้นสามัญของบริ ษทั
ภายใต้สมมติฐานว่าวันทีทํารายการเกิดขึน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

มูลค่ารวมของหุ้นทีจะรับ
ซือจาก BNS เทียบเท่า
(ล้านบาท)

1. หุ้นสามัญของ SPV1

5,539

2. หุ้นสามัญของ SPV2
3. หุน้ สามัญของบบส. ทีเอส

3,367
1,207

4. หุ้นสามัญของ MBK
5. หุน้ สามัญของ PRG

1,630
339
รวม

12,082

3.8
3.8.1

มูลค่าของสิ นทรัพย์ทีได้มาและจําหน่ ายไป
การปรับโครงสร้างฯ
มูลค่าของสินทรัพย์ทจะได้
ี มาภายใต้การปรับโครงสร้างฯ อ้างอิงมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินของบริษทั ย่อยและ
บริษทั อืนสําหรับงวดปี 2561 มีดงั นี
มูลค่าของสิ นทรัพย์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TNI
TNS
TSAMC
TGL
TMS
TTD
SSV
THANI
MBK

มูลค่าทางบัญชีตามงบการเงิ นของ
บริษทั ย่อยและบริษทั อืนสําหรับงวดปี 2561
มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
มูลค่ารวม (ล้านบาท)
77.83
5,759
2.05
3,072
12.32
2,463
11.26
405
16.29
10
75.91
38
(341.93)
(34)
2.38
7,195
13.13
22,247
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มูลค่าของสิ นทรัพย์

10. PRG
11. AJNMT
12. SEACON

มูลค่าทางบัญชีตามงบการเงิ นของ
บริษทั ย่อยและบริษทั อืนสําหรับงวดปี 2561
มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
มูลค่ารวม (ล้านบาท)
14.63
8,780
5,080.70
40,461
731.30
4,198

มูลค่ าของสินทรัพย์ ท ีเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ซึงทุ นธนชาตจะได้มาภายใต้ การปรับ
โครงสร้างฯ อ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุน้ ทีเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 30
วันทําการก่อนวันที 31 ธันวาคม 2561 (ตังแต่วนั ที 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที 28 ธันวาคม 2561) มีดงั นี
มูลค่าของสิ นทรัพย์

1. THANI
2. MBK
3. PRG

ราคาตลาดถัวเฉลียถ่วงนําหนักย้อนหลัง 30 วันทําการ
ราคาต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
มูลค่ารวม (ล้านบาท)
6.38
19,271
22.03
37,331
13.08
7,845

3.8.2

การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต
มูลค่าหุน้ สามัญของธนาคารธนชาตอ้างอิงข้อมูลทางการเงินของธนาคารธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้างฯ อ้างอิง
จากหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเสมือนของธนาคารทหารไทยทีได้รบั ความเชือมันในมาตรฐานการจัดทําโดยบริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด ซึงเป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคารทหารไทย สําหรับงวดปี 2561 มีดงั นี
มูลค่าของสิ นทรัพย์

TBANK

มูลค่าทางบัญชีตามข้อมูลทางการเงิ นเสมือนของธนาคารธนชาต
ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ สําหรับงวดปี 2561
มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
มูลค่ารวม (ล้านบาท)
21.56
130,775

3.8.3

การซือหุ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย
มูลค่าหุน้ สามัญของธนาคารทหารไทยอ้างอิงมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินรวมของธนาคารทหารไทยสําหรับงวดปี
2561 มีดงั นี
มูลค่าของสิ นทรัพย์
TMB

3.8.4

มูลค่าทางบัญชีตามงบการเงิ นรวม สําหรับงวดปี 2561
มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
มูลค่ารวม (ล้านบาท)
2.25
98,779

การซือหุ้นสามัญของบริษทั ต่าง ๆ จาก BNS ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ
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มูลค่าของสินทรัพย์ทจะได้
ี มา อ้างอิงมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินของบริษทั ย่อยและบริษทั อืนทีจะได้มาจากการ
ซือหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้างฯ สําหรับงวดปี 2561 และมูลค่าของสินทรัพย์ท ีเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึงทุนธนชาตจะได้มาจากการซือหุน้ ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ อ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลียถ่วงนํ าหนัก
ของหุน้ ทีเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 30 วันทําการก่อนวันที 31 ธันวาคม 2561 (ตังแต่วนั ที 15
พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที 28 ธันวาคม 2561) มีดงั นี
มูลค่าของสิ นทรัพย์

มูลค่าตลาดตาม
มูลค่าตลาด
ราคาตลาดถัว
หรือมูลค่าทาง
เฉลียถ่วงนําหนัก บัญชีกรณี บริษทั
มูลค่าทางบัญชี ย้อนหลัง 30 วัน ทีไม่ใช่บริ ษทั จด
ทําการ ตาม
ทะเบียนใน
รวมตามสัดส่วน
ตลาด
หุ้นทีจะได้มาจาก สัดส่วนหุ้นทีจะ
ได้มาจากการรับ
หลักทรัพย์ฯ
การรับซือหุ้น
ซือหุ้น (ล้านบาท)
(ล้านบาท)

มูลค่าทางบัญชีตามงบการเงิ น
ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ
สําหรับงวดปี 2561

มูลค่าทาง
บัญชีรวม
(ล้านบาท)

1.
2.
3.
4.
5.

หุน้ สามัญของ SPV1 1/
หุน้ สามัญของ SPV2 2/
หุน้ สามัญของบบส. ทีเอส
หุน้ สามัญของ MBK
หุน้ สามัญของ PRG

11,300
4,054
2,463
22,247
8,780
รวม

5,539
1,986
1,207
1,079
422
10,233

7,693 3/
1,811
377

7,693
1,986
1,207
1,811
377
13,074

หมายเหตุ : 1/ ภายใต้ สมมติฐานว่าวันทีทํารายการเกิดขึน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าทางบัญชีเทียบเท่าของ SPV1 จะเท่ากับมูลค่าเงินลงทุนเทียบเท่าในหุ้น THANI
ของ SPV1 ทีได้ มาจากการปรับโครงสร้ างฯ (SPV1 อยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดตังต่อ ธปท.)
2/ ภายใต้ สมมติฐานว่าวันทีทํารายการเกิดขึน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าทางบัญชีเทียบเท่าของ SPV2 จะเท่ากับมูลค่าเงินลงทุนรวมเทียบเท่า ในหุ้น
AJNMT, SEACON, TGL, SSV, TMS, และ TTD ของ SPV2 ทีได้ มาจากการปรับโครงสร้ างฯ (SPV2 อยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดตังต่อ ธปท.)
3/ อ้ างอิงราคาตลาดของหุ้นสามัญของราชธานีซึงเป็ นสินทรัพย์หลักที SPV1 ถือ คูณกับจํานวนหุ้นราชธานีจํานวน 1,205,804,959 หุ้นซึงเทียบเคียงจํานวน
หุ้นตามสัดส่วนหากได้ ห้ นุ SPV1 มาจากการรับซือหุ้นจาก BNS

3.9

ขนาดของรายการ
เนืองจากการกําหนดมูลค่าสิงตอบแทนทีใช้ในการทํารายการ จะคํานวณจากเกณฑ์การกําหนดราคาทีระบุในสัญญา
ทีเกียวข้องและคํานวณโดยใช้ข้อมู ลทางการเงินจนถึงวันทีทํารายการ โดยทีทุ นธนชาตและธนาคารทหารไทยจะมีมติ
คณะกรรมการเพือประกาศราคาซือขายทีใช้ในการทํารายการก่อนวันทีทํารายการ ดังนัน เพือคํานวณขนาดรายการตาม
ประกาศการได้มาและจําหน่ ายไป จะใช้มูลค่าสิงตอบแทนเทียบเท่าทีคํานวณตามมูลค่ารวมของสิงตอบแทนในการวัดขนาด
รายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังนี
3.9.1

การปรับโครงสร้างฯ
การปรับโครงสร้างฯ เป็ นการเสนอขายหุน้ ในบริษทั ย่อยและบริษัทอืนของธนาคารธนชาตให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกราย
ของธนาคารธนชาตตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยเป็ นการโอนและรับโอนหุน้ ระหว่างบริษทั ภายในกลุ่มเดียวกัน จึงไม่เข้า
ข่ายเป็ นรายการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปและไม่เข้าข่ายเป็ นรายการที
เกียวโยงกันตามประกาศรายการทีเกียวโยงกัน
ส่วนที 3 - หน้า 55

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

3.9.2

การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต
การจําหน่ ายไปซึงหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตเข้าข่ายเป็ นรายการจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ตามประกาศการ
ได้มาหรือจําหน่ ายไปฯ โดยการคํานวณตามเงือนไขบังคับก่อนในการรวมกิจการฯ ธนาคารธนชาตจะมีการปรับโครงสร้างฯ
โดยการเสนอขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยและบริษัทอืนให้แก่ผู้ถอื หุ้นทุกรายของธนาคารธนชาต ส่งผลให้ธนาคารธนชาต
ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ จะมีบริษทั ย่อย จํานวน 2 แห่ง คือ บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรคเกอร์ ในการนี ทุนธนชา
ตจะคํานวณขนาดรายการของการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต โดยใช้ข ้อมูลทางการเงินของธนาคารธนชาต
ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ จากหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเสมือนของธนาคารทหารไทยทีได้รบั ความเชือมันใน
มาตรฐานการจัดทําโดยบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด ซึงเป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคารทหารไทย สําหรับงวด
ปี 2561 ในการคํานวณมูลค่ าสินทรัพย์สุท ธิแ ละกํ าไรสุท ธิ เปรียบเทีย บกับข้อมูล ทางการเงินของทุ นธนชาต ตามงบ
การเงินรวมของทุนธนชาต สําหรับงวดปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ทีได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
โดยมีรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการของการขายหุน้ ธนาคารธนชาตดังนี
รายการบัญชี
(หน่ วย : ล้านบาท)

งบการเงิ นรวมของ TCAP
ณ วันที
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)

สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน 2/
หนีสินรวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
สินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ (NTA)
กําไรสุทธิ

1,060,929
20,428
923,011
72,183
45,307
7,839

ข้อมูลทางการเงิ นของ
ธนาคารธนชาต
ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ
(ได้รบั ความเชือมัน
ในมาตรฐานการจัดทํา)1/
982,191
1,365
851,416
129, 410
11,222

หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลทางการเงินของธนาคารธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้างฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มาจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมเสมือนของธนาคารทหารไทยทีได้รบั ความเชือมันในมาตรฐานการจัดทําโดยบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด ซึงเป็ น
ผูส้ อบบัญชีของธนาคารทหารไทย สําหรับงวดปี 2561 ซึงเป็ นข้อมูลทางการเงินเสมือนว่าธนาคารธนชาตได้ทําการปรับโครงสร้างฯ
เสร็จสินในวันที 31 ธันวาคม 2561 ก่อนจะเข้าทํารายการรวมกิจการฯ กับธนาคารทหารไทย
2/

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน รวมถึงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เกณฑ์
มูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ

วิ ธีการคํานวณ
= (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธนาคารธนชาต x สัดส่วนทีจําหน่ ายไป) x 100 / มูลค่า
สิน ทรัพ ย์ สุ ท ธิตามงบการเงิน รวมของทุ นธนชาต หัก ส่ ว นได้เสีย ทีไม่ม ีอํานาจ
ควบคุม

= (129,410 x 50.96%) x 100 / 45,307
= ร้อยละ 145.56
กําไรสุทธิ จากการ
ดําเนิ นงานปกติ

= กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของธนาคารธนชาต x สัดส่วนทีจําหน่ายไป x 100 /
กําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของทุนธนชาต หลังหักส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียที
ไม่มอี ํานาจควบคุม
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เกณฑ์

มูลค่ารวมของ
สิ งตอบแทน
มูลค่าของหลักทรัพย์ที
บริษทั จดทะเบียนออกให้
เพือเป็ นสิ งตอบแทนการ
ได้มาซึงสิ นทรัพย์

=
=
=
=
=
=

วิ ธีการคํานวณ
(11,222 x 50.96%) x 100 / 7,839
ร้อยละ 72.95
มูลค่าสิงตอบแทน x 100 / มูลค่าสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของทุนธนชาต
(158,371 x 50.96%) x 100 / 1,060,929
ร้อยละ 7.61
ไม่สามารถนําเกณฑ์ดงั กล่าวมาปรับใช้ได้ เนืองจากไม่มกี ารออกหลักทรัพย์เพือ
ชําระค่าสินทรัพย์

จากการคํานวณขนาดรายการ พบว่าเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ มีมลู ค่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อย
ละ 145.56 ดังนัน จึงเข้าข่ายเป็ นรายการประเภท 1 การเข้าทํารายการจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ทมีี มูลค่าขนาดรายการ
เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 50 หรื อ สู ง กว่ า บริ ษั ท ฯ จึ ง มี ห น้ า ที ต้ อ งจั ด ทํ า รายงานและเปิ ดเผยการได้ ม าซึ งสิ น ทรั พ ย์ ต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ตามเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์ฯ กําหนด และดําเนินการจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือขออนุมตั ิ
การเข้าทํารายการครังนีด้วยคะแนนเสียงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีมีส่วนได้เสีย และเพือให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้มขี อ้ มูลการตัดสินใจทีเพียงพอ
เกียวกับการอนุ มตั เิ ข้าทํารายการดังกล่าว ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั จึงได้แต่งตังทีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพือให้
ความเห็นเกียวกับรายการจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ในข้างต้นเพือเป็ นข้อมูลประกอบกับพิจารณาลงมติเกียวกับรายการ
จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ขา้ งต้น
3.9.3

การซือหุ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย
การได้มาซึงหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตเข้า ข่ า ยเป็ น รายการได้มาซึงสิน ทรัพ ย์ตามประกาศการได้มาหรือ
จําหน่ายไปฯ โดยทุนธนชาตจะคํานวณขนาดรายการของการซือหุ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทยโดยใช้ขอ้ มูลทาง
การเงินของธนาคารทหารไทยตามงบการเงินรวมเสมือนของธนาคารทหารไทย (Pro forma) ทีได้ร บั ความเชือมันใน
มาตรฐานการจัดทําโดยบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด ซึงเป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคารทหารไทย สําหรับงวดปี
2561 ในการคํา นวณมูล ค่ าสิน ทรัพ ย์ สุ ท ธิแ ละกํ า ไรสุ ท ธิทีได้ม าจากการซือหุ้น สามัญเพิมทุ น ของธนาคารทหารไทย
เปรียบเทียบกับข้อมูลทางการเงินของทุนธนชาต ตามงบการเงินรวมของทุนธนชาตสําหรับงวดปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2561 ทีตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต โดยมีรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการของการซือหุ้นสามัญเพิมทุนของ
ธนาคารทหารไทย ดังนี
รายละเอียด
(หน่ วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน 2/
หนีสินรวม

งบการเงินรวมของ
ทุนธนชาต ณ วันที
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)

1,060,929
20,428
923,011
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งบการเงิ นรวมเสมือนของ
Merged Bank ณ วันที
31 ธันวาคม 2561
(ได้รบั ความเชือมัน
ในมาตรฐานการจัดทํา) 1/
1,860,556
25,691
1,655,242

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

รายละเอียด
(หน่ วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวมของ
ทุนธนชาต ณ วันที
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
สินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ (“NTA”)
กําไรสุทธิ

72,183
45,307
7,839

งบการเงิ นรวมเสมือนของ
Merged Bank ณ วันที
31 ธันวาคม 2561
(ได้รบั ความเชือมัน
ในมาตรฐานการจัดทํา) 1/

179,623
21,924

หมายเหตุ : 1/งบการเงินรวมเสมือนของธนาคารทหารไทยทีได้รบั ความเชือมันในมาตรฐานการจัดทําโดยบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
ซึงเป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคารทหารไทย สําหรับงวดปี 2561
2/ สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตน รวมถึงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เกณฑ์
มูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ

วิ ธีการคํานวณ
= (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ Merged Bank x สัดส่วนทีได้มาสูงสุดโดยประมาณ) x
100 / มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามงบการเงินรวมของทุนธนชาต หักส่วนได้เสียทีไม่มี
อํานาจควบคุม
= (179,623 x 23.3%) x 100 / 45,307

= ร้อยละ 92.37
กําไรสุทธิ จากการ
ดําเนิ นงานปกติ

มูลค่ารวมของ
สิ งตอบแทน
มูลค่าของหลักทรัพย์ที
บริษทั จดทะเบียนออกให้
เพือเป็ นสิ งตอบแทนการ
ได้มาซึงสิ นทรัพย์

= (กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของ Merged Bank x สัดส่วนทีได้มาสูงสุด
โดยประมาณ) x 100 / กําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของทุนธนชาต หลังหักส่วนที
เป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม
(21,924 x 23.3%) x 100 / 7,839
ร้อยละ 65.16
มูลค่าสิงตอบแทน x 100 / มูลค่าสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของทุนธนชาต
= 45,200x 100 / 1,060,929
= ร้อยละ 4.26
= ไม่นํามาคํานวณ เนืองจากทุนธนชาตไม่มกี ารออกหลักทรัพย์ของบริษทั จด
ทะเบียนเพือเป็ นสิงตอบแทนการได้สนิ ทรัพย์มา

จากการคํานวณขนาดรายการ พบว่าเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ มีมลู ค่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อย
ละ 92.37 และหากพิจารณาคํานวณขนาดรายการรวมกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์อนื ซึงได้แก่การเข้าซือหุน้ ของบริษทั
ย่อยและบริษัท อืนภายหลัง การปรับ โครงสร้า งฯ จะมีข นาดรายการรวมเท่ ากับร้อยละ 107.44 ดังนั น จึง เข้าข่ายเป็ น
รายการประเภท 1 การเข้าทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์ทมีี มลู ค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า บริษัทฯ จึง
มีหน้าทีต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยการได้มาซึงสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ตามเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์ฯ
กําหนด และดําเนินการจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือขออนุ มตั กิ ารเข้าทํารายการครังนีด้วยคะแนนเสียงไม่ตํากว่า 3 ใน
4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีมีส่วนได้เสีย และ
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

เพือให้ผู้ถือ หุ้นของบริษัท ฯ ได้ม ีข้อ มูล การตัด สินใจทีเพีย งพอเกียวกับ การอนุ ม ตั ิเข้า ทํ ารายการดัง กล่ า ว ทีประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั จึงได้แต่งตังทีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพือให้ความเห็นเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ในข้างต้น
เพือเป็ นข้อมูลประกอบกับพิจารณาลงมติเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ขา้ งต้น
3.9.4

การซือหุ้นสามัญของบริษทั ต่าง ๆ จาก BNS ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ
การกํ า หนดมู ล ค่ า สิ งตอบแทนที ใช้ ใ นการทํ า รายการ จะคํ า นวณจากเกณฑ์ ก ารกํ า หนดราคาตาม
บันทึกข้อตกลงและ/หรือ ราคาการปรับโครงสร้างฯ ตามทีกําหนดในสัญญาทีเกียวข้อง และคํานวณโดยใช้ขอ้ มูลทางการเงิน
จนถึงวันทีทํารายการ ในการนี ทุนธนชาตจะมีมติคณะกรรมการเพือประกาศราคาซือขายทีใช้ในการทํารายการก่อนวันทีทํา
รายการ ดังนัน ในการคํานวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาและจําหน่ ายไปนี จะใช้มูลค่าสิงตอบแทนเทียบเท่าที
คํานวณตามข้อ 3.7.4 (มูลค่ารวมของสิงตอบแทนในการทํารายการและเงือนไขการชําระเงิน) เพือใช้ในการวัดขนาดรายการ
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทน ซึงการคํานวณขนาดรายการของการซือขายหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้างฯ จะใช้
ข้อมูลทางการเงินของบริษทั ย่อยและบริษทั อืนทีจะได้มาจากการซือหุน้ ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ ตามงบการเงินสําหรับ
งวดปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ดังนี
หน่ วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
หนีสินรวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
สินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ
(“NTA”)
กําไรสุทธิ
สัดส่วนทีได้มา (ร้อยละ)
NTA ตามสัดส่วนทีได้มา
กําไรสุทธิตามสัดส่วนทีได้มา

งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั อืน
ทีซือจาก BNS
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
SPV11/ SPV22/ TSAMC
2,498
6
35
-

4,478
1,069
49.02
2,195
524

4,019
23
49.00
1,969
11

2,457
237
49.00
1,204
116

MBK
PRG
49,096 11,823
882
11
26,412 3,037
437
7

21,365
2,881
4.85
1,036
140

8,769
322
4.81
421
15

งบการเงิ นรวม
ของTCAP ณ
วันที 31
ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)

1,060,929
20,428
923,011
72,183
45,307
7,839

หมายเหตุ : 1/ NTA และกําไรสุทธิของ SPV1 คํานวณจาก NTA และกําไรสุทธิของ THANI ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของ SPV1 ใน THANI
NTA ของ SPV1 = 6,873 x 65.16% = 4,478 ล้านบาท
กําไรสุทธิของ SPV1
= 1,641 x 65.16% = 1,069 ล้านบาท
2/ NTA ของ SPV2 คํานวณจากผลรวมของ NTA ของ TGL, SSV, TMS, TTD ซึง SPV2 ถือหุน
้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 บวกด้วย
มูลค่าเงินลงทุนใน AJNMT และ SEACON และกําไรสุทธิของ SPV2 คํานวณจากผลรวมของกําไรสุทธิของ TGL, SSV, TMS,
TTD ทังนี กําไรสุทธิของ AJNMT และ SEACON ไม่นํามารวมคํานวณเนืองจากเป็ นเงินลงทุนอืนซึง SPV2 ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อย
ละ 6.00 และ 4.53 ตามลําดับ และรับรูร้ ายได้จากเงินปั นผลทีจะได้รบั ในอนาคตเท่านัน
NTA ของ SPV2 = (405 – 34 +10 +38) + (3,423 + 178) = 4,019 ล้านบาท
กําไรสุทธิของ SPV2
= 8 + 1 + 0 + 14 = 23 ล้านบาท
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ
การคํานวณขนาดรายการของการซือหุน้ ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี

เกณฑ์
มูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ

วิ ธีการคํานวณ
= (มูล ค่ า สินทรัพ ย์สุ ท ธิข องบริษัท ย่ อ ยและบริษัท อืน x สัด ส่ ว นทีได้ม า) x 100 /
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามงบการเงินรวมของทุนธนชาต หักส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจ
ควบคุม

= (2,195 + 1,969 + 1,036 + 421 + 1,204) x 100 / 45,307
= ร้อยละ 15.07
กําไรสุทธิ จากการ
ดําเนิ นงานปกติ

มูลค่ารวมของ
สิ งตอบแทน

มูลค่าของหลักทรัพย์ที
บริษทั จดทะเบียนออกให้
เพือเป็ นสิ งตอบแทนการ
ได้มาซึงสิ นทรัพย์

= กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั อืน x สัดส่วนทีได้มา x 100
/ กําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของทุนธนชาต หลังหักส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจ
ควบคุม
(524 + 11 + 140 + 15 + 116) x 100 / 7,839
ร้อยละ 10.29
มูลค่าสิงตอบแทน x 100 / มูลค่าสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของทุนธนชาต
= 12,082 x 100 / 1,060,929
= ร้อยละ 1.14
= ไม่นํามาคํานวณ เนืองจากทุนธนชาตไม่มกี ารออกหลักทรัพย์ของบริษทั จด
ทะเบียนเพือเป็ นสิงตอบแทนการได้สนิ ทรัพย์มา

จากการคํานวณขนาดรายการ พบว่าเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ มีมลู ค่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อย
ละ 15.07 อย่างไรก็ตาม หากคํานวณขนาดรายการรวมกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์อนของทุ
ื
นธนชาตในช่วง 6 เดือนที
ผ่านมา ซึงยังไม่ไ ด้รบั อนุ มตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น ได้แ ก่ การซือหุ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย จะมีขนาด
รายการรวมเท่ากับร้อยละ 107.44 ดังนัน จึงเข้าข่ายเป็ นรายการประเภท 1 การเข้าทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์ทมีี มูลค่า
ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยการได้มาซึงสินทรัพย์ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ตามเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์ฯ กําหนด และดําเนินการจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือขออนุมตั ิ
การเข้าทํารายการครังนีด้วยคะแนนเสียงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีมีส่วนได้เสีย และเพือให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้มขี อ้ มูลการตัดสินใจทีเพียงพอ
เกียวกับการอนุ มตั เิ ข้าทํารายการดังกล่าว ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั จึงได้แต่งตังทีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพือให้
ความเห็นเกียวกับรายการจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ในข้างต้นเพือเป็ นข้อมูลประกอบกับพิจารณาลงมติเกียวกับรายการ
ได้มาซึงสินทรัพย์ขา้ งต้น

ส่วนที 3 - หน้า 60

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

3.10

เงือนไขของการเข้าทํารายการ
การดําเนินการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ จะต้องเป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้องและ
อยู่ภายใต้ความสําเร็จของเงือนไขต่าง ๆ ซึงรวมถึงเงือนไขทีสําคัญดังต่อไปนี
(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
(จ)
3.11

การได้รบั อนุ ญาตในการดําเนินการรวมกิจการฯ และการอืนใดทีเกียวข้องตามกฎหมายจากหน่ วยงาน
ภาครัฐทีเกียวข้อง ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง สํานักงาน
ก.ล.ต. และหน่ วยงานทางการอืน
เงือนไขบังคับก่อนทังหมดตามทีได้ระบุไว้ในสัญญาทีเกียวข้องเป็ นผลสําเร็จ หรือได้รบั การผ่อนผันจาก
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีเกียวข้อง และได้มกี ารดําเนินการต่างๆ ตามทีได้ระบุไว้ในสัญญาทีเกียวข้องเสร็จสมบูรณ์
แล้ว ซึงเงือนไขดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง การปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิน การได้รบั อนุ มตั จิ ากที
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของทุนธนชาต ธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเพือเข้าทํารายการในครังนี การ
ได้รบั อนุ มตั จิ ากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเพือโอนและรับโอนกิจการ
ภายหลังจากทีได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และการได้รบั อนุ มตั จิ ากทีประชุมผู้ถือ
หุน้ ของฝ่ ายทีเกียวข้องตามทีกฎหมายกําหนด
การได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการสนับสนุนจากการรวมกิจการธนาคารพาณิชย์
การได้รบั ความยินยอมจากบุคคลทีเกียวข้องตามทีจําเป็ น
ทุนธนชาตยังคงสถานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะ Holding Company ประกอบ
ธุรกิจทางการเงิน

ข้อมูลสําคัญอืน

3.11.1 ข้อมูลงบการเงิ นรวมเสมือน (Pro Forma Statement) ของทุนธนชาตทีได้รบั ความเชือมันในมาตรฐาน
การจัดทําโดยผู้สอบบัญชีของทุนธนชาต สําหรับงวดปี 2561
ข้อมูลทางการเงินและงบการเงินรวมเสมือนของทุนธนชาตมีวตั ถุ ประสงค์เพือสะท้อนภาพภายหลังการปรับ
โครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของทุนธนชาต สําหรับปี บญ
ั ชีสนสุ
ิ ด ณ วันที 31 ธันวาคม
2561 งบการเงินรวมของธนาคารธนชาต สําหรับปี บญ
ั ชีสนสุ
ิ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และข้อมูลทางการเงินรวม
เสมือนของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตภายหลังการรวมกิจการฯ ซึงจัดทําโดยธนาคารทหารไทยและได้รบั
ความเชือมันในมาตรฐานการจัดทําโดย บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด โดยงบการเงินรวมเสมือนของทุนธน
ชาตจัดทําโดยทุ นธนชาตและได้รบั ความเชือมันในมาตรฐานการจัด ทําโดย บริษัท สํานั ก งาน อีว าย จํากัด ทังนี งบ
การเงินรวมเสมือนไม่ได้เป็ นเครืองชีวัดผลการดําเนินงานซึงเกิดขึนจริง เนืองจากข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนได้จดั ทํา
ขึนโดยใช้ขอ้ สมมติฐานทีเป็ นเหตุการณ์ซงไม่
ึ ได้เกิดขึน ณ เวลานันๆ
ภายหลังการรวมกิจการฯ ทุนธนชาตจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใน Merged Bank คิดเป็ นสัดส่วนไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของ
จํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของ Merged Bank ดังนัน ทุนธนชาตจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน Merged Bank เป็ น
เงินลงทุน ในบริษัท ร่ วม โดยงบการเงิน รวมจะบันทึก ตามวิธีส่ วนได้เสีย (Equity Method) โดยหลัง ปรับโครงสร้างฯ
ทุนธนชาตจะมีโครงสร้างการถือหุน้ ดังต่อไปนี
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ก่อนการปรับโครงสร้างฯ
และการรวมกิ จการฯ
บริษทั ย่อยและบริษทั อืน
ร้อยละของการ ร้อยละของการ
ภายใต้กลุ่ม TCAP
ถือหุ้นโดย
ถือหุ้นโดย
ทุนธนชาต
บริษทั ย่อยของ
ทุนธนชาต
1. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
50.96
2. บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จํากัด
100.00
3. บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
75.00
4. บริษทั บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จํากัด
100.00
5. บริษทั บริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากัด
83.44
6. กองทุนรวมธนชาตพร็อพเพอร์ตฟัี นด์ 6
99.80
0.06
7. บริษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
51.00
8. บริษทั ที เอ็ม โบรคเกอร์ จํากัด
51.00
9. บริษทั เอ็ม ที เซอร์วสิ 2016 จํากัด
51.00
10. บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
100.00
11. บริษทั ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
100.00
12. บริษทั บริหารสินทรัพย์ ทีเอส จํากัด
100.00
13. บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิง จํากัด
100.00
14. บริษทั ธนชาตแมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
100.00
15. บริษทั ธนชาต เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
100.00
16. บริษทั รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วสิ จํากัด
100.00
17. บริษทั ราชธานีลสิ ซิง จํากัด (มหาชน)
65.18
18. บริษทั อาร์ทเี อ็น อินชัวร์รนั ส์ โบรกเกอร์ จํากัด
65.18
19. SPV 1
20. SPV 2
21. Merged Bank
22. บริษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
10.00
9.90
23. บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด
9.79
9.93
(มหาชน)
24. บริษทั อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด
6.00
25. บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
4.53

ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ
และการรวมกิ จการฯ
ร้อยละของการ ร้อยละของการ
ถือหุ้นโดย
ถือหุ้นโดย
ทุนธนชาต
บริษทั ย่อยของ
ทุนธนชาต
100.00
83.44
99.80
0.06
51.00
51.00
51.00
50.96
50.96
50.96
50.96
50.96
50.96
50.96
65.15
65.15
50.98
50.96
20.00
15.05
14.79
0.12
-

6.00
4.53

ทังนี ภายใต้สมมติฐานว่าวันทีทํารายการเกิดขึน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของ
ทุนธนชาต (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ) ซึงจัดทําขึนโดยใช้งบการเงิน
รวมของบริษัทย่อยทีทุนธนชาตถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม จํานวนทังสิน 17 บริษัท โดยบริษัททีไม่ถูกนํ ามาจัดทํางบ
การเงินรวมเสมือน ได้แก่ ธนาคารธนชาต ธนชาตโบรกเกอร์ จํากัด และ บลจ.ธนชาต นอกจากนี งบการเงินรวมเสมือน
ยังได้รวมงบการเงินของบริษทั ใหม่จาํ นวน 2 บริษทั ซึงได้แก่ SPV1 และ SPV2
สมมติ ฐานทีสําคัญทีใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนีจัดทําขึนโดยถือเสมือนว่าการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ เกิดขึนแล้ว
ก่ อ นวัน ที 1 มกราคม 2561 (วั น ต้ น งวดของข้ อ มู ล ทางการเงิ น รวมเสมื อ นนี ) และเมือวัน ที 1 มกราคม 2561
ทุนธนชาตได้เข้าลงทุนในหุน้ สามัญของธนาคารทหารไทยในสัดส่วนร้อยละ 20.1 ของทุนจดทะเบียน และบันทึกเงินลงทุน
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ในหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทยเป็ นเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยมีขอ้ สมมติฐานทีสําคัญทีใช้ในการจัดทําข้อมูลทาง
การเงินรวมเสมือน ดังนี
1. ทุนธนชาตได้ใช้นโยบายบัญชีในการบันทึกมูลค่าอาคารตามราคาทีตีใหม่ซงอ้
ึ างอิงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ ณ
วันทีประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระภายนอก ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 สําหรับการนํ าเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมเสมือน และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 สําหรับการนําเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน โดยมูลค่ายุตธิ รรม
ดังกล่าวอ้างอิงตามการประเมินราคาอาคารครังล่าสุดโดยผู้ประเมินราคาอิสระซึงเกิดขึนในปี 2562 และกําหนดให้
คํานวณค่าเสือมราคาของอาคารทีตีราคาเพิมโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 20 ปี สําหรับทุกอาคาร
นอกจากนี ทุ นธนชาตได้สมมติให้ม ีการปรับปรุ งมูลค่ าทีดินตามราคาทีตีใหม่ โดยอ้างอิงมูลค่ ายุ ติธรรมตามการ
ประเมินราคาทีดินครังล่าสุดโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระซึงเกิดขึนในปี 2562 เช่นเดียวกัน
2. ทุนธนชาตและธนาคารธนชาตได้ทําการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสินแล้ว ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 สําหรับการ
นําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 สําหรับการนํ าเสนองบแสดงฐานะ
การเงิ น รวมเส มื อ นโ ด ยรายการโ อน ขาย เงิ น ลงทุ น เพื อการปรั บ โค รงส ร้ า งฯ ได้ ส ม มติ ว่ าผู้ ถื อ หุ้ น
ทุกรายได้ใช้สทิ ธิในการซือหุน้ ดังกล่าวตามสัดส่วน และกําหนดราคาขายอ้างอิงจากราคาถัวเฉลียถ่วงนํ าหนักของ
ราคาหุน้ ราคาทุนทีได้มาหรือข้อมูลทางการเงินตามงบการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ทีผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าต ซึงราคาขายดังกล่ าวผู้บ ริห ารทุ น ธนชาตพิจ ารณาว่ า เป็ น ราคายุ ติธ รรมและอาจมีก าร
เปลียนแปลงได้ในอนาคต
3. ทุนธนชาตขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย เป็ นจํานวนเงินทังสิน 80,707 ล้าน
บาท (ราคาขายอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต ณ วันที 31
ธันวาคม 2561 หลังปรับปรุงรายการซือขายเงินลงทุนตามข้อ 2) ทังนี ทุนธนชาตสมมติว่าทุนธนชาตไม่มภี าระภาษี
เกิดขึนจากกําไรจากการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตเนืองจากการควบรวมกิจการเป็ นไปตาม
เงือนไขการโอนกิจการทังหมด
4. ทุนธนชาตเข้าซือหุน้ ของธนาคารทหารไทยในสัดส่วนร้อยละ 20.1 ของทุนจดทะเบียนของธนาคารทหารไทย รวม
เป็ นจํานวนเงิน 44,236 ล้านบาท ณ วันที 1 มกราคม 2561 สําหรับการนําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน
และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 สําหรับการนําเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน ทังนี ทุนธนชาตบันทึกเงิน
ลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในบริษัท ร่วมและรับรูส้ ่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสียนับตังแต่วนั ที 1
มกราคม 2561 โดยอ้า งอิง จากงบกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จรวมเสมือ นของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต
ภายหลังการรวมกิจการฯธนาคารทหารไทย ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสียอาจมีการเปลียนแปลงไปอย่างมีสาระสําคัญ เนืองจาก
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนดังกล่าวยังไม่ได้ปรับปรุงรายการทีเกียวข้องกับการปั นส่วนราคาซือ (Purchase Price
Allocation: PPA) สําหรับรายการซือเงินลงทุนในธนาคารธนชาต และยังไม่ได้สะท้อนต้นทุนทีเกียวข้องกับการซือ
กิจการ นอกจากนี ทุนธนชาตยังไม่ได้ประเมินการปั นส่วนราคาซือ (PPA) ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมทีได้มาด้วย
เช่นกันโดยสมมติว่าราคาทีจ่ายซือเป็ นมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนดังกล่าว
5. ภายหลังจากการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ ทุนธนชาตมีขอ้ ตกลงกับ BNS เพิมเติมเพือซือหุน้ สามัญของ
SPV1, SPV2, เอ็มบีเค, ปทุมไรซมิล และ บบส.ทีเอส ที BNS ได้ซือจากธนาคารธนชาตภายใต้การปรับโครงสร้างฯ
ตามราคาทีตกลงกัน อย่างไรก็ตามราคาขายดังกล่าวผูบ้ ริหารทุนธนชาตพิจารณาแล้วว่าเป็ นราคายุตธิ รรมและอาจมี
การเปลียนแปลงได้ในอนาคต
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6. เงินคงเหลือสุทธิทได้
ี จากการปรับโครงสร้างฯ สมมติฐานว่าได้นําไปลงทุนโดยได้รบั อัตราผลตอบแทนเฉลียจากการ
ลงทุนจํานวนร้อยละ 4 ต่อปี จึงแสดงรายการดังกล่าวไว้ในบัญชีเงินลงทุนสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน
และผลตอบแทนได้แสดงไว้ในบัญชีรายได้ดอกเบียในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน
ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญจากงบการเงินรวมของทุนธนชาต เปรียบเทียบกับงบการเงินรวมเสมือนของทุนธนชาต
ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ สามารถสรุปได้ดงั นี
งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่ วย : ล้านบาท

เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมสุทธิ
เงินให้สนิ เชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับสุทธิ
สิ นทรัพย์รวม
เงินรับฝาก
หนี สิ นรวม
ส่วนของเจ้าของส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่

งบการเงินรวมของ งบการเงินรวมเสมือน
ทุนธนชาต ณ วันที
ของ
31 ธันวาคม 2561 ทุนธนชาต ณ วันที
(ตรวจสอบ)
31 ธันวาคม 2561
ภายหลังการปรับ
โครงสร้างฯ และการ
รวมกิ จการฯ
(ให้ความเชือมัน)
170,437
46,070
3,027
46,838
731,125
51,177
1,060,929
158,936
751,917
923,011
76,107
65,735
70,624

สัดส่วนการเปลียนแปลง
เพิ ม / (ลด)

จํานวนเงิน
(124,367)
43,811
(679,948)
(901,993)
(751,917)
(846,904)
4,889

ร้อยละ
(72.97)
1,447.34
(93.00)
(85.02)
(100.00)
(91.75)
7.44

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน
หน่ วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้:
รายได้ดอกเบียสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวติ สุทธิ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
รายได้อนื
รวมรายได้จากการดําเนิ นงานสุทธิ
กําไรสุทธิส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่

งบการเงินรวมของ
งบการเงินรวม
ทุนธนชาต ณ วันที
เสมือนของ
31 ธันวาคม 2561 ทุนธนชาต ณ วันที
(ตรวจสอบ)
31 ธันวาคม 2561
ภายหลังการปรับ
โครงสร้างฯ และการ
รวมกิ จการฯ
(ให้ความเชือมัน)

30,767
6,658
2,808
543
3,399
44,175
7,839
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3,526
1,440
1,806
4,809
1,911
13,492
7,195

สัดส่วนการเปลียนแปลง
เพิ ม / (ลด)

จํานวนเงิน

(27,241)
(5,218)
(1,002)
4,266
(1,488)
(30,683)
(644)

ร้อยละ

(88.54)
(78.37)
(35.68)
785.64
(43.78
(69.46)
(8.22)
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ผลกระทบของการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ ทีมีต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมเสมือน
ของทุนธนชาต เปรียบเทียบกับข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินรวมของทุนธนชาตฉบับตรวจสอบ ณ วันที 31 ธันวาคม
2561 สรุปได้ดงั นี
 สินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือนเท่ากับ 158,936 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 1,060,929 ล้านบาท ใน
งบการเงินรวมฉบับตรวจสอบ ลดลงจํานวน 901,993 ล้านบาท โดยหลักมาจากการลดลงของบัญชีเงินให้สนิ เชือแก่
ลูกหนีและดอกเบียค้างรับ และเงินลงทุนสุทธิของธนาคารธนชาต ธนชาตโบรกเกอร์ และ บลจ.ธนชาต เนืองจากทุน
ธนชาตได้ขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อยดังกล่าวให้แก่ธนาคารทหารไทย ดังนันจึงไม่ได้นํางบการเงินของทัง 3 บริษทั
ดังกล่าวข้างต้น มาจัดทํางบการเงินรวม ขณะทีเงินลงทุนใน Merged Bank บันทึกเป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
 หนีสินรวมในงบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือนเท่ากับ 76,107 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 923,011 ล้านบาทในงบ
การเงินรวมฉบับตรวจสอบ ลดลงจํานวน 846,904 ล้านบาท เนืองจากทุนธนชาตขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ
ธนาคารธนชาต ธนชาตโบรกเกอร์ และบลจ.ธนชาต ให้แก่ธนาคารทหารไทย ดังนั นจึงไม่ได้นํางบการเงินของทัง 3
บริษทั ดังกล่าวข้างต้น มาจัดทํางบการเงินรวม
 รายได้จากการดําเนินงานสุ ทธิในงบกําไรขาดทุนเบ็ด เสร็จรวมเสมือนเท่ากับ 13,492 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ
44,175 ล้านบาท ในงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบ ลดลงจํานวน 30,683 ล้านบาท โดยหลักมาจากรายได้ดอกเบีย
สุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารลดลง เนืองจากทุนธนชาตขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญของธนาคารธน
ชาต ธนชาตโบรกเกอร์ และบลจ.ธนชาต ให้แ ก่ ธนาคารทหารไทย ดังนันจึงไม่ได้นํางบการเงินของทัง 3 บริษัท
ดังกล่าวข้างต้น มาจัดทํางบการเงินรวม ขณะทีเงินลงทุนใน Merged Bank บันทึกเป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม โดย
งบการเงินรวมจะบันทึกตามวิธ ีส่วนได้เ สีย (Equity Method) เป็ นส่ว นแบ่งกํ าไรจากเงินลงทุน ตามวิธสี ่ วนได้เสีย
ส่ ง ผลให้กํ า ไรสุ ท ธิส่ ว นทีเป็ น ของบริษัท ใหญ่ ใ นงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวมเสมือ นจํ า นวน 7,195 ล้ า นบาท
เปรียบเทียบกับ 7,839 ล้านบาทในงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบลดลงจํานวน 644 ล้านบาท
ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ ทุนธนชาตจะซือหุน้ สามัญของบริษทั ย่อยและบริษทั อืนจาก BNS ซึงส่งผลให้
ทุนธนชาตเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั ย่อยและถือหุน้ ในบริษทั อืนเพิมขึน ดังนี
บริษทั ย่อยและบริษทั อืนที
BNS เสนอขายและ
ทุนธนชาตตกลงจะซือ
1.
2.
3.
4.
5.

SPV1
SPV2
TSAMC
MBK
PRG

ร้อยละของการถือหุ้นโดยทุน ร้อยละของการถือหุ้นที ร้อยละของการถือหุ้น
ธนชาตภายหลังการปรับ
BNS เสนอขายและทุน
โดยทุนธนชาต
โครงสร้างฯ
ธนชาต
ภายหลังการซือหุ้นจาก
ตกลงจะซือ
และรวมกิ จการฯ
BNS
50.98
49.02
100.00
50.96
49.00
99.96
50.96
49.00
99.96
15.05
4.85
19.90
14.79
4.81
19.60

3.11.2 ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที ไม่ได้ซือหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทอืน
ภายใต้การปรับโครงสร้างฯ
ในกรณี ที ผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยของธนาคารธนชาตไม่ ไ ด้ ซื อหุ้ น สามัญ ของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท อื นภายใต้
การปรับโครงสร้างฯ ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตรายดังกล่าวจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ จากการเป็ นผู้ถอื หุน้ ของบริษัท
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ย่อยและบริษัทอืน อย่างไรก็ตาม มูลค่าของหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอืนดังกล่าวจะสะท้อนในมูลค่าของหุน้
สามัญของธนาคารธนชาตทีจะเสนอขายให้แก่ธนาคารทหารไทย ดังนัน ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาตทีไม่ได้ซอื
หุ้นสามัญของบริษทั ย่อยและบริษัทอืนตามสัดส่วนการถือหุน้ จะยังคงได้รบั ประโยชน์ จากการเป็ นผู้ถือหุน้ ของธนาคาร
ทหารไทยต่อไป
3.11.3 การเปลียนบริ ษทั ย่อยทีประกอบธุรกิ จหลักของทุนธนชาต
ตามทีทุนธนชาตเป็ นบริษทั จดทะเบียนทีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ (Holding Company) ตามนิยามทีกําหนด
ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การรับหุ้นสามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2558 ลงวันที 1 พฤษภาคม 2558 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) (“ข้อบังคับการรับหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน”)
โดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมือปี 2518 และมีธนาคารธนชาตเป็ นบริษัท ย่อยทีประกอบธุรกิจหลักทาง
การเงินของทุนธนชาตมาตังแต่ปี 2549 นัน
ในการรวมกิจการฯ ทุนธนชาตจะขายหุ้นทังหมดทีถืออยู่ในธนาคารธนชาตซึงเป็ นบริษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจ
หลักของทุนธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย การดําเนินการดังกล่าวจึงเป็ นเหตุให้ทุนธนชาตต้องเปลียนบริษัท ย่อยที
ประกอบธุรกิจหลักจากธนาคารธนชาตเป็ นบริษทั ย่อยอืนทีประกอบธุรกิจหลัก
เพือดํารงสถานะการเป็ นบริษทั จดทะเบียน ทุนธนชาตจะดําเนินการเปลียนบริษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจหลักของ
ทุนธนชาต โดยจะพิจารณาเลือกบริษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจทางการเงินซึงทุนธนชาตเป็ นผูม้ อี ํานาจควบคุมหรือมีอํานาจ
บ ริ ห า ร จั ด ก า รใ น บ ริ ษั ท ย่ อย ดั ง ก ล่ า วไ ด้ ต า มสั ด ส่ ว น ก าร ถื อ หุ้ น แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย นั น ไ ม่ มี ส ถ า น ะ เป็ น
บริ ษั ท จ ดทะ เบี ย น เพื อใ ห้ เ ป็ นไ ปตาม ข้ อ 66 (1) ของข้ อ บั ง คั บ การรั บ หุ้ น เป็ น ห ลั ก ท รั พ ย์ จ ดท ะ เบี ย น
โดยทุนธนชาตจะดําเนินการเปลียนบริษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจหลักก่อนวันทีทํารายการ ซึงคาดว่าจะเกิดขึนภายในปี
2562 และจะแจ้งเรืองดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
3.11.4 ข้อดีและข้อเสียสําหรับผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตในการซือหุ้นของบริ ษทั ย่อยและบริ ษัทอืนภายใต้
การปรับโครงสร้างฯ
ข้อดีสาํ หรับผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารธนชาตในการซือหุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษทั อืนมีดงั นี
1. ผูถ้ ือหุ้นของธนาคารธนชาตจะได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ ซึงมีสทิ ธิออกเสียง (Voting Right) ในบริษทั ย่อยและบริษทั อืนทีปรับ
โครงสร้าง
2. ผูถ้ ือหุ้นของธนาคารธนชาตจะได้รบั สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุนโดยตรง ได้แก่ เงินปั นผล และ/
หรือ กําไร(ขาดทุน)จากการซือขายหุน้ สามัญของบริษทั ย่อยและบริษทั อืน เป็ นต้น
3. การทํ า รายการในครังนี ผู้ ถื อ หุ้ น ของธนาคารธนชาตจะได้ รั บ สิ ท ธิใ นการเลื อ กลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและ
บริษทั อืนทีปรับโครงสร้างทังหมดหรือเลือกลงทุนเพียงบางบริษทั
ข้อเสียและ/หรือข้อจํากัดสําหรับผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารธนชาตในการซือหุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษทั อืนมีดงั นี
1.

การลงทุนในหลักทรัพย์มคี วามเสียง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

2.

การขาดสภาพคล่ อ งในการซื อขายหลั ก ทรั พ ย์ กล่ า วคื อ (1) การลงทุ น ในหุ้ น ของบริ ษั ท จํ า กั ด หรือ
บริษั ท มหาชนจํ า กั ด ทีไม่ ไ ด้ จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ จะไม่ ม ีต ลาดรองในการซื อขายหลัก ทรัพ ย์
ทําให้ขาดสภาพคล่องในการซือขายหลักทรัพย์ทได้
ี ลงทุนและ (2) การลงทุนในหุน้ ของบริษทั ทีจดทะเบียนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ฯ สํ า หรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยที มี จํ า นวนหุ้ น น้ อ ยกว่ า จํ า นวนหุ้ น ขั นตํ าสํ า หรั บ การซื อข าย
อาจมีขอ้ จํากัดสภาพคล่องในการซือขายหุน้ ดังกล่าว
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3.

การลงทุนในหุ้นของบริษัททีไม่ได้เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ มีข ้อจํากัดด้า นการได้ร ับข้อมูล
ข่าวสาร อย่างไรก็ตาม บริษทั ดังกล่าวจะต้องจัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพืออนุมตั งิ บการเงินตามกฎหมายที
เกียวข้อง ดังนัน ผูล้ งทุนจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของบริษทั ดังกล่าวได้ทุกปี

3.11.5 ภาระภาษี จากการซือขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยไม่มภี าระภาษีจากการซือหุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษทั อืนภายใต้การปรับโครงสร้างฯ อย่างไรก็
ดีผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจมีภาระภาษีจ ากกําไรทีเกิดจากการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต รวมทังจะต้องมีค่าใช้จ่าย
อากรแสตมป์
แผนการใช้เงิ นทีได้จากการจําหน่ ายไปซึงทรัพย์สิน
ภายใต้สมมติฐานว่าวันทีทํารายการเกิดขึน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ารวมของสิงตอบแทนในการขายหุน้
สามัญ ของธนาคารธนชาตของทุ น ธนชาต ณ วั น ที 31 ธั น วาคม 2561 จะเที ย บเท่ า กั บ 80,707 ล้ า นบาท
โดยทุนธนชาตมีแผนการใช้เงินทีได้รบั จากการขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาตดังกล่าวเพือ (1) ลงทุนซือหุน้ สามัญเพิม
ทุนของธนาคารทหารไทย เทียบเท่ากับจํานวนไม่เกิน 45,200 ล้านบาท (2) ใช้ในการชําระราคาค่าหุน้ สามัญ ในบริษทั
ย่อยและบริษทั อืนภายใต้การปรับโครงสร้างฯ ซึงได้ซอขายเสร็
ื
จสมบูรณ์ก่อนการขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาต โดย
คู่สญ
ั ญาตกลงให้ชําระราคาเมือได้รบั เงินจากการขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาต เทียบเท่ากับ 14,868 ล้านบาท และ
(3) ใช้ในการชําระค่ า หุ้นสามัญของบริษัทย่ อยและบริษัท อืนบางบริษัท จาก BNS เทียบเท่ ากับ 12,082 ล้านบาท ซึง
ประมาณการเงินคงเหลือทีทุนธนชาตจะได้รบั จากการเข้าทํารายการในครังนีจะคํานวณได้ดงั นี
3.12

มูลค่ารวมของสิ งตอบแทน
ภายใต้สมมติ ฐานว่าวันทีทํารายการเกิ ดขึน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

จํานวนเงิน
เทียบเท่า
(ล้านบาท)

มูลค่ารวมของสิงตอบแทนจากการขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาต(1)

80,707

หักด้วย มูลค่ารวมของสิงตอบแทนจากการซือหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย

(45,200)

หักด้วย มูลค่ารวมของสิงตอบแทนจากการปรับโครงสร้างฯ

(14,868)

หักด้วย มูลค่ารวมของสิงตอบแทนในการซือหุน้ สามัญของบริษัทย่อยและบริษทั อืนบางบริษทั จาก
BNS

(12,082)

เงิ นสดคงเหลือจากการเข้าทํารายการในครังนี

8,557

หมายเหตุ: คํานวณจากงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตซึงรวมข้อมูลทางการเงินของ บลจ. ธนชาต และ ธนชาตโบรกเกอร์
(1)

สําหรับเงินคงเหลือจากการเข้าทํารายการดังกล่าวเทียบเท่ากับ 8,557 ล้านบาท ทุนธนชาตจะสํารองเงินดังกล่าว
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมถึงการดําเนินการทีจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ทุนธนชาตและผูถ้ อื
หุน้ เช่น การลงทุนในธุรกิจอืน การซือหุน้ คืน (Treasury stock) การเพิมสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจเดิมทีมีศกั ยภาพในการ
เติบโต และการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของทุนธนชาต
3.13

แหล่งเงิ นทุนทีใช้เข้าทํารายการได้มาซึงสิ นทรัพย์
สําหรับการลงทุนซือหุน้ บริษทั ย่อยและบริษทั อืนภายใต้การปรับโครงสร้างฯ และการซือหุน้ สามัญเพิมทุนของ
ธนาคารทหารไทย ทุนธนชาตจะใช้เงินทีได้รบั จากการขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาตในครังนี โดยทุนธนชาตคาดว่า
เงินทุนดังกล่าวมีความเพียงพอสําหรับการเข้าทํารายการทีเกียวข้อง
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ส่วนที 4 : ความสมเหตุสมผลของรายการ
4.1
4.1.1

ความสมเหตุสมผลของการปรับโครงสร้างกิ จการ
วัตถุประสงค์ของการเข้าทํารายการ
สืบเนืองจากบันทึกข้อตกลงแบบไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมายเมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2562 (“บันทึกข้อตกลง”)
เกียวกับการควบรวมกิจการระหว่าง TBANK กับ TMB ซึงบริษทั ฯ ได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวตามนโยบาย
ทีรัฐบาลให้การสนับสนุ นเพือให้เกิดธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ซึงรวมถึงการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการ
ทีเกียวข้องกับการดําเนินการดังกล่าว ทําให้เกิดธนาคารพาณิชย์ทมีี ขนาดใหญ่ เพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ลด
ต้นทุนในการบริหารจัดการสร้างประสิทธิภาพในการนํ าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้กบั ลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิงขึน
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดขี นึ เพิมศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจทางการเงินและสามารถสนับสนุ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมามติคณะกรรมการบริษทั ฯ ครังที 9 /2562 เมือวันที 7 สิงหาคม
2562 มีมติอนุมตั แิ ผนการควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้าง เพือการรวมกิจการระหว่าง TBANK กับ TMB โดยก่อน
การควบรวมกิจการ บริษทั ฯ และ TBANK จะต้องทําการปรับโครงสร้างทางธุรกิจตามเงือนไขบังคับก่อน อีกทังเพือเป็ น
การเสริมบทบาทการดํา เนิ นธุรกิจ Holding Company ของบริษัทฯ ซึงจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ในกลุ่มธุรกิจ
การเงิน ให้มคี วามแข็งแกร่งยิงขึน และเพือลดขนาดกิจการของ TBANK ให้มขี นาดใกล้เคียงกับ TMB ภายหลังการเพิม
ทุนเพือความเหมาะสมในการรวมกิจการ
4.1.2 ข้อดีของการเข้าทํารายการ
4.1.2.1 เพือเสริมบทบาทการเป็ น Holding Company ให้แข็งแกร่งยิ งขึน
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ถือหุ้นใน TBANK ร้อยละ 50.96 ของจํานวนหุน้ สามัญทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมด ซึง TBANK มี
การลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนต่ าง ๆ โดยการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ในครังนี TBANK จะดําเนินการ
เสนอขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุ นอืนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุก รายของ TBANK ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต
จํากัด (มหาชน), บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน), บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากัด และบริษัท ราชธานี
ลิสซิง จํากัด (มหาชน) และเงินลงทุนในบริษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ บริษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
และบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) รวมถึงเงินลงทุนในบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ บางบริษัท
ได้แก่ บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) บริษทั อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลี
สซิง จํากัด บริษัท ธนชาต เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วสิ จํากัด และ
บริษทั ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
ดั ง นั น การที บริ ษั ท ฯ ซื อเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและเงิ น ลงทุ น ต่ า งๆ ข้ า งต้ น จาก TBANK จะทํ า ให้
บริษัทฯ สามารถถือครองการลงทุนในบริษทั ต่าง ๆ ข้างต้นได้โดยตรง แทนการลงทุนทางอ้อมผ่าน TBANK เหมือนก่อน
การเข้าทํารายการในครังนี จึงทําให้บริษทั ฯ สามารถมีความคล่องตัวมากขึนในการบริหารจัดการเงินลงทุนต่างๆ มีการ
การกระจายความเสียงในธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจทางด้านการเงินเป็ นส่วนใหญ่ จากการถือสัดส่วนบริษทั ย่อยอืน ๆ
ในกลุ่มโดยตรง จึงเป็ นการเสริมบทบาทการดําเนินธุรกิจเป็ น Holding Company ของบริษัทฯ ซึงจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มธุรกิจการเงิน ให้แข็งแกร่งยิงขึน โดยมีการลงทุนในธนาคารใหม่ภายหลังการรวมกิจการทีมีขนาด
สินทรัพย์ทมากขึ
ี
นกว่าเดิม มีฐานลูกค้าเพิมขึน มีส่วนของทุนทีแข็งแกร่งขึน ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 20.10 - 23.30
ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมด และถือหุน้ ในบริษัททีเกียวกับการเงินอืน ๆ นอกจากนัน การถือหุน้ ในธนาคาร
ใหม่ภายหลังการรวมกิจการยังช่วยต่อยอดให้กบั การดําเนินธุรกิจของบริษทั ต่างๆ ทีอยู่ภายใต้บริษทั ฯ ด้วยการนํ าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ และบริการทีมีให้กบั ฐานลูกค้าของธนาคารใหม่ภายหลังการรวมกิจการอีกด้วย อีกทังยังทําให้การควบรวม
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กิจการระหว่าง TBANK และ TMB เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการควบรวมเนืองจากเป็ นการควบรวมเพียงในส่วนของ
ธุรกิจธนาคารและธุรกิจต่อเนืองทีเกียวข้อง
4.1.2.2 ทําให้การรวมกิ จการระหว่างTBANK และ TMB ลุล่วงเนื องจากเป็ นหนึ งในเงือนไขบังคับก่อน
การเข้าทํารายการนีจะทําให้การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยสําเร็จ เนืองจาก
เงือนไขบังคับก่อนในสัญญาซือขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต ระหว่าง TMB, TCAP และ BNS ระบุให้การปรับ
โครงสร้างต้องแล้วเสร็จ ก่อนการซือขายหุน้ สามัญของ TBANK (โปรดพิจารณารายละเอียดสัญญาซือขายหุน้ สามัญของ
ธนาคารธนชาตใน เอกสารแนบ 1 สรุปข้อมูลสัญญาและเอกสารทีสําคัญ) ดังนันการอนุ มตั เิ ข้าทํารายการในครังนีจะทําให้
หนึงในเงือนไขบังคับก่อนในการซือขายหุน้ สามัญของ TBANK สําเร็จลุล่วง เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการรวมกิจการ
4.1.2.3 การได้รบั สิ ทธิ พิเศษด้านภาษี เงิ นปันผล
การปรับโครงสร้างในครังนี ทําให้บริษทั ฯ จะเป็ นผูถ้ อื สัดส่วนโดยตรงใน MBK และ PRG ซึงทังสองบริษทั เป็ น
บริษัททีจดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่ ง ประเทศไทย ดังนั น เนื องจากบริษัท ฯ เป็ น บริษัท ทีจดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นเดียวกัน จึงทําให้บริษทั ฯ จะได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีเงินปั นผลจาก MBK และ PRG กรณีที
ถือหุน้ ในบริษทั ทังสองเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนจ่าย และ 3 เดือนหลังจ่ายเงินปั นผล
4.1.3 ข้อด้อยของการเข้าทํารายการ
4.1.3.1 เกิ ดภาษี จากการกระบวนการซือขายเงิ นลงทุนเพือการปรับโครงสร้างกิ จการ
ในกระบวนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ นัน TBANK จะทําการขายหุน้ สามัญของบริษทั ย่อยและเงิน
ลงทุนในบริษทั ต่างๆ ให้แก่บริษทั ฯ ได้แก่ TNI TNS THANI TSAMC MBK และ PRG ซึงการเข้าทํารายการในครังนี จะ
ทําให้เกิดภาษีจากกําไรที TBANK ได้รบั จากการขายเงินลงทุนของบริษัทต่างๆ ข้างต้นในกระบวนการปรับโครงสร้าง
กิจการภายใต้สมมติฐานว่ารายการเกิดวันที 31 ธันวาคม 2561 เทียบเท่ากับ 2,552 ล้านบาท ตามข้อมูลทีเปิ ดเผยใน
สารสนเทศของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม ภาษีทเกิ
ี ดขึนในขันตอนการปรับโครงสร้างในครังนี จะไม่ทําให้เกิดผลกระทบต่อมูลค่าของผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั ฯ อย่างมีนัยสําคัญ และถือเป็ นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนครังเดียวเพือวัตถุประสงค์ของการควบรวมกิจการระหว่าง
TBANK และ TMB
4.1.3.2 บริษทั ฯ มีภาระหน้ าทีในการรับซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK เพืออํานวยความสะดวกในการ
เข้าทํารายการ
บริษทั ฯ มีภาระหน้าทีในการรับซือหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ รายย่อยของ TBANK เพืออํานวยความสะดวกในการเข้าทํา
รายการ เนืองด้วยข้อจํากัดของเงือนไขในการรวมกิจการ การปรับโครงสร้างใน TCAP ถูกกําหนดให้เป็ นเงือนไขบังคับ
ก่อน ซึงจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที TMB จะเข้าซือหุน้ ทังหมดของ TBANK จาก TCAP และผูถ้ อื หุน้ รายอืนของ
TBANK และการที TMB จะเสนอขายหุ้น สามัญ เพิมทุ น ให้แ ก่ผู้ ถือ หุ้น เดิม ของธนาคารธนชาตทุ ก ราย รวมทังการ
ดําเนินการอืนๆ เพือการรวมกิจการ ซึงรายการทังหมดจะเกิดขึนในวันเดียวกันหรือในวันทีใกล้กนั มากทีสุด (“วันทีทํา
รายการ”) ดังนัน TCAP จึงจําเป็ นต้องอํานวยความสะดวกในการรับซือหุ้นของบริษทั ย่อยและบริษทั อืนแทนผูถ้ อื หุน้ ราย
ย่อย 743 ราย และเสนอขายหุน้ ดังกล่าว ให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายย่อย 743 ราย ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในภายหลัง ทังนี หุน้ ใน
บริษัทย่อยและบริษัท อืนๆ ที TBANK จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้การปรับโครงสร้างในกลุ่มทุนธนชาต
ได้แก่ TNS TNI TSAMC MBK PRG THANI และ SPV2
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4.1.3.3 บริ ษทั ฯ มีความไม่แน่ นอนในกรณี ทีผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK ไม่ซือเงิ นลงทุนในการปรับโครงสร้าง
กิ จการคืน
การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ จะทําการรับซือเงินลงทุ นแทนผู้ถือหุ้น รายย่ อย 743 ราย เพืออํานวย
ความสะดวกเพือให้กระบวนการปรับโครงสร้างมีความรวดเร็วมากขึน โดย TCAP จะเสนอขายหุน้ ที TBANK ถืออยู่ใน
บริษัทย่อยและบริษัทอืนๆ บางบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุน้ รายย่อย 743 รายคืนในภายหลัง ในกรณีทผูี ผ้ ู้ถือหุ้นรายย่อยของ
TBANK ไม่รบั ซือหุน้ คืนจากบริษทั ฯ อาจมีหุน้ คงเหลือจากการเสนอขายคืนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK จึงมีความ
จําเป็ นต้องถือครองหุ้นดังกล่าวไว้ ทังนี เพือให้การรวมกิจการสามารถเกิดขึนและสําเร็จลุล่วงได้โดยสมบูรณ์ อย่างไรก็
ตามการรับซื อหุ้น ดังกล่ า วจะไม่ ม ีผ ลกระทบอย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ต่ อ มูล ค่ า กิจ การของ TCAP และไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสําเร็จต่อการปรับโครงสร้างกิจการ
4.1.4 ข้อดีของการไม่เข้าทํารายการ
4.1.4.1 ไม่มีภาษี จากการกระบวนการซือขายเงินลงทุนเพือการปรับโครงสร้างกิ จการ
ในกรณีทบริ
ี ษทั ฯ ไม่เข้าทํารายการปรับโครงสร้างกิจการครังนี จะทําให้ไม่มคี ่าใช้จ่ายทางภาษีทเกิ
ี ดขึนจากการ
ที TBANK ขายบริษัทย่อยและเงินลงทุนให้ TCAP และผูถ้ ือหุน้ รายอืน ซึงมีมูลค่าประมาณ 2,552 บาท (โปรดพิจารณา
ข้อด้อยของการเข้าทํารายการ ข้อ 4.1.3.1)
4.1.4.2 บริษทั ฯ ไม่ต้องมีภาระหน้ าทีในการรับซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK
ในกรณีทบริ
ี ษัทฯ ไม่เข้าทํารายการปรับโครงสร้างกิจการในครังนี บริษัทฯ จะไม่มีหน้าทีในการรับซือหุน้ ของ
บริษทั ย่อยและเงินลงทุน แทนผูถ้ อื หุน้ รายย่อย 743 ราย และไม่มคี วามไม่แน่ นอนในกรณีทผูี ถ้ อื รายย่อย 743 รายไม่จอง
ซือหุน้ คืนตามสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ รายนันๆ
4.1.5 ข้อด้อยของการไม่เข้าทํารายการ
4.1.5.1 บริษทั ฯ สูญเสียโอกาสในการควบรวมกิ จการระหว่าง TBANK และ TMB
ในกรณีทบริ
ี ษัทฯ ไม่เข้าทํารายการปรับโครงสร้างกิจการในครังนี บริษัทฯ จะสูญเสียโอกาสในการควบรวม
กิจการระหว่าง TBANK และ TMB และไม่ได้รบั ประโยชน์และข้อดีต่างๆ ทีจะเกิดขึนจากการควบรวมกิจการ
4.1.6 ความเสียงจากการเข้าทํารายการ
4.1.6.1 ความเสียงจากความไม่สาํ เร็จในการปรับโครงสร้างกิ จการ
การปรับโครงสร้างกิจการในครังนีขึนอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ เช่น กระบวนการปรับโครงสร้างกิจการซึงต้อง
ประกอบไปด้วยปั จจัยต่าง ๆ ได้แก่ มติทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ เช่น
1. มติท ีประชุม ผู้ถือ หุ้น ของ TBANK ทีต้องอนุ มตั ิก ารขายบริษัทย่ อยและเงินลงทุน ให้กับ ผู้ถือ หุ้นทุ กรายตาม
สัดส่วนการถือหุน้
2. มติทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ ของ TCAP ทีต้องอนุมตั กิ ารซือหุน้ สามัญของบริษทั ยย่อยและเงินลงทุน และ การเสนอขาย
หุน้ บริษทั ยย่อยและเงินลงทุนคืนให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายอืนตามสัดส่วน ซึงต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
รวมทังจะต้องได้รบั อนุ ญาตจากหน่ วยงานทีเกียวข้อง ซึงประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และหน่ วยงานอืน ๆ ตามรายละเอียดของเงือนไขบังคับก่อนเข้าทํารายการ ดังนันการปรับโครงสร้างกิจการ
อาจไม่สาํ เร็จ ขึนอยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ ข้างต้น
ส่วนที 4 - หน้า 3
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4.1.7

สรุปความเห็นของทีปรึกษาฯ
การปรับโครงสร้างกิจการในครังนีทําให้บริษทั ฯ ยังคงสถานะของบริษทั ฯ ในการเป็ น Holding Company ทีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มธุรกิจการเงิน ซึงมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินลงทุนมากขึนจากการถือ
เงินลงทุนทางตรงแทนการลงทุนทางอ้อมผ่าน TBANK โดยไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ และการกําหนดราคาปรับโครงสร้างเป็ นวิธกี ารโดยทัวไปและเหมาะสมสําหรับการปรับโครงสร้างกิจการ โดยผูถ้ อื
หุ้นของ TBANK ทุกรายได้รบั หุน้ ของบริษทั ต่างๆ ทีเคยถือโดยทางอ้อมมาเป็ นการถือโดยทางตรงตามสัดส่วนเดิมทุก
ประการ นอกจากนียังทําให้การควบรวมกิจการเป็ นไปด้วยความราบรืน ตามวัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างกิจการ
และการควบรวมกิจการ ดังนัน จากการพิจารณาข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทํารายการ ข้อดีและข้อด้อยของการไม่เข้า
ทํารายการ ความเสียงของการเข้าทํารายการ ทีปรึกษาฯ เห็นว่าผูถ้ ือหุ้น ควรอนุ มตั กิ ารเข้าทํารายการเกียวกับการเข้า
ทํารายการปรับโครงสร้างกิ จการในครังนี
4.2
4.2.1

ความสมเหตุสมผลของการรวมกิ จการ
วัตถุประสงค์ของการเข้าทํารายการ
บริษทั ฯ มีความประสงค์ทจะควบรวมกิ
ี
จการระหว่าง TBANK และ TMB ทัง 2 ธนาคารเข้าด้วยกันตามนโยบาย
ทีรัฐให้การสนับสนุ น เพือให้เกิดธนาคารพาณิชย์ทมีี ขนาดใหญ่ โดยการควบรวมกิจการในครังนีจะทําให้ได้มาซึงธนาคาร
พาณิชย์ทมีี ขนาดใหญ่เป็ นอันดับที 6 ในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทย และช่วยเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ สร้างประสิทธิภาพในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้กบั ลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิงขึน
โดยได้รบั สิท ธิประโยชน์ท างภาษีตามมาตรการทีเกียวข้อง โดยทีบริษัท ฯ ยัง คงเป็ น 1 ในผู้ถือหุ้นใหญ่ ทร่ี วมบริหาร
ธนาคารภายหลังการรวมกิจการต่อไป
4.2.2 ข้อดีของการเข้าทํารายการ
4.2.2.1 ช่วยเพิ มขีดความสามารถในการแข่งขันจากจุดแข็งของ TBANK และ TMB
การรวมกิจการระหว่างสองธนาคารในครังนี จะทําให้ธนาคารหลังการรวมกิจการมีศกั ยภาพมากขึน มีเงินทุน
มากเพีย งพอ มีช่ องทางการให้บ ริก ารทีเพิมขึนมากเป็ นเท่ าตัว เนื องจากธนาคารทังสองแห่งมีจุดแข็งซึงส่งเสริมกัน
กล่า วคือ โดย TBANK ธนาคารทีมี Loan Yield สู งเป็ นอัน ดับต้ น ๆของประเทศไทย ในฐานะทีเป็ นผู้เชียวชาญการ
ให้บริการสินเชือรายย่อยโดยเฉพาะสินเชือรถยนต์อนั ดับ 1 ของตลาด เมือรวมกับ TMB ทีมีจุดเด่นในการระดมเงินฝาก
ด้วยกลยุทธ์ดา้ นเงินฝากและสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากทีแตกต่างจากธนาคารแบบดังเดิม ซึงเป็ นหนึงในธนาคาร
ทีมีต้นทุนเงินฝากตํา ดังนัน การรวมกิจการจึงช่วยเพิมศักยภาพในการระดมเงินฝากจากฐานลูกค้าทีเพิมขึนและสร้าง
สมดุลให้กบั โครงสร้างสินเชือได้เป็ นอย่างดี ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจทังในด้านงบดุล ต้นทุน และรายได้
โดยจะช่วยลดต้นทุนและทําให้ต้นทุนการทําธุรกิจสามารถแข่งขันได้ดขี นึ ส่งผลให้ธนาคารหลังรวมกิจการมี Interest
Spread หรือ อัต ราส่ ว นต่ า งผลตอบแทนทีสู ง ขึน มีศ ัก ยภาพในการสนั บ สนุ น ลู ก ค้ า ได้ม ากขึน อี ก ทังยัง ช่ ว ยสร้า ง
ประสิทธิภาพในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้กบั ลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิงขึน
4.2.2.2 ช่วยเพิ มความแข็งแกร่งในด้านเงิ นทุน
การรวมกิจการระหว่างสองธนาคารในครังนี จะทําให้ขนาดและศักยภาพทางธุรกิจเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญ ทํา
ให้ธนาคารหลังการรวมกิจการมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที 6 ในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทย ทีมีสนิ ทรัพย์รวมอยู่ที
ประมาณ 1.94 ล้านล้านบาท จากเดิม ที TBANK มีสินทรัพย์รวมเพียง 1.05 ล้านล้านบาท โดยเพิมขึนกว่า 1 เท่ า ใน
ขณะเดียวกันการรวมกิจการในครังนียังทําให้มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ (Market Capitalization) ของธนาคารหลัง
การรวมกิจการเพิมขึนเกือบเท่าตัว กลายเป็ นหลักทรัพย์ทมีี ขนาดใหญ่ขนและมี
ึ
สภาพคล่องมากขึน ถือเป็ นเรืองดีต่อผู้ถอื
ส่วนที 4 - หน้า 4
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หุน้ และเพิมความน่ าสนใจให้กบั นักลงทุนทัวไป ซึงจะทําให้ธนาคารหลังการรวมกิจการสามารถระดมทุนได้ง่ายมากขึน
ด้วยต้นทุนทีลดลง ส่งผลให้สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน และทําให้มโี อกาสได้รบั ผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ทสูี งขึนและต้นทุนในการจัดหาเงินทุนทีลดลง จากจุดแข็งของ TBANK และ TMB
สิ นทรัพย์รวมก่อนการรวมกิจการ ณ วันที 31 มีนาคม 2562
(หน่วย : ล้านบาท)

สิ นทรัพย์รวมหลังการรวมกิจการ ณ วันที 31 มีนาคม 2562
(หน่วย : ล้านบาท)

ทีมา : บริษทั ฯ

4.2.2.3 ช่วยขยายและเสริมสร้างเครือข่ายของธนาคารใหม่ภายหลังการรวมกิ จการ
การรวมกิจการระหว่างสองธนาคารในครังนี จะช่วยขยายและเสริมสร้างเครือข่ายของธนาคารใหม่ภายหลังการ
รวมกิจการให้ครอบคลุมทัวประเทศ โดย ณ 31 มีนาคม 2562 TBANK มีจาํ นวนสาขาทังสิน 502 สาขา ในขณะที TMB มี
จํานวนสาขาทังสิน 416 สาขา ซึงภายหลังการรวมกิจการแล้วเสร็จ ธนาคารใหม่จะมีสาขาและ ATM ซึงครอบคลุมในทุก
พืนทีมากขึน อันจะเป็ นการเพิมช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงินของลูกค้า รวมทังเพิมศักยภาพในการระดมเงินฝาก
การปล่อยสินเชือ และธุรกิจทางการเงินทีเกียวข้องทังหมด
จํานวนสาขาก่อนการรวมกิ จการ ณ วันที 31 มีนาคม 2562
(หน่วย : สาขา)

จํานวนสาขาหลังการรวมกิจการ ณ วันที 31 มีนาคม 2562
(หน่วย : สาขา)

จํานวน ATM ก่อนการรวมกิ จการ ณ วันที 31 มีนาคม 2562
(หน่วย : เครือง)

จํานวน ATM หลังการรวมกิ จการ ณ วันที 31 มีนาคม 2562
(หน่วย : เครือง)

ทีมา : บริษทั ฯ
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4.2.2.4 ทําให้ฐานลูกค้ามีขนาดใหญ่ขึน
การรวมกิจการระหว่ างสองธนาคารในครังนี จะทํ า ให้เกิด สถาบัน การเงิน ทีมีข นาดใหญ่ เป็ น อันดับที 6 ใน
อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทย ทีมีบทบาททีสําคัญมากยิงขึนต่ออุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิง
ต่อลูกค้าในประเทศไทย โดยทังสองธนาคารนันมีจุดแข็งทีส่งเสริมกัน ซึงจะทําให้ธนาคารภายหลังการรวมกิจการจะมีฐาน
ลูกค้าเพิมขึนถึง 2 เท่า หรือมีจํานวนฐานลูกค้ากว่า 10 ล้านราย โดยเฉพาะฐานลูกค้ารายย่อย ส่งผลให้ธนาคารหลังการ
รวมกิจการสามารถนํ าจุดแข็งรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีเป็ นจุดเด่นของ TBANK และ TMB ทีมีอยู่เดิม มาทําการ
Cross-Selling โดยขายให้กบั ฐานลูกค้าเดิมของอีกธนาคารก่อนการรวมกิจการได้ เช่น ผลิตภัณฑ์สนิ เชือรถยนต์ซงเป็
ึ น
จุดเด่นของ TBANK รวมถึงการขายกองทุนหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ให้กบั ฐานลูกค้ากว่า 10 ล้านคนได้ อีกทังยัง
ช่วยลดการแข่งขันในฐานลูกค้าทีทับซ้อนกันระหว่างทังสองธนาคารอีกด้วย
4.2.2.5 ทําให้เกิ ดการประหยัดจากขนาด
เนืองจากการรวมกิจการระหว่างสองธนาคารในครังนี ทํา ให้ธนาคารภายหลังการรวมกิจการจะมีฐ านลูกค้า
เพิมขึนถึง 2 เท่า หรือมีจาํ นวนฐานลูกค้ากว่า 10 ล้านราย ซึงส่งผลดีต่อธนาคารภายหลังการควบรวมกิจการ เนืองจากจะ
ทําให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of scale) จากค่าใช้จ่ายและการลงทุนต่าง ๆ ของธนาคารภายหลังการควบ
รวมกิจการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําการตลาด การลดค่าใช้จ่ายในพืนทีทับซ้อนของสาขาและตู้ ATM การคิดค้นผลิตภัณฑ์
ทางการเงินใหม่ๆ การลงทุนในระบบสารสนเทศภายในธนาคาร การลงทุนเพือการเป็ นธนาคารดิจติ อล ซึงแต่เดิมทังสอง
ธนาคารต่างมีค่าใช้จ่ายและการลงทุนต่าง ๆ เพือฐานลูกค้าเดิมของทังสองธนาคาร แต่ในอนาคตภายหลังการควบรวม
กิจการธนาคารทังสองแห่งจะไม่มคี ่าใช้จ่ายและการลงทุนข้างต้นทีซําซ้อนกัน ในขณะทีค่าใช้จ่ายและการลงทุนต่าง ๆ นัน
สามารถทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้กบั ฐานลูกค้าทีรวมกันกว่า 10 ล้านราย ทําให้ธนาคารภายหลังการควบรวมกิจการ
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสดเพือการลงทุน เกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้ถอื หุน้ ของธนาคารภายหลังการ
ควบรวมกิจการ โดยสามารถนํากระแสเงินสดไปพัฒนาและลงทุนในด้านอืน ๆ หรือเพือการแข่งขันเพือขยายฐานลูกค้า
ใหม่ของธนาคารอีกด้วย
4.2.2.6 ช่วยกระจายความเสียงเพิ มขึนจากการรวม Portfolio ของเงิ นฝาก สิ นเชือ และผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิ น
ต่างๆ
การรวมกิจการระหว่างสองธนาคารในครังนี ทําให้ TBANK เกิดการกระจายความเสียงของ Portfolio ของเงิน
ฝาก สินเชือ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ มากขึน โดยเฉพาะการช่วยกระจายความเสียงจากการกระจุกตัวของสินเชือ
ของ TBANK ซึงจากเดิมที TBANK มีสดั ส่วนสินเชือเช่าซือประมาณร้อยละ 57 ของ Portfolio สินเชือทังหมด (อ้างอิง
ข้อมูลจาก TBANK ณ 31 มีนาคม 2562) ภายหลังการรวมกิจการระหว่าง 2 ธนาคาร ทําให้ธนาคารใหม่มสี ดั ส่วนสินเชือ
เช่าซือลดลงเหลือเพียงประมาณร้อยละ 28 ของ Portfolio สินเชือทังหมดเท่านัน เนืองมาจากฐานลูกค้าของธนาคารใหม่ที
เพิมขึนถึง 2 เท่า จากการรวมกับ TMB ซึงจากการเพิมขึนของฐานลูกค้าดังกล่าวจะส่งผลให้ Portfolio ของสินเชือและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ของธนาคารภายหลังการรวมกิจการเกิดการกระจายตัวและกระจายความเสียงมากยิงขึน
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ภาพรวมของ Portfolio สิ นเชือของ TBANK
ก่อนการรวมกิ จการ ณ วันที 31 มีนาคม 2562

ภาพรวมของ Portfolio สิ นเชือของธนาคารใหม่
หลังการรวมกิ จการ ณ วันที 31 มีนาคม 2562

ทีมา : บริษทั ฯ

4.2.2.7 ทําให้เกิ ดการประสานองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ระหว่างทัง 2 ธนาคาร
การรวมกิจการระหว่างสองธนาคารในครังนี ทําให้ธนาคารภายหลังการรวมกิจการสามารถใช้องค์ความรูแ้ ละ
เทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ทีแต่ละธนาคารมีอยู่ร่วมกันได้ เช่น สามารถใช้และผสานองค์ความรูข้ องเทคโนโลยี
ต่างๆ จากทีมงานทีมาจาก TBANK และ TMB ทีมีความรูค้ วามเชียวชาญทางด้านเทคโนโลยีทแตกต่
ี
างกัน และพนักงาน
ของ TBANK สามารถขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของทัง TBANK และ TMB ให้แก่ฐานลูกค้าทีมีเพิมขึนภายหลังการรวม
กิจการนอกจากนีสาขาของ TBANK และ TMB ทีตังอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันก็สามารถจับมารวมกันและใช้พนัก งาน
ร่วมกันได้ เพือให้สามารถบริการลูกค้าได้ดขี นและส่
ึ
งผลให้ธนาคารภายหลังการรวมกิจการมีต้นทุนทีลดลงได้ อีกทัง
พนักงานทีมาจากแต่ละธนาคารยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรูท้ แต่
ี ละฝ่ ายมีความรูค้ วามเชียวชาญทีแตกต่างกันให้แก่
กันและกันได้ อาทิ พนักงานเดิมของ TBANK ทีมีความรูค้ วามชํานาญในเรืองสินเชือเช่าซือก็สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
ดังกล่าวให้แก่พนักงานเดิมของ TMB ได้ ซึงจะช่วยเพิมประสิท ธิภ าพในการขายผลิต ภัณฑ์ท างการเงินต่างๆ ผ่า น
เครือข่ายของธนาคารใหม่ ทีเกิดจากการรวมกันของทัง 2 ธนาคาร ทังหมดนีส่งผลให้รายได้มแี นวโน้มเติบโต ในขณะที
ธนาคารใหม่สามารถบริหารจัดการต้นทุนให้มปี ระสิทธิภาพได้ ซึงท้ายทีสุดจะส่งผลให้กําไรของธนาคารใหม่เติบโตตามไป
ด้วยในระยะยาว
4.2.2.8 ทําให้บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิส่วนเกิ น
การรวมกิจการระหว่างสองธนาคารในครังนี ทําให้บริษทั ฯ สามารถจําหน่ายหุน้ สามัญของ TBANK ภายหลัง
การปรับโครงสร้างกิจการฯ ให้แก่ TMB เป็ นจํานวนเงินประมาณ 80,707 ล้านบาท ภายใต้สมมติฐานว่ารายการเกิด ณ
วันที 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษทั ฯ จะนําเงินสดดังกล่าวเพือใช้ในการ 1) ลงทุนซือหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหาร
ไทย เทียบเท่ากับจํานวนไม่เกิน 45,200 ล้านบาท (2) ใช้ในการชําระราคาค่าหุ้นสามัญในบริษทั ย่อยและบริษทั อืนภายใต้
การปรับโครงสร้างฯ ซึงได้ซอขายเสร็
ื
จสมบูรณ์ก่อนการขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาต โดยคูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ชาํ ระ
ราคาเมือได้รบั เงินจากการขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาต เทียบเท่ากับ 14,868 ล้านบาท และ (3) ใช้ในการชําระค่า
หุน้ สามัญของบริษทั ย่อยและบริษทั อืนบางบริษทั จาก BNS เทียบเท่ากับ 12,082 ล้านบาท โดยภายหลังจากการใช้เงินดัง
ข้อ (1) – (3) แล้วบริษทั ฯ ยังมีกระแสเงินสดคงเหลือประมาณ 8,557 ล้านบาท
ภายหลังจากทีบริษัท ฯ ขายหุ้น สามัญของ TBANK ทังหมด โดยบริษัทฯ สามารถนํ ากระแสเงินสดส่วนเกิน
ดังกล่าวไปดําเนินการจ่ายเงินปันผลพิเศษ หรือซือหุ้นคืน หรือขยายการลงทุนเพือทําให้บริษทั ฯ เติบโตในระยะยาวมาก
ขึนได้
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4.2.2.9 ส่งผลดีต่อระบบสถาบันการเงิ น และระบบเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศไทย
การรวมกิจการระหว่ างสองธนาคารในครังนี จะก่อให้เกิดผลดีต่อระบบสถาบันการเงิน และระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ซึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินในระยะที 3 ทีจะให้ระบบสถาบันการเงินมีรปู แบบ
และโครงสร้างทีแข็งแกร่ง และสามารถสนับสนุ นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงรวมถึงการ
เข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน
จากข้อมูลทีเผยแพร่เกียวกับแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที 3 ซึงครอบคลุมในช่วงปี 2559-2563 ได้
วางกรอบและทิศทางการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพือเตรียมความพร้อมต่อการเปลียนแปลงสภาพแวดล้อมทังภายใน
และภายนอกประเทศทีเปลียนแปลงไปในหลายด้าน เช่น การเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจทิ ลั ทีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมภิ าค โครงสร้างประชากรของประเทศทีจะเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุการพัฒ นาสู่สงั คมเมืองและการ
เปลียนแปลงเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงินตามมาตรฐานสากล ซึงนํ ามาสู่โอกาสและความท้าทายต่อทิศทางการ
ดําเนินงานและการปรับตัวของสถาบันการเงินและระบบการเงินในระยะต่ อไปรวมถึงเพือเพิมประสิทธิภาพการดําเนินการ
ให้เป็ นกลไกสนับสนุนทางเศรษฐกิจทีจะขยายตัวและมีความซับซ้อนมากขึน
โดยวิสยั ทัศน์ ของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที 3 คือ ระบบสถาบันการเงินไทยแข่งขันได้ สามารถ
ตอบสนองความต้องการทีหลากหลายขึนด้วยราคาทีเป็ นธรรมและไม่บดิ เบือน และสนับสนุ นการเชือมโยงการค้า การ
ลงทุนในภูมภิ าค ภายใต้การกํากับดูแลเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน หรือตามแนวคิด “แข่งได้ เข้าถึง
เชือมโยง ยังยืน” ดังนี
แข่งได้ : สถาบัน การเงิ น ไทยแข่ ง ขัน ได้ ท ังในและต่ า งประเทศ มี ต้ น ทุ น ดํ า เนิ น งานตํ า
มีบ ริก ารทีครบถ้ ว นและหลากหลาย ด้ ว ยราคาทีเหมาะสมเป็ น ธรรม กล่ า วคือ
มีร ะบบการชํ าระเงิน ทีสามารถเชือมโยงผู้เล่ นทังหมดในระบบการเงิน (Open
Architecture) มีกลไกราคา ทีส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชําระเงินทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มีโ ครงสร้า งพืนฐานทางการเงิน กลางทีช่ ว ยลดต้น ทุ น และเพิม
ประสิท ธิภ าพของระบบการเงิน รวมถึ ง มีผ ลศึก ษาภู ม ิท ัศ น์ ข องระบบการเงิน
(Financial Landscape) ทีเหมาะสม
เข้าถึง : ประชาชนรายย่ อ ย SMEs และธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ สามารถเข้า ถึ ง บริ ก ารและ
ผลิตภัณฑ์ท างการเงินได้อย่ างเหมาะสม ทัวถึง และตรงกับความต้องการทังใน
ปั จจุบ นั และอนาคต กล่ าวคือ ประชาชนมีก ารใช้บริก ารทางการเงิน พืนฐานจาก
ผู้ให้บริการในระบบ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่ งเงิน ทุ นในระบบได้มากขึน และ
ผู้ใช้บริการมีทางเลือกทีหลากหลายขึน ทังในด้านผลิตภัณฑ์ และช่องทางการรับ
บริการ
เชือมโยง : สถาบันการเงินไทยมีบทบาทในภูมภิ าค และมีบริการระหว่างประเทศมากขึน เพือ
สนั บสนุ น การค้า การลงทุ นระหว่ างประเทศ กล่ า วคือ มีเ ครือ ข่ ายของธนาคาร
พาณิชย์ไทยในภูมภิ าคทีสนับสนุ น การลงทุนในต่างประเทศของธุรกิจไทย มีระบบ
การชําระเงินระหว่างประเทศทีจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจไทยและ
เชือมโยงการค้าการลงทุ นระหว่า งประเทศในอนุ ภู ม ิภาคลุ่ มแม่นํ าโขง : Greater
Mekong Subregion (GMS)
ยังยืน : ระบบสถาบันการเงินไทยมีเสถียรภาพ สามารถรองรับการเติบโตของประเทศและ
สนับสนุ น ความอยู่ดกี นิ ดีของประชาชนอย่างยังยืน กล่าวคือ ระบบสถาบันการเงิน
ไทยมีความมันคง และได้รบั การยอมรับตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีความรูแ้ ละ
มีวนิ ัยทางการเงิน มีบุคลากรทางการเงินทีมีศกั ยภาพเทียบเท่าระดับสากล โดยมี
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ระบบประกาศนียบัตรเฉพาะด้านในทักษะทีสําคัญ รวมถึงมีกฎหมายทางการเงินที
ช่วยสนับสนุ นการพัฒนานวัตกรรม
ซึงการรวมกิจการระหว่าง TBANK และ TMB จะเป็ นส่วนหนึงของการดําเนินการเพือให้บรรลุเป้ าหมายของ
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที 3 นี ตามทีกล่าวข้างต้น
4.2.3 ข้อด้อยของการเข้าทํารายการ
4.2.3.1 ทําให้ บ ริ ษัทฯ ไม่ส ามารถบริ ห ารจัด การธนาคารใหม่ที เกิ ดขึนภายหลัง การควบรวมกิ จการได้อย่าง
เต็มทีเหมือนเช่นเดิ ม
การรวมกิจการระหว่างสองธนาคารในครังนี ทําให้ธนาคารใหม่ทเกิ
ี ดขึนภายหลัง การรวมกิจการมีสถานะเป็ น
เพียงบริษัทร่วมของบริษทั ฯ เท่านัน โดยบริษทั ฯ จะถือหุน้ อยู่ในธนาคารใหม่ภายหลังการเข้าทํารายการในครังนีเพียง
ร้อยละ 20.10 - 23.30 กว่าของหุ้นสามัญทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดเท่านัน ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบริหารจัดการ
ธนาคารใหม่ได้อย่างเต็มทีเหมือนกับ TBANK ทีมีฐานะเป็ นบริษทั ย่อยของบริษัทฯ ทีบริษัทฯ ถือหุ้นเกินกึงหนึงมาก่อน
เนืองจากธนาคารใหม่ทเกิ
ี ดขึนภายหลังการรวมกิจการนันจะมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่หลายราย
4.2.3.2 ธนาคารใหม่จาํ เป็ นต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลียนวิ ธีการบริ หารงานภายใต้โครงสร้างองค์กรแบบ
ใหม่ ที ผสมผสานบุ คลากรกว่ า 20,000 ราย จาก 2 ธนาคารที มี ว ฒ
ั นธรรมองค์ กรที แตกต่ า งกัน เข้า
ด้วยกัน
การรวมกิจการระหว่างสองธนาคารในครังนี เป็ นการรวมกันของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ระหว่าง TBANK
และ TMB ทีมีวฒ
ั นธรรมองค์กรและการทํางานทีแตกต่างกัน อีกทังบุคลากรจากธนาคารพาณิชย์ทงั 2 แห่ง ยังมีจํานวน
รวมกันกว่า 20,000 ราย จึงส่งผลให้การรวมกิจการในครังนีจําเป็ นต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 1-2 ปี ในการปรับเปลียน
สิงต่า งๆ ในองค์กรเพือให้บุ คลากรทีมาจาก TBANK และ TMB สามารถปรับเปลียนวัฒ นธรรมองค์ก รรวมถึง วิธกี าร
ทํางานให้เข้ากันได้ รวมถึงแนวทางในการดําเนินธุรกิจของธนาคารใหม่อกี ด้วย
4.2.3.3 ทําให้บริษทั ฯ มีภาระหน้ าทีในการจองซือหุ้นสามัญเพิ มทุนของ TMB แทนผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK
บริษัทฯ มีความจําเป็ นทีจะต้องรับภาระหน้าทีในการรับซือหุ้นจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อย 743 รายของ TBANK เพือ
อํานวยความสะดวกในการเตรียมตัวสําหรับการเข้ารวมกิจการของ TBANK ในครังนี โดย TMB จะเข้าซือหุน้ ทังหมดของ
TBANK จากบริษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ รายอืนของ TBANK จากนัน TMB จะเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ
TBANK ทุ กราย ซึงรายการทังหมดจะเกิดขึนในวันเดียวกันหรือในวันทีใกล้ กัน มากทีสุ ด ดังนั น บริษัทฯ จึงมีค วาม
จํา เป็ นต้องอํ านวยความสะดวก โดยบริษัท ฯ จะเป็ นผู้เข้าจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่ า วแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยของ
TBANK 743 ราย รวมทังการดําเนินการอืนๆ เพือการรวมกิจการ และเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนของ TMB คืนให้แก่ผู้
ถือหุน้ รายย่อยของ TBANK ในภายหลัง
4.2.3.4 เกิ ดภาระค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างองค์กร
การรวมกิจการระหว่างสองธนาคารในครังนี อาจมีภาระค่าใช้จ่ายเกิดขึนในการรวมกิจการ หรือภาระค่าใช้จา่ ย
ในการปรับโครงสร้างองค์กรของธนาคารใหม่ภายหลังการรวมกิจการในการรวมพนักงานระหว่าง TBANK และ TMB เข้า
ด้วยกัน รวมถึงอาจมีค่าทีปรึกษาต่าง ๆ ในการปรับโครงสร้างองค์กร กระบวนการทํางาน รวมทังระบบสารสนเทศ ซึงจะ
ส่งผลให้ธนาคารใหม่มคี ่าใช้จา่ ยในการปรับโครงสร้างองค์กรเพิมมากขึนในปี ทเกิ
ี ดการโอนธุรกิจเกิดขึน
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4.2.4 ข้อดีของการไม่เข้าทํารายการ
4.2.4.1 ทําให้บริ ษทั ฯ ไม่ต้องสูญเสียการบริหารจัดการ TBANK อย่างเต็มทีเช่นเดิ ม
หาก TBANK ไม่รวมกิจการกับ TMB ในครังนี ทําให้บริษทั ฯ ยังคงมีอํานาจในการบริหารจัดการ TBANK อย่าง
เต็มทีในฐานะบริษทั ย่อยทีบริษทั ฯ ถือหุน้ เกินกึงหนึงเช่นเดิม เนืองจากธนาคารใหม่ทเกิ
ี ดขึนภายหลังการรวมกิจการจะมี
สถานะเป็ นเพียงบริษัทร่วมของบริษทั ฯ เท่านัน จึงส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถบริหารจัดการธนาคารใหม่ได้อย่างเต็มที
เหมือนเช่นเดิม
4.2.4.2 ทําให้ TBANK ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิ ดขึนในการเตรียมตัวสําหรับการรวมกิ จการ
หาก TBANK ไม่รวมกิจการกับ TMB ในครังนี จะทําให้ TBANK ไม่มคี วามจําเป็ นทีจะต้องทําการปรับโครงสร้าง
กิจการเพือเตรียมการสําหรับการรวมกิจการของ TBANK ในครังนี ซึงจะทําให้ TBANK รวมถึงบริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายต่างๆ
เกิดขึนในขันตอนการปรับโครงสร้างเพือเตรียมการสําหรับการรวมกิจการ เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายภาษีที
เกิดขึนจากการที TBANK จํา หน่ ายหุ้นสามัญของ TNI TNS THANI TSAMC MBK PRG SPV1 และ SPV2 (รวมทัง
Ajinomoto และ SEACON ซึงถือหุน้ โดย SPV 2 ให้แก่บริษทั ฯ
4.2.4.3 ทําให้บริ ษทั ฯ ไม่ต้องมีภาระหน้ าที ในการจองซือหุ้นสามัญเพิ มทุนของ TMB แทนผู้ถือหุ้นรายย่อยของ
TBANK
หาก TBANK ไม่รวมกิจการกับ TMB ในครังนี จะทําให้บริษทั ฯ ไม่มคี วามจําเป็ นทีจะต้องรับภาระหน้าทีในการ
รับซือหุน้ จากผูถ้ อื หุน้ รายย่อย 743 รายของ TBANK เพืออํานวยความสะดวกในการเตรียมตัวสําหรับการเข้ารวมกิจการ
ของ TBANK ในครังนี โดย TMB จะเข้าซือหุน้ ทังหมดของ TBANK จากบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ รายอืนของ TBANK จากนัน
TMB จะเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ TBANK ทุกราย โดยบริษทั ฯ จะเป็ นผูเ้ ข้าจองซือหุน้ สามัญเพิม
ทุนดังกล่าวแทนผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของ TBANK 743 ราย รวมทังการดําเนินการอืนๆ เพือการรวมกิจการ และเสนอขายหุน้
สามัญเพิมทุนของ TMB คืนให้แก่ผถู้ อื หุ้นรายย่อยของ TBANK ในภายหลัง ซึงรายการทังหมดจะเกิดขึนในวันเดียวกัน
หรือในวันทีใกล้กนั มากทีสุด ดังนัน บริษทั ฯ จึงมีความจําเป็ นต้องอํานวยความสะดวกในการรับซือหุน้ ของ TBANK แทน
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยทัง 743 ราย รวมทังการเข้าจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนของ TMB แทนผูถ้ ือหุน้ รายย่อยของ TBANK 743
ราย
4.2.4.4 ทําให้ TBANK ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิมขึนจากการปรับโครงสร้างองค์กร
หาก TBANK ไม่รวมกิจการกับ TMB ในครังนี ทําให้ไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายทีอาจเกิดขึนจากการรวมกิจการใน
ครังนี เช่น ค่าทีปรึกษาต่าง ๆ ในการปรับโครงสร้างองค์กร กระบวนการทํางาน รวมทังระบบสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับโครงสร้างองค์กรทีมักจะเพิมมากขึนในปี ทเกิ
ี ดการโอนธุรกิจเกิดขึนสําหรับการรวมธุรกิจ
4.2.5 ข้อด้อยของการไม่เข้าทํารายการ
4.2.5.1 ทําให้ TBANK สูญเสียโอกาสในการเพิ มขีดความสามารถในการแข่งขัน
หาก TBANK ไม่รวมกิจการกับ TMB ในครังนี จะทําให้ TBANK สูญเสียโอกาสทีจะได้รบั เงินทุนทีมากขึนจาก
TMB มีจุดเด่นในการระดมเงินฝากซึงเป็ นหนึ งในธนาคารทีมีต้นทุนเงินฝากตํ า เพือนํ า มาใช้ในการปล่อ ยสินเชือของ
TBANK ในฐานะธนาคารทีมี Loan Yield สูงเป็ นอันดับต้นๆของประเทศไทย ในฐานะทีเป็ นผู้เชียวชาญการให้บริก าร
สินเชือรายย่อยโดยเฉพาะสินเชือรถยนต์อนั ดับ 1 ของตลาด ซึงจะช่วยลดต้นทุนและทําให้ต้นทุนการทําธุรกิจสามารถ
แข่งขันได้ดขี นึ ทีส่งผลให้ธนาคารหลังรวมกิจการมี Interest Spread หรืออัตราส่วนต่างผลตอบแทนทีสูงขึน มีศกั ยภาพ
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ในการสนับสนุ นลู กค้าได้มากขึน อีกทังยังช่วยสร้างประสิทธิภาพในการนํ า เสนอผลิต ภัณฑ์แ ละบริการให้กบั ลูกค้าได้
ครอบคลุมมากยิงขึนอีกด้วย
4.2.5.2 ทําให้ TBANK สูญเสียโอกาสในการเพิ มความแข็งแกร่งในด้านเงิ นทุน
หาก TBANK ไม่รวมกิจการกับ TMB ในครังนี จะทําให้ TBANK สูญเสียโอกาสทีจะได้กลายเป็ นส่วนหนึงของ
การเป็ นธนาคารพาณิชย์อนั ดับที 6 ในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทยทีมีสนิ ทรัพย์รวมทังสินประมาณ 1.94 ล้านล้าน
บาท หรือเพิมขึนกว่า 1 เท่า จากสินทรัพย์รวมของ TBANK ณ 31 มีนาคม 2562 ทีมีจํานวนเท่ากับ 1.05 ล้านล้านบาท
และกลายเป็ นบริษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงจะทําให้ TBANK สามารถระดมทุนได้งา่ ยมาก
ขึนด้วยต้นทุนทีลดลง ส่งผลให้สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน และทําให้มโี อกาสได้รบั ผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ทสูี งขึนและต้นทุนในการจัดหาเงินทุนทีลดลง จากจุดแข็งของ TBANK และ TMB
4.2.5.3 ทําให้ TBANK สูญเสียโอกาสในการขยายฐานลูกค้าให้มีขนาดใหญ่ขึน
หาก TBANK ไม่รวมกิจการกับ TMB ในครังนี จะทําให้ TBANK สูญเสียโอกาสทีได้ขยายฐานลูกค้าให้มีขนาด
ใหญ่ขนจากฐานลู
ึ
กค้าของ TMB ทีจะได้จากการรวมกิจการกับ TMB ซึงจะทําให้ธนาคารภายหลังการรวมกิจการจะมีฐาน
ลูกค้าเพิมขึนถึง 2 เท่า หรือมีจํานวนฐานลูกค้ากว่า 10 ล้านคน โดยเฉพาะฐานลูกค้ารายย่อยทีเป็ นประโยชน์ ต่อธุรกิจ
สินเชือของ TBANK
4.2.5.4 ทําให้ TBANK สูญเสียโอกาสในการขยายเครือข่ายของธนาคาร
หาก TBANK ไม่ ร วมกิ จ การกับ TMB ในครังนี จะทํ า ให้ TBANK สู ญ เสีย โอกาสทีได้ข ยายและเสริม สร้า ง
เครือข่ายของ TBANK ให้ครอบคลุ มทัวประเทศ โดย ณ 31 มีน าคม 2562 TBANK มีจํานวนสาขาทังสิน 502 สาขา
ในขณะที TMB มีจาํ นวนสาขาทังสิน 416 สาขา ซึงภายหลังการรวมกิจการแล้วเสร็จ ธนาคารใหม่จะมีสาขาและ ATM ซึง
ครอบคลุมในทุกพืนทีมากขึน อันจะเป็ นการเพิมช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงินของลูกค้า รวมทังเพิมศักยภาพใน
การระดมเงินฝาก การปล่อยสินเชือ และธุรกิจทางการเงินทีเกียวข้องทังหมด
4.2.5.5 ทําให้ TBANK สูญเสียโอกาสในการกระจายความเสียง Portfolio ของเงิ นฝาก สิ นเชือ และผลิ ตภัณฑ์
ทางการเงิ นต่างๆ
หาก TBANK ไม่ ร วมกิ จ การกับ TMB ในครังนี จะทํ า ให้ TBANK สู ญ เสีย โอกาสทีกระจายความเสียงของ
Portfolio ของเงินฝาก สินเชือ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ของ TBANK โดยเฉพาะการกระจุกตัวของสินเชือของ
TBANK ทีพึงพิงสินเชือเช่ าซือในสัด ส่ วนร้อยละ 57 ของ Portfolio สินเชือทังหมด (อ้างอิงข้อมูลจาก TBANK ณ 31
มีนาคม 2562) หรือมากกว่ากึงหนึงของ Portfolio รวมของ TBANK ซึงหาก TBANK รวมกิจการกับ TMB จะส่งผลให้ให้
ธนาคารใหม่ภายหลังการรวมกิจการมีสดั ส่วนสินเชือเช่าซือลดลงเหลือเพียงร้อยละ 28 ของ Portfolio สินเชือทังหมด
เท่านัน ซึงแสดงให้เห็นถึงการกระจายความเสียง Portfolio ของเงินฝาก สินเชือ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ของ
TBANK ทีมีการกระจายตัวและกระจายความเสียงมากยิงขึน
4.2.5.6 ทําให้บริ ษทั ฯ สูญเสียโอกาสทีจะได้รบั กระแสเงิ นสดสุทธิ ส่วนเกิ น
หาก TBANK ไม่ ร วมกิจ การกับ TMB ในครังนี จะทํา ให้บริษัท ฯ สู ญ เสีย โอกาสทีจะทํ าให้บริษัท ฯ สามารถ
จําหน่ายหุน้ สามัญของ TBANK ให้แก่ TMB เป็ นจํานวนเงินประมาณ 80,707 ล้านบาท ภายใต้สมมติฐานว่ารายการเกิด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงจะส่งผลให้บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดคงเหลือจํานวน 8,557 ล้านบาท ภายหลังการใช้เงินทุน
จากการขายหุน้ สามัญของ TBANK ดังกล่าวในการ 1) ลงทุนซือหุ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย เทียบเท่ากับ
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จํานวนไม่เกิน 45,200 ล้านบาท (2) ใช้ในการชําระราคาค่าหุน้ สามัญในบริษทั ย่อยและบริษทั อืนภายใต้การปรับโครงสร้าง
ฯ ซึงได้ซอขายเสร็
ื
จสมบูรณ์ก่อนการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต โดยคู่สญ
ั ญาตกลงให้ชาํ ระราคาเมือได้รบั เงินจาก
การขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาต เทียบเท่ากับ 14,868 ล้านบาท และ (3) ใช้ในการชําระค่าหุน้ สามัญของบริษทั ย่อย
และบริษทั อืนบางบริษัทจาก BNS เทียบเท่ากับ 12,082 ล้านบาท
โดยบริษทั ฯ สามารถนํ ากระแสเงินสดส่วนเกินดังกล่าวไปดําเนินการจ่ายเงินปั นผลพิเศษ หรือซือหุน้ คืน หรือ
ขยายการลงทุนเพือทําให้บริษทั ฯ เติบโตในระยะยาวมากขึนได้
4.2.6 ความเสียงจากการเข้าทํารายการ
4.2.6.1 ความเสียงจากการไม่ได้รบั อนุมตั ิ จากมติ ทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษทั ฯ
การรวมกิจการในครังนี มีความเสียงทีอาจจะไม่เกิดขึน หากไม่ได้รบั อนุมตั จิ ากมติทประชุ
ี
มผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ
ในวาระทีเกียวข้องกับการทํารายการในครังนีทังหมด โดยทุกวาระทีเกียวข้องกับการรวมกิจการในครังนีจะต้องได้รบั การ
อนุ มตั จิ ากทีประชุมผู้ถอื หุน้ ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทีมีส่วนได้เสียในครังนี
4.2.6.2 ความเสียงจากการไม่ได้รบั อนุมตั ิ จากมติ ทีประชุมผู้ถือหุ้นของ TMB
การรวมกิจการในครังนี มีความเสียงทีอาจจะไม่เกิดขึนหากมติทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ ของ TMB ไม่อนุ มตั ใิ นวาระใด
วาระหนึงทีเกียวข้องกับการรวมกิจการในครังนี โดยทุกวาระทีเกียวข้องกับการรวมกิจการในครังนีจะต้องได้รบั การอนุ มตั ิ
จากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของ TMB ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ TMB ทีมีส่วนได้เสียในครังนี
4.2.6.3 ความเสียงจากการไม่ได้รบั ความเห็นชอบหน่ วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง
เนืองจากการรวมกิจการในครังนี เป็ นการรวมกันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงมีความจําเป็ นทีจะต้องได้รบั อนุ ญาตจากหน่ วยงานต่างๆ ทีกํากับดูแล อาทิ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และสํานักงานก.ล.ต. เป็ นต้น ดังนัน การรวมกิจการในครังนีจึงมีความเสียงทีอาจจะ
ไม่เกิดขึนหากมิได้รบั อนุญาตจากหน่ วยงานต่างๆ ทีกํากับดูแลดังกล่าว
4.2.6.4 ความเสียงจากการทีไม่ได้รบั จดหมายยิ นยอม (Consent Letter) จากผู้ทีเกียวข้อง
เนืองจากสัญญาหรือนิติกรรมต่างๆ ที TBANK หรือ TMB ได้เข้าทําไว้ อาทิ หุ้นกู้ หรือสัญญาอืนๆ มีเงือนไข
ระบุว่า หากมีก ารปรับโครงสร้างองค์ก รใดๆ หรือมีก ารเปลียนแปลงอย่ างมีนัย สําคัญ จะต้องได้รบั จดหมายยินยอม
(Consent Letter) จากเจ้าหนีหุ้นกู้ หรือคู่สญ
ั ญาดังกล่าวก่อน ดังนัน การเข้าซือหุ้นสามัญทังหมดของ TBANK และการ
โอนธุรกิจทังหมด (Entire Business Transfer : EBT) ของ TBANK มาที TMB และเปลียนชือธนาคารใหม่ จึงอาจเข้า
เงือนไขดังกล่าว ส่งผลให้จะต้องได้รบั จดหมายยินยอม (Consent Letter) จากเจ้าหนีหุ้นกู้หรือคู่สญ
ั ญาดังกล่าวก่อนเข้า
ทํารายการในครังนี มิเช่นนันจะถือว่าผิดเงือนไขในสัญญาการจองซือหุน้ กูด้ งั กล่าวหรือคู่สญ
ั ญาดังกล่าวดังกล่าว
4.2.6.5 ความเสียงที TMB ไม่สามารถระดมทุนได้ครบตามจํานวนเพือเข้าซื อหุ้นสามัญของ TBANK ภายหลัง
การปรับโครงสร้างกิ จการ
เนืองจากการรวมกิจการในครังนี TMB จะต้องเข้าซือหุน้ สามัญของ TBANK จากผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 158,371 ล้านบาท ตามเกณฑ์การกําหนดราคาภายใต้สมมติฐานว่ารายการเกิด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึง
หากพิจารณาจากงบการเงินรวมของ TMB ณ 30 มิถุนายน 2562 พบว่า TMB มีเงินสดอยู่เพียง 10,840.25 ล้านบาท
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ดังนัน หาก TMB ไม่สามารถระดมทุนได้ทนั ภายในกําหนด จึงอาจส่งผลให้ TMB มีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการเข้า
ซือหุน้ สามัญของ TBANK ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการในครังนีได้
4.2.6.6 ความเสียงทีจะไม่ได้รบั ประโยชน์ ทางภาษี จากกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที เกียวข้อง
เงือนไขของการเข้าทํารายการในครังนีระบุว่ าจะต้องได้รบั ประโยชน์ ทางภาษีตามมาตรการสนับสนุ นจากการ
รวมกิจการธนาคารพาณิชย์ ซึงการเข้าทํารายการรวมกิจการระหว่างสองธนาคารในครังนี ทําให้บริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้
ของ TBANK รวมถึงธนาคารภายหลังการรวมกิจการได้รบั ประโยชน์ทางภาษีหลายรายการจาก พรก. ฉบับที 677 พ.ศ.
2562 ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เรือง ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผถู้ อื
หุน้ ของธนาคารพาณิชย์และธนาคารพาณิชย์ทควบเข้
ี
ากันหรือโอนกิจการให้แก่กนั ทีมีผลบังคับใช้ ณ วันที 17 กุมภาพันธ์
2562 อาทิ
- การได้รบั ยกเว้นภาษีสําหรับการจําหน่ ายเงินลงทุน ซึงนับเป็ นผลประโยชน์ทได้
ี จากการทีธนาคารพาณิชย์ควบ
เข้ากันหรือโอนกิจการทังหมดให้แก่กนั ซึงตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าเงินทุน
- การได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้กบั ธนาคารใหม่ที
เกิด จากการรวมกัน รวมถึง ได้ร ับยกเว้นภาษีสําหรับเงินได้เท่ากับ รายจ่ายทีใช้จ่ ายเพือการลงทุ น หรือ การ
เปลียนแปลงทําให้ดขี นที
ึ เกิดจากการรวมกัน ทีมิใช่เป็ นการซ่อมแซมทรัพย์สนิ ให้คงสภาพเดิม ในอัตราร้อยละ
25 ของรายจ่ายตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยมีเงือนไข คือ การยกเว้นภาษีสาํ หรับรายจ่าย จะต้องเป็ นรายจ่ายทีใช้
ไปเพือการลงทุนดังนี
1. รายจ่ายทีได้จ่ายเพือการลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. รายจ่ายทีได้จ่ายเพือการเลิกหรือการปรับปรุงแก้ไขสัญญาซือขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้าง หรือสัญญา
บํารุงรักษา ทีเกียวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเกียวข้องกับธนาคารพาณิชย์
3. รายจ่ายทีได้จ่ายเพือการรือถอนเครืองจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้ เครืองตกแต่ง
เฟอร์นิเจอร์ อันเนืองมาจากการควบเข้ากัน สําหรับรายจ่ายทีได้จ่ายไปตามความข้างต้น จะต้องจ่าย
ไปตังแต่วนั ทีเข้าควบกันหรือรับโอน กิจการทังหมด หรือบางส่วนถึงวันที 31 ธันวาคม 2565
นอกจากนี ยังมีมาตรการลดค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องกับการควบรวมธนาคารพาณิชย์ไทย ซึง ครม. เห็นสมควร
ให้กระทรวงทีเกียวข้องดําเนินการลด หรือ ยกเว้นค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมภายใต้ประมวลกฎหมาย
ทีดิน และกฎหมายว่ าด้วยอาคารชุ ด ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนทะเบีย นรถตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการขนส่ งทางบก และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเครืองจักร ตามกฎหมายว่าด้วยเครืองจักรขณะเดียวกัน
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีค วามเสียงทีจะไม่ได้รบั สิท ธิประโยชน์ ท างภาษี ดงั กล่ าวจากหน่ วยงานกํากับดูแลที
เกียวข้อ ง ซึงเป็ น ความเสียงของการเข้าทํ า รายการเนื องจากบริษัท ฯ จะต้อ งได้ร ับคํ า ยืน ยัน ถึง สิท ธิท างภาษี แ ละ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ก่อน ตามเงือนไขบังคับก่อนการเข้าทํารายการ
4.2.6.7 ความเสียงจากการไม่สามารถผสานวัฒนธรรมองค์กรที แตกต่ างกัน กระบวนการทํางาน และระบบ
สารสนเทศภายหลังการควบรวมกิ จการ
เนืองจากการรวมกิจการระหว่างสองธนาคารในครังนี เป็ นการรวมกันของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ระหว่าง
TBANK และ TMB ทีมีวฒ
ั นธรรมองค์กรและการทํางานทีแตกต่างกัน อีกทังบุคลากรจากธนาคารพาณิชย์ทงั 2 แห่ง ยังมี
จํานวนรวมกันกว่า 20,000 ราย ดังนัน ธนาคารใหม่ภายหลังการควบรวมกิจการจึงมีความเสียงทีผลการดําเนินงานของ
ธนาคารใหม่อาจไม่เป็ นไปตามทีวางแผนไว้ อันเนืองมาจากการบริห ารงานภายใต้บุคลากรทีมาจากทัง 2 ธนาคารทีมี
วัฒนธรรมองค์กร กระบวนการทํางาน และระบบสารสนเทศทีแตกต่างกัน ซึงมีความจําเป็ นต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 1-
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2 ปี ในการปรับเปลียนสิงต่างๆ ในองค์กรเพือให้บุคลากรทีมาจาก TBANK และ TMB สามารถปรับเปลียนวัฒนธรรม
องค์กรวิธกี ารทํางาน และเทคโนโลยีให้เข้ากันได้
4.2.6.8 ความเสียงจากความไม่แน่ นอนของราคา
เนืองจากการเข้าทํารายการในครังนีคาดว่าจะเกิดขึนในเดือนธันวาคม 2562 โดยทุนธนชาตและธนาคารทหาร
ไทยจะแจ้งราคาซือขายทีใช้ในการทํารายการและมูลค่าการทํารายการ โดยมีการปรับปรุงตามเกณฑ์การกําหนดราคาซือ
ขายของทังสองธนาคาร (โปรดพิจารรารายละเอียดในข้อ 3.6.2 เกณฑ์ทใช้
ี ในการกํา หนดราคาซือขายหุ้นสามัญของ
ธนาคารธนชาต และ 3.6.3 เกณฑ์ทใช้
ี ในการกําหนดราคาซือขายหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย) จึงยังมีความ
ไม่แน่นอนของราคาเนืองจากผลประกอบการทีอาจเกิดขึนของทังสองธนาคาร ซึงกรณีทบริ
ี ษทั ฯ จะต้องชําระราคาเพิมก็
อาจทําให้จะต้องมีการใช้เงินสดส่วนเกินจากทีตกลงราคากัน ในทางกลับกันบริษทั ฯ ก็อาจได้รบั เงินสดส่วนเพิมจาก TMB
ตามสูตรการคํานวณการชําระราคาของทัง 2 ฝ่ าย
4.2.7

สรุปความเห็นของทีปรึกษาฯ
จากการพิจารณาข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทํารายการ ข้อดีและข้อด้อยของการไม่เข้าทํารายการ ความเสียง
ของการเข้าทํารายการ จะเห็น ได้ว่า การรวมกิจการระหว่า ง TBANK และ TMB จะช่ ว ยเพิมขีด ความสามารถในการ
แข่งขันในอนาคตให้กบั ทัง 2 ธนาคาร เนืองจากทัง 2 ธนาคารนันมีจุดแข็งทีส่งเสริมกัน กล่าวคือ ธนาคารทหารไทยมี
จุดเด่นในการระดมเงินฝากด้วยกลยุทธ์ดา้ นเงินฝากและสามารถนํ าเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากทีแตกต่างจากธนาคารแบบ
ดังเดิม ขณะทีธนาคารธนชาตเป็ นผู้นําด้านสินเชือรายย่ อย โดยเฉพาะสินเชือเพือการเช่ าซือรถยนต์ ดังนัน การรวม
กิจการจึงช่วยเพิมศักยภาพในการระดมเงินฝากจากฐานลูกค้าทีเพิมขึนและสร้างสมดุลให้กบั โครงสร้างสินเชือได้เป็ น
อย่างดี ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจทังในด้านงบดุล ต้นทุน อีกทังจะช่วยเพิมความแข็งแกร่งในด้านเงินทุนและ
ทําให้ธนาคารใหม่ภายหลังการรวมกิจการมีฐานลูกค้ามากถึงกว่า 10 ล้านราย ซึงแสดงให้เห็นว่าการรวมกิจการในครังนี
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย และส่งผลให้ธนาคารใหม่สามารถเติบโตได้อย่างยังยืน ถึงแม้ว่าการรวม
กิจการระหว่างสองธนาคารในครังนี จะทําให้ธนาคารใหม่ทเกิ
ี ดขึนภายหลังการรวมกิจการมีสถานะเป็ นเพียงบริษัทร่วม
ของบริษทั ฯ เท่านัน โดยบริษทั ฯ จะถือหุน้ อยู่ในธนาคารใหม่ภายหลังการเข้าทํารายการในครังนีเพียงร้อยละ 20.1 - 23.3
กว่าของหุน้ สามัญทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดเท่านัน แต่บริษัทฯ ก็ยงั คงมีสถานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของธนาคารใหม่อยู่ ซึง
ยังคงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ แม้ว่าจะไม่สามารถทําได้เต็มทีเหมือนแต่ก่อนก็ตาม ดังนัน ที ปรึกษาฯ จึงเห็นว่า
การเข้าทํารายการในครังนี มีความสมเหตุสมผล
4.3
4.3.1

ความสมเหตุสมผลของการซือหุ้นสามัญของบริ ษทั ต่างๆ จาก BNS ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ
วัตถุประสงค์ของการเข้าทํารายการ
บริษัทฯ และ BNS เข้าทําบันทึกข้อตกลงเกียวกับการซือขายหุ้นระหว่างบริษทั ฯ (ในฐานะผู้ซือ) และ BNS (ใน
ฐานะผู้ขาย) (“บันทึกข้อตกลง”) ในการซือหุ้นสามัญบริษัท ต่างๆ ได้แก่ SPV1, SPV2, TSAMC, MBK, และ PRG จาก
BNS ทีได้รบั จากธนาคารธนชาตภายใต้การปรับโครงสร้างฯ ซึงจะทําให้บริษทั ฯ เพิมสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจทีมีอนาคต
และช่วยให้การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยสําเร็จ
4.3.2 ข้อดีของการเข้าทํารายการ
4.3.2.1 เพิ มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิ จทีมีศกั ยภาพ
การเข้าทํารายการในครังนีจะทําให้บริษทั ฯ เพิมสัดส่วนการลงทุนเพิมเติมอีกร้อยละ 49.02 ใน SPV1 ภายหลัง
การปรับโครงสร้างกิจการ จากเดิมถือหุ้นใน SPV1 ร้อยละ 50.98 เพิมเป็ นร้อยละ 100.00 โดย SPV1 เป็ นผู้ถือหุ้นใน
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THANI ในสัดส่วนร้อยละ 65.16 ทําให้บริษทั ฯ ได้สดั ส่วนการลงทุนทางอ้อมเพิมขึนใน THANI นอกจากนีการเพิมสัดส่วน
การลงทุนใน SPV1 ยังช่วยเสริมสถานะการลงทุนของบริษทั ฯ ในฐานะ Holding Company ทีลงทุนในธุรกิจการเงิน โดย
การลงทุนทางอ้อมใน THANI ซึงเป็ นบริษทั ทีประกอบธุรกิจลีสซิงทีมีความเชียวชาญเฉพาะด้านและมีผลประกอบการทีดี
ซึงคาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตของผลประกอบการของบริษทั ฯ
4.3.2.2 เพิ มการกระจายความเสียงในธุรกิ จทีไม่เกียวข้องกับธุรกิ จการเงิ น
การเข้าทํารายการนีจะทําให้บริษทั ฯ เพิมสัดส่วนการลงทุนใน SPV2 MBK และ PRG ซึงไม่ได้ประกอบธุรกิจที
เกียวกับธุรกิจการเงิน โดย SPV2 มีการถือครองหุน้ ทีมิได้อยู่ในธุรกิจการเงินโดยมีสดั ส่วนการลงทุนใน SEACON ร้อยละ
4.53 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมด และ AJNMT สัดส่วนร้อยละ 6.00 ของจํานวนหุน้ ทังหมด จึงช่วยเพิมการ
กระจายความเสียงของบริษัท ฯ ในฐานะบริษัท Holding Company ทําให้มรี ายได้เงินปั นผลจากธุรกิจอืนทีไม่ใช่ธุร กิจ
การเงิน ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว)
บริษทั
SPV2
MBK

PRG

ลักษณะธุรกิ จ
ลงทุนในธุรกิจอืน ได้แก่ SEACON, AJMNT, TGL,
TMS,TTD และ SSV
ธุรกิจศูนย์การค้า โรงแรม สนามกอล์ฟ และ
อสังหาริมทรัพย์
1. ผลิตและจําหน่ายข้าวสารทังภายในประเทศและ
เพือการส่งออก
2. ธุรกิจร้านอาหารและศูนย์อาหาร

TCAP ภายหลัง
การปรับ
โครงสร้าง
50.96

TCAP
ตกลงจะซือจาก
BNS
49.00

TCAP ภายหลัง
การซือหุ้นจาก
BNS
99.96

15.05

4.85

19.90

14.79

4.81

19.60

4.3.3 ข้อด้อยของการเข้าทํารายการ
4.3.3.1 บริ ษทั ฯ มีความเสียงกระจุกตัวเพิ มขึนใน THANI
การเข้าทํารายการนีจะทําให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน SPV1 ร้อยละ 100.00 ซึง SPV1 จะถือหุ้นใน THANI ร้อยละ
65.15 ทําให้บริษทั ฯ มีความเสียงกระจุกตัวเพิมมากขึนใน THANI ผ่านการลงทุนทางอ้อม อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ทําธุรกิจ
โดยเป็ นบริษัท Holding Company ทีลงทุ นในธุร กิจการเงินเป็ นหลัก การเพิมสัด ส่ ว นการลงทุนใน SPV1 จึงเป็ นการ
ลงทุนในลักษณะปกติของบริษทั ทีมีการลงทุนในธุรกิจการเงิน ซึงบริษทั ฯ มีความรูค้ วามชํานาญในการบริหารจัดการและ
ทีผ่านมานันบริษัทฯ ได้ลงทุนทางอ้อมผ่าน TBANK อยู่แล้ว จึงเชือว่าสามารถบริหารจัดการความเสียงต่าง ๆ ทีอาจ
เกิดขึนจากการเพิมสัดส่วนการลงทุนได้
4.3.3.2 บริ ษทั ฯ เสียโอกาสในการลงทุนในธุรกิ จอืน
ภายใต้สมมติฐานว่าวันทีทํารายการเกิดขึน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ารวมของสิงตอบแทนในการซือหุน้
ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ จาก BNS จะเทียบเท่ากับ 12,082 ล้านบาท โดยราคาอาจมีการเปลียนแปลงจากราคา
ตลาด ณ วันทีทําการซือขาย ซึงอาจทําให้บริษทั ฯ เสียโอกาสทีจะนําเงินดังกล่าวไปลงทุนในธุรกิจอืนทีอาจมีผลตอบแทน
ทีดีกว่า อย่างไรก็ตามการลงทุนในธุรกิจอืนก็อาจมีความเสียงของธุรกิจนัน ๆ ตามมา และอาจมีความเสียงจากความไม่
สมมาตรด้านข้อมูล (Asymmetric Information) เมือเปรีย บเทียบกับการเข้าลงทุนใน THANI ซึงบริษัท ฯ ได้เข้าลงทุน
ทางอ้อมมานานจึงมีความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจและมีขอ้ มูลสําคัญในกิจการของ THANI ซึงช่วยลดความเสียงดังกล่าวได้
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4.3.4 ข้อดีของการไม่เข้าทํารายการ
4.3.4.1 บริ ษทั ฯ ไม่มีความเสียงกระจุกตัวใน THANI
หากบริษทั ฯ ไม่เข้าทํารายการในครังนี บริษทั ฯ จะไม่มสี ดั ส่วนการลงทุนเพิมเติมใน SPV1 ทําให้ไม่มกี ารกระจุก
ตัวในความเสียงของ THANI ซึง SPV1 ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 65.15
4.3.4.2 บริ ษทั ฯ สามารถนําเงิ นสดไปลงทุนในธุรกิ จอืนได้
หากบริษทั ฯ ไม่เข้าทํารายการในครังนี บริษทั ฯ อาจสามารถพิจารณาหาทางเลือกในการลงทุนอืนทีมีศกั ยภาพ
ได้ทงในด้
ั านของผลตอบแทนและการกระจายความเสียงในธุรกิจอืนหรือบริษทั อืน ๆ นอกเหนือจากทีบริษทั มีเงินลงทุน
อยู่แล้ว
4.3.5 ข้อด้อยของการไม่เข้าทํารายการ
4.3.5.1 บริ ษทั ฯ เสียโอกาสในการเพิ มการลงทุนทางอ้อมใน THANI
หากบริษทั ฯ ไม่เข้าทํารายการในครังนี บริษทั ฯ จะเสียโอกาสในการลงทุนทางอ้อมใน THANI โดยหากบริษทั ฯ
ต้องการเพิมสัดส่วนการลงทุนทางตรงหรือทางอ้อม ในอนาคต อาจทําได้ยากเนืองจาก โดย ณ วันที 8 มีนาคม 2562 หุน้
สามัญของ THANI มีการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย (% Free float) เพียงร้อยละ 30.29 และการเพิมสัดส่วนของบริษัทฯ
ในอนาคตอาจทําให้บริษทั ฯ มีหน้าทีในการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั
จการของ THANI
4.3.5.2 บริ ษทั ฯ เสียโอกาสในการกระจายความเสียงจากเพิมสัดส่วนการลงทุนในธุรกิ จทีไม่ใช่ธรุ กิ จการเงิ น
หากบริษทั ฯ ไม่เข้าทํารายการในครังนี บริษทั ฯ จะเสียโอกาสได้มาซึงหุน้ สามัญในกลุม่ ธุรกิจทีมิได้ลงทุนในกลุม่
ธุรกิจการเงินซึงช่วยให้บริษทั ฯ มีการกระจายความเสียงในธุรกิจอืนนอกเหนือจากธุรกิจการเงิน
4.3.6 ความเสียงจากการเข้าทํารายการ
4.3.6.1 บริ ษทั ฯ อาจมีความเสียงในเงือนไขของการเข้าทํารายการ
การเข้าทํารายการได้มาซึงหุน้ สามัญหลังการปรับโครงสร้างกิจการฯ ของ BNS ในครังนีมีเงือนไขบังคับก่อนที
ต้องสําเร็จก่อนได้แก่ การปรับโครงสร้างฯ ของกลุ่มบริษทั เป็ นผลสําเร็จ ซึงจะทําให้ BNS ได้มาซึงหุน้ สามัญของบริษัท
ย่อยและบริษทั อืนทีจะเสนอขายโดย TBANK และ การได้รบั อนุ มตั ิจากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของฝ่ ายทีเกียวข้อง รวมทังการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง บริษัทฯ จึงมีความเสียงจากการทีไม่ได้รบั อนุมตั จิ ากมติทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ ใน
วาระทีเกียวข้องหรือวาระทีเป็ นเงือนไขในการเข้าทํารายการ เนืองจากการอนุ มตั กิ ารดําเนินการทีสําคัญเกียวกับการปรับ
โครงสร้างกิจการ (วาระที 3 ตามระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของทุนธนชาต ครังที 1/2562) และ การรวม
กิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย (วาระที 4 ตามระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของทุนธน
ชาต ครังที 1/2562) เป็ นเงือนไขของกันและกันหากเรืองใดเรืองหนึงไม่ได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีประชุม จะถือว่าเรืองอืน ๆ
ทีได้รบั อนุมตั จิ ากทีประชุมแล้วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มกี ารพิจารณาเรืองทีเกียวข้องในวาระอืน ๆ อีกต่อไป
4.3.7

สรุปความเห็นของทีปรึกษาฯ
การเข้าทํารายการในครังนีจะเห็นได้ว่าบริษทั ฯ จะได้ประโยชน์จากการเพิมสัดส่วนเงินลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ใน
ด้านของผลตอบแทน แม้ว่าการเพิมสัดส่วนอย่างมีนัยสําคัญใน THANI ผ่าน SPV1 จะทําให้บริษทั ฯ มีความเสียงกระจุก
ตัวมากขึนแต่หากพิจารณาเข้าลงทุนในธุรกิจอืน ๆ ก็อาจมีความเสียงและความไม่แน่ นอนตามมาเช่นเดียวกัน ดังนัน จาก
การพิจารณาข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทํารายการ ข้อดีและข้อด้อยของการไม่เข้าทํารายการ ความเสียงของการเข้าทํา
รายการ ทีปรึกษาฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ควรอนุมตั กิ ารเข้าทํารายการเกียวกับการเข้าทํารายการในครังนี
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ส่วนที 5 : การประเมิ นมูลค่า
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ทังหมดทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการในครังนีสามารถทํา
ได้โดยการประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริษัททีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการในครังนี และนํามูลค่า
ดังกล่าวหารด้วยจํานวนหุ้นสามัญทีจําหน่ ายแล้วทังหมดของบริษัททีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการในครังนีเพือให้ได้
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญต่อหุน้ ของบริษทั ต่างๆ ทังนี เนืองจากการเข้าทํารายการในครังนี อ้างอิงราคาในการทํารายการ
จากงบการเงินตรวจสอบหรือสอบทานในอนาคตปรับปรุงด้วยผลการดําเนินงานในอนาคตทีเกิดขึน ซึงเป็ นข้อมูลทียังมิอาจ
ล่วงรู้ได้ ทีปรึกษาฯ จึงพิจารณาเสมือนว่าการทํารายการปรับโครงสร้างและการควบรวมกิจการเกิดขึนอ้างอิงข้อมูลและ
ตัวเลขต่างๆ จากงบการเงินสําหรับงวดปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และปรับปรุงด้วยรายการทีสามารถประมาณการได้
ในอนาคตตามข้อมูลซึงปรากฏในสาธารณะของทังของฝั งบริษัทฯ และ TMB เพือเป็ นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบในเชิง
หลักการของการเข้าทํารายการ และเป็ นข้อมูลเพือประกอบการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าทํารายการครังนี
ทังนี ทีปรึกษาฯ ได้อ้างอิงข้อมูลจาก แผนการลงทุน แผนการดําเนินงาน การสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษทั ที
เกียวข้องกับการเข้าทํารายการในครังนี และข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม รวมถึงเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้อง ทังนี ทีปรึกษาฯ
ได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ความน่าเชือถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ทีได้รบั จากการสัมภาษณ์ฝ่าย
บริหารของบริษทั ทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการในครังนี และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลักความ
ระมัดระวัง (Conservative Basis)
อย่างไรก็ตาม ประมาณการทางการเงินทังหมดนีจัดทําขึนภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มกี ารเปลียนแปลงใดๆ ทีมี
นัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทเกียวข้องกับการเข้าทํารายการในครังนี นอกจากนี ในกรณีทมีี เหตุการณ์ใดๆ ที
อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของ TBANK อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของบริษัททีเกียวข้องกับการเข้าทํา รายการในครังนีเปลียนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกัน โดยการประเมินมูลค่าบริษัท ที
เกียวข้องกับการเข้าทํารายการในครังนีของทีปรึกษาฯ มีรายละเอียดดังนี
5.1
5.1.1

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
วิ ธีมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBANK ด้วยวิธนี ี จะพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ของ TBANK หัก
ด้วยภาระหนีสินทางบัญชีทงหมด
ั
โดยทีปรึก ษาฯ อ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์และหนีสินของ TBANK จากงบการเงินรวม
สําหรับงวดปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที
4499 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ปรับปรุงด้วยกําไรจากการขายเงินลงทุนทีคาดว่าจะได้รบั จากการปรับโครงสร้าง
โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBANK ดังนี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย
สิ นทรัพย์รวม
1,046,611.66
ล้านบาท
หัก หนีสินรวม
902,406.44
ล้านบาท
หัก ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไม่มอี ํานาจควบคุม
2,506.68
ล้านบาท
บวก กําไรจากการขายเงินลงทุนทีคาดว่าจะได้รบั จากการ
5,331.20
ล้านบาท
ปรับโครงสร้าง
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
147,029.75
ล้านบาท
หาร จํานวนหุน้ สามัญ
6,064,862,170
หุน้
มูลค่าหุ้นสามัญ
24.24
บาทต่อหุ้น
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ดังนี

ทังนี รายละเอียดกําไรจากการขายเงินลงทุนทีคาดว่าจะได้รบั จากการปรับโครงสร้าง มีรายละเอียดการคํานวณ

เงิ นสดทีคาดว่าจะได้รบั จากการขายเงิ นลงทุนตาม
แผนการปรับโครงสร้าง
ี ยวข้องกับการทํารายการ
หัก ผลกระทบด้านภาษีทเกี
บวก รายการภาษีรอการรับรูท้ เกี
ี ยวข้องกับการทํารายการ
(Deferred Tax)
หัก กําไรส่วนเกินจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วมตามทีได้บนั ทึกบัญชีดว้ ยวิธมี ลู ค่าตลาดไป
แล้ว (Mark-to-market price)
เงิ นสดสุทธิ ทีคาดว่าจะได้รบั จากการขายเงิ นลงทุนตาม
แผนการปรับโครงสร้าง
หัก มูลค่าตามบัญชีของกลุม่ บริษทั ทีจะดําเนินการขาย
จากการปรับโครงสร้าง
กําไรจากการขายเงินลงทุนทีคาดว่าจะได้รบั จากการ
ปรับโครงสร้าง

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
29,174.57

หน่ วย
ล้านบาท

(2,552.11)
99.56

ล้านบาท
ล้านบาท

(497.82)

ล้านบาท

26,224.20

ล้านบาท

(20,893.00)

ล้านบาท

5,331.20

ล้านบาท

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBANK ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุ้น
สามัญของ TBANK ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 147,029.75 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 24.24 บาท
อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBANK ด้วยวิธมี ลู ค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่า
ทางบัญชีของ TBANK ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง โดยไม่ได้คาํ นึงถึงผลการดําเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของ TBANK
ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไรของ TBANK ในอนาคต ดังนันทีปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธมี ลู ค่า
ทางบัญชีอาจเป็ นวิธที ไม่
ี เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBANK
5.1.2

วิ ธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี เป็ นการนํ ามูลค่าตามบัญชีข อง
TBANK ตามงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินสําหรับงวดปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดย
นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4499 บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด มาปรับปรุงเพือให้สะท้อนมูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์ หนีสิน และรายการสําคัญต่างๆ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 โดยวิธนี จะสะท้
ี
อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของกิจ การได้เป็ นปั จจุ บนั มากกว่ าวิธีมูลค่ าทางบัญชี ทําให้รายการตามงบการเงินสะท้อ นถึงมูลค่ าทีแท้จ ริงและเป็ น
ปั จจุบนั มากทีสุด
ในการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ TBANK ทีปรึกษาฯ ได้อ้างอิงราคาประเมินทรัพย์สินจากรายงานประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ของผูป้ ระเมินอิสระ 8 แห่ง ซึงเป็ นบริษทั ทีอยู่ในรายชือบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ในตลาดทุนและผู้
ประเมินหลักทีได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีดงั นี
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ลําดับ

1

2

รายการสิ นทรัพย์

ทีดินจํานวน 227 ทีทัวประเทศ
ไทย
อาคารห้องชุดจํานวน 234 แห่ง
ทัวประเทศไทย

เวลาที
ประเมิน

พฤศจิกายน
2561
พฤศจิกายน
2561

มูลค่าทางบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม
2561
(ล้านบาท)
5,390.46

1,185.32

ราคาประเมิ นรวม
ผลกระทบทางภาษีจาก ผลต่างระหว่างมูลค่า
การเปลียนแปลง
ทางบัญชี กบั ราคา
ส่วนเกิ นทุนในการตี
ประเมิน
มูลค่าสิ นทรัพย์
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
6,753.17
1,362.71

2,392.59

1,207.27
รวม

และมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBANK ดังนี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ส่วนของผู้ถอื หุ้นตามวิ ธีมูลค่าทางบัญชีภายหลังจาก
147,029.75
ปรับปรุงด้วยกําไรจากการขายเงิ นลงทุนทีคาดว่าจะ
ได้รบั จากการปรับโครงสร้าง
บวก รายการปรับปรุง
2,569.98
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
149,599.73
หาร จํานวนหุน้ สามัญ
6,064,862,170
มูลค่าหุ้นสามัญ
24.67

2,569.98

หน่ วย
ล้านบาท

ล้านบาท
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBANK ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุติธรรม
ของหุ้นสามัญของ TBANK ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 149,599.73 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุ้นเท่ากับ
24.67 บาทต่อหุน้
ทังนี การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBANK ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะแสดงให้เห็นถึง
มูลค่าทางบัญชีของ TBANK ซึงปรากฏตามงบการเงิน โดยได้ปรับปรุงรายการสําคัญต่างๆ ให้สะท้อนมูลค่าทีแท้จริง ณ
วันที 31 ธันวาคม 2561 มากทีสุด อย่างไรก็ตามวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชีไม่ได้คาํ นึงถึงผลการดําเนินงาน และแนวโน้ม
การเติบโตของ TBANK ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไรของ TBANK ในอนาคต ดังนันที
ปรึก ษาฯ จึงเห็นว่ าวิธีมูลค่ าทางบัญชีอาจเป็ นวิธีทไม่
ี เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่ ายุติธ รรมของหุ้นสามัญของ
TBANK
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5.1.3

วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เป็ นวิธกี ารประเมินมูลค่าภายใต้สมมติฐานว่าบริษัททีประกอบธุรกิจคล้ายคลึง
กัน ควรจะมีอตั ราส่วนตลาดทีใกล้เคียงกัน โดยอัตราส่วนตลาดนันสะท้อนถึงกลไกตลาดและมุมมองของนักลงทุนทีมีต่อ
บริษทั ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง อย่างไรก็ตาม บริษทั ทีนํามาเปรียบเทียบนัน ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีมาของ
รายได้ ขนาดของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการบันทึกบัญชี เป็ นต้น ซึงเป็ นข้อจํากัดของวิธเี ปรียบเทียบ
อัตราส่วนตลาด
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของ TBANK ด้วยวิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด ทีปรึกษาฯ ได้ทํา
การประเมินมูลค่าโดยใช้อตั ราส่วนตลาด ดังนี
1. อัตราส่วนราคาต่อกําไร (Price to Earnings Ratio : P/E)
2. อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio : P/BV)
ทีปรึกษาฯ ได้ทาํ การพิจารณาบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันกับ TBANK
เพือนําอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทดังกล่าวมาประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ TBANK ซึงประกอบด้วยทุกบริษัทซึง
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ได้แก่
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (BAY)
BAY เป็ นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อนั ดับ 5 ของประเทศในด้านสินทรัพย์ สินเชือและเงินฝาก และยัง
เป็ นบริษัทในเครือของมิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ซึงเป็ นกลุ่มสถาบันการเงินทีใหญ่ทสุี ดในญีปุ่น และ
เป็ นหนึงในกลุ่มสถาบันการเงินทีใหญ่ทสุี ดระดับโลก BAY และบริษัทในเครือมีความมุ่งมันทีจะตอบสนองทุกโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีหลากหลาย ครอบคลุมลูกค้าทุก
กลุ่มเป้ าหมายสําคัญ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ (ธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย ธุรกิจญีปุ่น บริษทั ข้ามชาติ ตลอดจนลูกค้าธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย) และกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย นอกจากนี ยังให้บริการทางการเงินทีเกียวข้องอืน ๆ
ผ่านบริษทั ย่อยและการร่วมค้าทังในด้านการบริหารความมังคัง บัตรเครดิต ประกันวินาศภัย การบริหารสินทรัพย์ การค้า
หลักทรัพย์ สินเชือเช่าซือรถยนต์และเครืองจักร แฟคเตอริง ไมโครไฟแนนซ์และสินเชือเพือการผ่อนชําระ โดย ณ วันที
31 มีนาคม 2562 BAY มีสนิ ทรัพย์รวม 2,241,329.93 ล้านบาท และในงวด 3 เดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 BAY มี
รายได้รวม 36,814.86 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 12,736.75 ล้านบาท
2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
BBL ประกอบธุ รกิจ ธนาคารพาณิ ช ย์ ท ีให้บริก ารทางการเงิน ครบวงจรแก่ ธุ ร กิจ ทังขนาดใหญ่ SMEs
ตลอดจนฐานลูกค้าบุคคล โดยมีสาขาในทุกพืนทีทัวประเทศ และมีเครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสําคัญ
ของโลก โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2562 BBL มีสนิ ทรัพย์รวม 3,148,836.30 ล้านบาท และในงวด 3 เดือนสินสุดวันที 31
มีนาคม 2562 BBL มีรายได้รวม 38,862.31 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 9,028.30 ล้านบาท
3. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (CIMBT)
CIMBT ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีสาขาอยู่ทวภู
ั มภิ าคในประเทศไทย และเป็ นส่วนหนึง
ของกลุ่มซีไอเอ็มบี สถาบันการเงินทีมีชอเสี
ื ยงของประเทศมาเลเซีย โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2562 CIMBT มีสนิ ทรัพย์
รวม 369,886.91 ล้านบาท และในงวด 3 เดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 CIMBT มีรายได้รวม 4,914.86 ล้านบาท
และมีกําไรสุทธิ 325.01 ล้านบาท
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4. ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
KBANK ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจทีเกียวเนืองตามทีได้รบั อนุ ญาตไว้ใน
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศทีเกียวข้อง
ทังนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเครือข่ายสาขาจํานวน 958 สาขา และเครืองอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับทําธุรกรรม
ด้วยตนเอง 11,985 เครือง ครอบคลุมทุกพืนทีและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี KBANK มีเครือข่าย
การให้บริการในต่างประเทศรวม 17 แห่ง ใน 9 ประเทศ มีศูนย์กลางการดําเนินงานและให้บริการทีสํานักงานใหญ่ โดย ณ
วันที 31 มีนาคม 2562 KBANK มีสนิ ทรัพย์รวม 3,150,640.95 ล้านบาท และในงวด 3 เดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562
KBANK มีรายได้รวม 45,117.05 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 10,044.42 ล้านบาท
5. ธนาคารเกียรติ นาคิ น จํากัด (มหาชน) (KKP)
KKP ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน โดยธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ดําเนินการภายใต้
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุ นดําเนินการภายใต้บริษัท ทุ นภัท ร จํากัด (มหาชน) บริษัท
หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ภัทร จํากัด โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2562 KKP
มีสนิ ทรัพย์รวม 308,995.69 ล้านบาท และในงวด 3 เดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 KKP มีรายได้รวม 5,944.64 ล้าน
บาท และมีกําไรสุทธิ 1,228.16 ล้านบาท
6. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB)
KTB ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยมีสาขาอยู่ทวภู
ั มภิ าคในประเทศไทย และในบางภูมภิ าคหลัก
ของโลก โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2562 KTB มีสนิ ทรัพย์รวม 2,884,114.01 ล้านบาท และในงวด 3 เดือนสินสุดวันที 31
มีนาคม 2562 KKP มีรายได้รวม 42,102.40 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 7,301.08 ล้านบาท
7. บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊ (มหาชน) (LHFG)
LHFG เป็ นบริษัทโฮลดิงทีไม่ได้ประกอบธุรกิจของตนเอง(Non-operating Holding Company) โดยเป็ น
บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ประกอบธุรกิจการเข้าถือหุ้นในบริษทั อืน โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2562 LHFG มี
สินทรัพย์รวม 250,821.18 ล้านบาท และในงวด 3 เดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 LHFG มีรายได้รวม 2,829.18 ล้าน
บาท และมีกําไรสุทธิ 806.71 ล้านบาท
8. ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) (SCB)
SCB ดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ทให้
ี บริการทางการเงินครบวงจรสําหรับลูกค้าทุกประเภท เช่น รับฝาก
เงิน โอนเงิน ให้กู้ยืมประเภทต่ างๆ บริก ารด้านปริวรรตเงิน ตรา บริการด้านการค้าต่างประเทศ Cash Management
รวมถึงบริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริการจัดการกองทุนสํารองเลียงชีพและกองทุนส่วนบุคคล บริการด้านบัตรเครดิต
และการรับฝากทรัพย์สิน โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2562 SCB มีสนิ ทรัพย์รวม 3,199,884.26 ล้านบาท และในงวด 3
เดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 SCB มีรายได้รวม 42,967.00 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 9,156.50 ล้านบาท
9. บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (TCAP)
TCAP เป็ นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึงบริษัทในกลุ่มธนชาตแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจ
ออกเป็ น กลุ่ม ) ธุรกิจทางการเงิน ซึงประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจประกัน ธุรกิจให้เช่าซือ และธุรกิจลีสซิง ) ธุรกิจสนับสนุ น ซึงประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจ
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การพัฒนาฝึ กอบรม โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2562 TCAP มีสนิ ทรัพย์รวม 1,061,700.59 ล้านบาท และในงวด 3 เดือน
สินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 TCAP มีรายได้รวม 15,731.68 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 2,015.67 ล้านบาท
10. บริษทั ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จํากัด (มหาชน) (TISCO)
TISCO ประกอบธุรกิจการถือหุน้ ในบริษทั อืน (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมี
ธนาคารทิส โก้ เป็ น หลัก ซึงได้ร ับ อนุ ม ัติใ ห้เป็ น ธนาคารพาณิ ชย์เ ต็ม รูป แบบ ปั จ จุ บ ันให้บริก ารทางด้านการเงิน อัน
ประกอบด้วย บริการสินเชือลูกค้ารายย่อยและสินเชือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชือพาณิชย์ธนกิจ บริการ
เงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการคัส
โตเดียน ประกอบธุร กิจด้านรับประกันวินาศภัย ทุกประเภท โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2562 TISCO มีสินทรัพย์รวม
297,899.70 ล้านบาท และในงวด 3 เดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 TISCO มีรายได้รวม 5,996.15 ล้านบาท และมี
กําไรสุทธิ 1,729.60 ล้านบาท
11. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (TMB)
TMB ดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแก่ลูกค้า 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้า
เอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย โดยมีกลุ่ม ไอเอ็นจี สถาบันการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ร่วมกับกระทรวงการคลัง โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2562 TMB มีสนิ ทรัพย์รวม 892,224.01 ล้านบาท และ
ในงวด 3 เดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 TMB มีรายได้รวม 11,667.38 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 1,578.84 ล้านบาท
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อัตราส่วนราคาต่อกําไร
บริ ษทั

หน่ วย

ย้อนหลังจากวันที 6 สิงหาคม 2562
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
9.21x
10.19x
10.74x
10.58x
10.89x
10.97x
569.05x 1,798.52x 1,208.96x
11.79x
11.95x
12.08x
10.12x
9.98x
9.92x
9.32x
9.41x
9.74x
9.98x
10.13x
10.00x
11.95x
11.53x
11.32x
7.99x
7.98x
7.93x
10.58x
10.35x
10.05x
7.73x
7.88x
8.07x
9.93x
10.03x
10.08x

ณ วันที
6 สิ งหาคม 2562
8.92x
9.56x
151.66x
11.00x
10.48x
9.16x
9.57x
11.99x
8.35x
11.41x
7.32x
9.78x

1 เดือน
12 เดือน
BAY
เท่า
9.10x
11.15x
BBL
เท่า
10.16x
11.11x
CIMBT
เท่า
152.41x
919.85x
KBANK
เท่า
11.39x
12.55x
KKP
เท่า
10.57x
10.05x
KTB
เท่า
9.38x
10.22x
LHFG
เท่า
9.96x
10.32x
SCB
เท่า
12.41x
11.42x
TCAP
เท่า
8.25x
7.98x
TISCO
เท่า
11.26x
10.00x
TMB
เท่า
7.65x
8.96x
ค่าเฉลีย(1)
เท่า
10.01x
10.37x
ทีมา : SETSMART
หมายเหตุ : 1. การคํานวณค่าเฉลียจะไม่รวมอัตราส่วนราคาต่อกําไรของ CIMBT เนืองจากอัตราส่วนราคาต่อกําไรของ CIMBT เป็ นข้อมูลทีผิดปกติไป
จากค่าเฉลีย

อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
บริ ษทั
BAY
BBL
CIMBT
KBANK
KKP
KTB
LHFG
SCB
TCAP
TISCO
TMB
ค่าเฉลีย(1)
ทีมา : SETSMART

หน่ วย
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

ณ วันที
6 สิ งหาคม 2562
1.09x
0.79x
0.66x
1.06x
1.39x
0.84x
0.72x
1.16x
0.98x
2.02x
0.79x
1.05x

1 เดือน
1.12x
0.84x
0.66x
1.10x
1.40x
0.86x
0.75x
1.20x
0.97x
1.99x
0.83x
1.07x

ส่วนที 5 - หน้า 7

ย้อนหลังจากวันที 6 สิงหาคม 2562
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
1.10x
1.13x
1.16x
0.88x
0.92x
0.94x
0.68x
0.71x
0.75x
1.14x
1.18x
1.20x
1.35x
1.38x
1.39x
0.86x
0.87x
0.89x
0.76x
0.78x
0.77x
1.16x
1.17x
1.19x
0.94x
0.94x
0.94x
1.88x
1.89x
1.86x
0.85x
0.90x
0.94x
1.05x
1.08x
1.09x

12 เดือน
1.19x
0.96x
0.77x
1.25x
1.42x
0.91x
0.79x
1.23x
0.95x
1.87x
0.98x
1.12x
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5.1.3.1 วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกําไร
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/E จะนํากําไรสุทธิของ TBANK ในงวด 12 เดือน
งวดใดงวดหนึง คูณกับ P/E ของบริษัท ทีนํ า มาเปรีย บเทีย บ ซึงการประเมินในครังนี ทีปรึก ษาฯ เลือกใช้กํ าไรสุท ธิ
ย้อนหลัง 12 เดือน สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปี สนสุ
ิ ดวันที 31
ธันวาคม 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4499 บริษัท สํานักงาน อี
วาย จํา กัด หัก ด้วยรายได้เงินปั น ผลของบริษัท ย่ อยซึงจะถู ก ขายออกจากการปรับโครงสร้าง โดยมีรายละเอียดการ
ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBANK ดังนี
หน่ วย
กําไรสุทธิ ย้อนหลัง
12 เดือน สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2561 ปรับปรุง
ด้วยรายได้เงินปันผลของ
บริษทั ย่อย
P/E
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
หาร จํานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าหุ้นสามัญ

ณ วันที 6
สิ งหาคม 2562

1 เดือน

ล้านบาท

เท่า
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

ย้อนหลังจากวันที 6 สิ งหาคม 2562
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน

12 เดือน

13,908.18

9.78x
135,966.34
22.42

10.01x
9.93x
10.03x
10.08x
10.37x
139,250.06 138,054.58 139,478.80 140,232.92 144,289.01
6,064,862,170
22.96
22.76
23.00
23.12
23.79

จากการประเมินด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/E จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBANK ณ วันที 31 ธันวาคม
2561 ระหว่าง 135,966.34 ล้านบาท ถึง 144,289.01 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 22.42 บาท ถึง 23.79
บาท
อย่ า งไรก็ ต าม การประเมิน ยุ ติธ รรมของหุ้น สามัญ ของ TBANK ด้ว ยวิธ ีเ ปรีย บเทีย บ P/E บริษัท ทีนํ า มา
เปรียบเทียบนัน ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีมาของรายได้ ขนาดของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน และนโยบาย
การบันทึกบัญชี เป็ นต้น
นอกจากนี วิธเี ปรียบเทียบ P/E เป็ นเพียงการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในอดีต โดยนํา P/E ไปคูณกับกําไร
สุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือน โดยไม่ได้คํานึงถึงผลการดําเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของ TBANK ในอนาคต จึงอาจไม่
สะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไรของ TBANK ในอนาคต ดังนันทีปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธเี ปรียบเทียบ P/E เหมาะสม
สําหรับการใช้เปรียบเทียบเท่านัน
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5.1.3.2 วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
การประเมิน มู ล ค่ ายุ ติธ รรมของหุ้นสามัญด้ว ยวิธีเ ปรีย บเทีย บ P/BV จะนํ ามู ลค่ า ทางบัญ ชีข อง TBANK ณ
ช่วงเวลาใดเวลาหนึง คูณกับ P/BV ของบริษทั ทีนํามาเปรียบเทียบ ซึงการประเมินในครังนี ทีปรึกษาฯ เลือกใช้มลู ค่าทาง
บัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสําหรับงวดปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงผ่านการ
ตรวจสอบโดยนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4499 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ปรับปรุงด้วย
กําไรจากการขายเงินลงทุนทีคาดว่าจะได้รบั จากการปรับโครงสร้าง โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้
สามัญของ TBANK ดังนี
หน่ วย
มูลค่าทางบัญชี ณ วันที 31
ธันวาคม 2561 ปรับปรุงด้วย
กําไรจากการขายเงินลงทุน
ทีคาดว่าจะได้รบั จากการ
ปรับโครงสร้าง
P/BV
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
หาร จํานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าหุ้นสามัญ

ณ วันที 6
สิ งหาคม 2562

1 เดือน

ล้านบาท

เท่า
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

ย้อนหลังจากวันที 6 สิ งหาคม 2562
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน

12 เดือน

147,029.75

1.05x
153,712.92
25.34

1.07x
1.05x
1.08x
1.09x
1.12x
156,773.81 155,004.28 158,649.48 160,983.17 164,369.84
6,064,862,170
25.85
25.56
26.16
26.54
27.10

จากการประเมินด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/BV จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBANK ณ วันที 31 ธันวาคม
2561 ระหว่าง 153,712.92 ล้านบาท ถึง 164,369.84 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 25.34 บาท ถึง 27.10
บาท
ทังนี ทีปรึกษาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าวิธเี ปรียบเทียบ P/BV เป็ นวิธกี ารประเมินมูลค่าทีมีความเหมาะสมและนิยม
ใช้ในการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของบริษทั ทีประกอบธุรกิจเกียวกับธนาคาร เนืองจากสินทรัพย์และหนีสินของธนาคาร
ส่วนใหญ่มกั อยู่ในรูปของเงินสดแล้ว อย่างไรก็ด ี ทีปรึกษาฯ เห็นว่าการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBANK
ควรพิจารณาวิธเี ปรียบเทียบ P/BV ควบคู่ไปกับวิธกี ารประเมินมูลค่าทีคํานึงถึงผลการดําเนินงานและความสามารถใน
การทํากําไรในอนาคต ซึงจะถูกกล่าวถึงในส่วนถัดไป
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5.1.4

วิ ธีส่วนลดเงิ นปันผล (Discounted Dividend Approach)
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมหุน้ สามัญของ TBANK ด้วยวิธสี ่วนลดเงินปั นผล เป็ นการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นโดยคํานึงถึงความสามารถในการสร้างกําไรและเงินปั นผลในอนาคตของ TBANK และทําการคิดลดเงิน
ปั นผล (Dividends) ที TBANK ทีคาดว่าจะสามารถจ่ายได้จากการจัดทําประมาณการทางการเงินด้ว ยต้นทุ นผู้ถือหุ้น
(Cost of Equity : Ke) ของ TBANK เพือหามูลค่าปั จจุบนั สุทธิของมูลค่าส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ TBANK ซึงทีปรึกษาฯ ได้
เลือกใช้ประมาณการทางการเงินของ TBANK สําหรับปี 2562 – 2566 หรือในอนาคต 5 ปี ขา้ งหน้า โดยตังอยู่บนพืนฐาน
ว่า ธุรกิจ ของ TBANK จะยัง คงดําเนิน ต่ อไปอย่ างต่ อ เนื อง (Going Concern Basis) และไม่ มีก ารเปลียนแปลงอย่ า งมี
นัยสําคัญเกิดขึน รวมทังเป็ นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปั จจุบนั
สําหรับการประมาณการในครังนี ทีปรึกษาฯ ได้อา้ งอิงสมมติฐานจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ TBANK ในปี
2559 - 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4499 บริษัท สํานักงาน อี
วาย จํากัด รวมถึงประมาณการจากฝ่ ายบริหารและแผนธุรกิจของ TBANK มาใช้อา้ งอิงในการประมาณการสมมติฐานเป็ น
หลัก นอกจากนียังมีการอ้างอิงสมมติฐานจากแหล่งข้อมูลทางการเงินอืนของ TBANK ด้วย เช่น ข้อมูลงบทดลองในปี
2559 - 2561 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ฝ่ายบัญชี ทะเบียนทรัพย์สนิ เป็ นต้น โดยทีปรึกษาฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลข้างต้น
ร่วมกับข้อมูลภาวะของอุตสาหกรรม แผนการลงทุน แผนการดําเนินงาน รวมถึงข้อมูลทีเปิ ดเผยตามสาธารณะต่างๆ ที
เกียวข้อง เพือนํ ามาใช้กําหนดสมมติฐานในการจัดทําประมาณการทางการเงินและคํานวณหาเงินปั นผลของ TBANK ใน
อนาคตเพือนํามาใช้ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ TBANK ด้วยวิธสี ่วนลดเงินปั นผล
ทังนี ทีปรึกษาฯ ได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ความน่ าเชือถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ที
ได้รบั จาก TBANK และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) อย่างไร
ก็ตาม ประมาณการทางการเงินทังหมดนีจัดทําขึนภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มกี ารเปลียนแปลงใดๆ ทีมีนัยสําคัญต่อการ
ดําเนินธุรกิจของ TBANK นอกจากนีในกรณีทมีี เหตุการณ์ใดๆ ทีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ
ของ TBANK อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ายุติธรรมของ TBANK เปลียนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกัน โดยการประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมของ TBANK มีรายละเอียดดังนี
โดยสามารถสรุปสมมติฐานทีสําคัญทีใช้ในการประเมินมูลค่าได้ ดังนี
5.1.4.1 สมมติ ฐานสําคัญในการประมาณการรายได้ดอกเบีย
1. พอร์ทโฟลิ โอสิ นทรัพย์ (Earning assets)
พอร์ทโฟลิโอสินทรัพย์ของ TBANK ประกอบไปด้วย 3 ประเภทหลัก โดยมีรายละเอียดสําหรับสินทรัพย์แต่
ละประเภท ดังนี
– เงินให้กู้ยมื ระหว่างธนาคาร ได้แก่ เงินให้กู้ยมื ที TBANK ปล่อยกู้ให้กบั ธนาคารพาณิชย์อืนๆ เพือการ
ปรับสภาพคล่ องของธนาคารพาณิ ช ย์ ต่ างๆ และเพือเป็ น การดํ า รงเงิน สดสํ ารองตามกฎหมายที
เกียวข้อง ซึงโดยทัวไปแล้วจะมีทงเงิ
ั นให้กู้ยมื ประเภทข้ามคืน และชําระคืนแบบทวงถามหรือกําหนด
ระยะเวลา โดยซึงทีปรึกษาฯ กําหนดให้พอร์ทโฟลิโอเงินให้กยู้ มื ระหว่างธนาคารเติบโตร้อยละ 6.00 ต่อ
ปี ต ลอดการประมาณการตามการประมาณการของฝ่ ายจัด การของ TBANK ซึงตํากว่าค่าเฉลียการ
เติบโตย้อนหลัง 3 ปี ทร้ี อยละ 28.72
– เงินลงทุน ได้แก่ เงินสดที TBANK นํ าไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการให้เงิน
ลงทุนมีการเติบโตในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า (ปี 2562 – 2565) ปี ละร้อยละ 6.50 ตามการประมาณการของ
ฝ่ ายจัดการ โดยภายหลังปี 2565 ทีปรึกษาฯ กําหนดให้ไม่มกี ารเติบโตเพือให้การประมาณการเป็ นไป
ด้วยความระมัดระวัง
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– สินเชือธนาคาร ได้แก่ สินเชือที TBANK ปล่อยกู้ให้กับลูกค้ารายย่อย เช่น สินเชือบ้าน สินเชือส่ว น
บุคคล สินเชือบัตรเครดิต รวมถึงสินเชือภาคเอกชน และสินเชือประเภทรถยนต์ต่างๆ ซึงทีปรึกษาฯ
กํ า หนดให้พ อร์ ท โฟลิโ อสิน เชือธนาคารเติบ โตร้อ ยละ 6.00 ต่ อ ปี ต ลอดการประมาณการตามการ
ประมาณการของฝ่ ายจัดการของ TBANK ซึงใกล้เคียงกับอัตราการเติบโตในปี 2561 ทีร้อยละ 6.19
นอกจากนียังมีสมมติฐานการประมาณการดอกเบียรอการรับรูซ้ งเป็
ึ นส่วนกลับ (Contra Account) ของ
รายการสินเชือธนาคารคิดเป็ นร้อยละ 7.19 ของสินเชือธนาคารก่อนหักดอกเบียรอการรับรู้ (Gross
loans) ซึงเท่ากับค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 - 2561
เงิ นให้ก้ยู ืมระหว่างธนาคาร
-- อัตราการเติบโต
เงิ นลงทุน
-- อัตราการเติบโต
สิ นเชือธนาคารหลังหักดอกเบียรอ
การรรับรู้
-- อัตราการเติบโต
พอร์ทโฟลิโอสิ นทรัพย์รวม

ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท

2562F
92,726.54
6.00%
162,338.18
6.50%
749,560.41

2563F
98,290.13
6.00%
172,890.16
6.50%
794,534.04

2564F
104,187.54
6.00%
184,128.02
6.50%
842,206.08

2565F
110,438.79
6.00%
184,128.02
0.00%
892,738.45

2566F
117,065.12
6.00%
184,128.02
0.00%
946,302.75

6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
1,004,625.13 1,065,714.33 1,130,521.64 1,187,305.26 1,247,495.89

2. อัตรารายได้ดอกเบียเฉลีย
ทีปรึก ษาฯ ประมาณการอัต รารายได้ด อกเบียเฉลียของสิน ทรัพ ย์แ ต่ล ะประเภท โดยอ้ า งอิงจากการ
ประมาณการของฝ่ ายจัดการ และข้อมูลในอดีต โดยทีปรึกษาฯ พิจารณาข้อมูลเฉลียย้อนหลังของอัตราดอกเบียแต่ละ
ประเภทประกอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี
– เงินให้กู้ยมื ระหว่างธนาคาร โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการตามค่าเฉลียย้อนหลังในปี 2559 – 2561 ซึง
เท่ากับร้อยละ 2.26 โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 1.98 ถึงร้อยละ 2.68 โดยการประมาณการดังกล่าว ตํา
กว่าอัตราดอกเบียทีฝ่ ายจัดการคาดการณ์ประมาณ 14 bps
– เงินลงทุน โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการตามค่าเฉลียย้อนหลังในปี 2559 – 2561 ซึงเท่ากับร้อยละ 1.88
โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 1.69 ถึงร้อยละ 2.07 โดยการประมาณการดังกล่าว ตํากว่าอัตราดอกเบียที
ฝ่ ายจัดการคาดการณ์ประมาณ 42 bps
– สินเชือธนาคาร โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการให้เท่ากับร้อยละ 5.63 ซึงเท่ากับอัตราดังกล่าวในปี 2561
โดยตํากว่าอัตราดอกเบียทีฝ่ ายจัดการคาดการณ์ประมาณ 15 bps ทังนี ค่าเฉลียอัตราดอกเบียสินเชือ
ธนาคารในปี 2559 – 2561 เท่ากับร้อยละ 5.61 โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 5.60 ถึงร้อยละ 5.63
เงิ นให้ก้ยู ืมระหว่างธนาคาร
เงิ นลงทุน
สิ นเชือธนาคาร

%
%
%

2562F
2.26%
1.88%
5.63%

2563F
2.26%
1.88%
5.63%

ส่วนที 5 - หน้า 11

2564F
2.26%
1.88%
5.63%

2565F
2.26%
1.88%
5.63%

2566F
2.26%
1.88%
5.63%
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3. รายได้ดอกเบีย
ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ดอกเบียจากอัตรารายได้ดอกเบียเฉลียสําหรับสินทรัพย์แต่ละประเภทคูณ
กับสินทรัพย์เฉลียแต่ละประเภทในแต่ละปี โดยมีรายละเอียดการประมาณการ ดังนี
รายได้ ด อกเบี ยจากเงิ น ให้ กู้ ยื ม
ระหว่างธนาคาร
รายได้จากเงินลงทุน
รายได้ดอกเบียสินเชือธนาคาร
รายได้ดอกเบียรวม

ล้านบาท

2562F
2,032.99

2563F
2,154.97

2564F
2,284.26

2565F
2,421.32

2566F
2,566.60

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2,958.90
40,816.57
45,808.45

3,151.22
43,490.42
48,796.61

3,356.05
46,099.84
51,740.16

3,461.69
48,865.83
54,748.84

3,461.69
51,797.78
57,826.07

5.1.4.2 สมมติ ฐานสําคัญในการประมาณดอกเบียจ่าย
1. หนี สิ นทีมีภาระทางการเงิ น (Paying liabilities)
TBANK มีแหล่งเงินทุนหลักทีใช้ประกอบธุรกิจเป็ นหนีสินทีมีภาระทางการเงิน ประกอบไปด้วย 3 ประเภท
หลัก โดยมีรายละเอียดสําหรับหนีสินทีมีภาระทางการเงินแต่ละประเภท ดังนี
– เงินฝาก ได้แก่ เงินฝากประเภทต่างๆ เช่น เงินฝากประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน ประจํา ฯลฯ โดย
ทีปรึกษาฯ ประมาณการการเติบโตเงินฝากทีอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี ตามการประมาณการของฝ่ าย
จัดการ
– เงินกูร้ ะหว่างธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ เงินสดที TBANK กูย้ มื จากกับธนาคารพาณิชย์อนๆ
ื เพือการปรับ
สภาพคล่องของ TBANK เอง โดยกําหนดให้เงินกู้ระหว่างธนาคารพาณิชย์มกี ารเติบโตทีอัตราร้อยละ
6.00 ต่อปี ตามการประมาณการของฝ่ ายจัดการ
– หนีสินทีมีภาระดอกเบียอืน โดยฝ่ ายจัดการคาดว่าจะมีการใช้แหล่งเงินทุนผ่านช่องทางนีลดลงเพือเป็ น
การบริหารจัดการแหล่งเงินทุนทีมีประสิท ธิภาพขึน โดยมีการประมาณการใช้หนีสินประเภทนีคงที
ตลอดอายุประมาณการ
เงิ นฝาก
-- อัตราการเติบโต
เงิ นกู้ระหว่างธนาคารพาณิ ชย์
-- อัตราการเติบโต
หนี สิ นทีมีภาระดอกเบียอืน
-- อัตราการเติบโต
หนี สิ นทีมีภาระทางการเงิ น

ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท

2562F
799,181.68
6.00%
57,907.70
6.00%
7,005.16
(64.98%)
864,094.53

2563F
847,132.58
6.00%
61,382.16
6.00%
7,005.16
0.00%
915,519.89

2564F
2565F
2566F
897,960.53
951,838.16 1,008,948.45
6.00%
6.00%
6.00%
65,065.09
68,968.99
73,107.13
6.00%
6.00%
6.00%
7,005.16
7,005.16
7,005.16
0.00%
0.00%
0.00%
970,030.78 1,027,812.32 1,089,060.75

2. อัตราดอกเบียจ่ายเฉลีย
ทีปรึกษาฯ ประมาณการอัตราดอกเบียจ่ายเฉลียของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยอ้างอิงจากการประมาณ
การของฝ่ ายจัดการ โดยทีปรึก ษาฯ พิจ ารณาข้อมูล เฉลียย้อนหลังของอัต ราดอกเบียแต่ ล ะประเภทประกอบ โดยมี
รายละเอียด ดังนี
– อัตราดอกเบียเงินฝาก โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการเท่ากับร้อยละ 1.50 ซึงสูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลังใน
ปี 2559 – 2561 ซึงเท่ ากับร้อยละ 1.30 โดยมีค่ า ระหว่ า งร้อ ยละ 1.23 ถึง ร้อ ยละ 1.41 เพือให้ก าร
ประมาณการต้นทุนทางการเงินเป็ นไปอย่างระมัดระวัง
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– เงินนําส่งสถาบันประกันเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการเท่ากับร้อย
ละ 0.46 ของเงินฝากและหนีสินทีมีภาระดอกเบียทางการเงินอืนเฉลีย เท่ากับร้อยละ 0.46 ตามค่าเฉลีย
ย้อนหลังในปี 2559 – 2561 ซึงเท่ากับร้อยละ 0.46
– เงินกู้ยมื ธนาคารพาณิชย์ โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการให้เท่ากับร้อยละ 1.25 ซึงเท่ากับอัตราดังกล่าว
ในปี 2561 โดยสูงกว่าค่าเฉลียอัตราดอกเบียจ่ายเงินกู้ยมื ธนาคารพาณิชย์ในปี 2559 – 2561 เท่ากับ
ร้อยละ 1.02 โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 0.85 ถึงร้อยละ 1.25
– หนีสินทีมีภาระดอกเบียทางการเงินอืน โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการอัตราดอกเบียให้เท่ากับร้อยละ
4.70 ตามการประมาณการของฝ่ ายจัดการทีคาดว่าจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ถูกลงจากอดีตในปี
2559 – 2561 ทีมีอตั ราเฉลียระหว่างร้อยละ 4.16 ถึงร้อยละ 5.53
เงิ นฝาก
เงิ น นํ า ส่ งสถาบัน ประกัน เงิ น ฝาก
และธนาคารแห่งประเทศไทย
เงิ นกู้ระหว่างธนาคารพาณิ ชย์
ห นี สิ น ที มี ภ าร ะ ด อ ก เ บี ยท า ง
การเงิ นอืน

%
%

2562F
1.50%
0.46%

2563F
1.50%
0.46%

2564F
1.50%
0.46%

2565F
1.50%
0.46%

2566F
1.50%
0.46%

%
%

1.25%
4.70%

1.25%
4.70%

1.25%
4.70%

1.25%
4.70%

1.25%
4.70%

3. ดอกเบียจ่าย
ทีปรึกษาฯ ประมาณการดอกเบียจ่ายจากอัตราดอกเบียจ่ายเฉลียสําหรับหนีสินแต่ละประเภทคูณกับหนีสิน
เฉลียแต่ละประเภทในแต่ละปี โดยมีรายละเอียดการประมาณการ ดังนี
เงินฝาก
เงินนํ าส่งสถาบันประกันเงินฝากและ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินกูร้ ะหว่างธนาคารพาณิชย์
หนีสิน ทีมีภาระดอกเบียทางการเงิน
อืน
ดอกเบียจ่ายรวม

ล้านบาท
ล้านบาท

2562F
11,648.45
3,647.35

2563F
12,347.36
3,832.44

2564F
13,088.20
4,060.45

2565F
13,873.49
4,302.14

2566F
14,705.90
4,558.32

ล้านบาท
ล้านบาท

704.32
634.74

746.58
329.24

791.37
329.24

838.86
329.24

889.19
329.24

ล้านบาท

16,634.86

17,255.62

18,269.26

19,343.72

20,482.65

ทังนี จากการประมาณการพบว่า TBANK มีอตั ราดอกเบียสุทธิ (Net interest margin) อยู่ระหว่างร้อยละ 2.90
ถึงร้อยละ 2.99 ซึงใกล้เคียงกับค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ทมีี ค่าระหว่างร้อยละ 2.98 ถึงร้อยละ 3.08
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5.1.4.3 สมมติ ฐานสําคัญในการประมาณการรายได้จากการดําเนิ นงานอืน
1. รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การอืน
ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอืน ดังนี
– รายได้ค่าธรรมเนียมค่าประกันสําหรับสินเชือต่างๆ โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการเท่ากับร้อยละ 0.36
ของพอร์ทโฟลิโอสินทรัพย์รวมเฉลีย ตามค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 0.33 ถึงร้อยละ 0.39
– รายได้ค่าบริการอืน โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการเท่ากับร้อยละ 0.42 ของพอร์ทโฟลิโอสินทรัพย์รวม
เฉลีย ตามค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 0.40 ถึงร้อยละ 0.46
ทีปรึกษาฯ ประมาณการต้นทุนทีเกียวข้องกับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอืนเพือแสดงรายการรายได้
ค่ า ธรรมเนี ย มและบริก ารอืนแบบสุ ท ธิจ ากต้ น ทุ น การดํ า เนิ น งานทีเกียวข้อ ง ซึงคิด เป็ น ร้อ ยละ 42.24 ของรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการอืนตลอดการประมาณการ ตามค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อย
ละ 41.14 ถึงร้อยละ 42.95 โดยมีรายละเอียดรายได้ค่าธรรมเนี ย มและบริการอืนซึงสุ ทธิจากต้นทุน การดําเนิ นงานที
เกียวข้องแล้ว ดังนี
รายได้ ค่ า ธรร มเนี ย มค่ า ประกั น
สําหรับสินเชือต่างๆ
รายได้ค่าบริการอืน
รายได้ ค่า ธรรมเนี ย มและบริ ก าร
อืน
รายได้ ค่า ธรรมเนี ย มและบริ ก าร
อืนสุทธิ จากต้นทุนดําเนิ นงาน

ล้านบาท

2562F
3,503.11

2563F
3,730.52

2564F
3,957.37

2565F
4,176.46

2566F
4,387.24

ล้านบาท
ล้านบาท

4,123.28
7,626.39

4,390.94
8,121.46

4,657.96
8,615.33

4,915.84
9,092.30

5,163.92
9,551.16

ล้านบาท

4,405.33

4,691.30

4,976.58

5,252.10

5,517.16

2. รายได้จากการดําเนิ นงานอืน
ทีปรึกษาฯ ประมาณรายได้จากการดําเนินงานอืน ดังนี
– กําไรจากอัตราแลกเปลียน โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการเท่ากับร้อยละ 1.40 ของรายได้ดอกเบียสุทธิ
(Net interest income) ตามค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 0.95
ถึงร้อยละ 1.64
– กําไรขาดทุนจากการลงทุน โดยทีปรึกษาฯ มิได้มกี ารประมาณการดังกล่าวเพือให้การประมาณการ
รายได้มคี วามระมัดระวัง ทังนีในอดีต TBANK มีกํา ไรขาดทุน จากการลงทุนคิดเป็ นค่าเฉลียร้อยละ
1.89 ของรายได้ดอกเบียสุทธิ (Net interest income) โดยมีค่าอยู่ระหว่าง (0.45) ถึงร้อยละ 3.81
– รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการเท่ากับร้อยละ 5.08 ของรายได้ดอกเบีย
สุทธิ (Net interest income) ตามค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ
4.70 ถึงร้อยละ 5.40
กําไรจากอัตราแลกเปลียน
กําไรขาดทุนจากการลงทุน
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ
รายได้จากการดําเนิ นงานอืน

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2562F
407.13
1,482.58
1,889.71

2563F
440.16
1,602.89
2,043.05
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2564F
467.10
1,700.97
2,168.06

2565F
494.09
1,799.26
2,293.35

2566F
521.14
1,897.76
2,418.90
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5.1.4.4 สมมติ ฐานสําคัญในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ทีปรึกษาฯ มีสมมติฐานในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ดังนี
– ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในปี 2562 ให้มกี ารเติบโตเท่ากับ
ร้อยละ 6.70 จากปี 2561 ตามแผนการจ้างงานและเพิมค่าใช้จ่ายบุคลากรของ TBANK โดยภายหลังจากปี
2562 ทีปรึกษาฯ กําหนดให้อตั ราการเพิมขึนของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเท่ากับร้อยละ 3.16 ต่อปี ซึงอ้างอิง
จากข้อมูลอัตราเงินเฟ้ อจากธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลียย้อนหลัง 30 ปี
– ค่ า เช่ า สิน ทรัพ ย์ แ ละค่า อุ ป กรณ์ ต่ างๆ โดยแบ่ ง เป็ น ค่ า เช่ า และค่ า สาธารณู ป โภคต่ างๆ ซึงทีปรึก ษาฯ
กําหนดให้มกี ารเติบโตร้อยละ 3.23 ต่อปี ตามอัตราค่าเช่าทีเพิมขึนเฉลียร้อยละ 10.00 ทุกๆ 3 ปี นอกจากนี
TBANK ยังมีค่าเสือมราคาทีเกียวข้องกับการดําเนินงาน โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าเสือมราคาดังกล่าว
อ้างอิงจากแผนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรทีเกียวข้องประมาณปี ละ 1,500.00 ล้านบาท ตามการประมาณ
การของฝ่ ายจัดการ และคํานวณค่าเสือมราคาตามนโยบายบัญชีทเกี
ี ยวข้องของ TBANK
– ภาษีแ ละอากร โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการรายการดัง กล่ า วเท่ ากับ ร้อ ยละ 2.10 ของรายได้จ ากการ
ดําเนินงานทังหมดสุทธิจากดอกเบียจ่าย ตามค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 2.02 ถึงร้อยละ 2.24
– ค่าตอบแทนกรรมการ โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการอัตราการเติบโตของรายการดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 5.00
ต่อปี ตามอัตราการขึนค่าตอบแทนของ TBANK และอุตสาหกรรมทัวไป
– ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืน โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการรายการดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 13.00 ของรายได้
จากการดําเนินงานทังหมดสุทธิจากดอกเบียจ่าย ใกล้เคียงกับค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ซึงมี
ค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 12.70 ถึงร้อยละ 15.54
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าเช่าสินทรัพย์และค่าอุปกรณ์ต่างๆ
ภาษีและอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานรวม

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2562F
9,994.90
2,515.98
750.99
44.24
4,610.92
17,917.04

2563F
10,310.74
2,719.71
810.41
46.46
4,975.79
18,863.11

2564F
10,636.56
2,925.17
859.96
48.78
5,280.02
19,750.49

2565F
10,972.67
3,132.41
909.40
51.22
5,583.57
20,649.28

2566F
11,319.41
3,341.51
958.71
53.78
5,886.33
21,559.74

5.1.4.5 สมมติ ฐานสําคัญในการประมาณการหนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ
ทีปรึกษาฯ มีสมมติฐานในการประมาณการหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ โดยกําหนดให้เท่ากับร้อยละ 0.75 ของ
สินเชือก่อนหักดอกเบียรอการรับรู้ ซึงอ้างอิงจากค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 0.60
ถึงร้อยละ 0.84
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ

ล้านบาท

2562F
5,899.01

2563F
6,252.95
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5.1.4.6

สมมติ ฐานสําคัญในการประมาณการอืน
1. ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ทีปรึกษาฯ ทําการประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ โดยใช้อตั ราร้อยละ 20.00 ตลอดการประมาณการ
ตามอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในปั จจุบนั

2. การดํารงอัตราส่วนความเพียงพอของเงิ นกองทุน
ทีปรึกษาฯ กําหนดให้กิจการรักษาอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน โดยประมาณการสินทรัพย์
เสียง (Risk-weighted assets) อ้างอิงตามสัดส่วนสินทรัพย์เสียงต่อพอร์ทโฟลิโอสินทรัพย์รวมเฉลียในปั จจุบนั ซึงเท่ากับ
ร้อยละ 73.26 จากนันจึงกําหนดการประมาณการอัตราส่วนการดํารงเงินกองทุนขันที 1 (Tier 1 Capital) เท่ากับร้อยละ
14.50 ของสินทรัพย์เสียง ซึงมีค่ามากกว่าตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยอ้างอิงจากค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ใน
ปี 2559 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 13.27 ถึงร้อยละ 15.42 และกําหนดให้การดํารงเงินกองทุ นขันที 2 (Tier 2
Capital) ไม่ มี ก ารเปลี ยนแปลงตลอดการประมาณการโดยพิจ ารณาจากข้อ มู ล ในช่ ว งปี 2560 – 2561 ทีไม่ มีก าร
เปลียนแปลงอย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทังนี ทีปรึก ษาฯ พิจ ารณาแล้ว พบว่ า การประมาณการเงิน ทุ น สํ า รองรวมมีค วาม
สมเหตุสมผล และอัตราส่วนเงินทุนสํารองรวมต่อสินทรัพย์เสียงมีค่ามากกว่าร้อยละ 18.00 ตลอดการประมาณการ
3. อัตราการจ่ายเงิ นปันผล
ทีปรึกษาฯ ประมาณการอัตราส่วนเงินปั นผลเท่ากับร้อยละ 90.00 ของกําไรสุทธิทได้
ี โดยมีสมมติฐานให้
TBANK นํ าเงินสดทีไม่ได้ทําการจ่ายเงินปั นผลออกไปดํารงไว้เป็ นเงินกองทุนของธนาคารเพือให้การประมาณการการ
จ่ายเงินปั นผล และประมาณการการดํารงเงินกองทุนเป็ นไปตามหลักความระมัดระวังมากขึน
4. การประมาณการเงิ นปันผลภายหลังระยะเวลาประมาณการ
ทีปรึกษาฯ ประมาณการอัตราการเติบโตภายหลังระยะเวลาประมาณการ (Terminal growth rate) ของเงิน
ปั นผลเท่ากับร้อยละ 3.16 ต่อปี ซึงอ้างอิงจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้ อจากธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลียย้อนหลัง 30 ปี โดย
พิจารณาว่าการเติบโตของธนาคารพาณิชย์ในอนาคตจะสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในภาพรวม
5. อัตราคิ ดลด
ทีปรึกษาฯ ได้ทําการคํานวณอัตราคิดลดทีเหมาะสมซึงสะท้อนต้นทุนทีแท้จริงของผู้ถือหุน้ โดยต้นทุนที
แท้จริงดังกล่าวเท่ากับอัตราผลตอบแทนทีผูถ้ อื หุน้ ต้องการ (Cost of equity หรือ Ke) โดยมีสตู รการคํานวณค่า Ke ดังนี

Ke
โดยที

Ke
Rf

=
=
=

Rf + β( Rm – Rf )
อัตราผลตอบแทนทีผูถ้ อื หุน้ ต้องการ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไม่มคี วามเสียง อ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบียพันธบัต รรัฐบาลอายุ 30 ปี ซึงมีค่ าเท่ ากับร้อยละ 2.37
(อ้างอิงข้อมูลจาก www.thaibma.or.th ณ วันที 6 สิงหาคม 2562)
โดยทีปรึกษาฯ เลือกใช้อ ัตราดัง กล่ าวเพือให้ส อดคล้ องกับ ช่ ว ง
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ระยะเวลาเดียวกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเฉลียย้อนหลัง 30 ปี
Rm
=
อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เฉลียย้อนหลัง 30 ปี นับจากวันที 6 สิงหาคม 2562 ซึงเท่ากับร้อย
ละ 9.24 ซึงเป็ น ช่ ว งระยะเวลาสะท้อ นภาวะการลงทุ น ในตลาด
หลักทรัพย์ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดกี ว่าการใช้ขอ้ มูลในช่วงระยะเวลา
สัน (อ้างอิงข้อมูลจาก www.set.or.th)
β
=
เป็ นค่าเฉลียความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวันของบริษทั ทุน
ธนชาต จํ า กั ด (มหาชน) เที ย บกั บ ผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 1 ปี ตังแต่วนั ที 7 สิงหาคม 2561 ถึงวันที 6
สิงหาคม 2562 (ทีมา: Bloomberg) โดยมีค่าเท่ากับ 0.860 เท่า
ทังนีจากสูตรการคํานวณและค่าตัวแปรต่างๆ ทีนํ ามาใช้ดงั กล่าวข้างต้นจะคํานวณได้ผลตอบแทนทีผู้ถือ
หุน้ ต้องการ (Ke) เท่ากับร้อยละ 8.27
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ผลการประมาณการทางการเงิ น
หน่ วย : ล้านบาท
รายได้ดอกเบีย
รายได้ดอกเบียจากเงินให้กยู้ มื ระหว่างธนาคาร
รายได้จากเงินลงทุน
รายได้ดอกเบียสินเชือธนาคาร
รายได้ดอกเบียรวม

2561

2562F

2563F

2564F

2565F

2566F

1,739.20
2,617.21
38,449.09
42,805.50

2,032.99
2,958.90
40,816.57
45,808.45

2,154.97
3,151.22
43,490.42
48,796.61

2,284.26
3,356.05
46,099.84
51,740.16

2,421.32
3,461.69
48,865.83
54,748.84

2,566.60
3,461.69
51,797.78
57,826.07

ดอกเบียจ่าย
เงินฝาก
(9,084.64) (11,648.45) (12,347.36) (13,088.20) (13,873.49) (14,705.90)
เงินนําส่งสถาบันประกันเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย (3,481.94) (3,647.35) (3,832.44) (4,060.45) (4,302.14) (4,558.32)
เงินกูร้ ะหว่างธนาคารพาณิชย์
(768.00)
(704.32)
(746.58)
(791.37)
(838.86)
(889.19)
หนีสินทีมีภาระดอกเบียทางการเงินอืน
(1,105.52)
(634.74)
(329.24)
(329.24)
(329.24)
(329.24)
(14,440.11) (16,634.86) (17,255.62) (18,269.26) (19,343.72) (20,482.65)
รายได้จากการดําเนิ นงานรวม
รายได้ดอกเบียสุทธิ ก่อนรายได้จากการดําเนิ นงานอืน
รายได้จากการดําเนิ นงานอืน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอืนสุทธิ
รายได้จากการดําเนินงานอืน
รายได้ดอกเบียสุทธิ หลังรายได้จากการดําเนิ นงานอืน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าเช่าสินทรัพย์และค่าอุปกรณ์ต่างๆ
ภาษีและอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานรวม
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
เงิ นปันผลคาดการณ์

28,365.39

29,173.59

31,540.99

33,470.90

35,405.12

37,343.42

4,464.99
1,673.56

4,405.33
1,889.71

4,691.30
2,043.05

4,976.58
2,168.06

5,252.10
2,293.35

5,517.16
2,418.90

34,503.95

35,468.62

38,275.34

40,615.54

42,950.57

45,279.48

(9,367.27) (9,994.90) (10,310.74) (10,636.56) (10,972.67) (11,319.41)
(2,313.94) (2,515.98) (2,719.71) (2,925.17) (3,132.41) (3,341.51)
(697.65)
(750.99)
(810.41)
(859.96)
(909.40)
(958.71)
(42.14)
(44.24)
(46.46)
(48.78)
(51.22)
(53.78)
(5,363.62) (4,610.92) (4,975.79) (5,280.02) (5,583.57) (5,886.33)
(17,784.62) (17,917.04) (18,863.11) (19,750.49) (20,649.28) (21,559.74)
(4,464.92) (5,899.01) (6,252.95) (6,628.13) (7,025.82) (7,447.37)
12,254.42 11,652.57 13,159.28 14,236.92 15,275.47 16,272.37
(1,455.74) (2,330.51) (2,631.86) (2,847.38) (3,055.09) (3,254.47)
10,798.68 9,322.06 10,527.42 11,389.54 12,220.38 13,017.90
8,389.85 3,441.77 4,232.44 5,186.01 6,124.46
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5.1.4.7

สรุปการประเมิ นมูลค่าด้วยวิ ธีส่วนลดเงิ นปันผล
หน่ วย : ล้านบาท
21,908.49
83,035.74
104,944.22
6,064,862,170
17.30

มูลค่าปัจจุบนั สุทธิของเงินปั นผลระหว่างปี 2562 - 2566
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ณ สินระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
หาร จํานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )
มูลค่าหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)

จากการประเมินมูลค่าด้วยวิธสี ่วนลดเงินปั นผล สามารถคํานวณหามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBANK ณ
วันที 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 104,944.22 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 17.30 บาท
การวิ เคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของ TBANK จะถูกต้องหรือมีมูลค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน ขึนอยู่
กับความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐานทีใช้ในการประมาณการทางการเงิน เช่น แผนการดําเนินธุรกิจและ
นโยบายการบริหารงานในอนาคตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั ดังนัน หากมีเหตุการณ์ทส่ี งผลให้เกิด
การเปลียนแปลงใดๆ อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาล อาจทําให้ประมาณ
การทีกําหนดขึนภายใต้สมมติฐานทีกล่ าวมาข้างต้นเปลียนแปลงไปอย่ างมีนั ยสําคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBANK ทีประเมินได้เปลียนแปลงไปด้วยเช่นกัน
ด้วยสาเหตุและปั จจัยต่างๆ ทีอาจเกิดการเปลียนแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ TBANK ทีปรึกษาฯ จึงได้ทาํ การวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ เพือศึกษา
ถึงผลกระทบโดยปั จจัยต่างๆ ทีอาจเกิดการเปลียนแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลียนแปลงของมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญจากการเปลียนแปลงของปั จจัยหลัก 2 ปั จจัย ได้แก่ (1) อัตราผลตอบแทนทีผูถ้ อื หุน้ คาดหวัง และ (2) อัตราการ
เติบโตของเงินปั นผลภายหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ ซึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธสี ่วนลดเงินปั นผลตามกรณีต่างๆ ได้ดงั นี
หน่ วย : ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนที ผู้ถือหุ้นคาดหวัง
เพิ ม / (ลด)
(1.00%)
(0.50%)
0.50%
1.00%

อัตราการเติ บโตเงินปันผลหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ
เพิ ม / (ลด)
(0.50%)
106,753.22
101,743.51
97,181.35
93,009.47
89,179.97

(0.25%)
111,316.95
105,843.61
100,881.86
96,363.34
92,231.31

ส่วนที 5 - หน้า 19

116,375.30
110,365.24
104,944.22
100,029.87
95,554.45

0.25%
122,013.28
115,376.92
109,424.23
104,054.92
99,187.39

0.50%
128,336.60
120,962.90
114,389.79
108,493.79
103,175.57
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หน่ วย : บาท
อัตราผลตอบแทนที ผู้ถือหุ้นคาดหวัง
เพิ ม / (ลด)
(1.00%)
(0.50%)
0.50%
1.00%

อัตราการเติ บโตเงินปันผลหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ
เพิ ม / (ลด)
(0.50%)
17.60
16.78
16.02
15.34
14.70

(0.25%)
18.35
17.45
16.63
15.89
15.21

19.19
18.20
17.30
16.49
15.76

0.25%
20.12
19.02
18.04
17.16
16.35

0.50%
21.16
19.94
18.86
17.89
17.01

จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBANK โดย
การเปลียนแปลงของ (1) อัตราผลตอบแทนทีผูถ้ ือหุน้ คาดหวัง และ (2) อัตราการเติบโตของเงินปั นผลภายหลังจากช่วง
ระยะเวลาประมาณการ จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBANK ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ระหว่าง 96,363.34
ล้านบาท ถึง 115,376.92 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 15.89 บาท ถึง 19.02 บาท

ส่วนที 5 - หน้า 20

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

5.2
5.2.1

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
วิ ธีมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TFUND ด้วยวิธนี ี จะพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ของ TFUND
หักด้วยภาระหนีสินทางบัญชีทงหมด
ั
โดยทีปรึกษาฯ อ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์และหนีสินของ TFUND จากงบการเงินเฉพาะ
กิจการสําหรับงวดปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวรัตนา จาละ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขที 3734 บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TFUND ดังนี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย
สิ นทรัพย์รวม
658.73
ล้านบาท
หัก หนีสินรวม
235.22
ล้านบาท
หัก ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไม่มอี ํานาจควบคุม
ล้านบาท
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
423.51
ล้านบาท
หาร จํานวนหุน้ สามัญ
10,000,000
หุน้
มูลค่าหุ้นสามัญ
42.35
บาทต่อหุ้น
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ TFUND ด้วยวิธมี ลู ค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุ้น
สามัญของ TFUND ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 423.51 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 42.35 บาท
อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TFUND ด้วยวิธมี ลู ค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่า
ทางบัญชีของ TFUND ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง โดยไม่ได้คํานึงถึงผลการดําเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของ TFUND
ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไรของ TFUND ในอนาคต ดังนันทีปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธมี ูลค่า
ทางบัญชีอาจเป็ นวิธที ไม่
ี เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TFUND
5.2.2

วิ ธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี เป็ นการนํ ามูลค่าตามบัญชีข อง
TFUND ตามงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินสําหรับงวดปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 ซึงผ่านการตรวจสอบโดย
นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 3734 บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด มาปรับปรุงเพือให้สะท้อนมูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์ หนีสิน และรายการสําคัญต่างๆ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 โดยวิธนี จะสะท้
ี
อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของกิจ การได้เป็ นปั จจุ บนั มากกว่ าวิธีมูลค่ าทางบัญชี ทําให้รายการตามงบการเงินสะท้อ นถึงมูลค่ าทีแท้จ ริง และเป็ น
ปั จจุบนั มากทีสุด
อย่างไรก็ตาม เนืองจากทีปรึกษาฯ ไม่ได้รบั ข้อมูลเกียวกับรายงานประเมินอิสระทีมีการว่าจ้างผูป้ ระเมินอิสระมา
ทําการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์เพือใช้ในวัตถุประสงค์สาธารณะ ทีปรึกษาฯ จึงไม่ได้ทําการปรับปรุงมูลค่าใดๆ
ในงบการเงินของ TFUND ดังนัน การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TFUND ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
จึงได้ผลลัพธ์เท่ากับวิธมี ูลค่าทางบัญชี ซึงจะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TFUND ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
เท่ากับ 423.51 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 42.35 บาท
ทังนี การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TFUND ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะแสดงให้เห็นถึง
มูลค่าทางบัญชีของ TFUND ซึงปรากฏตามงบการเงิน โดยได้ปรับปรุงรายการสําคัญต่างๆ ให้สะท้อนมูลค่าทีแท้จริง ณ
วันที 31 ธันวาคม 2561 มากทีสุด อย่างไรก็ตามวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชีไม่ได้คาํ นึงถึงผลการดําเนินงาน และแนวโน้ม
การเติบโตของ TFUND ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไรของ TFUND ในอนาคต ดังนันที
ปรึก ษาฯ จึงเห็นว่ าวิธีมูลค่ าทางบัญชีอาจเป็ นวิธีทไม่
ี เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่ ายุติธ รรมของหุ้นสามัญของ
TFUND
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5.2.3

วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เป็ นวิธกี ารประเมินมูลค่าภายใต้สมมติฐานว่าบริษัททีประกอบธุรกิจคล้ายคลึง
กัน ควรจะมีอตั ราส่วนตลาดทีใกล้เคียงกัน โดยอัตราส่วนตลาดนันสะท้อนถึงกลไกตลาดและมุมมองของนักลงทุนทีมีต่อ
บริษทั ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง อย่างไรก็ตาม บริษทั ทีนํามาเปรียบเทียบนัน ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีมาของ
รายได้ ขนาดของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการบันทึกบัญชี เป็ นต้น ซึงเป็ นข้อจํากัดของวิธเี ปรียบเทียบ
อัตราส่วนตลาด
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TFUND ด้วยวิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด ทีปรึกษาฯ ได้ทํา
การประเมินมูลค่าโดยใช้อตั ราส่วนตลาด ดังนี
1. อัตราส่วนราคาต่อกําไร (Price to Earnings Ratio : P/E)
2. อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio : P/BV)
ทีปรึกษาฯ ได้ทาํ การพิจารณาบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันกับ TFUND
เพือนําอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทดังกล่าวมาประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของ TFUND ซึงประกอบด้วยทุกบริษัทซึง
ประกอบธุรกิจบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ได้แก่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด(มหาชน) (MFC)
ซึง MFC ประกอบธุรกิจหลักประเภทจัดการกองทุน โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2562 MFC มีสนิ ทรัพย์รวม 1,393.86 ล้าน
บาท และในงวด 3 เดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 MFC มีรายได้รวม 213.90 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 33.07 ล้าน
บาท
อัตราส่วนราคาต่อกําไร
บริษทั

หน่ วย

MFC

เท่า

ณ วันที
6 สิ งหาคม 2562
14.79x

1 เดือน
14.52x

ย้อนหลังจากวันที 6 สิ งหาคม 2562
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
14.31x
13.88x
12.95x
12.49x

1 เดือน
1.83x

ย้อนหลังจากวันที 6 สิ งหาคม 2562
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
1.82x
1.88x
1.85x
1.84x

ทีมา : SETSMART

อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
บริษทั

หน่ วย

MFC

เท่า

ณ วันที
6 สิ งหาคม 2562
1.86x

ทีมา : SETSMART
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5.4.4.1 วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกําไร
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/E จะนํากําไรสุทธิของ TFUND ในงวด 12 เดือน
งวดใดงวดหนึง คูณกับ P/E ของบริษัท ทีนํ า มาเปรีย บเทีย บ ซึงการประเมินในครังนี ทีปรึก ษาฯ เลือกใช้กํ าไรสุท ธิ
ย้อนหลัง 12 เดือน สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปี สนสุ
ิ ดวันที 31
ธันวาคม 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวรัตนา จาละ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 3734 บริษทั สํานักงาน อีวาย
จํากัด โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TFUND ดังนี
หน่ วย
กําไรสุทธิ ย้อนหลัง
12 เดือน สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2561
P/E
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
หาร จํานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าหุ้นสามัญ

ณ วันที 6
สิ งหาคม 2562

1 เดือน

ล้านบาท
เท่า
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

ย้อนหลังจากวันที 6 สิ งหาคม 2562
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน

12 เดือน

654.58
14.79x
9,681.19

14.52x
9,504.78

968.12

950.48

14.31x
13.88x
9,369.74 9,087.01
10,000,000
936.97
908.70

12.95x
8,478.43

12.49x
8,177.17

847.84

817.72

จากการประเมินด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/E จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของ TFUND ณ วันที 31 ธันวาคม
2561 ระหว่าง 8,177.17 ล้านบาท ถึง 9,681.19 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 817.72 บาท ถึง 968.12 บาท
อย่ า งไรก็ ต าม การประเมิน ยุ ติธ รรมของหุ้น สามัญ ของ TFUND ด้ ว ยวิธีเ ปรีย บเทีย บ P/E บริษัท ทีนํ า มา
เปรียบเทียบนัน ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีมาของรายได้ ขนาดของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน และนโยบาย
การบันทึกบัญชี เป็ นต้น
นอกจากนี วิธเี ปรียบเทียบ P/E เป็ นเพียงการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในอดีต โดยนํา P/E ไปคูณกับกําไร
สุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือน โดยไม่ได้คํานึงถึงผลการดําเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของ TFUND ในอนาคต จึงอาจไม่
สะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไรของ TFUND ในอนาคต ดังนันทีปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธเี ปรียบเทียบ P/E เหมาะสม
สําหรับการใช้เปรียบเทียบเท่านัน
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5.4.4.2 วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
การประเมิน มู ล ค่ ายุ ติธรรมของหุ้นสามัญด้ว ยวิธ ีเปรีย บเทียบ P/BV จะนํ ามู ลค่ า ทางบัญชีของ TFUND ณ
ช่วงเวลาใดเวลาหนึง คูณกับ P/BV ของบริษทั ทีนํามาเปรียบเทียบ ซึงการประเมินในครังนี ทีปรึกษาฯ เลือกใช้มลู ค่าทาง
บัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ซึง
ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 3734 บริษัท สํานั ก งาน อีวาย จํา กัด โดยมี
รายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TFUND ดังนี
หน่ วย
มูลค่าทางบัญชี ณ วันที 31
ธันวาคม 2561
P/BV
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
หาร จํานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าหุ้นสามัญ

ณ วันที 6
สิ งหาคม 2562

1 เดือน

ล้านบาท
เท่า
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

ย้อนหลังจากวันที 6 สิ งหาคม 2562
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน

12 เดือน

423.51
1.86x
787.73

1.83x
773.75

78.77

77.38

1.82x
1.88x
768.74
795.34
10,000,000
76.87
79.53

1.85x
783.98

1.84x
777.38

78.40

77.74

จากการประเมินด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/BV จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TFUND ณ วันที 31 ธันวาคม
2561 ระหว่าง 768.74 ล้านบาท ถึง 795.34 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 76.87 บาท ถึง 79.53 บาท
อย่ า งไรก็ต าม การประเมิน ยุ ติธ รรมของหุ้น สามัญ ของ TFUND ด้ว ยวิธ ีเ ปรีย บเทีย บ P/BV บริษัท ทีนํ า มา
เปรียบเทียบนัน ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีมาของรายได้ ขนาดของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน และนโยบาย
การบันทึกบัญชี เป็ นต้น
นอกจากนี วิธเี ปรียบเทียบ P/BV เป็ นเพียงการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในอดีต โดยนํ า P/BV ไปคูณกับ
มูลค่าทางบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 โดยไม่ได้คาํ นึงถึงผลการดําเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของ TFUND ใน
อนาคต จึงอาจไม่ สะท้อ นถึงความสามารถในการทํ ากํ า ไรของ TFUND ในอนาคต ดัง นั นทีปรึก ษาฯ จึงเห็นว่ าวิธี
เปรียบเทียบ P/BV เหมาะสมสําหรับการใช้เปรียบเทียบเท่านัน

ส่วนที 5 - หน้า 24

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

5.2.4

วิ ธีส่วนลดกระแสเงิ นสด (Discounted Cash Flows Approach)
ในการประเมินมูล ค่า ยุติธรรมหุ้น สามัญของ TFUND ด้ว ยวิธีส่ ว นลดกระแสเงินสด เป็ นการประเมิน มูลค่า
ยุตธิ รรมของกิจการโดยคํานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของ TFUND โดยการคิดลดกระแสเงิน
สดอิสระ (Free Cash Flow to Firm) ที TFUND คาดว่าจะได้รบั จากการจัดทําประมาณการทางการเงินด้วยต้นทุนทาง
การเงินถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของ TFUND เพือหามูลค่าปั จจุบนั สุทธิของ
มูลค่ากิจการของ TFUND ซึงทีปรึกษาฯ ได้เลือกใช้ประมาณการทางการเงินของ TFUND สําหรับปี 2562 – 2566 หรือ
ในอนาคต 5 ปี ขา้ งหน้า โดยตังอยู่บนพืนฐานว่าธุรกิจของ TFUND จะยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนือง (Going Concern
Basis) และไม่มกี ารเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญเกิดขึน รวมทังเป็ นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปั จจุบนั
สําหรับการประมาณการในครังนี ทีปรึกษาฯ ได้อา้ งอิงสมมติฐานจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ TFUND ในปี
2559 - 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวรัตนา จาละ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 3734 บริษทั สํานักงาน อีวาย
จํากัด รวมถึงประมาณการจากฝ่ ายบริหารและแผนธุรกิจของ TFUND มาใช้อา้ งอิงในการประมาณการสมมติฐานเป็ นหลัก
นอกจากนียังมีการอ้างอิงสมมติฐานจากแหล่งข้อมูลทางการเงินอืนของ TFUND ด้วย เช่น ข้อมูลงบทดลองในปี 2559 2561 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ฝ่ายบัญชี ทะเบียนทรัพย์สนิ เป็ นต้น โดยทีปรึกษาฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลข้างต้นร่วมกับ
ข้อมูลภาวะของอุตสาหกรรม แผนการลงทุน แผนการดําเนินงาน รวมถึงข้อมูลทีเปิ ดเผยตามสาธารณะต่างๆ ทีเกียวข้อง
เพือนํามาใช้กําหนดสมมติฐานในการจัดทําประมาณการทางการเงินและคํานวณหากระแสเงินสดอิสระของ TFUND ใน
อนาคตเพือนํามาใช้ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ TFUND ด้วยวิธสี ่วนลดกระแสเงินสด
ทังนี ทีปรึกษาฯ ได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ความน่ าเชือถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ที
ได้รบั จาก TFUND และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) อย่างไร
ก็ตาม ประมาณการทางการเงินทังหมดนีจัดทําขึนภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มกี ารเปลียนแปลงใดๆ ทีมีนัยสําคัญต่อการ
ดําเนินธุรกิจของ TFUND นอกจากนีในกรณีทมีี เหตุการณ์ใดๆ ทีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ
ของ TFUND อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ายุติธรรมของ TFUND เปลียนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกัน โดยการประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมของ TFUND มีรายละเอียดดังนี
โดยสามารถสรุปสมมติฐานทีสําคัญทีใช้ในการประเมินมูลค่าได้ ดังนี
5.2.4.1 สมมติ ฐานสําคัญในการประมาณการรายได้ดอกเบีย
1. พอร์ทโฟลิ โอสิ นทรัพย์ภายใต้การจัดการ (Assets Under Management : AUM)
พอร์ทโฟลิโอสินทรัพย์ของ TFUND ประกอบไปด้วย 3 ประเภทหลัก โดยมีรายละเอียดสําหรับสินทรัพย์
แต่ละประเภท ดังนี
1.1 กองทุนรวม (Mutual Fund)
ปั จจุบนั TFUND มีการให้บริการจัดการกองทุนรวมหลายประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี
– กองทุนรวมหุ้น (Equity / Equity Mixed) เป็ นกองทุ นทีเน้ นการลงทุ นในหุ้น โดยเฉพาะ โดย
อาจมีก ารผสมระหว่ างหุ้น และหลักทรัพย์ประเภทอืน เช่ น พันธบัต ร โดยแต่ละกองทุ นอาจมี
นโยบายการลงทุ นแตกต่ างกันไป เพือเป็ นผลิตภัณฑ์ท างการเงินทีเข้าถึง ผู้ลงทุนตามความ
ต้องการลงทุนได้อย่างหลากหลาย ทังนี ในช่ วงปี 2560 และ 2561 TFUND มีอตั ราการเติบโต
ของ AUM ประเภทนี ค่ อนข้างสูงทีระดับร้อยละ 53.45 และร้อยละ 89.85 ตามลํ าดับ โดยฝ่ าย
จัดการของ TFUND คาดว่า AUM ของกองทุนรวมประเภทนีน่ าจะเติบโตในอัตราทีค่อนข้างสูง
อย่ างต่ อเนื องจากพฤติก รรมของประชาชนทีมีความสนใจลงทุนในหุ้น มากขึน รวมถึงผลการ
ดํ า เนิ น งานทีทีดีข อง TFUND ในช่ ว งทีผ่ า นมา อย่ า งไรก็ ต าม ทีปรึก ษาฯ ได้ พิจ ารณาการ
ประมาณการการเติบโตของ AUM ในอนาคตด้วยความระมัด ระวังกว่ าประมาณการของฝ่ าย
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–

–

–

–

จัดการของ TFUND โดยกําหนดให้ AUM ในปี 2562 เติบโตร้อยละ 10.00 จากปี ก่อนหน้า และ
เติบโตร้อยละ 5.00 ต่อปี ภายหลังจากปี 2562 ตลอดการประมาณการ
กองทุนรวมตราสารหนี ประเภทกําหนดระยะเวลา (Fixed-term Fund) เป็ นกองทุนทีลงทุน
ในตราสารหนีแบบทีมีกําหนดระยะเวลาไถ่ถอน โดยผู้ลงทุนจะได้รบั ผลตอบแทนนับจากวันจด
ทะเบียนกองทุนจนถึงวันรับซือคืนหน่ วยลงทุน และผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุน ก่อน
ครบกําหนดเวลาได้ ทังนี ทีผ่านมา AUM ของกองทุนรวมประเภทนีเติบโตลดลงร้อยละ 25.50
และร้อยละ 14.56 ในปี 2560 และปี 2561 ตามลําดับ โดยฝ่ ายจัดการคาดว่า AUM ของกองทุน
รวมดังกล่าวจะกลับมาเติบโตประมาณร้อยละ 7.00 ต่อปี ตลอดการประมาณการ อย่างไรก็ตาม ที
ปรึก ษาฯ พิจ ารณาประมาณการว่ า AUM จะมีก ารเติบ โตประมาณร้อ ยละ 7.00 ในปี 2562
เนื องจากมีฐ าน AUM ทีค่ อนข้า งตํ าในปี ก่ อ นหน้ า ทํ าให้ม ีโอกาสเติบโตได้ตามทีฝ่ ายจัดการ
คาดการณ์ และกําหนดให้อตั ราการเติบโตของ AUM ภายหลังจากปี 2562 ไม่มกี ารเติบโตตลอด
การประมาณการ เพือให้การประมาณการเป็ นไปอย่างระมัดระวัง
กองทุนรวมตลาดเงิ น (Money Market Fund) เป็ นกองทุนทีมีนโยบายลงทุนในเงินฝากและ
ตราสารหนีต่างๆ ทีมีการกําหนดชําระเงินต้นเมือทวงถาม หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี โดย
เป็ นกองทุนทีลงทุนในสินทรัพย์ทมีี ความเสียงตํา เน้นกลุ่มลูกค้าทีต้องการลงทุนระยะสันและไม่
ต้องการรับความเสียง ทังนี ทีผ่านมา AUM ของกองทุนรวมประเภทนีเพิมขึนร้อยละ 24.93 และ
ลดลงเล็ก น้ อยทีร้อยละ 0.38 ในปี 2560 และปี 2561 ตามลํ าดับ โดยฝ่ ายจัดการคาดว่ า AUM
ของกองทุนรวมดังกล่าวน่ าจะเติบโตลดลงค่อนข้างมากในปี 2562 ทีอัตราร้อยละ 24.00 เนืองจาก
คาดว่าเม็ดเงินน่ าจะไหลเข้าไปลงทุนในกองทุนรวมประเภททีมีหนุ้ เพิมขึนจากการทีตลาดหุน้ เริม
มีก ารปรับตัว ดีขนจากปั
ึ
จจัยบวกด้านความมันคงทางการเมือง และคาดว่ า AUM ภายหลังปี
2562 จะเติบโตประมาณปี ละร้อยละ 3.00 ตลอดการประมาณการ โดยทีปรึกษาฯ อ้างอิงประมาณ
การ AUM สําหรับกองทุนรวมประเภทนีตามฝ่ ายจัดการ เนืองจากเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล
และค่อนข้างเป็ นการประมาณการทีมีความระมัดระวัง
กองทุ นรวมทองคํา (Gold) เป็ นกองทุ น รวมทีลงทุ นในทองคํา หรือ ลงทุ น ในกองทุ น รวมใน
ต่างประเทศทีมีการลงทุนในทองคําแท่งจริง ทังนี กองทุนรวมทองคําเป็ นกองทุนรวมทีมี AUM
ค่ อนข้างน้ อยเมือเทียบกับสินทรัพ ย์ป ระเภทอืน และได้รบั ความนิ ย มน้ อยลงในช่ วงทีผ่ านมา
แม้ว่าในปี 2560 จะมีการเติบโตของ AUM ทีร้อยละ 6.54 แต่ก็เติบโตลดลงร้อยละ 15.36 ในปี
2561 ทังนี ฝ่ ายจัด การคาดว่ า ในปี 2562 AUM จะปรับ ลดลงร้ อ ยละ 28.66 ก่ อ นที จะมีก าร
ประมาณการปรับขึนเล็กน้อยในปี 2563 – 2564 จากฐานของ AUM ทีตําในช่วงปี ก่อนหน้า และ
ประมาณการให้เติบโตลดลงประมาณร้อยละ 9.00 ภายหลังปี 2564 อย่างไรก็ตาม ทีปรึกษาฯ ได้
ยึดการประมาณการในปี 2562 ตามฝ่ ายจัดการ และกําหนดให้ AUM เติบโตลดลงร้อยละ 10.00
ต่อปี ภายหลังปี 2562 เนืองจากพิจารณาเห็นว่าความนิยมในการลงทุนของกองทุนรวมประเภทนี
ลดลงอย่ างต่อ เนื อง โดยผู้ลงทุนมีแนวคิด เกียวกับการลงทุ นในทองคําเพือป้ องกันความเสียง
ลดลงจากความผันผวนของราคาทองคําในช่วงอดีตทีผ่านมา และการประมาณการดังกล่าวยัง
เป็ นไปด้วยความระมัดระวังในด้านการเติบโตของรายได้ในภาพรวม
กองทุนรวมเพือการเกษียณอายุ (LTF/RMF) เป็ นกองทุนรวมทีเน้นการลงทุนในทังตราสารหนี
และตราสารทุน โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ผลู้ งทุนลงทุนระยะยาวเพือการเกษียณอายุ โดยมีผ่านมา
กองทุนรวมประเภทนีได้รบั ความนิยมจากผู้ลงทุนค่อนข้างมากเนืองจากได้รบั การส่งเสริมจาก
ภาครัฐและหน่ วยงานทีเกียวข้อง รวมถึงได้สทิ ธิประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษี ทังนี ในช่วงปี
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2560 และ 2561 TFUND มีอตั ราการเติบโตของ AUM ประเภทนีค่อนสูงทีระดับร้อยละ 22.48
และร้อยละ 13.37 ตามลําดับ โดยฝ่ ายจัดการของ TFUND คาดว่า AUM ของกองทุนรวมประเภท
นีน่ าจะเติบโตในอัตราทีค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 14.00 ต่อปี อย่างไรก็ตามทีปรึกษาฯ ได้ปรับลด
ประมาณการลงจากความเสียงที LTF จะไม่ได้รบั การต่ออายุการลดหย่อนภาษีในปี 2563 เป็ น
ต้นไป โดยกําหนดให้ AUM ในปี 2562 เติบโตร้อยละ 10.00 และลดลงร้อยละ 20.00 ในปี 2563
จากผลกระทบของมาตรการดัง กล่ าว จากนั น จึงกํ า หนดให้ AUM เติบ โตปี ล ะร้อยละ 5.00
ภายหลังปี 2563 ตลอดการประมาณการ เนืองจากมองว่ากองทุนรวมประเภทนียัง อยู่ในความ
สนใจของผูล้ งทุน เนืองจาก RMF ยังคงได้รบั การส่งเสริมด้านมาตรการภาษีจากภาครัฐ
– กองทุ น รวมต่ า งประเทศ (FIF) เป็ นกองทุ น รวมทีลงทุ น ในตราสารทุ น และตราสารหนี ใน
ต่างประเทศ โดยได้รบั ความนิยมโดยผูล้ งทุนพอสมควร แต่ไม่เท่ากับกองทุนรวมประเภทหุน้ หรือ
เพือการเกษียณอายุ เนืองจากผูล้ งทุนอาจไม่คนุ้ เคยกับสินทรัพย์ในต่างประเทศเท่ากับในประเทศ
ทําให้ทผ่ี านมาในปี 2560 และปี 2561 กองทุนรวมประเภทนี ไม่ได้มกี ารเปลียนแปลงของ AUM
อย่างมีนัยสําคัญ โดยเพิมขึนร้อยละ 1.46 และลดลงร้อยละ 1.28 ตามลําดับ ทีปรึกษาฯ จึงมิได้
กําหนดให้ AUM มีการเติบโตตลอดการประมาณการ
– กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property) เป็ นกองทุนรวมทีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือลงทุน
ในกองทุนทีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทังนี กองทุนรวมประเภทนีเป็ นกองทุนทีมี AUM น้อยทีสุด
รองจากกองทุนรวมประเภททองคํา เนืองจากไม่ค่อยได้รบั ความนิยมในผูล้ งทุนเท่ากับสินทรัพย์
ประเภทอืนๆ โดยในปี 2560 และ 2561 เติบโตลดลงร้อยละ 20.11 และร้อยละ 11.11 ตามลําดับ
โดยฝ่ ายจัดการพิจารณาเห็นว่า AUM ของกองทุนรวมประเภทนีค่อนข้างตํา จึงประมาณการให้
AUM ในภาพรวมมีการเติบโตขึนเล็กน้อยตลอดการประมาณการ อย่างไรก็ตาม ทีปรึกษาฯ ได้
พิจารณากําหนดให้ AUM ลดลงร้อยละ 3.00 ต่อปี ตลอดการประมาณการ เนืองจากแม้ว่า AUM
จะมีฐานทีตํา แต่กม็ ไิ ด้มกี ารเติบโตขึนในอดีต และก็มไิ ด้มแี นวโน้มทีจะเติบโตขึนอย่างมีนัยสําคัญ
ในอนาคต
กองทุนรวมหุ้น
-- อัตราการเติบโต
กองทุ น รวมตราสารหนี ประเภท
กําหนดระยะเวลา
-- อัตราการเติบโต
กองทุนรวมตลาดเงิ น
-- อัตราการเติบโต
กองทุนรวมทองคํา
-- อัตราการเติบโต
กองทุนรวมเพือการเกษี ยณอายุ
-- อัตราการเติบโต
กองทุนรวมต่างประเทศ
-- อัตราการเติบโต
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
-- อัตราการเติบโต
กองทุนรวมภายใต้การจัดการรวม

ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท

2562F
53,096.15
10.00%
42,881.71

2563F
55,750.96
5.00%
42,881.71

2564F
58,538.51
5.00%
42,881.71

2565F
61,465.43
5.00%
42,881.71

2566F
64,538.71
5.00%
42,881.71

ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท

7.00%
61,758.70
(24.00%)
1,519.82
(28.66%)
22,316.29
10.00%
10,469.12
0.00%
2,855.77
(3.00%)
194,897.56

0.00%
63,611.46
3.00%
1,367.84
(10.00%)
17,853.03
(20.00%)
10,469.12
0.00%
2,770.09
(3.00%)
194,704.22

0.00%
65,519.80
3.00%
1,231.06
(10.00%)
18,745.68
5.00%
10,469.12
0.00%
2,686.99
(3.00%)
200,072.87

0.00%
67,485.40
3.00%
1,107.95
(10.00%)
19,682.97
5.00%
10,469.12
0.00%
2,606.38
(3.00%)
205,698.96

0.00%
69,509.96
3.00%
997.16
(10.00%)
20,667.11
5.00%
10,469.12
0.00%
2,528.19
(3.00%)
211,591.95
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1.2 กองทุนสํารองเลียงชีพ (Provident Fund)
กองทุนสํารองเลียงชีพกองทุนทีนายจ้างและ ลูกจ้างร่วมกันจัดตังขึนด้วยความสมัครใจ เพือให้ลูกจ้าง
มีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ โดย TFUND จะรับบริหารจัดการเงินภายใต้กองทุนดังกล่าวให้กบั นายจ้าง โดยมีการ
กําหนดนโยบายด้านการลงทุนตามความเหมาะสม และรับค่าตอบแทนเป็ นค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ โดย AUM
ของกองทุนสํารองเลียงชีพเติบโตอย่างต่อเนืองในปี 2560 – 2561 ทีร้อยละ 10.08 และร้อยละ 8.58 ตามลําดับ โดยฝ่ าย
จัดการคาดว่า AUM จะเติบโตเฉลียตลอดการประมาณการกว่าปี ละร้อยละ 10.00 โดยทีปรึกษาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามี
ความเป็ นไปได้ตามอัตราการเติบโตในอดีต รวมถึงแนวโน้มของการเติบโตของ AUM ประเภทดังกล่าวในอนาคตตราบ
เท่าทีนโยบายกองทุนสํารองเลียงชีพของบริษัทต่างๆ ยังคงอยู่ โดยกําหนดให้ AUM เติบโตร้อยละ 8.00 ในปี 2562 และ
เติบโตร้อยละ 10.00 ต่อปี ภายหลังปี 2562 ตลอดการประมาณการ
กองทุนสํารองเลียงชีพ
-- อัตราการเติบโต

ล้านบาท
ร้อยละ

2562F
16,996.86
8.00%

2563F
18,696.54
10.00%

2564F
20,566.20
10.00%

2565F
22,622.82
10.00%

2566F
24,885.10
10.00%

1.3 กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)
กองทุนส่วนบุคคลเป็ นการบริหารจัดการเงินลงทุนส่วนบุคคลให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของผู้ลงทุน
โดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลจะเป็ นผูท้ มีี ฐานะดี (High net worth) ทีมีสภาพคล่องส่วนเกินและต้องการสร้าง
ผลตอบแทนเพิมเติมจากสภาพคล่องดังกล่าว ปั จจุบนั กองทุนส่ว นบุคคลเป็ นกลุ่มทีมีการเติบโตค่อนข้างสูงในตลาด
แม้ว่าในปี 2560 จะมีการเติบโตสําหรับ TFUND ลดลงร้อยละ 35.08 แต่ก็มกี ารเติบโตเพิมขึนร้อยละ 36.20 ในปี 2561
โดยในภาพรวมแล้วกลุ่มกองทุนส่วนบุคคลยังมีศกั ยภาพในการเติบโตเพิมขึนอีกในอนาคต โดยฝ่ ายจัดการคาดว่า AUM
จะเติบโตเฉลียตลอดการประมาณการกว่าปี ละร้อยละ 13.00 โดยทีปรึกษาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเป็ นไปได้ตาม
แนวโน้มของการใช้บริการทางการเงินประเภทนีเพิมขึนอย่างต่อเนืองในอุตสาหกรรม โดยกําหนดให้ AUM เติบโตร้อยละ
15.00 ในปี 2562 และร้อยละ 10.00 ต่อปี ภายหลังปี 2562 ตลอดการประมาณการ
กองทุนส่วนบุคคล
-- อัตราการเติบโต

ล้านบาท
ร้อยละ

2562F
14,921.13
15.00%

2563F
16,413.24
10.00%

2564F
18,054.56
10.00%

2565F
19,860.02
10.00%

2566F
21,846.02
10.00%

2. อัตราค่าธรรมเนี ยมบริหารจัดการ (Management Fee)
ทีปรึก ษาฯ ประมาณการอัต รารายได้ด อกเบียเฉลียของสิน ทรัพ ย์แ ต่ล ะประเภท โดยอ้ า งอิงจากการ
ประมาณการของฝ่ ายจัดการ และข้อมูลในอดีต โดยทีปรึกษาฯ พิจารณาข้อมูลเฉลียย้อนหลังของอัตราดอกเบียแต่ละ
ประเภทประกอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี
2.1 กองทุนรวม (Mutual Fund)
– กองทุนรวมหุ้น โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการตามการประมาณทีร้อยละ 1.32 ซึงตํากว่าค่าเฉลีย
ย้อนหลังในปี 2559 – 2561 ซึงเท่ากับร้อยละ 1.40 โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 1.33 ถึงร้อยละ 1.51
ทังนี การประมาณการดังกล่าวทําเพือความระมัดระวัง เนืองจากในอนาคตอาจมีการแข่งขันด้าน
ค่าธรรมเนียมระหว่างบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเพิมขึน
– กองทุ นรวมตราสารหนี ประเภทกําหนดระยะเวลา โดยทีปรึก ษาฯ ประมาณการทีร้อยละ
0.23 ซึงสูงกว่า ค่ าเฉลียย้อนหลังในปี 2559 – 2561 ซึงเท่ากับ ร้อยละ 0.21 เล็ก น้ อย โดยมีค่า
ระหว่ างร้อยละ 0.16 ถึงร้อยละ 0.24 ทังนี คาดว่ าอัต ราค่ าธรรมเนี ย มน่ าจะไม่ แ ตกต่ างจากปี
2561 ทีร้อยละ 0.24 อย่างมีนัยสําคัญ
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– กองทุนรวมตลาดเงิ น โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการทีร้อยละ 0.30 ซึงสูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลัง
ในปี 2559 – 2561 ซึงเท่ากับร้อยละ 0.29 เล็กน้อย โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 0.27 ถึงร้อยละ 0.30
ทังนี คาดว่าอัตราค่าธรรมเนียมน่าจะไม่แตกต่างจากปี 2561 ทีร้อยละ 0.30 อย่างมีนัยสําคัญ
– กองทุนรวมทองคํา โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการทีร้อยละ 0.55 ซึงสูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลังในปี
2559 – 2561 ซึงเท่ากับร้อยละ 0.54 เล็กน้อย โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 0.54 ถึงร้อยละ 0.55 ทังนี
คาดว่าอัตราค่าธรรมเนียมน่าจะไม่แตกต่างจากปี 2561 ทีร้อยละ 0.55 อย่างมีนัยสําคัญ
– กองทุนรวมเพือการเกษียณอายุ โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการทีร้อยละ 1.21 ซึงสูงกว่าค่าเฉลีย
ย้อนหลังในปี 2559 – 2561 ซึงเท่ากับร้อยละ 1.17 เล็กน้ อย โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 1.13 ถึง
ร้อยละ 1.21 ทังนี คาดว่าอัตราค่าธรรมเนียมน่าจะไม่แตกต่างจากปี 2561 ทีร้อยละ 1.21 อย่างมี
นัยสําคัญ
– กองทุนรวมต่างประเทศ โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการตามการประมาณทีร้อยละ 0.58 ซึงตํา
กว่าค่าเฉลียย้อนหลังในปี 2559 – 2561 ซึงเท่ากับร้อยละ 0.60 โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 0.58 ถึง
ร้อยละ 0.60 ทังนี การประมาณการดังกล่าวลดลงตํากว่าค่าเฉลีย และอัตราค่าธรรมเนียมในปี
2561 ทีร้อยละ 0.60 เล็กน้อย เนืองจากฝ่ ายจัดการพิจารณาว่าแนวโน้มค่าธรรมเนียมอาจมีการ
ปรับลดลง เพือจูงใจผูล้ งทุน อีกทังยังเป็ นการประมาณการด้วยความระมัดระวัง
– กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการตามการประมาณทีร้อยละ 0.94 ซึง
ตํากว่าค่าเฉลียย้อนหลังในปี 2559 – 2561 ซึงเท่ากับร้อยละ 1.09 โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 1.05
ถึงร้อยละ 1.11 ทังนี การประมาณการดังกล่าวลดลงตํากว่าค่าเฉลีย และอัตราค่าธรรมเนียมในปี
2561 ทีร้อยละ 1.11 เล็กน้อย เนืองจากฝ่ ายจัดการพิจารณาว่าแนวโน้มค่าธรรมเนียมอาจมีการ
ปรับลดลง เพือจูงใจผูล้ งทุน อีกทังยังเป็ นการประมาณการด้วยความระมัดระวัง
กองทุนรวมหุ้น
กองทุ น รวมตราสารหนี ประเภท
กําหนดระยะเวลา
กองทุนรวมตลาดเงิ น
กองทุนรวมทองคํา
กองทุนรวมเพือการเกษี ยณอายุ
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์

ร้อยละ
ร้อยละ

2562F
1.32%
0.23%

2563F
1.32%
0.23%

2564F
1.32%
0.23%

2565F
1.32%
0.23%

2566F
1.32%
0.23%

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

0.30%
0.55%
1.21%
0.58%
0.94%

0.30%
0.56%
1.21%
0.58%
0.94%

0.30%
0.56%
1.21%
0.58%
0.94%

0.30%
0.56%
1.21%
0.58%
0.94%

0.30%
0.56%
1.21%
0.58%
0.94%

2.2 กองทุนสํารองเลียงชีพ (Provident Fund)
ทีปรึกษาฯ กําหนดให้อตั ราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการสําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพเท่ากับร้อยละ
0.09 ซึงเท่ากับค่าเฉลียย้อนหลังในปี 2559 – 2561 โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 0.07 ถึงร้อยละ 0.11
2.3 กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)
ทีปรึกษาฯ กําหนดให้อตั ราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการสําหรับกองทุนส่วนบุคคลในปี 2562 เท่ากับ
ร้อยละ 0.17 เท่ากับค่าธรรมเนียมดังกล่าวในปี 2561 โดยมีค่าสูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลังในปี 2559 – 2561 ทีร้อยละ 0.16
เล็กน้อย ทังนี คาดว่าอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวในปี 2562 จะไม่เปลียนแปลงจากปี 2561 อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ดี
ทีปรึกษาฯ กําหนดให้อตั ราค่าธรรมเนียมในปี 2563 เป็ นต้นไปเท่ากับร้อยละ 0.30 ตามนโยบายของฝ่ ายจัดการ
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3. รายได้ค่าธรรมเนี ยมบริ หารจัดการ
ทีปรึก ษาฯ ประมาณการรายได้ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจากอัตราค่ าธรรมเนียมการบริหารจัด การ
สําหรับสินทรัพย์แต่ละประเภทคูณกับ AUM เฉลียแต่ละประเภทในแต่ละปี โดยมีรายละเอียดการประมาณการ ดังนี
กองทุนรวม
กองทุนรวมหุน้
กองทุ น รวมตราสารหนี ประเภท
กําหนดระยะเวลา
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมทองคํา
กองทุนรวมเพือการเกษียณอายุ
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
รวมรายได้ค่าธรรมเนี ยมกองทุนรวม
รายได้ค่ าธรรมเนี ย มกองทุ น สํ ารอง
เลียงชีพ
รายได้ ค่ า ธรรมเนี ย มกองทุ น ส่ ว น
บุคคล
รายไ ด้ ค่ า ธ รร มเ นี ยม บ ริ ห า ร
จัดการรวม

2562F

2563F

2564F

2565F

2566F

ล้านบาท
ล้านบาท

668.35
95.40

717.68
98.63

753.56
98.63

791.24
98.63

830.80
98.63

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

214.53
10.04
258.13
60.72
27.26
1,334.43
15.00

188.06
8.05
243.38
60.72
26.44
1,342.95
16.36

193.70
7.22
221.75
60.72
25.65
1,361.22
18.00

199.51
6.51
232.83
60.72
24.88
1,414.31
19.79

205.49
5.86
244.47
60.72
24.13
1,470.11
21.77

ล้านบาท

23.41

47.00

51.70

56.87

62.56

ล้านบาท

1,372.84

1,406.31

1,430.92

1,490.98

1,554.44

5.2.4.2 รายได้อืน
1. รายได้ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน (Registrar fee)
รายได้ค่ าธรรมเนี ยมนายทะเบียนเป็ นรายได้ซึงเก็บจากผู้ลงทุ นนอกเหนื อจากค่ าธรรมเนี ยมจากการ
ให้บริการจัดการกองทุน โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นรายได้ท ี TFUND เรียกเก็บจากภาระทีต้องดูแลรายชือผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ให้เกิดความถูกต้องครบถ้วนเมือเกิดการซือขายหน่ วยลงทุน โดยทีปรึกษาฯ กําหนดให้รายได้ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนเท่ากับร้อยละ 17.60 ของรายได้ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการรวม ซึงเท่ากับค่าเฉลียย้อนหลังในปี 2559 – 2561
โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 17.19 ถึงร้อยละ 18.39
รายได้ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน ล้านบาท
-- อัต ราการต่อ รายได้ค่าธรรมเนียม ร้อยละ
บริหารจัดการรวม

2562F
241.62
17.60%

2563F
247.51
17.60%

2564F
251.84
17.60%

2565F
262.41
17.60%

2566F
273.58
17.60%

2. รายได้ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้ากองทุนและค่าธรรมเนี ยมอื น (Front and Back-end fee)
ทีปรึกษาฯ กําหนดให้รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้ากองทุนและค่าธรรมเนียมอืนเท่ากับร้อยละ 10.50 ของ
รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการรวม ซึงเท่ากับค่าเฉลียย้อนหลังในปี 2559 – 2561 โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 8.65 ถึง
ร้อยละ 12.97
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้ากองทุนและ ล้านบาท
ค่าธรรมเนี ยมอืน
-- อัต ราการต่อ รายได้ค่าธรรมเนียม ร้อยละ
บริหารจัดการรวม

2562F
144.19

2563F
147.71

2564F
150.29

2565F
156.60

2566F
163.26

10.50%

10.50%

10.50%

10.50%

10.50%
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3. รายได้อืนๆ
ทีปรึกษาฯ กําหนดให้รายได้อนๆ
ื เท่ากับร้อยละ 0.18 ของรายได้ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการรวม และ
รายได้อนที
ื เป็ นรายได้ดําเนินงานรวม ได้แก่ รายได้ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้ากองทุน
และค่าธรรมเนียม (รวมเรียกว่า รายได้ดาํ เนิ นงานรวม) เท่ากับอัตราดังกล่าวในปี 2561 ซึงตํากว่าค่าเฉลียย้อนหลังในปี
2559 – 2561 ทีร้อยละ 0.28 โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 0.18 ถึงร้อยละ 0.45 ทังนี ทีปรึกษาฯ มิได้ทําการประมาณการราย
กําไรและผลตอบแทนจากเครืองมือทางการเงินตลอดการประมาณการ ซึงในปี 2559 – 2561 TFUND มีรายได้ดงั กล่าว
อยู่ทระหว่
ี าง 5.00 – 6.00 ล้านบาท เพือความระมัดระวังในการประมาณการ
รายได้อืนๆ
-- อัตราการต่อรายได้ดาํ เนินงานรวม

ล้านบาท
ร้อยละ

2562F
3.14
0.18%

2563F
3.22
0.18%

2564F
3.27
0.18%

2565F
3.41
0.18%

2566F
3.55
0.18%

5.2.4.3 สมมติ ฐานสําคัญในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการให้บริ การ
ทีปรึกษาฯ มีสมมติฐานในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ดังนี
– ค่าใช้จ่ายทางตรงเกียวกับค่าธรรมเนียมแรกเข้ากองทุ นและค่าธรรมเนียมอืน โดยทีปรึกษาฯ กําหนดให้
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 110.59 ของรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้ากองทุนและค่าธรรมเนียมอืนตาม
ค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 109.48 ถึงร้อยละ 112.08
– ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน (On-going fee) โดยทีปรึกษาฯ กําหนดให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็ น
ร้อยละ 32.38 ของรายได้ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการรวมตามค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ซึงมี
ค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 28.71 ถึงร้อยละ 36.10
– ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank charge) เป็ นค่าธรรมเนียมทีกองทุนต้องชําระให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ อัน
เกิดจากกิจกรรมการให้บริการจัดการกองทุน โดยทีปรึกษาฯ กําหนดให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ
0.15 ของรายได้ดาํ เนินงานรวมตามค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 0.13
ถึงร้อยละ 0.18
– ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอืน โดยทีปรึกษาฯ กําหนดให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 1.16 ของรายได้
ดําเนินงานรวมตามค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 0.96 ถึงร้อยละ 1.34
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ท า ง ต ร ง เ กี ย ว กั บ
ค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้ า กองทุ น และ
ค่าธรรมเนียมอืน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอืน
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการรวม

ล้านบาท

2562F
159.47

2563F
163.35

2564F
166.21

2565F
173.19

2566F
180.56

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

444.52
2.67
20.39
627.04

455.36
2.73
20.88
642.33

463.32
2.78
21.25
653.57

482.77
2.90
22.14
681.00

503.32
3.02
23.08
709.98

5.2.4.4 สมมติ ฐานสําคัญในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ทีปรึกษาฯ มีสมมติฐานในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ดังนี
– ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยทีปรึกษาฯ กําหนดให้จาํ นวนพนักงานของ TFUND มีแนวโน้มเติบโตขึนร้อยละ
10.00 ในปี 2562 และเติบโตร้อยละ 7.00 ต่อปี ภายหลังปี 2562 ตลอดการประมาณการ ซึงเป็ นไปตามที
ฝ่ ายจัดการประมาณการ โดยทีปรึกษาฯ พิจารณาแล้วว่ามีความสมเหตุสมผลตามแผนการปรับขึนเงินเดือน
และบุคลากรของ TFUND
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– ค่ าตอบแทนกรรมการ โดยทีปรึก ษาฯ ประมาณการค่ าใช้จ่ ายดัง กล่ าวคิด เป็ น ร้อ ยละ 0.10 ของรายได้
ดําเนินงานรวมตามค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 0.06 ถึงร้อยละ 0.13
– ค่ า เช่ า สิน ทรัพ ย์ แ ละค่า อุ ป กรณ์ ต่ างๆ โดยแบ่ ง เป็ น ค่ า เช่ า และค่ า สาธารณู ป โภคต่ างๆ ซึ งทีปรึก ษาฯ
กําหนดให้มีการเติบโตร้อยละ 3.00 ต่อปี ตามการประมาณการของฝ่ ายจัดการ ซึงใกล้เคียงกับอัตราการ
เติบโตของค่าเช่าทัวไป
– ภาษีและอากร โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 0.02 ของรายได้ดําเนินงาน
รวมตามค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 0.02
– ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 1.74 ถึง
ร้อยละ 1.82 ของรายได้ดําเนินงานรวมตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขายของฝ่ ายจัดการ โดยมีอตั รา
ส่วนสูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ทีร้อยละ 1.05 โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 0.90 ถึงร้อย
ละ 1.28
– ค่ า ใช้จ่ า ยการตลาด โดยทีปรึก ษาฯ ประมาณการค่ า ใช้จ่ า ยดัง กล่ า วคิด เป็ น ร้ อ ยละ 1.65 ของรายได้
ดําเนินงานรวมในปี 2562 และร้อยละ 2.25 ถึงร้อยละ 2.57 ของรายได้ดําเนินงานรวมในปี 2563 – 2566
ตามแผนการตลาดของฝ่ ายจัดการ โดยมีอตั ราส่วนสูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ทีร้อยละ
1.87 โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 1.71 ถึงร้อยละ 2.04
– ค่าใช้จ่ายประกันภัย โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการรายการดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 1.19 ของรายได้ดําเนินงาน
รวม ตามอัตราส่วนดังกล่าวในปี 2561 ซึงสูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ทีร้อยละ 0.78
และมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ 1.19
– ค่ าเสือมราคาและค่ าตัด จํา หน่ า ย โดยทีปรึก ษาฯ ประมาณการค่ าเสือมราคาตามนโยบายทางบัญ ชีท ี
เกียวข้องกับ TFUND และกําหนดให้ TFUND มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเท่ากับปี ละ 8.09 ล้านบาทตลอด
การประมาณการ ตามการประมาณการของฝ่ ายจัดการ
– ค่าใช้จ่ายอืนๆ โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 3.91 ของรายได้ดาํ เนินงานรวม
ตามค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 2.90 ถึงร้อยละ 5.00
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเช่าสินทรัพย์และค่าอุปกรณ์ต่างๆ
ภาษีและอากร
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายการตลาด
ค่าใช้จ่ายประกันภัย
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
ค่าใช้จ่ายอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานรวม

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2562F
199.05
1.68
24.91
0.28
30.53
29.00
20.91
5.52
68.72
380.60

2563F
212.99
1.72
25.66
0.28
32.84
45.90
21.42
7.14
70.40
418.34
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2564F
227.90
1.75
26.43
0.29
32.94
47.03
21.79
8.76
71.63
438.51

2565F
243.85
1.82
27.22
0.30
34.10
43.05
22.71
9.83
74.64
457.52

2566F
260.92
1.90
28.04
0.31
35.55
44.89
23.67
9.98
77.82
483.07
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5.2.4.5

สมมติ ฐานสําคัญในการประมาณการอืน
1. ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ทีปรึกษาฯ ทําการประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ โดยใช้อตั ราร้อยละ 20.00 ตลอดการประมาณการ
ตามอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในปั จจุบนั
2. เงิ นทุนหมุนเวียน
ทีปรึก ษาฯ อ้ า งอิงจากงบการเงิน รวมของ TFUND ในปี 2559 - 2561 โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการ
ระยะเวลาเก็บหนีจากลูกหนีการค้าเฉลียอยู่ที 35 วัน และประมาณการระยะเวลาชําระหนีของเจ้าหนีการค้าอยู่ท ี 33 วัน
โดยอ้างอิงจากระยะเวลาเก็บหนีจากลูกหนีการค้า และระยะเวลาชําระหนีของเจ้าหนีการค้าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี
2559 – 2561
3. การประมาณการกระแสเงิ นสดภายหลังระยะเวลาประมาณการ
ทีปรึกษาฯ ไม่ได้ทําการประมาณการอัตราการเติบโตภายหลังระยะเวลาประมาณการ (Terminal growth
rate) เพือให้การประมาณการเป็ นไปด้วยความระมัดระวัง
4. อัตราคิ ดลด
ทีปรึกษาฯ ได้ทาํ การคํานวณอัตราคิดลดทีเหมาะสมซึงสะท้อนต้นทุนทีแท้จริงของกิจการ โดย TFUND ไม่
มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียทางการเงิน ทําให้ต้นทุนทีแท้จริงดังกล่าวเท่ากับอัตราผลตอบแทนทีผูถ้ อื หุน้ ต้องการ (Cost of
equity หรือ Ke) โดยมีสตู รการคํานวณค่า Ke ดังนี
Ke

=

Rf + β( Rm – Rf )

โดยที
Ke
Rf

=
=

Rm

=

β

=

อัตราผลตอบแทนทีผูถ้ อื หุน้ ต้องการ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไม่มคี วามเสียง อ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบียพันธบัต รรัฐบาลอายุ 30 ปี ซึงมีค่ าเท่ ากับร้อยละ 2.37
(อ้างอิงข้อมูลจาก www.thaibma.or.th ณ วันที 6 สิงหาคม 2562)
โดยทีปรึกษาฯ เลือกใช้อ ัตราดัง กล่ าวเพือให้ส อดคล้ องกับ ช่ ว ง
ระยะเวลาเดียวกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเฉลียย้อนหลัง 30 ปี
อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เฉลียย้อนหลัง 30 ปี นับจากวันที 6 สิงหาคม 2562 ซึงเท่ากับร้อย
ละ 9.24 ซึงเป็ น ช่ ว งระยะเวลาสะท้อ นภาวะการลงทุ น ในตลาด
หลักทรัพย์ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดกี ว่าการใช้ขอ้ มูลในช่วงระยะเวลา
สัน (อ้างอิงข้อมูลจาก www.set.or.th)
เป็ นค่าเฉลียความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวันของบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพย์ทมีี การประกอบธุรกิจเกียวกับบริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน ได้แก่ MFC และได้มกี ารนํ าค่าดังกล่าวของ TCAP
มาพิจ ารณาประกอบเนื องจาก TFUND เป็ นบริษั ท หลัก ทรัพ ย์
ส่วนที 5 - หน้า 33

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

จัด การกองทุ นซึงถือหุ้น ส่ วนใหญ่โ ดย TCAP ทํา ให้ค วามเสียงที
เป็ นระบบส่ วนหนึงของ TFUND ถู กสะท้อนอยู่ในค่า เฉลียความ
แปรปรวนผลตอบแทนรายวันของ TCAP และทําการเปรียบเทียบ
กับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 1 ปี ตังแต่วนั ที 7
สิงหาคม 2561 ถึงวันที 6 สิงหาคม 2562 (ทีมา: Bloomberg) ซึง
เมือนํ า ค่ า Unlevered Beta บริษัท คู่ เ ทีย บดัง กล่ า วมาปรับ ตาม
โครงสร้างเงินทุนของ TFUND ทีมีอตั ราส่วนหนีสินทางการเงินต่อ
ทุ น เท่ า กั บ 0.00 เท่ า ทํ า ให้ ไ ด้ ค่ า Beta (βL : Levered Beta)
เท่ากับ 0.707
ทังนีจากสูตรการคํานวณและค่าตัวแปรต่างๆ ทีนํ ามาใช้ดงั กล่าวข้างต้นจะคํานวณได้ผลตอบแทนทีผู้ถือ
หุน้ ต้องการ (Ke) เท่ากับร้อยละ 7.23
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ผลการประมาณการทางการเงิ น
หน่ วย : ล้านบาท
รายได้
รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ
รายได้ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้ากองทุนและค่าธรรมเนียมอืน
รายได้ดาํ เนิ นงานรวม

รายได้อนื
ค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานรวม
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

2561

2562F

2563F

2564F

2565F

2566F

1,463.12
251.58
144.65
1,859.34

1,372.84
241.62
144.19
1,758.65

1,406.31
247.51
147.71
1,801.52

1,430.92
251.84
150.29
1,833.05

1,490.98
262.41
156.60
1,909.99

1,554.44
273.58
163.26
1,991.28

8.92

3.14

3.22

3.27

3.41

3.55

(707.79) (627.04) (642.33) (653.57) (681.00) (709.98)
(342.04) (380.60) (418.34) (438.51) (457.52) (483.07)
(1,049.83) (1,007.64) (1,060.67) (1,092.08) (1,138.52) (1,193.06)
818.43
(163.85)
654.58

754.15
(150.83)
603.32
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744.07
(148.81)
595.26

744.24
(148.85)
595.39

774.88
(154.98)
619.90

801.78
(160.36)
641.42
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5.2.4.6

สรุปการประเมิ นมูลค่าด้วยวิ ธีส่วนลดกระแสเงินสด

หน่ วย : ล้านบาท
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดระหว่างปี 2562 – 2566
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ณ สินระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
มูลค่ากิ จการ
หัก หนีสินทีมีภาระดอกเบียทางการเงิน
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
มูลค่าส่วนของผู้ถอื หุ้น
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนที TBANK ถืออยู่ (ร้อยละ 75.00)
หาร จํานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )
มูลค่าหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)

2,479.83
6,233.87
8,713.70
437.14
9,150.84
6,863.13
10,000,000
686.31

จากการประเมินมูลค่าด้วยวิธสี ่วนลดกระแสเงินสด สามารถคํานวณหามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TFUND
ณ วันที 31 ธัน วาคม 2561 เฉพาะส่ว นที TBANK ถืออยู่ เท่ ากับ 6,863.13 ล้านบาท หรือคิด เป็ นมูลค่ าต่อหุ้นเท่ากับ
686.31 บาท
การวิ เคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของ TFUND จะถูกต้องหรือมีมูลค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน ขึนอยู่
กับความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐานทีใช้ในการประมาณการทางการเงิน เช่น แผนการดําเนินธุรกิจและ
นโยบายการบริหารงานในอนาคตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั ดังนัน หากมีเหตุการณ์ทส่ี งผลให้เกิด
การเปลียนแปลงใดๆ อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาล อาจทําให้ประมาณ
การทีกําหนดขึนภายใต้สมมติฐานทีกล่ าวมาข้างต้นเปลียนแปลงไปอย่ างมีนั ยสําคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TFUND ทีประเมินได้เปลียนแปลงไปด้วยเช่นกัน
ด้วยสาเหตุและปั จจัยต่างๆ ทีอาจเกิดการเปลียนแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ TFUND ทีปรึกษาฯ จึงได้ทาํ การวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ เพือศึกษา
ถึงผลกระทบโดยปั จจัยต่างๆ ทีอาจเกิดการเปลียนแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลียนแปลงของมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญจากการเปลียนแปลงของปั จจัยหลัก 2 ปั จจัย ได้แก่ (1) อัตราผลตอบแทนทีผูถ้ อื หุน้ คาดหวัง และ (2) อัตราการ
เติบโตของกระแสเงินสดภายหลัง จากช่ วงระยะเวลาประมาณการ ซึงสามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ความไวของการ
ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธสี ่วนลดกระแสเงินสดตามกรณีต่างๆ ได้ดงั นี
หน่ วย : ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนที ผู้ถือหุ้นคาดหวัง
เพิ ม / (ลด)
(1.00%)
(0.50%)
0.50%
1.00%

อัตราการเติ บโตกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ
เพิ ม / (ลด)
(0.50%)
6,975.13
6,749.62
6,538.73
6,341.10
6,155.50

(0.25%)
7,158.15
6,918.81
6,695.51
6,486.68
6,290.97
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7,354.78
7,100.13
6,863.13
6,642.00
6,435.21

0.25%
7,566.59
7,294.93
7,042.76
6,808.07
6,589.10

0.50%
7,795.40
7,504.76
7,235.75
6,986.04
6,753.63
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หน่ วย : บาท
อัตราผลตอบแทนที ผู้ถือหุ้นคาดหวัง
เพิ ม / (ลด)
(1.00%)
(0.50%)
0.50%
1.00%

อัตราการเติ บโตกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ
เพิ ม / (ลด)
(0.50%)
697.51
674.96
653.87
634.11
615.55

(0.25%)
715.82
691.88
669.55
648.67
629.10

735.48
710.01
686.31
664.20
643.52

0.25%
756.66
729.49
704.28
680.81
658.91

0.50%
779.54
750.48
723.57
698.60
675.36

จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TFUND โดย
การเปลียนแปลงของ (1) อัตราผลตอบแทนทีผูถ้ ือหุน้ คาดหวัง และ (2) อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลังจาก
ช่วงระยะเวลาประมาณการ จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TFUND ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เฉพาะส่วนที
TBANK ถืออยู่ ระหว่ าง 6,486.68 ล้านบาท ถึง 7,294.93 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุ้นระหว่าง 648.67 บาท ถึง
729.49 บาท
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5.3
5.3.1

บริษทั ห ธนชาต โบรกเกอร์ จํากัด
วิ ธีมูลค่าทางบัญชี
การประเมิน มูล ค่ า ยุ ติธ รรมของหุ้น สามัญ ของ TBROKER ด้ว ยวิธีนี จะพิจ ารณาจากมู ล ค่ า สิน ทรัพ ย์ ข อง
TBROKER หักด้วยภาระหนีสินทางบัญชีทงหมด
ั
โดยทีปรึกษาฯ อ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์และหนีสินของ TBROKER จาก
งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนางสาววรรณวิไล เพชร
สร้าง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 5315 บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ TBROKER ดังนี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย
สิ นทรัพย์รวม
339.71
ล้านบาท
หัก หนีสินรวม
201.23
ล้านบาท
หัก ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไม่มอี ํานาจควบคุม
ล้านบาท
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
138.48
ล้านบาท
หาร จํานวนหุน้ สามัญ
10,000,000
หุน้
มูลค่าหุ้นสามัญ
13.85
บาทต่อหุ้น
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBROKER ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ TBROKER ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 138.48 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 13.85
บาท
อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBROKER ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดง
มูลค่าทางบัญชีของ TBROKER ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง โดยไม่ได้คาํ นึงถึงผลการดําเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของ
TBROKER ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไรของ TBROKER ในอนาคต ดังนันทีปรึกษาฯ จึง
เห็นว่าวิธมี ลู ค่าทางบัญชีอาจเป็ นวิธที ไม่
ี เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBROKER
5.3.2

วิ ธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี เป็ นการนํ ามูลค่าตามบัญชีข อง
TBROKER ตามงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินสําหรับงวดปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ซึงผ่านการตรวจสอบโดย
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 5315 บริษัท สํานัก งาน อีว าย จํากัด มาปรับปรุงเพือให้
สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ หนีสิน และรายการสําคัญต่างๆ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 โดยวิธนี จะสะท้
ี
อนมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกิจการได้เป็ นปั จจุบนั มากกว่าวิธมี ูลค่าทางบัญชี ทําให้รายการตามงบการเงินสะท้อนถึงมูลค่ าทีแท้จริง
และเป็ นปั จจุบนั มากทีสุด
อย่างไรก็ตาม เนืองจากทีปรึกษาฯ ไม่ได้รบั ข้อมูลเกียวกับรายงานประเมินอิสระทีมีการว่าจ้างผูป้ ระเมินอิสระมา
ทําการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์เพือใช้ในวัตถุประสงค์สาธารณะ ทีปรึกษาฯ จึงไม่ได้ทําการปรับปรุงมูลค่าใดๆ
ในงบการเงินของ TBROKER ดังนัน การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBROKER ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทาง
บัญชี จึงได้ผลลัพธ์เท่ากับวิธมี ูลค่าทางบัญชี ซึงจะได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBROKER ณ วันที 31 ธันวาคม
2561 เท่ากับ 138.48 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 13.85 บาท
ทังนี การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ TBROKER ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะแสดงให้เห็น
ถึงมูลค่าทางบัญชีของ TBROKER ซึงปรากฏตามงบการเงิน โดยได้ปรับปรุ งรายการสําคัญต่างๆ ให้สะท้อ นมูลค่าที
แท้จริง ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มากทีสุด อย่างไรก็ตามวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชีไม่ได้คํานึงถึงผลการดําเนินงาน
และแนวโน้มการเติบโตของ TBROKER ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไรของ TBROKER ใน
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อนาคต ดังนันทีปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธมี ูลค่าทางบัญชีอาจเป็ นวิธที ไม่
ี เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้น
สามัญของ TBROKER
5.3.3

วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เป็ นวิธกี ารประเมินมูลค่าภายใต้สมมติฐานว่าบริษัททีประกอบธุรกิจคล้ายคลึง
กัน ควรจะมีอตั ราส่วนตลาดทีใกล้เคียงกัน โดยอัตราส่วนตลาดนันสะท้อนถึงกลไกตลาดและมุมมองของนักลงทุนทีมีต่อ
บริษทั ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง อย่างไรก็ตาม บริษทั ทีนํามาเปรียบเทียบนัน ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีมาของ
รายได้ ขนาดของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการบันทึกบัญชี เป็ นต้น ซึงเป็ นข้อจํากัดของวิธเี ปรียบเทียบ
อัตราส่วนตลาด
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ TBROKER ด้วยวิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด ทีปรึกษาฯ ได้
ทําการประเมินมูลค่าโดยใช้อตั ราส่วนตลาด ดังนี
1. อัตราส่วนราคาต่อกําไร (Price to Earnings Ratio : P/E)
2. อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio : P/BV)
ทีปรึก ษาฯ ได้ ทํ า การพิจ ารณาบริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ทีประกอบธุ ร กิจ คล้ ายคลึง กัน กับ
TBROKER เพือนํ าอัตราส่วนทางการเงินของบริษทั ดังกล่าวมาประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของ TBROKER ซึงประกอบด้วย
ทุกบริษทั ซึงประกอบธุรกิจนายหน้าประกัน ได้แก่
1. บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) (ASN)
ASN ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยซึงมุ่งเน้นการขายประกันภัยรถยนต์เป็ นหลัก และได้ถอื หุน้
ร้อยละ 99.99 ในบริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด ซึงดําเนินธุรกิจเป็ นนายหน้าประกันชีวติ และถือหุ้นร้อยละ
99.99 ในบริษัท ได้เงิน ดอทคอม จํากัด ซึงดํา เนิ นธุรกิจ ให้บริการจับคู่ผู้ให้กู้ย ืมเงินและผู้กู้ยืม เงิน โดย ณ วันที 31
มีนาคม 2562 ASN มีสนิ ทรัพย์รวม 297.85 ล้านบาท และในงวด 3 เดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 ASN มีรายได้รวม
39.10 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 8.22 ล้านบาท
2. บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (TQM)
TQM ประกอบธุ ร กิ จ โดยการถือ หุ้ น ในบริ ษั ท อื น (Holding Company) ทีประกอบธุ ร กิ จ หลัก ในการ
ให้บริการนายหน้าประกันภัย โดยปั จจุบนั บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจหลัก 2 บริษทั ได้แก่ บริษัท ทีควิ เอ็ม อิน
ชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จํากัด ดําเนินธุรกิจเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย และ บริษทั ทีควิ เอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์
จํากัด ดําเนินธุรกิจเป็ นนายหน้ าประกันชีวติ โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2562 TQM มีสนิ ทรัพย์รวม 3,857.05 ล้านบาท
และในงวด 3 เดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 TQM มีรายได้รวม 671.90 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 106.58 ล้านบาท
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อัตราส่วนราคาต่อกําไร
บริ ษทั

หน่ วย

ย้อนหลังจากวันที 6 สิงหาคม 2562
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
22.28x
22.16x
23.73x
27.62x
25.07x
N/A
24.95x
23.61x
23.73x

ณ วันที
6 สิ งหาคม 2562
28.65x
29.12x
28.89x

1 เดือน
12 เดือน
ASN
เท่า
26.89x
26.97x
TQM(1)
เท่า
32.32x
N/A
ค่าเฉลีย
เท่า
29.61x
26.97x
ทีมา : SETSMART
หมายเหตุ : 1. ไม่มขี อ้ มูลย้อนหลัง 9 เดือนและ 12 เดือน เนืองจากยังไม่ได้เข้าเป็ นบริษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ขณะนัน

อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
บริ ษทั

หน่ วย

ณ วันที
6 สิ งหาคม 2562
2.98x
5.46x
4.22x

1 เดือน
2.80x
6.06x
4.43x

ย้อนหลังจากวันที 6 สิงหาคม 2562
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
2.29x
2.08x
2.04x
5.19x
4.82x
N/A
3.74x
3.45x
2.04x

12 เดือน
2.01x
N/A
2.01x

ASN
เท่า
TQM(1)
เท่า
ค่าเฉลีย
เท่า
ทีมา : SETSMART
หมายเหตุ : 1. ไม่มขี อ้ มูลย้อนหลัง 9 เดือนและ 12 เดือน เนืองจากยังไม่ได้เข้าเป็ นบริษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ขณะนัน
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5.3.4.1 วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกําไร
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/E จะนํ ากําไรสุทธิของ TBROKER ในงวด 12
เดือน งวดใดงวดหนึง คูณกับ P/E ของบริษัททีนํามาเปรียบเทียบ ซึงการประเมินในครังนี ทีปรึกษาฯ เลือกใช้กําไรสุทธิ
ย้อนหลัง 12 เดือน สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปี สนสุ
ิ ดวันที 31
ธัน วาคม 2561 ซึงผ่ า นการตรวจสอบโดยนางสาววรรณวิไ ล เพชรสร้า ง ผู้ส อบบัญ ชีร ับอนุ ญาตเลขที 5315 บริษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBROKER ดังนี
หน่ วย
กําไรสุทธิ ย้อนหลัง
12 เดือน สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2561
P/E
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
หาร จํานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าหุ้นสามัญ

ณ วันที 6
สิ งหาคม 2562

1 เดือน

ล้านบาท
เท่า
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

ย้อนหลังจากวันที 6 สิ งหาคม 2562
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน

12 เดือน

79.37
28.89x
2,292.60

29.61x
2,349.96

229.26

235.00

24.95x
23.61x
1,980.35 1,874.27
10,000,000
198.03
187.43

23.73x
1,883.53

26.97x
2,140.44

188.35

214.04

จากการประเมิน ด้ว ยวิธีเ ปรีย บเทีย บ P/E จะได้มูล ค่ า ยุ ติธ รรมของหุ้น สามัญ ของ TBROKER ณ วัน ที 31
ธันวาคม 2561 ระหว่าง 1,874.27 ล้านบาท ถึง 2,349.96 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุ้นระหว่าง 187.43 บาท ถึง
235.00 บาท
อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBROKER ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/E บริษทั ทีนํามา
เปรียบเทียบนัน ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีมาของรายได้ ขนาดของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน และนโยบาย
การบันทึกบัญชี เป็ นต้น
นอกจากนี วิธเี ปรียบเทียบ P/E เป็ นเพียงการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในอดีต โดยนํา P/E ไปคูณกับกําไร
สุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือน โดยไม่ได้คาํ นึงถึงผลการดําเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของ TBROKER ในอนาคต จึงอาจไม่
สะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไรของ TBROKER ในอนาคต ดังนั นทีปรึกษาฯ จึงเห็นว่ าวิธ ีเปรีย บเทีย บ P/E
เหมาะสมสําหรับการใช้เปรียบเทียบเท่านัน
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5.3.4.2 วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/BV จะนํ ามูลค่าทางบัญชีของ TBROKER ณ
ช่วงเวลาใดเวลาหนึง คูณกับ P/BV ของบริษทั ทีนํามาเปรียบเทียบ ซึงการประเมินในครังนี ทีปรึกษาฯ เลือกใช้มลู ค่าทาง
บัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ซึง
ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 5315 บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBROKER ดังนี
หน่ วย
มูลค่าทางบัญชี ณ วันที 31
ธันวาคม 2561
P/BV
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
หาร จํานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าหุ้นสามัญ

ณ วันที 6
สิ งหาคม 2562

1 เดือน

ล้านบาท
เท่า
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

ย้อนหลังจากวันที 6 สิ งหาคม 2562
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน

12 เดือน

138.48
4.22x
584.39

4.43x
613.54

58.44

61.35

3.74x
3.45x
518.26
478.08
10,000,000
51.83
47.81

2.04x
283.07

2.01x
278.39

28.31

27.84

จากการประเมินด้ว ยวิธ ีเปรีย บเทีย บ P/BV จะได้มูลค่า ยุ ติธ รรมของหุ้นสามัญของ TBROKER ณ วันที 31
ธันวาคม 2561 ระหว่าง 278.39 ล้านบาท ถึง 613.54 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 27.84 บาท ถึง 61.35
บาท
อย่างไรก็ตาม การประเมินยุติธรรมของหุ้นสามัญของ TBROKER ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/BV บริษัททีนํ ามา
เปรียบเทียบนัน ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีมาของรายได้ ขนาดของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน และนโยบาย
การบันทึกบัญชี เป็ นต้น
นอกจากนี วิธเี ปรียบเทียบ P/BV เป็ นเพียงการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในอดีต โดยนํ า P/BV ไปคูณกับ
มูลค่าทางบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 โดยไม่ได้คํานึงถึงผลการดําเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของ TBROKER
ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไรของ TBROKER ในอนาคต ดังนันทีปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธี
เปรียบเทียบ P/BV เหมาะสมสําหรับการใช้เปรียบเทียบเท่านัน
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5.3.4

วิ ธีส่วนลดกระแสเงิ นสด (Discounted Cash Flows Approach)
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหุ้นสามัญของ TBROKER ด้วยวิธสี ่วนลดกระแสเงินสด เป็ นการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมของกิจการโดยคํานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของ TBROKER โดยการคิดลดกระแส
เงินสดอิสระ (Free Cash Flow to Firm) ที TBROKER คาดว่าจะได้รบั จากการจัดทําประมาณการทางการเงินด้วยต้นทุน
ทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของ TBROKER เพือหามูลค่าปั จจุบนั
สุทธิของมูลค่ากิจการของ TBROKER ซึงทีปรึกษาฯ ได้เลือกใช้ประมาณการทางการเงินของ TBROKER สําหรับปี 2562
– 2566 หรือในอนาคต 5 ปี ข้างหน้า โดยตังอยู่บนพืนฐานว่าธุรกิจของ TBROKER จะยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนือง
(Going Concern Basis) และไม่ มีก ารเปลียนแปลงอย่างมีนั ยสําคัญเกิด ขึน รวมทังเป็ น ไปภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ในปั จจุบนั
สําหรับการประมาณการในครังนี ทีปรึกษาฯ ได้อ้างอิงสมมติฐานจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ TBROKER
ในปี 2559 - 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 5315 บริษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด รวมถึงประมาณการจากฝ่ ายบริหารและแผนธุรกิจของ TBROKER มาใช้อ้างอิงในการประมาณ
การสมมติฐานเป็ นหลัก นอกจากนียัง มีการอ้างอิงสมมติฐานจากแหล่งข้อมูลทางการเงินอืนของ TBROKER ด้วย เช่น
ข้อมูลงบทดลองในปี 2559 - 2561 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ฝ่ายบัญชี ทะเบียนทรัพย์สิน เป็ น ต้ น โดยทีปรึก ษาฯ ได้
พิจารณาข้อมูลข้างต้นร่วมกับข้อมูลภาวะของอุตสาหกรรม แผนการลงทุน แผนการดําเนินงาน รวมถึงข้อมูลทีเปิ ดเผย
ตามสาธารณะต่างๆ ทีเกียวข้อง เพือนํามาใช้กําหนดสมมติฐานในการจัดทําประมาณการทางการเงินและคํานวณหา
กระแสเงิน สดอิสระของ TBROKER ในอนาคตเพือนํ า มาใช้ในการประเมินมู ล ค่ า ยุติธรรมของส่ ว นของผู้ถือหุ้นของ
TBROKER ด้วยวิธสี ่วนลดกระแสเงินสด
ทังนี ทีปรึกษาฯ ได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ความน่ าเชือถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ที
ได้รบั จาก TBROKER และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis)
อย่างไรก็ตาม ประมาณการทางการเงินทังหมดนีจัดทําขึนภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มกี ารเปลียนแปลงใดๆ ทีมีนัยสําคัญ
ต่อการดําเนินธุรกิจของ TBROKER นอกจากนีในกรณีทมีี เหตุการณ์ ใดๆ ทีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการ
ดําเนินธุรกิจของ TBROKER อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ายุติธรรมของ TBROKER เปลียนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกัน
โดยการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ TBROKER มีรายละเอียดดังนี
โดยสามารถสรุปสมมติฐานทีสําคัญทีใช้ในการประเมินมูลค่าได้ ดังนี
5.3.4.1 สมมติ ฐานสําคัญในการประมาณการรายได้
1. รายได้ค่านายหน้ า – กลุ่มลูกค้าบุคคล
– เบียประกันสุทธิ (Net premium) ทีปรึกษาฯ ประมาณการเบียประกันสุทธิสําหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลที
ผ่านมาจากข้อมูลในอดีตทีมีการเติบ โตอย่ างต่ อเนืองในปี 2560 – 2561 ทีร้อยละ 2.62 และร้อยละ
5.85 ตามลํา ดับ โดยฝ่ ายจัด การคาดว่า Net Premium จะเติบโตตลอดการประมาณการกว่าร้อยละ
4.00 ต่อปี อ้างอิงตามค่าเฉลียย้อนหลัง แต่ทปรึ
ี กษาฯ ได้มีการกําหนดสมมติฐานให้เบียประกันสุทธิ
ดังกล่าวเติบโตตามอัตราเงินเฟ้ อทีร้อยละ 3.16 ซึงเป็ นค่าเฉลียย้อนหลัง 30 ปี ตามข้อมูลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
– รายได้ค่า คอมมิ ชชัน (Commission fee) เป็ นรายได้ทเกิ
ี ดจากการดําเนินธุรกิจนายหน้า และได้รบั
ส่วนแบ่งรายได้จากผูร้ บั ประกันภัยและ/หรือชีวติ โดยทีปรึกษาฯ กําหนดให้รายได้ค่าคอมมิชชันเท่ากับ
ร้อยละ 18.74 ของเบียประกันสุทธิสําหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล ซึงเท่ากับค่าเฉลียย้อนหลังในปี 2559 –
2561 โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 18.56 ถึงร้อยละ 19.03
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– รายได้ค่าทีปรึกษา (Advisory fee) เป็ นรายได้ทเกิ
ี ดจากการให้คําปรึกษาจากการดําเนินธุรกิจเป็ น
นายหน้ าประกัน โดยทีปรึกษาฯ กําหนดให้รายได้ค่าคอมมิชชันเท่ากับร้อยละ 1.50 ของเบียประกัน
สุทธิสําหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล ซึงเท่ากับค่าเฉลียย้อนหลังในปี 2559 – 2561 โดยมีค่าระหว่ างร้อยละ
1.23 ถึงร้อยละ 1.75
2. รายได้ค่านายหน้ า – กลุม่ ลูกค้าบริษทั
– เบียประกันสุทธิ (Net premium) ทีปรึกษาฯ ประมาณการเบียประกันสุทธิสําหรับกลุ่มลูกค้าบริษทั ที
ผ่านจากข้อมูลในอดีตทีมีการเติบโตในปี 2560 ทีร้อยละ 2.18 แต่มกี ารเติบโตลดลงร้อยละ 11.74 ในปี
2561 อย่างไรก็ดี ฝ่ ายจัดการคาดว่าเบียประกันสุทธิน่าจะสามารถกลับมาเติบโตเล็กน้อย โดยจะตังเป้ า
เบียประกันสุทธิจะกลับขึนมาอยู่ทระดั
ี บประมาณ 500.00 ล้านบาท ซึงใกล้เคียงกับปี 2560 – 2561 จึง
ประมาณการอัตราเติบโตของเบียประกันสุทธิเท่ากับร้อยละ 2.18 ต่อปี ตลอดการประมาณการอ้างอิง
จากอัตราการเติบโตในปี 2560 ซึงทีปรึกษาฯ พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมและอยู่บนระดับความ
ระมัดระวังทียอมรับได้
– รายได้ค่า คอมมิ ชชัน (Commission fee) เป็ นรายได้ทเกิ
ี ดจากการดําเนินธุรกิจนายหน้า และได้รบั
ส่วนแบ่งรายได้จากผูร้ บั ประกันภัยและ/หรือชีวติ โดยทีปรึกษาฯ กําหนดให้รายได้ค่าคอมมิชชันเท่ากับ
ร้อยละ 14.56 ของเบียประกันสุทธิสําหรับกลุ่มลูกค้าบริษัท ซึงเท่ากับค่าเฉลียย้อนหลังในปี 2559 –
2561 โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 14.22 ถึงร้อยละ 14.94
– รายได้ค่าทีปรึกษา (Advisory fee) เป็ นรายได้ทเกิ
ี ดจากการให้คําปรึกษาจากการดําเนินธุรกิจเป็ น
นายหน้ าประกัน โดยทีปรึกษาฯ กําหนดให้รายได้ค่าคอมมิชชันเท่ากับร้อยละ 6.92 ของเบียประกัน
สุทธิสําหรับกลุ่มลูกค้าบริษัท ซึงเท่ากับค่าเฉลียย้อนหลังในปี 2559 – 2561 โดยมีค่าระหว่างร้อยละ
6.10 ถึงร้อยละ 7.65
3. รายได้ค่านายหน้ า – กลุ่มตอบโจทย์ (New segment)
– เบียประกันสุทธิ (Net premium) เบียประกันกลุ่ มนี เป็ นกลุ่ มลู กค้าใหม่ ที TBROKER มุ่งหวัง เจาะ
ตลาดและเพิมเป็ นช่องทางการสร้างรายได้เพิมเติม ลู กค้ากลุ่ มตอบโจทย์จะเป็ นกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีมี
พฤติกรรมในการซือประกันผ่านช่องทางออนไลน์ซึงเป็ นช่องทางทีได้รบั ความนิยมเพิมมากขึนในช่วง
ไม่กีปี ทผ่ี าน โดยฝ่ ายจัด การของ TBROKER คาดว่า กลุ่ มตลาดนี เป็ นตลาดทีใหญ่ แ ละมีศ ัก ยภาพ
เติบโตในอนาคต และได้ม ีการเริมทําธุร กิจสํา หรับกลุ่ม ลู ก ค้าดัง กล่ าวในปี 2562 ทังนี ทีปรึกษาฯ
ประมาณการเบียประกันสุท ธิเท่ากับ 21.41 ล้านบาท และ 42.82 ล้า นบาทในปี 2562 และปี 2563
ตามลําดับตามประมาณการของฝ่ ายจัดการ โดยภายหลังจากปี 2563 ฝ่ ายจัดการได้มกี ารประเมินว่า
เบียประกันสุทธิสําหรับลูกค้ากลุ่มนีจะเติบโตทีประมาณร้อยละ 7.00 ถึงร้อยละ 8.00 ต่อปี อย่างไรก็
ตาม ทีปรึกษาฯ ได้มกี ารกําหนดสมมติฐานให้เบียประกันสุทธิดงั กล่าวเติบโตตามอัตราเงินเฟ้ อทีร้อย
ละ 3.16 ซึงเป็ นค่าเฉลียย้อนหลัง 30 ปี ตามข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาเห็นว่า
สมมติฐานดังกล่าวมีความระมัดระวังมากกว่า
– รายได้ค่าคอมมิ ชชัน ทีปรึก ษาฯ กํ า หนดให้รายได้ค่าคอมมิชชันและค่ าทีปรึก ษาฯ เท่ ากับ ร้อยละ
24.39 ของเบียประกันสุทธิสาํ หรับกลุ่มลูกค้าตอบโจทย์ตามการประมาณการของฝ่ ายจัดการ
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2562F

2563F

2564F

2565F

2566F

เบียประกันสุทธิ
กลุ่มลูกค้าบุคคล
กลุ่มลูกค้าบริษทั
กลุ่มลูกค้าตอบโจทย์

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2,158.34
462.03
21.41

2,242.76
472.12
42.82

2,308.99
482.43
44.13

2,377.20
492.97
45.49

2,447.47
503.73
46.89

รายได้ – กลุ่มลูกค้าบุคคล
รายได้ค่าคอมมิชชัน
รายได้ค่าทีปรึกษา
รวมรายได้ – กลุ่มบุคคล

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

313.94
25.17
339.11

323.86
25.96
349.82

334.10
26.78
360.88

344.65
27.63
372.28

355.54
28.50
384.05

รายได้ – กลุ่มลูกค้าบริ ษทั
รายได้ค่าคอมมิชชัน
รายได้ค่าทีปรึกษา
รวมรายได้ – กลุ่มลูกค้าบริ ษทั

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

67.28
31.98
99.26

68.75
32.68
101.43

70.25
33.39
103.64

71.78
34.12
105.90

73.35
34.87
108.22

รายได้ – กลุ่มลูกค้าตอบโจทย์
รายได้ค่าคอมมิชชัน

ล้านบาท

-

5.22

10.44

10.76

11.10

รายได้จากการดําเนิ นงาน
รายได้ค่าคอมมิชชัน
รายได้ค่าทีปรึกษา
รายได้จากการดําเนิ นงานรวม

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

386.44
57.14
443.59

403.05
58.64
461.69

415.11
60.17
475.28

427.53
61.75
489.28

440.33
63.37
503.70

5.3.4.2 สมมติ ฐานสําคัญในการประมาณการรายได้อืน
1. รายได้ดอกเบีย
ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ดอกเบียโดยอ้างอิงตามประมาณการของฝ่ ายจัดการที 1.90 ล้านบาทต่อปี
ตลอดการประมาณการ โดยในปี 2559 – 2561 TBROKER มีค่าเฉลียของรายได้ดงั กล่าวที 2.00 ล้านบาท โดยมีค่าอยู่
ระหว่าง 1.86 ล้านบาทถึง 2.22 ล้านบาท
รายได้ดอกเบีย

ล้านบาท

2562F
1.90

2563F
1.90

2564F
1.90

2565F
1.90

2566F
1.90

2. รายได้อืนๆ
ทีปรึก ษาฯ กํ าหนดให้ร ายได้อืนๆ เท่ ากับร้อยละ 5.09 ของรายได้จากการดําเนิ นงานรวม ซึงเท่า กับ
ค่าเฉลียย้อนหลังในปี 2559 – 2561 โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 2.61 ถึงร้อยละ 8.85
รายได้อนๆ
ื

ล้านบาท

2562F
22.58

2563F
23.50
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2564F
24.19

2565F
24.91

2566F
25.64
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5.3.4.3 สมมติ ฐานสําคัญในการประมาณการต้นทุนบริ การ
ทีปรึกษาฯ มีสมมติฐานในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ดังนี
– ค่าใช้จ่ายคอมมิชชัน โดยทีปรึกษาฯ กําหนดให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 1.59 ของเบียประกันสุทธิ
สําหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลตามค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 1.57 ถึงร้อย
ละ 1.61
– ค่าใช้จ่ายทีปรึกษา โดยทีปรึกษาฯ กําหนดให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 5.79 ของเบียประกันสุทธิ
สําหรับกลุ่มลูกค้าบริษทั โดยมีค่าสูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ทีร้อยละ 4.35 ซึงมีค่าอยู่
ระหว่างร้อยละ 3.64 ถึงร้อยละ 5.31 ทังนี เป็ นไปตามประมาณการของฝ่ ายจัดการทีคาดว่าจะมีค่าใช้จ่าย
ข้างต้นสูงขึน
– ค่าใช้จ่ายส่วนลดค่าคอมมิชชัน เป็ นค่าใช้จา่ ยส่วนลดทีให้กบั ลูกค้าตามสภาวะการณ์แข่งขันของตลาด โดยที
ปรึกษาฯ กําหนดให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 2.18 ของเบียประกันสุทธิสําหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลตาม
อัตราดังกล่าวของปี 2561 ทีมีค่าสูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ทีร้อยละ 1.73 โดยมีค่าอยู่
ระหว่างร้อยละ 1.34 ถึงร้อยละ 2.18
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชัน
ค่าใช้จ่ายทีปรึกษา
ค่าใช้จ่ายส่วนลดคอมมิชชัน
ต้นทุนบริการรวม

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2562F
26.65
26.74
36.55
89.94

2563F
27.49
27.33
37.71
92.52

2564F
28.36
27.92
38.90
95.18

2565F
29.25
28.53
40.13
97.92

2566F
30.18
29.16
41.40
100.73

5.3.4.4 สมมติ ฐานสําคัญในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ทีปรึกษาฯ มีสมมติฐานในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ดังนี
– ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยทีปรึกษาฯ กําหนดให้จาํ นวนพนักงานของ TBROKER มีแนวโน้มเติบโตขึนร้อย
ละ 5.00 ต่อปี ตลอดการประมาณการ ซึงเป็ นไปค่าเฉลียการปรับขึนอัตราเงินเดือนของพนักงานทัวไปใน
อุตสาหกรรม
– ค่ า เช่ า สิน ทรัพ ย์ แ ละค่า อุ ป กรณ์ ต่ างๆ โดยแบ่ ง เป็ น ค่ า เช่ า และค่ า สาธารณู ป โภคต่ างๆ ซึงทีปรึก ษาฯ
กําหนดให้ค่าเช่ามีการเติบโตร้อยละ 5.00 ต่อปี ตามการประมาณการของฝ่ ายจัดการ ซึงสูงกว่าอัตราการ
เติบโตของค่าเช่าทัวไป เพือความระมัดระวังในการประมาณการ ในขณะทีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณู ปโภค
ต่างๆ ประมาณการด้วยอัตราร้อยละ 6.01 ของรายได้จากการดําเนินงานรวม อ้างอิงจากอัตราดังกล่าวในปี
2561 โดยมีค่าสูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ทีร้อยละ 5.12 ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 4.54
ถึงร้อยละ 6.01 เพือความระมัดระวังในการประมาณการ
– ภาษีและอากร โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 0.004 ของรายได้ดําเนินงาน
รวมตามค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 0.001 ถึงร้อยละ 0.008
– ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 0.31 ของ
รายได้ดาํ เนินงานรวมตามค่าเฉลียย้อนหลังในปี 2559 – 2561 โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 0.23 ถึงร้อยละ 0.37
– ค่ าเสือมราคาและค่ าตัด จํา หน่ า ย โดยทีปรึก ษาฯ ประมาณการค่ าเสือมราคาตามนโยบายทางบัญ ชีท ี
เกียวข้องกับ TBROKER และกําหนดให้ TBROKER มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเท่ากับปี ละ 9.50 ล้าน
บาทตลอดการประมาณการ ตามการประมาณการของฝ่ ายจัดการ
– ค่ า บริก ารงานสนั บ สนุ น จ่ า ยบริษั ท ใหญ่ เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยที TBROKER จ่ า ยให้ กับ TBANK สํ า หรับ งาน
สนั บสนุ น การดําเนินธุร กิจต่ างๆ โดยทีปรึก ษาฯ กําหนดให้ค่าใช้จ่ายดังกล่ าวเท่ากับ 46.03 ล้านบาทถึง
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50.40 ล้ า นบาทต่ อ ปี ตลอดการประมาณการตามข้อ มูล ทีได้ร ับ จากฝ่ ายจัดการ โดยในปี 2559 – 2561
TBROKER มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวทีประมาณ 41.96 ล้านบาทถึง 44.66 ล้านบาท
– ค่าใช้จ่ายอืนๆ โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 6.01 ของรายได้ดาํ เนินงานรวม
อ้างอิงจากอัตราดังกล่าวในปี 2561 โดยมีค่าสูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ทีร้อยละ 4.51
ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 3.54 ถึงร้อยละ 6.11 เพือความระมัดระวังในการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าเช่าสินทรัพย์และค่าอุปกรณ์ต่างๆ
ภาษีและอากร
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
ค่ า บริก ารงานสนั บ สนุ น จ่ า ยบริษัท
ใหญ่
ค่าใช้จ่ายอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานรวม

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2562F
175.82
38.27
0.02
6.79
11.49
46.03

2563F
184.61
39.94
0.02
7.05
13.39
46.03

2564F
193.84
41.37
0.02
7.26
10.91
48.00

2565F
203.53
42.85
0.02
7.48
10.70
48.00

2566F
213.71
44.39
0.02
7.70
12.60
50.40

ล้านบาท
ล้านบาท

27.10
305.52

28.21
319.25

29.04
330.43

29.90
342.47

30.78
359.59

5.3.4.5

สมมติ ฐานสําคัญในการประมาณการอืน
1. ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ทีปรึกษาฯ ทําการประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ โดยใช้อตั ราร้อยละ 20.00 ตลอดการประมาณการ
ตามอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในปั จจุบนั
2. เงิ นทุนหมุนเวียน
ทีปรึกษาฯ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของ TBROKER ในปี 2559 - 2561 โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการ
ระยะเวลาเก็บหนีจากลูกหนีการค้าเฉลียอยู่ที 58 วัน และประมาณการระยะเวลาชําระหนีของเจ้าหนีการค้าอยู่ท ี 19 วัน
โดยอ้างอิงจากระยะเวลาเก็บหนีจากลูกหนีการค้า และระยะเวลาชําระหนีของเจ้าหนีการค้าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี
2559 – 2561
3. การประมาณการกระแสเงิ นสดภายหลังระยะเวลาประมาณการ
ทีปรึกษาฯ ไม่ได้ทําการประมาณการอัตราการเติบโตภายหลังระยะเวลาประมาณการ (Terminal growth
rate) เพือให้การประมาณการเป็ นไปด้วยความระมัดระวัง
4. อัตราคิ ดลด
ทีปรึกษาฯ ได้ทาํ การคํานวณอัตราคิดลดทีเหมาะสมซึงสะท้อนต้นทุนทีแท้จริงของกิจการ โดย TBROKER
ไม่มหี นีสินทีมีภาระดอกเบียทางการเงิน ทําให้ต้นทุนทีแท้จริงดังกล่าวเท่ากับอัตราผลตอบแทนทีผูถ้ ือหุน้ ต้องการ (Cost
of equity หรือ Ke) โดยมีสตู รการคํานวณค่า Ke ดังนี
Ke
โดยที

Ke

=

=

Rf + β( Rm – Rf )

อัตราผลตอบแทนทีผูถ้ อื หุน้ ต้องการ
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Rf

=

Rm

=

β

=

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไม่มคี วามเสียง อ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบียพันธบัต รรัฐบาลอายุ 30 ปี ซึงมีค่ าเท่ ากับร้อยละ 2.37
(อ้างอิงข้อมูลจาก www.thaibma.or.th ณ วันที 6 สิงหาคม 2562)
โดยทีปรึกษาฯ เลือกใช้อ ัตราดัง กล่ าวเพือให้ส อดคล้ องกับ ช่ ว ง
ระยะเวลาเดียวกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเฉลียย้อนหลัง 30 ปี
อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เฉลียย้อนหลัง 30 ปี นับจากวันที 6 สิงหาคม 2562 ซึงเท่ากับร้อย
ละ 9.24 ซึงเป็ น ช่ ว งระยะเวลาสะท้อ นภาวะการลงทุ น ในตลาด
หลักทรัพย์ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดกี ว่าการใช้ขอ้ มูลในช่วงระยะเวลา
สัน (อ้างอิงข้อมูลจาก www.set.or.th)
เป็ นค่าเฉลียความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวันของบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพย์ทมีี การประกอบธุร กิจเกียวกับนายหน้ าประกัน
ได้แก่ ASN และ TQM และได้มกี ารนําค่าดังกล่าวของ TCAP มา
พิจ ารณาประกอบเนื องจาก TBROKER เป็ น บริษัท หลัก ทรัพ ย์
จัด การกองทุ นซึงถือหุ้น ส่ วนใหญ่โ ดย TCAP ทําให้ค วามเสียงที
เป็ นระบบส่วนหนึงของ TBROKER ถูกสะท้อนอยู่ในค่าเฉลียความ
แปรปรวนผลตอบแทนรายวันของ TCAP และทําการเปรียบเทียบ
กับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 1 ปี ตังแต่วนั ที 7
สิงหาคม 2561 ถึงวันที 6 สิงหาคม 2562 (ทีมา: Bloomberg) ซึง
เมือนํ า ค่ า Unlevered Beta บริษัท คู่ เ ทีย บดัง กล่ า วมาปรับ ตาม
โครงสร้างเงินทุนของ TBROKER ทีมีอตั ราส่วนหนีสินทางการเงิน
ต่ อ ทุ นเท่ า กับ 0.00 เท่ า ทํ าให้ไ ด้ค่า Beta (βL : Levered Beta)
เท่ากับ 0.720

ทังนีจากสูตรการคํานวณและค่าตัวแปรต่างๆ ทีนํ ามาใช้ดงั กล่าวข้างต้นจะคํานวณได้ผลตอบแทนทีผู้ถือ
หุน้ ต้องการ (Ke) เท่ากับร้อยละ 7.31
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ผลการประมาณการทางการเงิ น
หน่ วย : ล้านบาท

รายได้
รายได้ค่าคอมมิชชัน
รายได้ค่าทีปรึกษา
รายได้จากการดําเนิ นงานรวม
รายได้อนื
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานรวม
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

2561

2562F

2563F

2564F

2565F

2566F

376.52
53.49
430.01

386.44
57.14
443.59

403.05
58.64
461.69

415.11
60.17
475.28

427.53
61.75
489.28

440.33
63.37
503.70

39.85

24.48

25.40

26.09

26.81

27.54

(84.86)
(287.19)
(370.65)

(89.94)
(305.52)
(395.46)

(92.52)
(319.25)
(411.77)

(95.18)
(330.43)
(425.61)

(97.92)
(342.47)
(440.39)

(100.73)
(359.59)
(460.32)

97.57
(18.20)
79.37

72.61
(14.52)
56.18

75.32
(15.06)
58.36

75.76
(15.15)
58.71

75.70
(15.14)
58.66

70.91
(14.18)
54.83
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5.3.4.6

สรุปการประเมิ นมูลค่าด้วยวิ ธีส่วนลดกระแสเงิ นสด
หน่ วย : ล้านบาท
246.22
589.06
835.28
220.47
1,055.75
10,000,000
105.57

มูลค่าปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดระหว่างปี 2562 - 2566
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ณ สินระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
มูลค่ากิ จการ
หัก หนีสินทีมีภาระดอกเบียทางการเงิน
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
หาร จํานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )
มูลค่าหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)

จากการประเมิน มู ล ค่ า ด้ว ยวิธีส่ ว นลดกระแสเงินสด สามารถคํ านวณหามู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของหุ้น สามัญของ
TBROKER ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,055.75 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 105.57 บาท
การวิ เคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
การประเมิน มูล ค่ายุ ติธรรมของหุ้นสามัญของ TBROKER จะถูก ต้องหรือมีมูลค่า ใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน
ขึนอยู่กบั ความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐานทีใช้ในการประมาณการทางการเงิน เช่น แผนการดําเนินธุรกิจ
และนโยบายการบริหารงานในอนาคตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั ดังนั น หากมีเหตุการณ์ทส่ี งผลให้
เกิดการเปลียนแปลงใดๆ อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐ บาล อาจทํา ให้
ประมาณการทีกําหนดขึนภายใต้สมมติฐานทีกล่าวมาข้างต้นเปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ และอาจส่งผลกระทบให้
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBROKER ทีประเมินได้เปลียนแปลงไปด้วยเช่นกัน
ด้วยสาเหตุและปั จจัยต่างๆ ทีอาจเกิดการเปลียนแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุ้นสามัญของ TBROKER ทีปรึกษาฯ จึงได้ทําการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ เพือ
ศึกษาถึง ผลกระทบโดยปั จ จัยต่ างๆ ทีอาจเกิดการเปลียนแปลง โดยศึก ษาและวิเ คราะห์ก ารเปลียนแปลงของมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญจากการเปลียนแปลงของปั จจัยหลัก 2 ปั จจัย ได้แก่ (1) อัตราผลตอบแทนทีผูถ้ อื หุน้ คาดหวัง และ
(2) อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ ซึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไว
ของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธสี ่วนลดกระแสเงินสดตามกรณีต่างๆ ได้ดงั นี
หน่ วย : ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนที ผู้ถือหุ้นคาดหวัง
เพิ ม / (ลด)
(1.00%)
(0.50%)
0.50%
1.00%

อัตราการเติ บโตกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ
เพิ ม / (ลด)
(0.50%)
1,070.05
1,041.76
1,015.28
990.45
967.11

(0.25%)
1,092.85
1,062.86
1,034.85
1,008.63
984.03
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1,117.33
1,085.45
1,055.75
1,028.01
1,002.05

0.25%
1,143.68
1,109.70
1,078.13
1,048.72
1,021.25

0.50%
1,172.11
1,135.80
1,102.16
1,070.90
1,041.77
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หน่ วย : บาท
อัตราผลตอบแทนที ผู้ถือหุ้นคาดหวัง
เพิ ม / (ลด)
(1.00%)
(0.50%)
0.50%
1.00%

อัตราการเติ บโตกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ
เพิ ม / (ลด)
(0.50%)
107.00
104.18
101.53
99.04
96.71

(0.25%)
109.29
106.29
103.48
100.86
98.40

111.73
108.55
105.57
102.80
100.20

0.25%
114.37
110.97
107.81
104.87
102.13

0.50%
117.21
113.58
110.22
107.09
104.18

จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBROKER
โดยการเปลียนแปลงของ (1) อัตราผลตอบแทนทีผูถ้ ือหุน้ คาดหวัง และ (2) อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลัง
จากช่วงระยะเวลาประมาณการ จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBROKER ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ระหว่าง
1,008.63 ล้านบาท ถึง 1,109.70 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 100.86 บาท ถึง 110.97 บาท
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5.4
5.4.1

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
วิ ธีมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TMB ด้วยวิธนี ี จะพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ของ TMB หักด้วย
ภาระหนีสินทางบัญชีทงหมด
ั
โดยทีปรึกษาฯ อ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์และหนีสินของ TMB จากงบการเงินรวมสําหรับงวดปี
สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 6827
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
ทังนี ตามรายละเอีย ดในมติคณะกรรมการบริษัท ของ TMB ครังที 4/2562 วัน ที 7 สิงหาคม 2562 มูลค่ าหุ้น
สามัญที TMB จะดําเนินการจัดสรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมของ TBANK ทุกราย จะคิดจากราคา 1.10 เท่าของมูลค่าตามบัญชี
ต่อหุน้ ของ TMB โดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที 30 กันยายน 2562 ทีผ่านการตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของ TMB และข้อมูลทางการเงินของ TMB ซึงเป็ นข้อมูลทีจัดทําโดยฝ่ ายจัดการของ TMB สําหรับ
ผลประกอบการภายหลังจากวันทีสินสุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันที 31 ตุลาคม 2562 บวกด้วยเงินระดม
ทุนทีได้จากการออกหุน้ สามัญเพิมทุนเพือรองรับการใช้สทิ ธิตามใบแสดงสิทธิในการซือหุ้นเพิมทุนทีโอนสิทธิได้ (TSR)
และทีจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ TMB จํานวนไม่เกิน 31,481,481,482 หุน้ โดยประสงค์จะระดมทุนดังกล่าวได้จาํ นวน
ไม่เกิน 42,500.00 ล้านบาท และหักด้วยส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงินสํารองตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงินฉบับที 9 เรืองเครืองมือทางการเงิน
อย่างไรก็ด ี เนืองจากข้อมูลงบการเงิน ณ วันที 30 กันยายน 2562 และผลการดําเนินงานในช่ วงหลังวันทีงบ
การเงินดังกล่าวถึงวันที 31 ตุล าคม 2562 เป็ นข้อมูลในอนาคตซึงยังมิอาจล่ วงรู้ได้ในปั จจุบนั ดังนัน ทีปรึก ษาฯ จึงมี
สมมติฐานว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวอ้างอิงข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินรวมของ TMB ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
โดยปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีดว้ ยเงินสดทีคาดว่าจะได้รบั จากการเพิมทุนจากการเข้าทํารายการข้างต้นจํานวน 42,500.00
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TMB ดังนี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย
สิ นทรัพย์รวม
891,713.31
ล้านบาท
หัก หนีสินรวม
792,934.40
ล้านบาท
หัก ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไม่มอี ํานาจควบคุม
ล้านบาท
42,500.00
บวก เงินสดรับจากการเพิมทุน
ล้านบาท
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
141,278.91
ล้านบาท
หาร จํานวนหุน้ สามัญภายหลังการเพิมทุน
75,333,374,592
หุน้
มูลค่าหุ้นสามัญ
1.88
บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ :

1. จํานวนหุ้นสามัญภายหลังการเพิมทุนคํานวณจากจํานวนหุ้นสามัญเดิมจํานวน 43,851,893,110 หุ้น รวมกับจํานวนหุ้นสามัญใหม่ที
TMB จัดสรรเพิมเติมจํานวน 31,481,481,482 หุน้ เพือรองรับการใช้สทิ ธิตาม TSR และทีจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ TMB

จากการประเมินมูลค่า ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ TMB ด้ว ยวิธีมูลค่ าทางบัญชี จะได้มูลค่ ายุ ติธรรมของหุ้น
สามัญของ TMB ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 141,278.91 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 1.88 บาท
อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TMB ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่า
ทางบัญชีของ TMB ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง โดยไม่ได้คํานึงถึงผลการดําเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของ TMB ใน
อนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไรของ TMB ในอนาคต ดังนันทีปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธมี ูลค่าทาง
บัญชีอาจเป็ นวิธที ไม่
ี เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TMB
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5.4.2

วิ ธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี เป็ นการนํ ามูลค่าตามบัญชีข อง
TMB ตามงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินสําหรับงวดปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนาย
ชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 6827 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มาปรับปรุงเพือให้
สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ หนีสิน และรายการสําคัญต่าง ๆ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 โดยวิธนี จะสะท้
ี
อนมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกิจการได้เป็ นปั จจุบนั มากกว่าวิธมี ูลค่าทางบัญชี ทําให้รายการตามงบการเงินสะท้อนถึงมูลค่าทีแท้จริง
และเป็ นปั จจุบนั มากทีสุด
อย่างไรก็ตาม เนืองจากทีปรึกษาฯ ไม่ได้รบั ข้อมูลเกียวกับรายงานประเมินอิสระทีมีการว่าจ้างผูป้ ระเมินอิสระมา
ทําการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์เพือใช้ในวัตถุประสงค์สาธารณะ ทีปรึกษาฯ จึงไม่ได้ทําการปรับปรุงมูลค่าใดๆ
ในงบการเงินของ TMB ดังนัน การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TMB ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี จึงได้
ผลลัพธ์เท่ากับวิธมี ูลค่าทางบัญชี ซึงจะได้มูล ค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TMB ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เท่ ากับ
141,278.91 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 1.88 บาท
ทังนี การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TMB ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะแสดงให้เห็น ถึง
มูลค่าทางบัญชีของ TMB ซึงปรากฏตามงบการเงิน โดยได้ปรับปรุงรายการสําคัญต่างๆ ให้สะท้อนมูลค่าทีแท้จริง ณ
วันที 31 ธันวาคม 2561 มากทีสุด อย่างไรก็ตามวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชีไม่ได้คาํ นึงถึงผลการดําเนินงาน และแนวโน้ม
การเติบโตของ TMB ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไรของ TMB ในอนาคต ดังนันทีปรึกษาฯ
จึงเห็นว่าวิธมี ลู ค่าทางบัญชีอาจเป็ นวิธที ไม่
ี เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TMB
5.4.3

วิ ธีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ ทีปรึกษาฯ จะทําการ
เก็บข้อมูลราคาตลาดของหุน้ สามัญของ TMB ทีทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และทําการคํานวณราคาเฉลียถ่วง
นําหนักของหุน้ สามัญของ TMB ย้อนหลัง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน จากวันที 6 สิงหาคม 2562 ซึง
เป็ นวันก่อนวันทีคณะกรรมการของบริษทั ฯ และ TMB มีมติในการเข้าทํารายการในครังนี

ณ วันที 6 สิงหาคม 2562
ย้อนหลัง 1 เดือน
ย้อนหลัง 3 เดือน
ย้อนหลัง 6 เดือน
ย้อนหลัง 9 เดือน
ย้อนหลัง 12 เดือน
สูงสุด
ตําสุด

ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ของ TMB (บาท)
เฉลียถ่วง
สูงสุด
ตําสุด
นําหนัก
1.82
1.82
1.82
1.94
1.82
1.90
2.00
1.82
1.94
2.32
1.82
2.06
2.36
1.82
2.12
2.42
1.82
2.18
2.42
1.82
2.18
1.82
1.82
1.82

ปริมาณการซือขายหุ้น
เฉลียต่อวัน (ล้านหุ้น)

ร้อยละของปริมาณซือขายเฉลีย
ต่อวันต่อจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้
แล้วทังหมดของ TMB

79,810.45
83,402.54
85,046.59
90,353.41
92,760.26
95,769.05
95,769.05
79,810.45

0.12
0.21
0.24
0.29
0.27
0.33
0.33
0.12

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TMB ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ จะได้มลู ค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TMB ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ระหว่าง 79,810.45 ล้านบาท และ 95,769.05 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 1.82 บาทต่อหุน้ และ 2.18 บาทต่อหุน้ อนึง การคํานวณมูลค่ายุตธิ รรมตามวิธนี ี ทีปรึกษาฯ
จะพิจารณาจํานวนหุน้ สามัญเฉพาะทีออกและเสนอขายแล้วในปั จจุบนั จํานวน 43,851,893,110 หุน้ เนืองจากมีสมมติฐาน
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ว่าราคาตลาดในอดีตจนถึงวันที 6 สิงหาคม 2562 ยังไม่สะท้อนข้อมูลข่าวสารตามมติคณะกรรมการบริษทั ของ TMB ครัง
ที 4/2562 วันที 7 สิงหาคม 2562
ทังนี การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TMB ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ เป็ นการ
หาราคาเฉลียถ่วงนํ าหนักของหุ้นสามัญของ TMB ในอดีต ซึงเป็ นราคาทีมีการซือขายจริง และสะท้อนถึงอุปสงค์และ
อุปทานของนักลงทุน รวมถึงมุมมองของนักลงทุนต่อปั จจัยต่างๆ เช่น ผลการดําเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของ
TMB หรือเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในอดีต อย่างไรก็ตาม วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญเป็ นการพิจารณา
ราคาหุน้ สามัญในอดีต โดยไม่ได้คํานึงถึงผลการดําเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของ TMB ในอนาคต รวมถึงมูลค่า
เงินสดที TMB จะได้รบั จํานวน 42,500 ล้านบาท จากการออกหุน้ สามัญเพิมทุนเพือรองรับการใช้สทิ ธิตาม TSR และที
จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ TMB จํานวนไม่เกิน 31,481,481,482 หุน้ จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไร
ของ TMB และมูลค่าส่วนของผู้ถอื หุ้นทีจะเพิมขึนในอนาคต ดังนันทีปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดหุน้
สามัญเหมาะสมสําหรับการใช้เปรียบเทียบเท่านัน
5.4.4

วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เป็ นวิธกี ารประเมินมูลค่าภายใต้สมมติฐานว่าบริษัททีประกอบธุรกิจคล้ายคลึง
กัน ควรจะมีอตั ราส่วนตลาดทีใกล้เคียงกัน โดยอัตราส่วนตลาดนันสะท้อนถึงกลไกตลาดและมุมมองของนักลงทุนทีมีต่อ
บริษทั ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง อย่างไรก็ตาม บริษทั ทีนํามาเปรียบเทียบนัน ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีมาของ
รายได้ ขนาดของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการบันทึกบัญชี เป็ นต้น ซึงเป็ นข้อจํากัดของวิธเี ปรียบเทียบ
อัตราส่วนตลาด
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TMB ด้วยวิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด ทีปรึกษาฯ ได้ทาํ การ
ประเมินมูลค่าโดยใช้อตั ราส่วนตลาด ดังนี
1. อัตราส่วนราคาต่อกําไร (Price to Earnings Ratio : P/E)
2. อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio : P/BV)
ทีปรึกษาฯ ได้ทําการพิจารณาบริษ ัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันกับ TMB
เพือนํา อัตราส่ วนทางการเงินของบริษัท ดัง กล่ าวมาประเมินมูลค่ าหุ้น สามัญของ TMB ซึงประกอบด้ว ยทุ กบริษัทซึง
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ได้แก่
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (BAY)
BAY เป็ นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อนั ดับ 5 ของประเทศในด้านสินทรัพย์ สินเชือและเงินฝาก และยัง
เป็ นบริษัทในเครือของมิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ซึงเป็ นกลุ่มสถาบันการเงินทีใหญ่ทสุี ดในญีปุ่น และ
เป็ นหนึงในกลุ่มสถาบันการเงินทีใหญ่ทสุี ดระดับโลก BAY และบริษทั ในเครือมีความมุ่งมันทีจะตอบสนองทุกโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีหลากหลาย ครอบคลุมลูกค้าทุก
กลุ่มเป้ าหมายสําคัญ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ (ธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย ธุรกิจญีปุ่น บริษทั ข้ามชาติ ตลอดจนลูกค้าธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย) และกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย นอกจากนี ยังให้บริการทางการเงินทีเกียวข้องอืน ๆ
ผ่านบริษทั ย่อยและการร่วมค้าทังในด้านการบริหารความมังคัง บัตรเครดิต ประกันวินาศภัย การบริหารสินทรัพย์ การค้า
หลักทรัพย์ สินเชือเช่าซือรถยนต์และเครืองจักร แฟคเตอริง ไมโครไฟแนนซ์และสินเชือเพือการผ่อนชําระ โดย ณ วันที
31 มีนาคม 2562 BAY มีสนิ ทรัพย์รวม 2,241,329.93 ล้านบาท และในงวด 3 เดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 BAY มี
รายได้รวม 36,814.86 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 12,736.75 ล้านบาท
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2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)
BBL ประกอบธุ รกิจ ธนาคารพาณิ ช ย์ ท ีให้บริก ารทางการเงิน ครบวงจรแก่ ธุ ร กิจ ทังขนาดใหญ่ SMEs
ตลอดจนฐานลูกค้าบุคคล โดยมีสาขาในทุกพืนทีทัวประเทศ และมีเครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสําคัญ
ของโลก โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2562 BBL มีสนิ ทรัพย์รวม 3,148,836.30 ล้านบาท และในงวด 3 เดือนสินสุดวันที 31
มีนาคม 2562 BBL มีรายได้รวม 38,862.31 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 9,028.30 ล้านบาท
3. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (CIMBT)
CIMBT ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีสาขาอยู่ทวภู
ั มภิ าคในประเทศไทย และเป็ นส่วนหนึง
ของกลุ่มซีไอเอ็มบี สถาบันการเงินทีมีชอเสี
ื ยงของประเทศมาเลเซีย โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2562 CIMBT มีสนิ ทรัพย์
รวม 369,886.91 ล้านบาท และในงวด 3 เดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 CIMBT มีรายได้รวม 4,914.86 ล้านบาท
และมีกําไรสุทธิ 325.01 ล้านบาท
4. ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
KBANK ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจทีเกียวเนืองตามทีได้รบั อนุ ญาตไว้ใน
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศทีเกียวข้อง
ทังนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเครือข่ายสาขาจํานวน 958 สาขา และเครืองอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับทําธุรกรรม
ด้วยตนเอง 11,985 เครือง ครอบคลุมทุกพืนทีและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี KBANK มีเครือข่าย
การให้บริการในต่างประเทศรวม 17 แห่ง ใน 9 ประเทศ มีศูนย์กลางการดําเนินงานและให้บริการทีสํานักงานใหญ่ โดย ณ
วันที 31 มีนาคม 2562 KBANK มีสนิ ทรัพย์รวม 3,150,640.95 ล้านบาท และในงวด 3 เดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562
KBANK มีรายได้รวม 45,117.05 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 10,044.42 ล้านบาท
5. ธนาคารเกียรติ นาคิ น จํากัด (มหาชน) (KKP)
KKP ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน โดยธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ดําเนินการภายใต้
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุ นดําเนินการภายใต้บริษัท ทุ นภัท ร จํากัด (มหาชน) บริษัท
หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ภัทร จํากัด โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2562 KKP
มีสนิ ทรัพย์รวม 308,995.69 ล้านบาท และในงวด 3 เดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 KKP มีรายได้รวม 5,944.64 ล้าน
บาท และมีกําไรสุทธิ 1,228.16 ล้านบาท
6. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB)
KTB ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยมีสาขาอยู่ทวภู
ั มภิ าคในประเทศไทย และในบางภูมภิ าคหลัก
ของโลก โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2562 KTB มีสนิ ทรัพย์รวม 2,884,114.01 ล้านบาท และ
ในงวด 3 เดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 KKP มีรายได้รวม 42,102.40 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 7,301.08 ล้านบาท
7. บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊ (มหาชน) (LHFG)
LHFG เป็ นบริษัทโฮลดิงทีไม่ได้ประกอบธุรกิจของตนเอง(Non-operating Holding Company) โดยเป็ น
บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ประกอบธุรกิจการเข้าถือหุ้นในบริษทั อืน โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2562 LHFG มี
สินทรัพย์รวม 250,821.18 ล้านบาท และในงวด 3 เดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 LHFG มีรายได้รวม 2,829.18 ล้าน
บาท และมีกําไรสุทธิ 806.71 ล้านบาท
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8. ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) (SCB)
SCB ดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ทให้
ี บริการทางการเงินครบวงจรสําหรับลูกค้าทุกประเภท เช่น รับฝาก
เงิน โอนเงิน ให้กู้ยืมประเภทต่ างๆ บริก ารด้านปริวรรตเงิน ตรา บริการด้านการค้าต่างประเทศ Cash Management
รวมถึงบริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริการจัดการกองทุนสํารองเลียงชีพและกองทุนส่วนบุคคล บริการด้านบัตรเครดิต
และการรับฝากทรัพย์สิน โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2562 SCB มีสนิ ทรัพย์รวม 3,199,884.26 ล้านบาท และในงวด 3
เดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 SCB มีรายได้รวม 42,967.00 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 9,156.50 ล้านบาท
9. บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (TCAP)
TCAP เป็ นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึงบริษัทในกลุ่มธนชาตแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจ
ออกเป็ น กลุ่ม ) ธุรกิจทางการเงิน ซึงประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจประกัน ธุรกิจให้เช่าซือ และธุรกิจลีสซิง ) ธุรกิจสนับสนุ น ซึงประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจ
การพัฒนาฝึ กอบรม โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2562 TCAP มีสนิ ทรัพย์รวม 1,061,700.59 ล้านบาท และในงวด 3 เดือน
สินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 TCAP มีรายได้รวม 15,731.68 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 2,015.67 ล้านบาท
10. บริษทั ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จํากัด (มหาชน) (TISCO)
TISCO ประกอบธุรกิจการถือหุน้ ในบริษทั อืน (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมี
ธนาคารทิส โก้ เป็ น หลัก ซึงได้ร ับ อนุ ม ัติใ ห้เป็ น ธนาคารพาณิ ชย์เ ต็ม รูป แบบ ปั จ จุ บ ัน ให้บริก ารทางด้านการเงิน อัน
ประกอบด้วย บริการสินเชือลูกค้ารายย่อยและสินเชือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชือพาณิชย์ธนกิจ บริการ
เงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการคัส
โตเดียน ประกอบธุร กิจด้านรับประกันวินาศภัย ทุก ประเภท โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2562 TISCO มีสินทรัพย์รวม
297,899.70 ล้านบาท และในงวด 3 เดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 TISCO มีรายได้รวม 5,996.15 ล้านบาท และมี
กําไรสุทธิ 1,729.60 ล้านบาท
11. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (TMB)
TMB ดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแก่ลูกค้า 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้า
เอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย โดยมีกลุ่ม ไอเอ็นจี สถาบันการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ร่วมกับกระทรวงการคลัง โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2562 TMB มีสนิ ทรัพย์รวม 892,224.01 ล้านบาท และ
ในงวด 3 เดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 TMB มีรายได้รวม 11,667.38 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 1,578.84 ล้านบาท
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อัตราส่วนราคาต่อกําไร
บริ ษทั

หน่ วย

ย้อนหลังจากวันที 6 สิงหาคม 2562
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
9.21x
10.19x
10.74x
10.58x
10.89x
10.97x
569.05x 1,798.52x 1,208.96x
11.79x
11.95x
12.08x
10.12x
9.98x
9.92x
9.32x
9.41x
9.74x
9.98x
10.13x
10.00x
11.95x
11.53x
11.32x
7.99x
7.98x
7.93x
10.58x
10.35x
10.05x
7.73x
7.88x
8.07x
9.93x
10.03x
10.08x

ณ วันที
6 สิ งหาคม 2562
8.92x
9.56x
151.66x
11.00x
10.48x
9.16x
9.57x
11.99x
8.35x
11.41x
7.32x
9.78x

1 เดือน
12 เดือน
BAY
เท่า
9.10x
11.15x
BBL
เท่า
10.16x
11.11x
CIMBT
เท่า
152.41x
919.85x
KBANK
เท่า
11.39x
12.55x
KKP
เท่า
10.57x
10.05x
KTB
เท่า
9.38x
10.22x
LHFG
เท่า
9.96x
10.32x
SCB
เท่า
12.41x
11.42x
TCAP
เท่า
8.25x
7.98x
TISCO
เท่า
11.26x
10.00x
TMB
เท่า
7.65x
8.96x
ค่าเฉลีย(1)
เท่า
10.01x
10.37x
ทีมา : SETSMART
หมายเหตุ : 1. การคํานวณค่าเฉลียจะไม่รวมอัตราส่วนราคาต่อกําไรของ CIMBT เนืองจากอัตราส่วนราคาต่อกําไรของ CIMBT เป็ นข้อมูลทีผิดปกติไป
จากค่าเฉลีย

อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
บริ ษทั
BAY
BBL
CIMBT
KBANK
KKP
KTB
LHFG
SCB
TCAP
TISCO
TMB
ค่าเฉลีย(1)
ทีมา : SETSMART

หน่ วย
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

ณ วันที
6 สิ งหาคม 2562
1.09x
0.79x
0.66x
1.06x
1.39x
0.84x
0.72x
1.16x
0.98x
2.02x
0.79x
1.05x

1 เดือน
1.12x
0.84x
0.66x
1.10x
1.40x
0.86x
0.75x
1.20x
0.97x
1.99x
0.83x
1.07x
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ย้อนหลังจากวันที 6 สิงหาคม 2562
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
1.10x
1.13x
1.16x
0.88x
0.92x
0.94x
0.68x
0.71x
0.75x
1.14x
1.18x
1.20x
1.35x
1.38x
1.39x
0.86x
0.87x
0.89x
0.76x
0.78x
0.77x
1.16x
1.17x
1.19x
0.94x
0.94x
0.94x
1.88x
1.89x
1.86x
0.85x
0.90x
0.94x
1.05x
1.08x
1.09x

12 เดือน
1.19x
0.96x
0.77x
1.25x
1.42x
0.91x
0.79x
1.23x
0.95x
1.87x
0.98x
1.12x

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

5.4.4.1 วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกําไร
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/E จะนํากําไรสุทธิของ TMB ในงวด 12 เดือน
งวดใดงวดหนึง คูณกับ P/E ของบริษัท ทีนํ า มาเปรีย บเทีย บ ซึงการประเมินในครังนี ทีปรึก ษาฯ เลือกใช้กํ าไรสุท ธิ
ย้อนหลัง 12 เดือน สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสําหรับงวดปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม
2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 6827 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ TMB ดังนี
หน่ วย
กําไรสุทธิ ย้อนหลัง
12 เดือน สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2561
P/E
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
หาร จํานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าหุ้นสามัญ

ณ วันที 6
สิ งหาคม 2562

1 เดือน

ล้านบาท
เท่า
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

ย้อนหลังจากวันที 6 สิ งหาคม 2562
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน

12 เดือน

11,601.24
9.78x
113,413.67
1.51

10.01x
9.93x
10.03x
10.08x
10.37x
116,152.72 115,155.54 116,343.52 116,972.56 120,355.87
75,333,374,592
1.54
1.53
1.54
1.55
1.60

จากการประเมินด้วยวิธ ีเปรียบเทีย บ P/E จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TMB ณ วันที 31 ธันวาคม
2561 ระหว่าง 113,413.67 ล้านบาท ถึง 120,355.87 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 1.51 บาท ถึง 1.60 บาท
อย่างไรก็ตาม การประเมินยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TMB ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/E บริษทั ทีนํามาเปรียบเทียบ
นัน ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีมาของรายได้ ขนาดของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการบันทึก
บัญชี เป็ นต้น
นอกจากนี วิธเี ปรียบเทียบ P/E เป็ นเพียงการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในอดีต โดยนํา P/E ไปคูณกับกําไร
สุท ธิย้อนหลัง 12 เดือน โดยไม่ไ ด้คํานึ งถึง ผลการดําเนิ นงานและแนวโน้ มการเติบโตของ TMB ในอนาคต จึง อาจไม่
สะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไรของ TMB ในอนาคต ดังนันทีปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธเี ปรียบเทียบ P/E เหมาะสม
สําหรับการใช้เปรียบเทียบเท่านัน
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

5.4.4.2 วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/BV จะนํามูลค่าทางบัญชีของ TMB ณ ช่วงเวลา
ใดเวลาหนึง คูณกับ P/BV ของบริษัททีนํามาเปรียบเทียบ ซึงการประเมินในครังนี ทีปรึกษาฯ เลือกใช้มลู ค่าทางบัญชี ณ
วันที 31 ธันวาคม 2561 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสําหรับงวดปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบ
โดยนายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 6827 บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด ปรับปรุงด้วย
เงินสดทีคาดว่าจะได้รบั จํานวน 42,500.00 ล้านบาทจากการออกหุน้ สามัญเพิมทุนเพือรองรับการใช้สทิ ธิตาม TSR และที
จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ TMB จํานวนไม่เกิน 31,481,481,482 หุน้ โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ TMB ดังนี
หน่ วย
มูลค่าทางบัญชี ณ วันที 31
ธันวาคม 2561 ปรับปรุงด้วย
เงิ นสดรับจากการออกหุ้น
สามัญเพิ มทุน
P/BV
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
หาร จํานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าหุ้นสามัญ

ณ วันที 6
สิ งหาคม 2562

1 เดือน

ล้านบาท
เท่า
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

ย้อนหลังจากวันที 6 สิ งหาคม 2562
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน

12 เดือน

141,278.91
1.05x
147,700.68
1.96

1.07x
1.05x
1.08x
1.09x
1.12x
150,641.85 148,941.53 152,444.16 154,686.57 157,940.77
75,333,374,592
2.00
1.98
2.02
2.05
2.10

จากการประเมินด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/BV จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TMB ณ วันที 31 ธันวาคม
2561 ระหว่าง 147,700.68 ล้านบาท ถึง 157,940.77 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 1.96 บาท ถึง 2.10 บาท
ทังนี ทีปรึกษาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าวิธเี ปรียบเทียบ P/BV เป็ นวิธกี ารประเมินมูลค่าทีมีความเหมาะสมและนิยม
ใช้ในการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของบริษทั ทีประกอบธุรกิจเกียวกับธนาคาร เนืองจากสินทรัพย์และหนีสินของธนาคาร
ส่วนใหญ่มกั อยู่ในรูปของเงินสดแล้ว อย่างไรก็ดี ทีปรึกษาฯ เห็นว่าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TMB
ควรพิจารณาวิธเี ปรียบเทียบ P/BV ควบคู่ไปกับวิธกี ารประเมินมูลค่าทีคํานึงถึงผลการดําเนินงานและความสามารถใน
การทํากําไรในอนาคต ซึงจะถูกกล่าวถึงในส่วนถัดไป
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5.4.5

วิ ธีส่วนลดเงิ นปันผล (Discounted Dividend Approach)
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมหุน้ สามัญของ TMB ด้วยวิธสี ่วนลดเงินปั นผล เป็ นการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ โดยคํานึงถึงความสามารถในการสร้างกําไรและเงินปั นผลในอนาคตของ TMB และทําการคิดลดเงินปั นผล
(Dividends) ที TMB ทีคาดว่า จะสามารถจ่ายได้จากการจัด ทําประมาณการทางการเงินด้ว ยต้นทุนผู้ถือหุ้น (Cost of
Equity : Ke) ของ TMB เพือหามูลค่าปั จจุบนั สุทธิของมูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ TMB ซึงทีปรึกษาฯ ได้เลือกใช้ประมาณ
การทางการเงินของ TMB สําหรับปี 2562 – 2566 หรือในอนาคต 5 ปี ขา้ งหน้า โดยตังอยู่บนพืนฐานว่าธุรกิจของ TMB
จะยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนือง (Going Concern Basis) และไม่มกี ารเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ เกิดขึน รวมทัง
เป็ นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปั จจุบนั
สําหรับการประมาณการในครังนี ทีปรึกษาฯ ได้อ้างอิงสมมติฐานจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ TMB ในปี
2559 - 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 6827 บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญ ชี จํากัด รวมถึงประมาณการจากฝ่ ายบริห ารและแผนธุร กิจของ TMB มาใช้อ้ างอิงในการประมาณการ
สมมติฐานเป็ นหลัก นอกจากนียังมีการอ้างอิงสมมติฐานจากแหล่งข้อมูลทางการเงินอืนของ TMB ด้วย เช่ น ข้อมูลงบ
ทดลองในปี 2559 - 2561 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ฝ่ายบัญชี ทะเบียนทรัพย์สนิ เป็ นต้น โดยทีปรึกษาฯ ได้พจิ ารณาข้อมูล
ข้างต้นร่วมกับข้อมูลภาวะของอุตสาหกรรม แผนการลงทุน แผนการดําเนินงาน รวมถึงข้อมูลทีเปิ ดเผยตามสาธารณะ
ต่างๆ ทีเกียวข้อง เพือนํ ามาใช้กําหนดสมมติฐานในการจัดทําประมาณการทางการเงินและคํานวณหาเงินปั นผลของ
TMB ในอนาคตเพือนํามาใช้ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ TMB ด้วยวิธสี ่วนลดเงินปั นผล
ทังนี ทีปรึกษาฯ ได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ความน่ าเชือถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ที
ได้รบั จาก TMB และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) อย่างไรก็
ตาม ประมาณการทางการเงินทังหมดนีจัดทําขึนภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มกี ารเปลียนแปลงใดๆ ทีมีนัยสําคัญต่อการ
ดําเนินธุรกิจของ TMB นอกจากนีในกรณีทมีี เหตุการณ์ใดๆ ทีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของ
TMB อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ TMB เปลียนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกัน โดยการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
ของ TMB มีรายละเอียดดังนี
โดยสามารถสรุปสมมติฐานทีสําคัญทีใช้ในการประเมินมูลค่าได้ ดังนี
5.4.5.1 สมมติ ฐานสําคัญในการประมาณการรายได้ดอกเบีย
1. พอร์ทโฟลิ โอสิ นทรัพย์ (Earning assets)
พอร์ทโฟลิโอสินทรัพย์ของ TMB ประกอบไปด้วย 3 ประเภทหลัก โดยมีรายละเอียดสําหรับสินทรัพย์แต่ละ
ประเภท ดังนี
– เงินให้กยู้ มื ระหว่างธนาคาร ได้แก่ เงินให้กยู้ มื ที TMB ปล่อยกูใ้ ห้กบั ธนาคารพาณิชย์อนๆ
ื เพือการปรับ
สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ และเพือเป็ นการดํารงเงินสดสํารองตามกฎหมายทีเกียวข้อง ซึง
โดยทัวไปแล้วจะมีทงเงิ
ั นให้กยู้ มื ประเภทข้ามคืน และชําระคืนแบบทวงถามหรือกําหนดระยะเวลา โดย
ซึงทีปรึกษาฯ กําหนดให้พอร์ทโฟลิโอเงินให้กู้ยมื ระหว่างธนาคารเติบโตร้อยละ 2.00 ต่อปี ตลอดการ
ประมาณการอ้างอิงจากอัตราการเติบโตในปี 2561 ซึงอัตราทีคาดการณ์ดงั กล่าวน้อยกว่าการประมาณ
การของฝ่ ายจัดการของ TMB ทีร้อยละ 6.00
– เงินลงทุน ได้แก่ เงินสดที TMB นําไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการอัตราการ
เติบโตของเงินลงทุนเท่ ากับร้อยละ 6.00 ต่ อปี ต ามการประมาณการของฝ่ ายจัด การของ TMB โดย
ในช่วงปี 2561 ทีผ่านมา พอร์ทเงินลงทุนของ TMB มีอตั ราเติบโตสูงถึงร้อยละ 26.29
– สินเชือธนาคารหลังหัก ดอกเบียรอการรับรู้ ได้แก่ สินเชือที TMB ปล่อยกู้ให้กบั ลูกค้ารายย่อย เช่น
สินเชือบ้าน สินเชือส่ว นบุ คคล สินเชือบัตรเครดิต รวมถึงสินเชือภาคเอกชน และสินเชือประเภท
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รถยนต์ต่างๆ ซึงทีปรึกษาฯ กําหนดให้พอร์ทโฟลิโอสินเชือธนาคารเติบโตร้อยละ 6.00 ต่อปี ซึงเป็ นไป
ตามการประมาณการของฝ่ ายจัดการของ TMB ซึงใกล้เคียงกับการเติบโตในปี 2561 ทีร้อยละ 6.58
และค่าเฉลียย้อนหลังในปี 2559 – 2561 ซึงเท่ากับร้อยละ 5.72
เงิ นให้ก้ยู ืมระหว่างธนาคาร
-- อัตราการเติบโต
เงิ นลงทุน
-- อัตราการเติบโต
สิ นเชือธนาคารหลังหักดอกเบียรอ
การรรับรู้
-- อัตราการเติบโต
พอร์ทโฟลิโอสิ นทรัพย์รวม

ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท

2562F
115,792.84
2.00%
77,885.23
6.00%
726,800.46

2563F
118,108.70
2.00%
82,558.34
6.00%
770,408.49

2564F
120,470.87
2.00%
87,511.84
6.00%
816,633.00

2565F
122,880.29
2.00%
92,762.55
6.00%
865,630.98

2566F
125,337.89
2.00%
98,328.30
6.00%
917,568.84

ร้อยละ
ล้านบาท

6.00%
920,478.53

6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
971,075.53 1,024,615.71 1,081,273.82 1,141,235.04

2. อัตรารายได้ดอกเบียเฉลีย
ทีปรึก ษาฯ ประมาณการอัต รารายได้ด อกเบียเฉลียของสิน ทรัพ ย์แ ต่ล ะประเภท โดยอ้ า งอิงจากการ
ประมาณการของฝ่ ายจัดการ และข้อมูลในอดีต โดยทีปรึกษาฯ พิจารณาข้อมูลเฉลียย้อนหลังของอัตราดอกเบียแต่ละ
ประเภทประกอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี
– เงินให้กู้ยมื ระหว่างธนาคาร โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการตามค่าเฉลียย้อนหลังในปี 2559 – 2561 ซึง
เท่ากับร้อยละ 1.56 โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 1.52 ถึงร้อยละ 1.61
– เงินลงทุน โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการเท่ากับร้อยละ 1.93 ซึงเป็ นข้อมูลในปี 2561 โดยตํากว่าค่าเฉลีย
ย้อ นหลังในปี 2559 – 2561 ซึงเท่ ากับ ร้อ ยละ 2.04 โดยมีค่ า ระหว่ า งร้อ ยละ 1.93 ถึงร้อ ยละ 2.10
เพือให้การประมาณการเป็ นไปอย่างระมัดระวัง
– สินเชือธนาคาร โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการเท่ากับร้อยละ 4.83 ซึงเป็ นข้อมูลในปี 2561 โดยตํากว่า
ค่าเฉลียย้อนหลังในปี 2559 – 2561 ซึงเท่ากับร้อยละ 5.13 โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 4.83 ถึงร้อยละ
5.46 เพือให้การประมาณการเป็ นไปอย่างระมัดระวัง
เงิ นให้ก้ยู ืมระหว่างธนาคาร
เงิ นลงทุน
สิ นเชือธนาคาร

%
%
%

2562F
1.56%
1.93%
4.83%

2563F
1.56%
1.93%
4.83%
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2564F
1.56%
1.93%
4.83%

2565F
1.56%
1.93%
4.83%

2566F
1.56%
1.93%
4.83%

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

3. รายได้ดอกเบีย
ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ดอกเบียจากอัตรารายได้ดอกเบียเฉลียสําหรับสินทรัพย์แต่ละประเภทคูณ
กับสินทรัพย์เฉลียแต่ละประเภทในแต่ละปี โดยมีรายละเอียดการประมาณการ ดังนี
รายได้ ด อกเบี ยจากเงิ น ให้ กู้ ยื ม
ระหว่างธนาคาร
รายได้จากเงินลงทุน
รายได้ดอกเบียสินเชือธนาคาร
รายได้ดอกเบียรวม

ล้านบาท

2562F
1,792.78

2563F
1,828.64

2564F
1,865.21

2565F
1,902.51

2566F
1,940.56

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,461.24
35,104.46
38,358.48

1,548.91
37,210.73
40,588.27

1,641.84
39,443.37
42,950.43

1,740.35
41,809.98
45,452.84

1,844.78
44,318.57
48,103.91

5.4.5.2 สมมติ ฐานสําคัญในการประมาณดอกเบียจ่าย
1. หนี สิ นทีมีภาระทางการเงิ น (Paying liabilities)
TMB มีแหล่งเงินทุนหลักทีใช้ประกอบธุรกิจเป็ นหนีสินทีมีภาระทางการเงิน ประกอบไปด้วย 3 ประเภท
หลัก โดยมีรายละเอียดสําหรับหนีสินทีมีภาระทางการเงินแต่ละประเภท ดังนี
– เงินฝาก ได้แก่ เงินฝากประเภทต่างๆ เช่น เงินฝากประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน ประจํา ฯลฯ โดย
ทีปรึกษาฯ ประมาณการการเติบโตเงินฝากทีอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี ตามการประมาณการของฝ่ าย
จัดการ ซึงใกล้เคียงกับอัตราการเติบโตในช่วงปี 2561 ทีร้อยละ 6.22
– เงินกู้ระหว่างธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ เงินสดที TMB กู้ยืมจากกับธนาคารพาณิชย์อืนๆ เพือการปรับ
สภาพคล่องของ TMB เอง โดยกําหนดให้เงินกู้ระหว่างธนาคารพาณิชย์มีการเติบโตทีอัตราร้อ ยละ
6.00 ต่อปี ตามการประมาณการของฝ่ ายจัดการ ซึงใกล้เคียงกับอัตราการเติบโตในช่วงปี 2561 ทีร้อย
ละ 6.49
– หนีสินทีมีภาระดอกเบียอืน โดยกําหนดให้หนีสินทีมีภาระดอกเบียอืนมีการเติบโตทีอัตราร้อยละ 5.00
ต่อปี ตามการประมาณการของฝ่ ายจัดการ ซึงใกล้เคียงกับอัตราการเติบโตในช่ วงปี 2561 ทีร้อยละ
5.31
เงิ นฝาก
-- อัตราการเติบโต
เงิ นกู้ระหว่างธนาคารพาณิ ชย์
-- อัตราการเติบโต
หนี สิ นทีมีภาระดอกเบียอืน
-- อัตราการเติบโต
หนี สิ นทีมีภาระทางการเงิ น

ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท

2562F
688,549.20
6.00%
68,122.58
6.00%
36,880.21
5.00%
793,552.00

2563F
729,862.15
6.00%
72,209.94
6.00%
38,724.23
5.00%
840,796.31

2564F
773,653.88
6.00%
76,542.54
6.00%
40,660.44
5.00%
890,856.85

2565F
2566F
820,073.11
869,277.50
6.00%
6.00%
81,135.09
86,003.19
6.00%
6.00%
42,693.46
44,828.13
5.00%
5.00%
943,901.66 1,000,108.82

2. อัตราดอกเบียจ่ายเฉลีย
ทีปรึกษาฯ ประมาณการอัตราดอกเบียจ่ายเฉลียของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยอ้างอิงจากการประมาณ
การของฝ่ ายจัดการ โดยทีปรึก ษาฯ พิจ ารณาข้อมูล เฉลียย้อนหลังของอัต ราดอกเบียแต่ ล ะประเภทประกอบ โดยมี
รายละเอียด ดังนี
– อัตราดอกเบียเงินฝาก โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการตามค่าเฉลียย้อนหลังในปี 2559 – 2561 ซึงเท่ากับ
ร้อยละ 0.90 โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 0.82 ถึงร้อยละ 0.99
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– เงินนํ าส่งสถาบันประกันเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวคิดเป็ นอัตราส่วนร้อยละ 0.46 ของเงินฝากและหนีสินทีมีภาระดอกเบียทางการเงินอืนเฉลีย
ซึงสูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลังในปี 2559 – 2561 ซึงเท่ากับร้อยละ 0.45 ของเงินฝากและหนีสินทีมีภาระ
ดอกเบียทางการเงินอืนเฉลีย เพือให้การประมาณการมีความระมัดระวัง
– เงินกู้ยมื ธนาคารพาณิชย์ โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการตามค่าเฉลียย้อนหลังในปี 2559 – 2561 ซึง
เท่ากับร้อยละ 1.11 โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 0.82 ถึงร้อยละ 1.41
– หนีสินทีมีภาระดอกเบียทางการเงินอืน โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการตามค่าเฉลียย้อนหลังในปี 2559 –
2561 ซึงเท่ากับร้อยละ 3.91 โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 3.78 ถึงร้อยละ 4.12
เงิ นฝาก
เงิ น นํ า ส่ งสถาบัน ประกัน เงิ น ฝาก
และธนาคารแห่งประเทศไทย
เงิ นกู้ระหว่างธนาคารพาณิ ชย์
ห นี สิ น ที มี ภ าร ะ ด อ ก เ บี ยท า ง
การเงิ นอืน

%
%

2562F
0.90%
0.46%

2563F
0.90%
0.46%

2564F
0.90%
0.46%

2565F
0.90%
0.46%

2566F
0.90%
0.46%

%
%

1.11%
3.91%

1.11%
3.91%

1.11%
3.91%

1.11%
3.91%

1.11%
3.91%

3. ดอกเบียจ่าย
ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ดอกเบียจากอัตราดอกเบียจ่ายเฉลียสําหรับหนีสินแต่ละประเภทคูณกับ
หนีสินเฉลียแต่ละประเภทในแต่ละปี โดยมีรายละเอียดการประมาณการ ดังนี
เงินฝาก
เงินนํ าส่งสถาบันประกันเงินฝากและ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินกูร้ ะหว่างธนาคารพาณิชย์
หนีสิน ทีมีภาระดอกเบียทางการเงิน
อืน
ดอกเบียจ่ายรวม

ล้านบาท
ล้านบาท

2562F
6,038.27
3,243.29

2563F
6,400.56
3,436.24

2564F
6,784.60
3,640.67

2565F
7,191.67
3,857.29

2566F
7,623.17
4,086.81

ล้านบาท
ล้านบาท

734.99
1,406.14

779.09
1,476.45

825.83
1,550.27

875.38
1,627.78

927.91
1,709.17

ล้านบาท

11,422.69

12,092.34

12,801.38

13,552.13

14,347.06

ทังนี จากการประมาณการพบว่า TMB มีอตั ราดอกเบียสุทธิ (Net interest margin) อยู่ระหว่างร้อยละ 3.00 ถึง
ร้อยละ 3.04 ซึงใกล้เคียงกับค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ทมีี ค่าระหว่างร้อยละ 2.90 ถึงร้อยละ 3.18
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5.4.5.3 สมมติ ฐานสําคัญในการประมาณการรายได้จากการดําเนิ นงานอืน
1. รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การอืน
ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอืนเท่ากับร้อยละ 1.40 ของพอร์ทโฟลิโอสินทรัพย์
รวมเฉลีย ตามค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่ างร้อยละ 1.57 ถึงร้อยละ 1.21 นอกจากนี ที
ปรึกษาฯ ประมาณการต้นทุนทีเกียวข้องกับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอืนเพือแสดงรายการรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการอืนแบบสุทธิจากต้นทุนการดําเนินงานทีเกียวข้อง ซึงคิดเป็ นร้อยละ 23.50 ของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอืน
ตลอดการประมาณการ ตามค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 21.66 ถึงร้อยละ 27.11
โดยมีรายละเอียดรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอืนซึงสุทธิจากต้นทุนการดําเนินงานทีเกียวข้องแล้ว ดังนี
รายได้ ค่า ธรรมเนี ย มและบริ ก าร ล้านบาท
อืน
รายได้ ค่า ธรรมเนี ย มและบริ ก าร ล้านบาท
อืนสุทธิ จากต้นทุนดําเนิ นงาน

2562F
12,589.38

2563F
13,280.34

2564F
14,011.47

2565F
14,785.16

2566F
15,603.93

9,631.12

10,159.72

10,719.05

11,310.93

11,937.31

2. รายได้จากการดําเนิ นงานอืน
ทีปรึกษาฯ ประมาณรายได้จากการดําเนินงานอืน เช่น รายได้จากอัตราแลกเปลียน กําไรจากเงินลงทุน
ฯลฯ เท่ากับร้อยละ 5.60 ใกล้เคียงกับค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ทีร้อยละ 5.64 ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ
4.86 ถึงร้อยละ 6.65 โดยไม่พจิ ารณานํารายการพิเศษจากการกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อยในปี 2561 มารวม
คํานวณ
รายได้จากการดําเนิ นงานอืน

ล้านบาท

2562F
2,853.08

2563F
3,016.64

2564F
3,189.87

2565F
3,373.33

2566F
3,567.64

5.4.5.4 สมมติ ฐานสําคัญในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ทีปรึกษาฯ มีสมมติฐานในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ดังนี
– ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยทีปรึกษาฯ กําหนดให้จํานวนพนักงานของ TMB มีแนวโน้ มลดลงปี ละร้อยละ
3.33 โดยพิจารณาจากค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 2.04 ถึงร้อยละ
4.82 ทังนี เกิดจากการทีธนาคารจะมีการปรับ ลดพนั กงานบางส่ว นโดยเน้ นประสิทธิภาพการใช้งานของ
เทคโนโลยีมากขึน และเป็ นการบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม ที
ปรึกษาฯ ได้กําหนดให้รายได้เฉลียต่อพนักงานมีการเติบโตทีร้อยละ 5.00 ต่อปี ตามอัตราการเติบโตของ
ค่าตอบแทนพนักงานทัวไป
– ค่าตอบแทนกรรมการ โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการอัตราการเติบโตของรายการดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 5.00
ต่อปี ตามอัตราการขึนค่าตอบแทนของ TMB และอุตสาหกรรมทัวไป
– ค่ า เช่ า สิน ทรัพ ย์ แ ละค่า อุ ป กรณ์ ต่ างๆ โดยแบ่ ง เป็ น ค่ า เช่ า และค่ า สาธารณู ป โภคต่ างๆ ซึ งทีปรึก ษาฯ
กําหนดให้มกี ารเติบโตร้อยละ 5.92 ต่อปี ค่าเฉลียย้อนหลัง 2 ปี ในปี 2560 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ
3.93 ถึงร้อยละ 7.91 ทังนี ทีปรึกษาฯ ไม่นําข้อมูลในปี 2559 มาพิจารณาเนืองจากแนวโน้มของค่าใช้จ่ายใน
ปี ดงั กล่าวลดลงถึงร้อยละ 27.99 ซึงอาจทําให้การประมาณการไม่เป็ นไปด้วยความระมัดระวัง
– ภาษีและอากร โดยทีปรึก ษาฯ ประมาณการรายการดังกล่ าวเท่ ากับ ร้อยละ 2.73 ของรายได้รวม ตาม
ค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 2.66 ถึงร้อยละ 2.83
– ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืน โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการรายการดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 9.10 ของรายได้
รวม ตามค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2559 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 8.54 ถึงร้อยละ 9.38
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– ค่าเสือมราคา โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าเสือมราคาตามนโยบายทางบัญชีทเกี
ี ยวข้องกับ TMB และ
กําหนดให้ TMB มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 3,100.00 – 5,100.00 ล้านบาท โดยปรับเพิมขึนมีละ
ประมาณ 500.00 ล้านบาทตลอดการประมาณการ ตามแผนการลงทุนอ้างอิงจากฝ่ ายจัดการของ TMB
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเช่าสินทรัพย์และค่าอุปกรณ์ต่างๆ
ภาษีและอากร
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืน
ค่าเสือมราคา
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานรวม

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2562F
8,111.70
46.45
2,628.81
1,389.80
4,635.91
1,418.67
18,231.34

2563F
8,233.77
48.77
2,784.51
1,469.48
4,901.68
2,018.67
19,456.88

2564F
8,357.68
51.21
2,949.43
1,553.86
5,183.15
2,702.00
20,797.33

2565F
8,483.46
53.77
3,124.12
1,643.23
5,481.25
3,468.67
22,254.49

2566F
8,611.12
56.46
3,309.15
1,737.88
5,796.98
4,318.67
23,830.27

5.4.5.5 สมมติ ฐานสําคัญในการประมาณการหนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ
ทีปรึกษาฯ มีสมมติฐานในการประมาณการหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ โดยกําหนดให้เท่ากับร้อยละ 1.30 ของ
สินเชือก่อนหักดอกเบียรอการรับรู้ ตามการประมาณการของฝ่ ายจัดการ และใกล้เคียงกับแนวโน้มของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ทีลดลงอย่างต่อเนืองในช่วงอดีตทีผ่านมา หากไม่พจิ ารณาการตังสํารองพิเศษตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที 9 สําหรับ TMB ในปี 2561 ทีเพิมจากระดับปกติประมาณ 7,000.00 ล้านบาท
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ

ล้านบาท

2562F
9,448.41

2563F
10,015.31
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2564F
10,616.23

2565F
11,253.20

2566F
11,928.39
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5.4.5.6

สมมติ ฐานสําคัญในการประมาณการอืน
1. ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ทีปรึกษาฯ ทําการประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ โดยใช้อตั ราร้อยละ 20.00 ตลอดการประมาณการ
ตามอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในปั จจุบนั
2. การดํารงอัตราส่วนความเพียงพอของเงิ นกองทุน
ทีปรึกษาฯ กําหนดให้กิจการรักษาอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน โดยประมาณการสินทรัพย์
เสียง (Risk-weighted assets) อ้างอิงตามสัดส่วนสินทรัพย์เสียงต่อพอร์ทโฟลิโอสินทรัพย์รวมเฉลียในปั จจุบนั ซึงเท่ากับ
ร้อยละ 74.22 จากนันจึงกําหนดการประมาณการอัตราส่วนการดํารงเงินกองทุนขันที 1 (Tier 1 Capital) เท่ากับร้อยละ
13.20 ของสินทรัพย์เสียง ซึงมีค่ามากกว่าตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยอ้างอิงจากค่าเฉลียย้อนหลัง 3 ปี ใน
ปี 2559 – 2561 ซึงมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 12.80 ถึงร้อยละ 13.61 และกําหนดให้การดํารงเงินกองทุ นขันที 2 (Tier 2
Capital) ไม่ มี ก ารเปลี ยนแปลงตลอดการประมาณการโดยพิจ ารณาจากข้อ มู ล ในช่ ว งปี 2560 – 2561 ทีไม่ มีก าร
เปลียนแปลงอย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทังนี ทีปรึก ษาฯ พิจ ารณาแล้ว พบว่ า การประมาณการเงิน ทุ น สํ า รองรวมมีค วาม
สมเหตุสมผล และอัตราส่วนเงินทุนสํารองรวมต่อสินทรัพย์เสียงมีค่ามากกว่าร้อยละ 16.00 ตลอดการประมาณการ
3. อัตราการจ่ายเงิ นปันผล
ทีปรึกษาฯ ประมาณการอัตราส่วนเงินปั นผลเท่ากับร้อยละ 90.00 ของกําไรสุทธิทได้
ี โดยมีสมมติฐานให้
TMB นํา เงินสดทีไม่ไ ด้ทําการจ่ายเงิน ปั นผลออกไปดํารงไว้เป็ นเงิน กองทุ นของธนาคารเพือให้ก ารประมาณการการ
จ่ายเงินปั นผล และประมาณการการดํารงเงินกองทุนเป็ นไปตามหลักความระมัดระวังมากขึน
4. การประมาณการเงิ นปันผลภายหลังระยะเวลาประมาณการ
ทีปรึกษาฯ ประมาณการอัตราการเติบโตภายหลังระยะเวลาประมาณการ (Terminal growth rate) ของเงิน
ปั นผลเท่ากับร้อยละ 3.16 ต่อปี ซึงอ้างอิงจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้ อจากธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลียย้อนหลัง 30 ปี โดย
พิจารณาว่าการเติบโตของธนาคารพาณิชย์ในอนาคตจะสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในภาพรวม
5. อัตราคิ ดลด
ทีปรึกษาฯ ได้ทําการคํานวณอัตราคิดลดทีเหมาะสมซึงสะท้อนต้นทุนทีแท้จริงของผู้ถือหุน้ โดยต้นทุนที
แท้จริงดังกล่าวเท่ากับอัตราผลตอบแทนทีผูถ้ อื หุน้ ต้องการ (Cost of equity หรือ Ke) โดยมีสตู รการคํานวณค่า Ke ดังนี
Ke
โดยที

Ke
Rf

=

=
=

Rf + β( Rm – Rf )

อัตราผลตอบแทนทีผูถ้ อื หุน้ ต้องการ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไม่มคี วามเสียง อ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบียพันธบัต รรัฐบาลอายุ 30 ปี ซึงมีค่ าเท่ ากับร้อยละ 2.37
(อ้างอิงข้อมูลจาก www.thaibma.or.th ณ วันที 6 สิงหาคม 2562)
โดยทีปรึกษาฯ เลือกใช้อ ัตราดัง กล่ าวเพือให้ส อดคล้ องกับ ช่ ว ง
ระยะเวลาเดียวกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเฉลียย้อนหลัง 30 ปี
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Rm

=

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เฉลียย้อนหลัง 30 ปี นับจากวันที 6 สิงหาคม 2562 ซึงเท่ากับร้อย
ละ 9.24 ซึงเป็ น ช่ ว งระยะเวลาสะท้อ นภาวะการลงทุ น ในตลาด
หลักทรัพย์ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดกี ว่าการใช้ขอ้ มูลในช่วงระยะเวลา
สัน (อ้างอิงข้อมูลจาก www.set.or.th)
β
=
เป็ นค่าเฉลียความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวันของธนาคาร
ทหารไทย จํ า กั ด (มหาชน) เทีย บกั บ ผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 1 ปี ตังแต่วนั ที 7 สิงหาคม 2561 ถึงวันที 6
สิงหาคม 2562 (ทีมา: Bloomberg) โดยมีค่าเท่ากับ 0.846 เท่า
ทังนีจากสูตรการคํานวณและค่าตัวแปรต่างๆ ทีนํ ามาใช้ดงั กล่าวข้างต้นจะคํานวณได้ผลตอบแทนทีผู้ถือ
หุน้ ต้องการ (Ke) เท่ากับร้อยละ 8.18
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ผลการประมาณการทางการเงิ น
หน่ วย : ล้านบาท
รายได้ดอกเบีย
รายได้ดอกเบียจากเงินให้กยู้ มื ระหว่างธนาคาร
รายได้จากเงินลงทุน
รายได้ดอกเบียสินเชือธนาคาร
รายได้อนๆ
ื
รายได้ดอกเบียรวม

2561

2562F

2563F

2564F

2565F

2566F

1,752.00
1,271.00
32,064.00
10.00
35,097.00

1,792.78
1,461.24
35,104.46
38,358.48

1,828.64
1,548.91
37,210.73
40,588.27

1,865.21
1,641.84
39,443.37
42,950.43

1,902.51
1,740.35
41,809.98
45,452.84

1,940.56
1,844.78
44,318.57
48,103.91

(6,400.56) (6,784.60) (7,191.67)
(3,436.24) (3,640.67) (3,857.29)
(779.09)
(825.83)
(875.38)
(1,476.45) (1,550.27) (1,627.78)
(12,092.34) (12,801.38) (13,552.13)

(7,623.17)
(4,086.81)
(927.91)
(1,709.17)
(14,347.06)

ดอกเบียจ่าย
เงินฝาก
(5,654.00) (6,038.27)
เงินนําส่งสถาบันประกันเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย (2,965.00) (3,243.29)
เงินกูร้ ะหว่างธนาคารพาณิชย์
(686.00)
(734.99)
หนีสินทีมีภาระดอกเบียทางการเงินอืน
(1,293.00) (1,406.14)
(10,598.00) (11,422.69)
รายได้จากการดําเนิ นงานรวม
รายได้ดอกเบียสุทธิ ก่อนรายได้จากการดําเนิ นงานอืน

24,438.00

26,935.78

28,495.94

30,149.05

31,900.71

33,756.85

รายได้จากการดําเนิ นงานอืน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอืนสุทธิ
รายได้จากการดําเนินงานอืน

8,510.59
10,959.63

9,631.12
2,853.08

10,159.72
3,016.64

10,719.05
3,189.87

11,310.93
3,373.33

11,937.31
3,567.64

รายได้ดอกเบียสุทธิ หลังรายได้จากการดําเนิ นงานอืน

43,908.22

39,419.98

41,672.29

44,057.96

46,584.97

49,261.80

(7,991.44) (8,111.70) (8,233.77) (8,357.68) (8,483.46)
(44.24)
(46.45)
(48.77)
(51.21)
(53.77)
(2,481.82) (2,628.81) (2,784.51) (2,949.43) (3,124.12)
(1,262.44) (1,389.80) (1,469.48) (1,553.86) (1,643.23)
(4,388.38) (4,635.91) (4,901.68) (5,183.15) (5,481.25)
(902.00) (1,418.67) (2,018.67) (2,702.00) (3,468.67)
(17,070.31) (18,231.34) (19,456.88) (20,797.33) (22,254.49)
(16,114.04) (9,448.41) (10,015.31) (10,616.23) (11,253.20)

(8,611.12)
(56.46)
(3,309.15)
(1,737.88)
(5,796.98)
(4,318.67)
(23,830.27)
(11,928.39)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเช่าสินทรัพย์และค่าอุปกรณ์ต่างๆ
ภาษีและอากร
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืน
ค่าเสือมราคา
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานรวม
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
เงิ นปันผลคาดการณ์

10,723.93
(1,906.47)
8,817.46

11,740.23 12,200.11
(2,348.05) (2,440.02)
9,392.19 9,760.09
6,029.07 5,048.91
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12,644.41
(2,528.88)
10,115.52
5,018.59

13,077.28 13,503.14
(2,615.46) (2,700.63)
10,461.82 10,802.51
5,060.06 5,087.78
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5.4.5.7

สรุปการประเมิ นมูลค่าด้วยวิ ธีส่วนลดเงิ นปันผล
หน่ วย : ล้านบาท
20,981.22
70,605.62
42,500.00
134,086.84
75,333,374,592
1.78

มูลค่าปัจจุบนั สุทธิของเงินปั นผลระหว่างปี 2562 - 2566
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ณ สินระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
เงินสดรับจากการเพิมทุน
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
หาร จํานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )
มูลค่าหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)

จากการประเมินมูลค่าด้วยวิธสี ่วนลดเงินปั นผล สามารถคํานวณหามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TMB ณ
วันที 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 134,086.84 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 1.78 บาท
การวิ เคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของ TMB จะถูกต้องหรือมีมูลค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน ขึนอยู่กบั
ความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐ านทีใช้ในการประมาณการทางการเงิน เช่ น แผนการดําเนิ นธุ รกิจและ
นโยบายการบริหารงานในอนาคตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั ดังนัน หากมีเหตุการณ์ทส่ี งผลให้เกิด
การเปลียนแปลงใดๆ อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาล อาจทําให้ประมาณ
การทีกําหนดขึนภายใต้สมมติฐานทีกล่ าวมาข้างต้นเปลียนแปลงไปอย่ างมีนั ยสําคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TMB ทีประเมินได้เปลียนแปลงไปด้วยเช่นกัน
ด้วยสาเหตุและปั จจัยต่างๆ ทีอาจเกิดการเปลียนแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ TMB ทีปรึกษาฯ จึงได้ทาํ การวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ เพือศึกษาถึง
ผลกระทบโดยปั จจัยต่างๆ ทีอาจเกิดการเปลียนแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลียนแปลงของมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้
สามัญจากการเปลียนแปลงของปั จจัยหลัก 2 ปั จจัย ได้แก่ (1) อัตราผลตอบแทนทีผูถ้ ือหุ้นคาดหวัง และ (2) อัตราการ
เติบโตของเงินปั นผลภายหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ ซึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธสี ่วนลดเงินปั นผลตามกรณีต่างๆ ได้ดงั นี
หน่ วย : ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนที ผู้ถือหุ้นคาดหวัง
เพิ ม / (ลด)
(1.00%)
(0.50%)
0.50%
1.00%

อัตราการเติ บโตเงินปันผลหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ
เพิ ม / (ลด)
(0.50%)
135,662.29
131,323.64
127,377.61
123,773.17
120,467.73

(0.25%)
139,617.22
134,870.13
130,573.02
126,664.75
123,094.74
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144,009.86
138,788.54
134,086.84
129,830.79
125,959.81

0.25%
148,917.13
143,140.62
137,969.16
133,312.31
129,096.82

0.50%
154,435.09
148,002.58
142,281.14
137,158.94
132,546.41
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หน่ วย : บาท
อัตราผลตอบแทนที ผู้ถือหุ้นคาดหวัง
เพิ ม / (ลด)
(1.00%)
(0.50%)
0.50%
1.00%

อัตราการเติ บโตเงินปันผลหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ
เพิ ม / (ลด)
(0.50%)
1.80
1.74
1.69
1.64
1.60

(0.25%)
1.85
1.79
1.73
1.68
1.63

1.91
1.84
1.78
1.72
1.67

0.25%
1.98
1.90
1.83
1.77
1.71

0.50%
2.05
1.96
1.89
1.82
1.76

จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TMB โดย
การเปลียนแปลงของ (1) อัตราผลตอบแทนทีผูถ้ ือหุน้ คาดหวัง และ (2) อัตราการเติบโตของเงินปั นผลภายหลังจากช่วง
ระยะเวลาประมาณการ จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TMB ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ระหว่าง 126,664.75
ล้านบาท ถึง 143,140.62 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 1.68 บาท ถึง 1.90 บาท
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5.5

สรุปผลการประเมิ นมูลค่าของกลุ่ม TBANK และ TMB
ทีปรึกษาฯ สามารถสรุปการประเมินมูลค่าของกลุ่ม TBANK และ TMB ได้ ดังนี
บริษทั

วิธีทีใช้ในการ
ประเมินมูลค่า

มูลค่าหุ้น
สามัญ
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นของ
TBANK /
TMB
(%)

กลุ่มของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (TBANK)
1. การประเมินมูลค่ากลุ่ม TBANK ด้วยวิธีรวมส่วนกิ จการ (Sum of the Parts)
1. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
วิธสี ่วนลดเงินปั นผล 96,363.34 –
N/A
115,376.92
2. บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
วิธสี ่วนลดกระแสเงินสด 8,648.91 –
75.00%
9,726.57
3. บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จํากัด
วิธสี ่วนลดกระแสเงินสด 1,008.63 –
99.99%
1,109.70
4. เงินสดทีคาดว่าจะได้รบั จากการปรับโครงสร้างหลังภาษี
26,622.46
N/A
รวมมูลค่ากลุ่ม TBANK ตามวิธวี ธิ รี วมส่วนกิจการ

2. การประเมินมูลค่ากลุ่ม TBANK ด้วยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (PBV)
1. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วน 153,712.92 –
N/A
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี 164,369.84
รวมมูลค่ากลุ่ม TBANK ด้วยวิ ธีรวมส่วนกิจการและวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีหลัง
การปรับโครงสร้างกิ จการ

กลุ่มของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (TMB)
1. การประเมินมูลค่ากลุ่ม TMB ด้วยวิ ธีรวมส่วนกิ จการ (Sum of the Parts)
1. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
วิธสี ่วนลดเงินปันผล
2.
3.

2.
1.

N/A

96,363.34 –
115,376.92
6,486.68 –
7,294.93
1,008.63 –
1,109.70
26,622.46
130,481.00 –
150,403.90
153,712.92 –
164,369.84
130,481.00 –
164,369.84
ล้านบาทหรือ
21.51 – 27.10
บาทต่อหุ้น

126,664.75 –
143,140.62
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จํากัด
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
35.00%
4,577.26
บริษทั บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จํากัด
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
100.00%
26.69
รวมมูลค่ากลุ่ม TMB ตามวิธวี ธิ รี วมส่วนกิจการ 131,268.69 –
147,744.57
การประเมินมูลค่ากลุ่ม TMB ด้วยวิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (PBV)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วน 147,700.68 –
N/A
147,700.68 –
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี 157,940.77
157,940.77
รวมมูลค่ากลุ่ม TMB ด้วยวิธีรวมส่วนกิ จการและวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี 131,268.69 –
157,940.77
ล้านบาทหรือ
1.74 – 2.10
บาทต่อหุ้น
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126,664.75 –
143,140.62

มูลค่าหุ้น
สามัญตาม
สัดส่วน
(ล้านบาท)
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โดยสําหรับมูลค่าตามบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จํากัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์
พหลโยธิน จํากัดนัน เป็ นมูลค่าตามบัญชีตามสัดส่วนที TMB ถือหุน้ ซึงปรากฏอยู่ในงบการเงินสําหรับงวดปี สนสุ
ิ ดวันที
31 ธันวาคม 2561 ของ TMB
ทังนี ตามมติคณะกรรมการบริษทั ของ TMB ครังที 4/2562 วันที 7 สิงหาคม 2562 ได้มกี ารกําหนดราคาเข้าซือ
หุน้ ของ TBANK จากมูลค่าตามบัญชีของ TBANK ตามงบการเงินรวม บวก กําไรจากการปรับโครงสร้าง บวก ส่วนเพิม
9,245.00 ล้านบาท ลบ มูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินของ TBROKER ตามงบการเงินรวมของ TBANK ลบ มูลค่าตาม
บัญชีข อง TFUND ตามงบการเงินรวมของ TBANK นัน ทีปรึก ษาฯ จึงได้พิจารณาเสมือนว่ าการทํารายการดังกล่าว
เกิดขึน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงสามารถจําลองมูลค่าที TMB จะเข้าซือ TBANK ได้ตามตารางด้านล่าง ซึงมูลค่าที
แสดงต่อไปนีอาจแตกต่างจากมูลค่าการซือขายจริงทีจะเกิดขึนในอนาคต
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย
1,046,611.66
ล้านบาท
สิ นทรัพย์รวมของ TBANK
หัก หนีสินรวมของ TBANK
902,406.44
ล้านบาท
หัก ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไม่มอี ํานาจควบคุมของ TBANK
2,506.68
ล้านบาท
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBANK
141,698.54
ล้านบาท
บวก กําไรจากการขายเงินลงทุนทีคาดว่าจะได้รบั จากการ
5,331.20
ล้านบาท
ปรับโครงสร้างของ TBANK
บวก รายการปรับปรุงจากการตีมลู ค่าทีดินและอาคาร
2,569.98
ล้านบาท
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBANK ภายหลังปรับปรุง
ล้านบาท
149,599.72
กําไรจากการปรับโครงสร้างกิ จการ
บวก ส่วนเพิม
9,245.00
ล้านบาท
หัก มูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
ล้านบาท
155.81
TBROKER ตามงบการเงินรวมของ TBANK
หัก มูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
ล้านบาท
317.63
TFUND ตามงบการเงินรวมของ TBANK
มูลค่าการเข้าซือหุ้นสามัญของ TBANK
158,371.28
ล้านบาท
หาร จํานวนหุน้ สามัญ
6,064,862,170
หุน้
มูลค่าการเข้าซือหุ้นสามัญของ TBANK ต่อหุ้น
26.11
บาทต่อหุ้น
จากตารางข้างต้นสามารถสรุปความเห็นของทีปรึกษาฯ ได้ ดังนี
– มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TBANK ตามวิธรี วมส่วนกิจการและวิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่า
ทางบัญชีมคี ่าอยู่ระหว่าง 130,481.00 – 164,369.84 ล้านบาท โดยเมือเปรียบเทียบช่วงของมูลค่ายุตธิ รรม
ดังกล่าวกับมูลค่าการขายหุน้ สามัญของ TBANK ที 158,371.28 ตามสมมติฐานทีว่าการขายดังกล่าวเกิดขึน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 แล้วพบว่ามีความเหมาะสม โดยมีมลู ค่าสําหรับการเข้าทํารายการอยู่ระหว่างช่วง
ของมูลค่ายุตธิ รรม ดังนัน การเข้าทํารายการจําหน่ ายไปซึงหุน้ สามัญของ TBANK เพือเป็ นส่วนหนึงของการ
ทํารายในครังนีมีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นของ TCAP ควรอนุมตั ิ การขายหุ้น TBANK ให้กบั TMB
เพือเป็ นส่วนหนึ งของแผนการควบรวมกิ จการในครังนี
– มูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ TMB ตามวิธรี วมส่วนกิจการและวิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่า
ทางบัญชีมคี ่าอยู่ระหว่าง 131,268.69 – 157,940.77 ล้านบาทหรือ คิดเป็ น 0.93 – 1.12 เท่าของมูลค่าตาม
บัญชีของ TMB ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ภายหลังการปรับปรุงด้วยมูลค่าเงินทีคาดว่าจะได้รบั จากการ
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เพิมทุนสําหรับการเข้าทํารายการในครังนีของ TMB ซึงเท่ากับ 141,278.91 ล้านบาท โดยเมือเปรียบเทียบ
ช่วงของอัตราส่วนของมูลค่ายุตธิ รรมต่อมูลค่าตามบัญชีท ี 0.93 – 1.12 เท่า ดังกล่าวกับอัตราส่วน 1.10 เท่า
ของมูลค่าตามบัญชีของ TMB ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ภายหลังการปรับปรุงด้วยมูลค่าเงินสดทีคาดว่าจะ
ได้รบั จากการเพิมทุน ซึงเสมือนเป็ นราคาสําหรับการเข้าทํารายการได้มาซึงหุน้ สามัญของ TMB โดยผูถ้ ือหุน้
ของ TBANK ตามเกณฑ์ทใช้
ี ในการกําหนดราคาซือขายหุน้ สามัญเพิมทุนของ TMB ตามมติคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ครังที 9/2562 วันที 7 สิงหาคม 2562 แล้วพบว่ามีความเหมาะสม ดังนัน การเข้าทํารายการได้มา
ซึงหุน้ สามัญของ TMB เพือเป็ นส่วนหนึงของการทํารายในครังนีมีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นของ TCAP
ควรอนุมตั ิ การเข้าซือหุ้นสามัญของ TMB เพือเป็ นส่วนหนึ งของแผนการควบรวมกิ จการในครังนี
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5.6

ความเห็นของทีปรึกษาฯ เกียวกับความเหมาะสมด้านราคาการซือหุ้นสามัญของบริษทั ต่างๆ จาก BNS
ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ

เพือเป็ นส่วนหนึงของการเข้าทํารายการในครังนี ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครังที 9/2562 วันที 7
สิงหาคม 2562 ยังได้อนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าซือหุน้ สามัญของ
1. นิติบุคคลที TBANK จะจัดตังขึนลําดับที 1 (SPV1) ในสัดส่วนร้อยละ 49.02 โดย SPV1 จะถือสัดส่วนใน
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง จํากัด (มหาชน) (THANI) ในสัดส่วนร้อยละ 65.18 ของจํานวนทุนจดทะเบียนทีชําระ
แล้วทังหมดของ THANI
2. นิตบิ ุคคลที TBANK จะจัดตังขึนลําดับที 2 (SPV2) ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 โดย SPV2 จะถือสัดส่วนใน
2.1 บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (SEACON) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.53 ของจํานวน
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้วทังหมดของ SEACON
2.2 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด (AJNMT) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.00 ของจํานวนทุน
จดทะเบียนทีชําระแล้วทังหมดของ AJNMT
2.3 บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิง จํากัด (TGL) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวนทุนจดทะเบียนที
ชําระแล้วทังหมดของ TGL
2.4 บริษัท ธนชาต เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (TTD) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของ
จํานวนทุนจดทะเบียนทีชําระแล้วทังหมดของ TTD
2.5 บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วสิ จํากัด (SSV) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวน
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้วทังหมดของ SSV
2.6 บริษทั ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด (TMS) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวน
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้วทังหมดของ TMS
3. บริษทั บริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากัด (TSAMC) ในสัดส่วนร้อยละ 49.00
4. บริษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (MBK) ในสัดส่วนร้อยละ 4.85
5. บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) (PRG) ในสัดส่วนร้อยละ 4.81
จาก Scotia Netherlands Holdings B.V. (BNS) ทังหมด ภายหลังจากที BNS ได้หุ้นของบริษัทดังกล่าวจาก
TBANK ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างในครังนีตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยมีรายละเอียดราคาของบริษทั ข้างต้นทีจะทํา
การซือขายเพือปรับโครงสร้างซึงปรากฎอยู่ในสารสนเทศเกียวกับการปรับโครงสร้า งธุรกิจและแผนการรวมกิจการ
ระหว่างธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (บัญชี 1) ดังนี
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บริษทั ย่อยและบริษทั อืนที
ปรับโครงสร้าง

TSAMC
THANI
SPV1
MBK
PRG
SPV2

มูลค่ารวมของสิ งตอบแทนเทียบเท่า
หากวันทีทํารายการเกิ ดขึน ณ 31 ธันวาคม 2561
ราคาต่อหุ้น
มูลค่ารวมที
มูลค่ารวมที
มูลค่ารวมที
(บาทต่อหุ้น)
TBANK จะขาย
บริษทั ฯ จะซือ บริษทั ฯ จะซือผ่าน
(ล้านบาท)
ตามสัดส่วน
บัญชี "ทุนธนชาต
ก่อนทีจะทํา
เพือเสนอขายต่อผู้
รายการซือจาก
ถือหุ้นรายย่อย
BNS
ของธนาคาร
(ล้านบาท)
ธนชาต"
(ล้านบาท)
12.32
2,463
1,255
0.98
4.59
11,304
4.52
10.00
1
0.5
19.83
3,327
1,695
1.33
11.77
693
353
0.28
10.00
4,054
2,066
1.62

โดยมีรายละเอียดเฉพาะทีบริษทั ฯ จะเข้าซือหุน้ สามัญของบริษทั ต่างๆ จาก BNS ดังนี
มูลค่ารวมของหุ้นทีจะรับซือ
หุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
ภายใต้สมมติฐานว่าวันทีทํารายการเกิดขึน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
จาก BNS เทียบเท่า
(ล้านบาท)
SPV1

5,539

SPV2
TSAMC
MBK
PRG

3,367
1,207
1,630
339
รวม

12,082

ทังนี ในการให้ความเห็นถึงความเหมาะสมด้านราคาของการซือหุน้ สามัญของบริษทั ต่างๆ จาก BNS ภายหลัง
การปรับโครงสร้างฯ ในส่วนนี ทีปรึกษาฯ จะพิจารณาแยกเป็ นกรณี ดังนี
1. การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ THANI (ซึงจะถูกถือหุ้นโดย SPV1) รวมถึง MBK และ PRG
ซึ งเป็ น บริษั ท ทีจดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ นั น ทีปรึก ษาฯ จะใช้ วิธีก ารประเมิน มู ล ค่ าด้ ว ยวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ โดยทีปรึกษาฯ จะทําการเก็บข้อมูลราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษัท ดังกล่าวทีทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และทําการคํานวณราคาเฉลียถ่ วงนํ าหนักของหุ้น
สามัญของบริษัทดังกล่าวย้อนหลัง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน จากวันที 6 สิงหาคม
2562 ซึงเป็ นวันก่อนวันทีคณะกรรมการของบริษทั ฯ และ TMB มีมติในการเข้าทํารายการในครังนี
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ทังนี วิธกี ารประเมินมูลค่าดังกล่าวสอดคล้องกับวิธกี ารกําหนดราคาซือขายหุน้ สามัญทัง 3 บริษทั ซึงอ้างอิง
กับ ราคาตลาด ตามข้อมู ล ทีทีปรึก ษาฯ ได้รับ จากฝ่ ายจัด การของบริษัทฯ อีก ทัง ทีปรึก ษาฯ ยัง ได้ร บั
ข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูลด้านสมมติฐานทางการเงินต่างๆ จึงพิจารณาเห็นว่าวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด
จะสะท้อนมูลค่ ายุ ติธรรมของทัง 3 บริษัท สําหรับการทํา รายการปรับโครงสร้างบนเหตุผลและเงือนไข
ข้างต้น
2. การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของ SPV2 ทีปรึกษาฯ จะใช้วธิ มี ลู ค่าทางบัญชี โดยอ้างอิงจากงบ
การเงินสําหรับงวดปี 2561 ของแต่ละบริษัท ทังนี เนืองจากทีปรึกษาฯ ได้รบั ข้อมูลจากฝ่ ายจัดการของ
บริษัท ฯ ว่ า บริษัทฯ จะดําเนิ นการให้ TGL TTD และ TMS ชําระบัญชีเพือเลิก กิจการภายหลังการปรับ
โครงสร้างแล้วเสร็จ ดังนัน วิธมี ลู ค่าทางบัญชีจงึ มีความเหมาะสมสําหรับการใช้ประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของ
กิจการดังกล่าวในครังนี ในขณะที ทีปรึกษาฯ มีขอ้ จํากัดในการเข้าถึงข้อมูลด้านสมมติฐานทางการเงิน
ต่างๆ ของ SEACON และ AJNMT ประกอบกับ TBANK มีสดั ส่วนในทัง 2 บริษทั ทีน้อยอย่างไม่มนี ัยสําคัญ
จึงทําให้ทปรึ
ี กษาฯ พิจารณาว่าวิธมี ูลค่าทางบัญชี มีความเหมาะสมในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้
สามัญของทัง 2 บริษทั เช่นเดียวกัน ในส่วนของ SSV ปั จจุบนั มีมูลค่าทางบัญชีตดิ ลบทีปรึกษาจึงพิจารณา
มูลค่าทางบัญชีเท่ากับศูนย์แม้ว่า SSV จะให้บริการต่ อไป ทังนี SSV ไม่มนี โยบายในการขยายธุรกิจแต่
อย่างใด
3. การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TSAMC นัน ทีปรึกษาฯ ได้ทําการสัมภาษณ์ฝ่ายจัดการถึง
แนวทางในการดําเนินธุรกิจของ TSAMC ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง โดยได้รบั ข้อมูลว่า TSAMC จะ
ไม่ดาํ เนินการขยายธุรกิจต่อไปเพิมเติมในอนาคต โดยจะดําเนินงานเฉพาะบนสินทรัพย์และทรัพยากรต่างๆ
ทีมีในปั จจุบนั และอาจดําเนินการชําระบัญชีเพือเลิกกิจการในอนาคต ดังนัน เนืองจากทีปรึกษาฯ พิจารณา
แล้วเห็นว่า TSAMC น่ าจะไม่มกี ารเติบโตทางธุรกิจในอนาคต จึงทําให้ทปรึ
ี กษาฯ เลือกใช้วธิ มี ูลค่าทาง
บัญชีในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TSAMC
5.6.1 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ THANI MBK และ PRG
5.6.1.1 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ THANI
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ ทีปรึกษาฯ จะทําการ
เก็บข้อมูลราคาตลาดของหุน้ สามัญของ THANI ทีทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และทําการคํานวณราคาเฉลียถ่วง
นําหนักของหุน้ สามัญของ THANI ย้อนหลัง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน จากวันที 6 สิงหาคม 2562
ซึงเป็ นวันก่อนวันทีคณะกรรมการของบริษทั ฯ และ TMB มีมติในการเข้าทํารายการในครังนี

ณ วันที 6 สิงหาคม 2562
ย้อนหลัง 1 เดือน
ย้อนหลัง 3 เดือน
ย้อนหลัง 6 เดือน
ย้อนหลัง 9 เดือน
ย้อนหลัง 12 เดือน
สูงสุด
ตําสุด

ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ของ THANI (บาท)
เฉลียถ่วง
สูงสุด
ตําสุด
นําหนัก
7.20
7.20
7.20
7.35
6.90
7.19
7.35
5.55
6.66
7.75
5.50
6.57
9.05
5.50
6.76
9.45
5.50
7.20
9.45
7.20
7.20
7.20
5.50
6.57

ปริมาณการซือขายหุ้น
เฉลียต่อวัน (ล้านหุ้น)

ร้อยละของปริ มาณซือขายเฉลีย
ต่อวันต่อจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้
แล้วทังหมดของ THANI

27,182.54
27,152.59
25,162.45
24,819.71
25,511.99
27,196.34
27,196.34
24,819.71

0.40
0.45
0.44
0.41
0.36
0.34
0.45
0.34
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จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ THANI ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ จะได้
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ THANI ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ระหว่าง 24,819.71 ล้านบาท และ 27,196.34 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 6.57 บาทต่อหุน้ และ 7.20 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นมูลค่าตามสัดส่วนที TBANK ถือ
อยู่ก่อนการปรับโครงสร้างทางตรงและทางอ้อมรวมกันร้อยละ 65.18 ระหว่าง 16,177.49 ล้านบาท และ 17,726.57 ล้าน
บาท
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5.6.1.2 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ MBK
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ ทีปรึกษาฯ จะทําการ
เก็บข้อมูลราคาตลาดของหุ้นสามัญของ MBK ทีทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และทําการคํานวณราคาเฉลียถ่วง
นําหนักของหุน้ สามัญของ MBK ย้อนหลัง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน จากวันที 6 สิงหาคม 2562 ซึง
เป็ นวันก่อนวันทีคณะกรรมการของบริษทั ฯ และ TMB มีมติในการเข้าทํารายการในครังนี

ณ วันที 6 สิงหาคม 2562
ย้อนหลัง 1 เดือน
ย้อนหลัง 3 เดือน
ย้อนหลัง 6 เดือน
ย้อนหลัง 9 เดือน
ย้อนหลัง 12 เดือน
สูงสุด
ตําสุด

ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ของ MBK (บาท)
เฉลียถ่วง
สูงสุด
ตําสุด
นําหนัก
21.90
21.90
21.90
22.70
21.80
22.26
22.70
20.20
21.72
22.70
18.90
21.01
26.00
18.90
21.68
26.75
18.90
22.70
26.75
21.90
22.70
21.90
18.90
21.01

ปริมาณการซือขายหุ้น
เฉลียต่อวัน (ล้านหุ้น)

ร้อยละของปริ มาณซือขายเฉลีย
ต่อวันต่อจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้
แล้วทังหมดของ MBK

37,118.81
37,724.62
36,812.48
35,607.50
36,737.73
38,471.23
38,471.23
35,607.50

0.11
0.16
0.11
0.14
0.13
0.14
0.16
0.11

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ MBK ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้น สามัญ จะได้
มูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของ MBK ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ระหว่าง 35,607.50 ล้านบาท และ 38,471.23 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 21.01 บาทต่อหุน้ และ 22.70 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นมูลค่าตามสัดส่วนที TBANK
ถืออยู่ก่อนการปรับโครงสร้างทังทางตรงและทางอ้อมรวมกันร้อยละ 9.90 ระหว่าง 3,525.14 ล้านบาท และ 3,808.65
ล้านบาท
5.6.1.3 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ PRG
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ ทีปรึกษาฯ จะทําการ
เก็บข้อมูลราคาตลาดของหุ้นสามัญของ PRG ทีทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และทําการคํานวณราคาเฉลียถ่วง
นําหนักของหุน้ สามัญของ PRG ย้อนหลัง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน จากวันที 6 สิงหาคม 2562 ซึง
เป็ นวันก่อนวันทีคณะกรรมการของบริษทั ฯ และ PRG มีมติในการเข้าทํารายการในครังนี

ณ วันที 6 สิงหาคม 2562
ย้อนหลัง 1 เดือน
ย้อนหลัง 3 เดือน
ย้อนหลัง 6 เดือน
ย้อนหลัง 9 เดือน
ย้อนหลัง 12 เดือน
สูงสุด
ตําสุด

ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ของ PRG (บาท)
เฉลียถ่วง
สูงสุด
ตําสุด
นําหนัก
12.70
12.70
12.70
12.90
12.70
12.79
13.60
12.50
12.81
13.90
12.50
12.94
13.90
12.50
13.15
14.80
12.50
13.36
14.80
12.70
13.36
12.70
12.50
12.70

ปริมาณการซือขายหุ้น
เฉลียต่อวัน (ล้านหุ้น)

ร้อยละของปริ มาณซือขายเฉลีย
ต่อวันต่อจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้
แล้วทังหมดของ PRG

7,620.00
7,672.35
7,688.90
7,765.20
7,892.18
8,018.96
8,018.96
7,620.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ PRG ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้น สามัญ จะได้
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ PRG ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ระหว่าง 7,620.00 ล้านบาท และ 8,018.96 ล้านบาท
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หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 12.70 บาทต่อหุ้น และ 13.36 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นมูลค่าตามสัดส่วนที TBANK ถือ
อยู่ก่อนการปรับโครงสร้างทังทางตรงและทางอ้อมรวมกันร้อยละ 9.81 ระหว่าง 747.32 ล้านบาท และ 786.45 ล้านบาท
5.6.2 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ SPV2
5.6.2.1 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ SEACON
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของ SEACON ด้วยวิธมี ลู ค่าทางบัญชี จะพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์
ของ SEACON หักด้วยภาระหนีสินทางบัญชีทงหมด
ั
โดยทีปรึกษาฯ อ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์และหนีสินของ SEACON
จากงบการเงินสําหรับงวดปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที 7352 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
ของหุน้ สามัญของ SEACON ดังนี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย
สิ นทรัพย์รวม
6,667.77
ล้านบาท
หัก หนีสินรวม
2,427.94
ล้านบาท
หัก ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไม่มอี ํานาจควบคุม
42.19
ล้านบาท
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
4,197.64
ล้านบาท
หาร จํานวนหุน้ สามัญภายหลังการเพิมทุน
5,740,000
หุน้
มูลค่าหุ้นสามัญ
731.30
บาทต่อหุ้น
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ SEACON ด้วยวิธมี ลู ค่าทางบัญชี จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้
สามัญของ SEACON ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 4,197.64 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุ้นเท่ากับ 731.30
บาท หรือคิดเป็ นมูลค่าตามสัดส่วนที TBANK ถืออยู่ก่อนการปรับโครงสร้างทังทางตรงและทางอ้อมรวมกันร้อยละ 4.53
เท่ากับ 190.34 ล้านบาท
5.6.2.2 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ AJNMT
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ AJNMT ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี จะพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์
ของ AJNMT หักด้วยภาระหนีสินทางบัญชีทงหมด
ั
โดยทีปรึกษาฯ อ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์และหนีสินของ AJNMT จากงบ
การเงินสํา หรับ งวดปี สินสุ ดวัน ที 31 มีนาคม 2562 ซึงผ่ านการตรวจสอบโดยนายวิช าติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรบั
อนุ ญาตเลขที 4451 บริษัท สํานั ก งาน อีวาย จํากัด โดยมีรายละเอียดการประเมิน มูลค่ ายุ ติธรรมของหุ้นสามัญของ
AJNMT ดังนี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย
สิ นทรัพย์รวม
49,282.29
ล้านบาท
หัก หนีสินรวม
8,821.47
ล้านบาท
หัก ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไม่มอี ํานาจควบคุม
ล้านบาท
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
40,460.82
ล้านบาท
หาร จํานวนหุน้ สามัญภายหลังการเพิมทุน
7,963,628
หุน้
มูลค่าหุ้นสามัญ
5,080.70
บาทต่อหุ้น
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AJNMT ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุ้น
สามัญของ AJNMT ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 40,460.82 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 5,080.70
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บาท หรือคิดเป็ นมูลค่าตามสัดส่วนที TBANK ถืออยู่ก่อนการปรับโครงสร้างทังทางตรงและทางอ้อมรวมกันร้อยละ 6.00
เท่ากับ 2,427.64 ล้านบาท
5.6.2.3 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TGL
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TGL ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี จะพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ของ
TGL หักด้วยภาระหนีสินทางบัญชีท งหมด
ั
โดยทีปรึกษาฯ อ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์และหนีสินของ TGL จากงบการเงิน
สํา หรับงวดปี สินสุด วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงผ่ า นการตรวจสอบโดยนางสาววรรณวิไ ล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีร ับ
อนุ ญาตเลขที 5315 บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TGL
ดังนี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย
สิ นทรัพย์รวม
405.96
ล้านบาท
หัก หนีสินรวม
0.76
ล้านบาท
หัก ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไม่มอี ํานาจควบคุม
ล้านบาท
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
407.20
ล้านบาท
หาร จํานวนหุน้ สามัญภายหลังการเพิมทุน
36,000,000
หุน้
มูลค่าหุ้นสามัญ
11.26
บาทต่อหุ้น
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TGL ด้วยวิธมี ลู ค่าทางบัญชี จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของ TGL ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 407.20 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 11.26 บาท
5.6.2.4 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TTD
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TTD ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี จะพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ของ
TTD หักด้วยภาระหนีสินทางบัญชีท งหมด
ั
โดยทีปรึกษาฯ อ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์และหนีสินของ TTD จากงบการเงิน
สํา หรับงวดปี สินสุด วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงผ่ า นการตรวจสอบโดยนางสาววรรณวิไ ล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรบั
อนุ ญาตเลขที 5315 บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TTD
ดังนี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย
สิ นทรัพย์รวม
44.86
ล้านบาท
หัก หนีสินรวม
6.90
ล้านบาท
หัก ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไม่มอี ํานาจควบคุม
ล้านบาท
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
37.95
ล้านบาท
หาร จํานวนหุน้ สามัญภายหลังการเพิมทุน
500,000
หุน้
มูลค่าหุ้นสามัญ
7.59
บาทต่อหุ้น
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TTD ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของ TTD ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 37.95 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 7.59 บาท
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5.6.2.5 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ SSV
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ SSV ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี จะพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ของ
SSV หักด้วยภาระหนีสินทางบัญชีท งหมด
ั
โดยทีปรึกษาฯ อ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์และหนีสินของ SSV จากงบการเงิน
สํา หรับงวดปี สินสุด วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงผ่ า นการตรวจสอบโดยนางสาววรรณวิไ ล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรบั
อนุ ญาตเลขที 5315 บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ SSV
ดังนี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย
สิ นทรัพย์รวม
32.59
ล้านบาท
หัก หนีสินรวม
66.78
ล้านบาท
หัก ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไม่มอี ํานาจควบคุม
ล้านบาท
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
(34.19)
ล้านบาท
หาร จํานวนหุน้ สามัญภายหลังการเพิมทุน
100,000
หุน้
มูลค่าหุ้นสามัญ
(341.93)
บาทต่อหุ้น
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ SSV ด้วยวิธมี ลู ค่าทางบัญชี จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของ SSV ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ (34.19) ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ (341.93) บาท โดยในทีนี
จะกําหนดให้ SSV ไม่มมี ลู ค่าหรือมีมลู ค่ายุตธิ รรมเท่ากับศูนย์บาท
5.6.2.6 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TMS
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TMS ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี จะพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ของ
TMS หักด้วยภาระหนีสินทางบัญชีทงหมด
ั
โดยทีปรึกษาฯ อ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์และหนีสินของ TMS จากงบการเงิน
สํา หรับงวดปี สินสุด วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงผ่ า นการตรวจสอบโดยนางสาววรรณวิไ ล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีร ับ
อนุ ญาตเลขที 5315 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TMS
ดังนี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย
สิ นทรัพย์รวม
10.70
ล้านบาท
หัก หนีสินรวม
0.92
ล้านบาท
หัก ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไม่มอี ํานาจควบคุม
ล้านบาท
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
9.77
ล้านบาท
หาร จํานวนหุน้ สามัญภายหลังการเพิมทุน
600,000
หุน้
มูลค่าหุ้นสามัญ
16.29
บาทต่อหุ้น
จากการประเมิน มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TMS ด้วยวิธีมูลค่ าทางบัญชี จะได้มูลค่ ายุติธรรมของหุ้น
สามัญของ TMS ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 9.77 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 16.29 บาท
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การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TSAMC
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TSAMC ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี จะพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์
ของ TSAMC หักด้วยภาระหนีสินทางบัญชีทงหมด
ั
โดยทีปรึกษาฯ อ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์และหนีสินของ TSAMC จากงบ
การเงินสํา หรับงวดปี สนสุ
ิ ดวัน ที 31 ธันวาคม 2561 ซึงผ่า นการตรวจสอบโดยนางสาวสมใจ คุณปสุ ต ผู้สอบบัญชีรบั
อนุ ญาตเลขที 4499 บริษัท สํานั ก งาน อีว าย จํากัด โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ ายุติธรรมของหุ้น สามัญ ของ
TSAMC ดังนี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย
สิ นทรัพย์รวม
2,497.62
ล้านบาท
หัก หนีสินรวม
34.50
ล้านบาท
หัก ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไม่มอี ํานาจควบคุม
ล้านบาท
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
2,463.12
ล้านบาท
หาร จํานวนหุน้ สามัญภายหลังการเพิมทุน
200,000,000
หุน้
มูลค่าหุ้นสามัญ
12.32
บาทต่อหุ้น
5.6.3

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ TSAMC ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุน้
สามัญของ TSAMC ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2,463.12 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 12.32 บาท
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5.6.4

สรุปความเหมาะสมด้านราคาสําหรับการซื อหุ้นสามัญของบริ ษัทต่ างๆ จาก BNS ภายหลังการปรับ
โครงสร้างฯ

ทีปรึกษาฯ สามารถสรุปความเหมาะสมด้านราคาการซือหุน้ สามัญของบริษทั ต่างๆ จาก BNS ภายหลังการปรับ
โครงสร้างฯ ดังนี
มูลค่าหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือ
วิ ธีทีทีปรึกษาฯ ใช้ใน ทีประเมินโดยที หุ้นทีแท้จริ ง
การประเมินมูลค่า
ปรึกษาฯ
ของ BNS ผ่าน
(ล้านบาท)
TBANK (%)

บริ ษัท

มูลค่าหุ้น
สามัญตาม มูลค่าทีบริ ษทั ฯ มูลค่าที BNS
สัดส่วนทีที จะรับซือจาก ได้รบั จากการ
ปรึกษาฯ
BNS1
ปรับโครงสร้าง
ประเมิน
(ล้านบาท)
กิ จการ1
(ล้านบาท)

1. การประเมิ นมูลค่ากลุม่ SPV1
1. บริษทั ราชธานีลสิ ซิง จํากัด (มหาชน)

วิธเี ปรียบเทียบราคา
24,819.71 –
31.94%
7,927.77 –
ตลาดของหุน้ สามัญ
27,196.34
8,686.90
รวมมูลค่า SPV1 เทียบกับมูลค่าทีบริษทั ฯ จะรับซือจาก BNS ตามสัดส่วน 7,927.77 –
8,686.90

2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.
1.
2.

3.

การประเมิ นมูลค่ากลุม่ SPV2
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
วิธมี ูลค่าทางบัญชี
4,197.64
2.22%
93.27
บริษทั อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด
วิธมี ูลค่าทางบัญชี
40,460.82
2.94%
1,189.54
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิง จํากัด
วิธมี ูลค่าทางบัญชี
405.20
49.00%
198.46
บริษทั ธนชาต เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์
วิธมี ูลค่าทางบัญชี
37.95
49.00%
18.60
จํากัด
บริษทั รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วสิ จํากัด
วิธมี ูลค่าทางบัญชี
0.00
49.00%
0.00
บริษทั ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
วิธมี ูลค่าทางบัญชี
9.77
49.00%
4.79
รวมมูลค่า SPV2 เทียบกับมูลค่าทีบริษทั ฯ จะรับซือจาก BNS ตามสัดส่วน 1,504.66
การประเมิ นมูลค่าอืนๆ ทีเกียวข้องกับการซือหุ้นสามัญของบริษทั ต่างๆ จาก BNS ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ
บริษทั บริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากัด
วิธมี ูลค่าทางบัญชี
2,463.12
49.00%
1,206.93
บริษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
วิธเี ปรียบเทียบราคา
35,607.50 –
4.85%
1,726.96 –
ตลาดของหุน้ สามัญ
38,471.23
1,865.85
บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด
วิธเี ปรียบเทียบราคา
7,620.00 –
4.81%
366.52 –
(มหาชน)
ตลาดของหุน้ สามัญ
8,018.96
385.71
รวมมูลค่าเทียบกับมูลค่าที บริ ษทั ฯ จะรับซือจาก BNS ตามสัดส่วน 3,300.41 –
3,458.50

รวมมูลค่าทังหมดตามข้อ 1. – 3. เทียบกับมูลค่าทีบริ ษทั ฯ จะรับซือจาก BNS ตามสัดส่วน 12,732.85 –
13,650.06
หมายเหตุ : 1 การคํานวณมูลค่าบนสมมติฐานรายการเกิด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

5,539.00

5,539.00

5,539.00

5,539.00

3,367.00

1,986.00

1,207.00
1,630.00

1,207.00
1,630.00

339.00

339.00

3,176.00

3,176.00

12,082.002

10,701.00

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่ามูลค่าบริษัทต่างๆ ทีบริษัทฯ จะเข้าซือทังหมดจาก BNS ตามสัดส่วนที BNS
ได้รบั ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการซึงเป็ นการเข้าซือแบบเหมาทังหมด (Package) โดยทีไม่ได้แยกการซือขายราย
บริษัท มีความเหมาะสมเมือเทียบกับมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ต่างๆ ดังกล่าวซึงมีมูลค่ารวมทังสินระหว่าง
12,732.85 – 13,650.06 เมือเปรียบเทียบกับมูลค่าเข้าซือรวมภายใต้สมมติฐานการกําหนดราคา ณ 31 ธันวาคม 2561
12,082.00 บาท ดังนัน ทีปรึกษาจึงเห็นว่า มีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นของ TCAP ควรอนุมตั ิ การเข้าซือหุ้นของ
บริ ษทั ดังกล่าวจาก BNS

ส่วนที 5 - หน้า 83
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เอกสารแนบ 1 : สรุปข้อมูลสัญญาและเอกสารทีสําคัญ
1. สัญญาซือขายหุ้นสามัญของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั อืน
สัญญาซือขายหุน้ สามัญของบริษทั ย่อยและบริษทั อืนประกอบด้วยสัญญาทังหมด 9 ฉบับ ดังนี
คู่สญ
ั ญา

หุ้นทีซือขาย

ทุนธนชาต

หุน้ สามัญของธนชาตประกันภัย จํานวน 492,999,434 หุน้ ซึงธนาคารธนชาต
ขายให้แก่บุคคลดังต่อไปนี

1. ผู้ซือ:


 BNS
ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต

2. ผู้ซือ:


ทุนธนชาต

 BNS
ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต

3. ผู้ซือ:


ทุนธนชาต

 BNS
ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต

4. ผู้ซือ:


ทุนธนชาต

 BNS
ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต
5. ผู้ซือ:


ทุนธนชาต

 SPV1
ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต

 ทุนธนชาต จํานวน 251,236,207 หุน้
 BNS จํานวน 241,566,203 หุน้
 ทุนธนชาตเพือเสนอขายต่อผู้ถอื หุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาต จํานวน
197,024 หุน้
หุ้ น สามั ญ ของ บล.ธนช าต จํ า นวน 1,659,999,930 หุ้ น ซึ งธน าคาร
ธนชาต ขายให้แก่บุคคลดังต่อไปนี
 ทุนธนชาต จํานวน 845,948,410 หุน้
 BNS จํานวน 813,388,114 หุน้
 ทุนธนชาต เพือเสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาต จํานวน
663,406 หุน้
หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง บ บ ส . ที เ อ ส จํ า น ว น 199,999,997 หุ้ น ซึ ง ธ น า ค า ร
ธนชาตขายให้แก่บุคคลดังต่อไปนี
 ทุนธนชาต จํานวน 101,921,497 หุน้
 BNS จํานวน 97,998,571 หุน้
 ทุนธนชาต เพือเสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาต จํานวน
79,929 หุน้
หุ้นสามัญของ SPV1 จํานวน 99,998 หุน้ ซึงธนาคารธนชาตขายให้แก่บุคคล
ดังต่อไปนี
 ทุนธนชาต จํานวน 50,980 หุน้
 BNS จํานวน 49,018 หุน้
หุ้ น ส า มั ญ 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 ขายให้แก่บุคคลดังต่อไปนี
 SPV1 จํานวน 2,459,878,098 หุน้
 ทุนธนชาต เพือเสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของธนาคารธนชาต จํานวน
983,464 หุน้
เอกสารแนบ 1 - หน้า 1
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คู่สญ
ั ญา
6. ผู้ซือ: ธนาคารธนชาต
ผู้ขาย:


ธนชาตประกันภัย



บล.ธนชาต

7. ผู้ซือ:


ทุนธนชาต

 BNS
ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต

หุ้นทีซือขาย
(ก) หุน้ สามัญของเอ็มบีเค จํานวนรวมทังสิน 109,968,000 หุน้ แบ่งเป็ น
- 34,365,000 หุน้ ซึงขายโดย ธนชาตประกันภัย
- 75,603,000 หุน้ ซึงขายโดย บล.ธนชาต
(ข) หุน้ สามัญของปทุมไรซมิล จํานวนรวมทังสิน 39,224,130 หุน้ แบ่งเป็ น
- 12,800,000 หุน้ ซึงขายโดย ธนชาตประกันภัย
- 26,424,130 หุน้ ซึงขายโดย บล.ธนชาต
(ก) หุ้น สามัญของเอ็มบีเค จํานวนรวมทังสิน 167,797,300 หุ้น ขายให้แก่
บุคคลดังต่อไปนี

 ทุนธนชาต จํานวน 85,510,760 หุน้
 BNS จํานวน 82,219,479 หุน้
 ทุ น ธนชาต เพื อเสนอขายต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยของธนาคาร
ธนชาต จํานวน 67,061 หุน้
(ข) หุ้นสามัญของปทุมไรซมิล จํานวนรวมทังสิน 58,844,130 หุ้น ขายให้แก่
บุคคลดังต่อไปนี
 ทุนธนชาต จํานวน 29,987,408 หุน้
 BNS จํานวน 28,833,204 หุน้
 ทุ นธนชาต เพือเสนอขายต่ อผู้ถือหุ้น รายย่ อยของธนาคารธนชาต
จํานวน 23,518 หุน้

8. ผู้ซือ: SPV2
ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต

หุ้นสามัญของซีคอน จํานวน 260,284 หุน้
หุ้นสามัญของอายิโนะโมะโต๊ะ จํานวน 477,816 หุน้
หุ้นสามัญของธนชาตกรุ๊ปลีสซิง จํานวน 35,999,994 หุน้
หุ้นสามัญของธนชาตเทรนนิง จํานวน 499,993 หุน้
หุ้นสามัญของสคิบเซอร์วสิ จํานวน 99,998 หุ้น
หุ้นสามัญของธนชาตแมเนจเม้นท์ จํานวน 599,993 หุน้

หุน้ สามัญของ SPV2 ภายหลังจากการเพิมทุน โดยขายให้แก่บุคคลดังต่อไปนี

9. ผู้ซือ:


(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

ทุนธนชาต

 BNS
ผู้ขาย: ธนาคารธนชาต

 ทุนธนชาต ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50.96 ของจํานวนหุน้ สามัญทังหมด
ของ SPV2 ภายหลังจากการเพิมทุน
 BNS ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 49.00 ของจํานวนหุน้ สามัญทังหมดของ
SPV2 ภายหลังจากการเพิมทุน
 ทุ นธนชาต เพือเสนอขายต่ อ ผู้ถือ หุ้น รายย่ อ ยของธนาคารธนชาต ใน
สัด ส่ ว นประมาณร้อ ยละ 0.04 ของจํ านวนหุ้น สามัญทังหมดของ SPV2
ภายหลังจากการเพิมทุน
เอกสารแนบ 1 - หน้า 2
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โดยข้อตกลงและเงือนไขทีสําคัญของสัญญาซือขายหุน้ สามัญของบริษทั ย่อยและบริษทั อืน สรุปได้ดงั นี
วันทีของสัญญา

ภายหลังจากทีธนาคารธนชาตได้จดั ตัง SPV1 และ SPV2 แล้วเสร็จ

ราคาซือขาย

ราคาหุ้นสามัญของบริษัทย่ อยและบริษัทอืนจะกําหนดจากเกณฑ์การกํ าหนด
ราคาตามทีระบุไว้ในข้อ 3.6.1
การซือขายหุ้น สามัญ ของบริษัท ย่ อยและบริษัท อืน ๆ ตามทีระบุข ้างต้นจะ
เกิดขึนต่อเมือเงือนไขบังคับก่อนตามทีกําหนดภายใต้สญ
ั ญาซือขายหุน้ สามัญ
ของธนาคารธนชาตสําเร็จเสร็จสิน หรือได้รบั การผ่อนผัน (แล้วแต่กรณี)

เงือนไขบังคับก่อน
ทีสําคัญ
เงือนไขอืน ๆ
ทีสําคัญ

 สํ า หรั บ สั ญ ญาซื อขายหุ้ น สามั ญ ของ ธนชาตประกั น ภั ย และ
บล.ธนชาต
มีขอ้ กําหนดว่า ทุนธนชาตจะดําเนินการดังต่อไปนี จนกว่า BNS ขายหุน้
สามัญ ในบริษัท ดัง กล่ า วที BNS ซือภายใต้ สัญ ญาซือขายหุ้น ดังกล่ าว
ข้างต้น
(ก) ทุ น ธนชาตจะไม่ ข าย จํ า หน่ า ย จ่ า ย โอน หรือ ก่ อ ให้เ กิ ด สิท ธิใ น
หลัก ประกันหรือ สิทธิอืนใดแก่บุคคลภายนอก สํา หรับหุ้นสามัญใน
บริษัท ดัง กล่า วทีทุ น ธนชาตซือภายใต้สัญ ญาซือขายหุ้นดัง กล่ า ว
ข้างต้น
(ข) เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก ทุนธนชาต และ
BNS ทัง ทุนธนชาต และ BNS จะดําเนินการไม่ให้
- คณะกรรมการของ ธนชาตประกันภัย และ บล. ธนชาต (รวมถึง
บริษัท ลู ก ของบริษั ท ดัง กล่ า ว) มีม ติ ใ ด ๆ ทีเกียวข้อ งกับการ
ดําเนินงานหรือธุรกิจของบริษทั ดังกล่าว
- ผูบ้ ริหารของ ธนชาตประกันภัย และ บล. ธนชาต (รวมถึงบริษทั
ลู ก ของสองบริษัท ดัง กล่ า ว) ตัด สิน ใจในเรืองทีสํ า คัญ ใด ๆ ที
เกียวข้องกับการดําเนินงานหรือธุรกิจของบริษทั ดังกล่าว

วันทีธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

สัญญาดังกล่าวกําหนดให้การซือขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะต้องเกิดขึนก่อน
หรือในวันทีทํารายการ แต่ ก่อนการขายหุ้น สามัญของธนาคารธนชาตเสร็จ
สมบูรณ์

2. สัญญาซือขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต
ข้อตกลงและเงือนไขทีสําคัญของสัญญาซือขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาต สรุปได้ดงั นี
ผู้ซือ

ธนาคารทหารไทย

ผู้ขาย

ทุนธนชาต และ BNS

หุ้นทีซือขาย

หุ้น สามัญ ของธนาคารธนชาต เป็ น จํ า นวนอย่ า งน้ อ ย 6,062,438,397หุ้น
ซึงคิดเป็ นร้อยละ 99.96 ของหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของธนาคารธนชาต
เอกสารแนบ 1 - หน้า 3

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

ราคาซือขายหุ้น

ราคาหุ้น สามัญของธนาคารธนชาตจะกํา หนดจากเกณฑ์ การกําหนดราคา
ตามทีระบุไว้ในข้อ 3.6.2

การเลิ กสัญญา

คู่ ส ั ญ ญาจะต้ อ งเจรจาเพื อตกลงกั น เพิ มเติ ม เกี ยวกั บ การซื อขายหุ้ น
หาก (1) ราคาเสนอขายเบืองต้น เพิมขึนหรือลดลงจากราคาซือขายหุ้นของ
ธนาคารธนชาตซึงคํานวณโดยอ้างอิงตามงบการเงินรวมทีตรวจสอบแล้วสําหรับ
ปี ส ินสุ ด วันที 31 ธัน วาคม 2561 เป็ นสัด ส่ วนตังแต่ ร้อยละ 15 ขึนไป หรือ
(2) ในกรณีทมูี ลค่าทางบัญชีของธนาคารทหารไทย ภายหลังจากการออกและ
เสนอขายหุ้นเพือรองรับ TSR และการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุ คคลใน
วงจํ ากัด ซึ งอ้า งอิง ตามข้อมู ลทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที 30
กันยายน 2562 ของธนาคารทหารไทย ทีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญาตของธนาคารทหารไทย และข้อมูลทางการเงินของธนาคารทหารไทย ที
จัดทําโดยฝ่ ายจัดการของธนาคารทหารไทย สําหรับผลประกอบการภายหลัง
จากวันทีสินสุดของงบการเงินทีตรวจสอบแล้วฉบับล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันที 31
ตุ ลาคม 2562 เพิมขึนหรือลดลงจากมู ลค่ าทางบัญชีของหุ้นของธนาคารที
รวมถึงการออกและเสนอขายหุน้ เพือรองรับ TSR และการออกและเสนอขายหุน้
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด ซึงอ้างอิงตามงบการเงินรวมสําหรับปี สินสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2561 เป็ นสัดส่ วนตังแต่ ร้อยละ 15 ขึนไป ทังนี หากคู่ ส ัญญาตาม
สัญญาซือขายหุ้นไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลาตามทีกําหนดไว้ใน
สัญญาซือขายหุน้ ดังกล่าวจะเป็ นอันเลิกกัน

เงือนไขบังคับก่อนทีสําคัญ

การซือหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตจะเกิดขึนต่ อ เมือเงือนไขบังคับก่ อน
ตามทีกําหนดไว้ในสัญญาซือขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาตสําเร็จเสร็จสิน
หรือได้รบั การผ่อนผัน (แล้วแต่กรณี) โดยเงือนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมถึง
กรณีต่อไปนี
 คู่ ส ัญ ญาทีเกียวข้อ งและธนาคารธนชาตได้ร ับอนุ ญ าตจากหน่ ว ยงาน
ภาครัฐทีเกียวข้องให้ดําเนิ นการรวมกิจ การฯ และดําเนิ นการอืนใดที
เกียวเนืองกัน ตามทีกฎหมายกําหนด ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การ
อนุ ญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นต้น
 คู่สญ
ั ญาทีเกียวข้องและธนาคารธนชาตได้รบั อนุ มตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้
ของตนในเรืองทีเกียวข้องตามทีกฎหมายกําหนด
 ใบอนุ ญ าตทีสํ า คัญ ในการประกอบธุ ร กิจ ของธนาคารทหารไทยและ
ธนาคารธนชาตยังมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ณ วันทีเข้าทํารายการ


ธนาคารธนชาตได้ ร ับ การยกเว้ น หรือ ระงับ สิ ท ธิใ นการเลิก สัญ ญา
ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ค่าเลิกสัญญา หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการ
ยกเลิกสัญญา ค่าความเสียหายต่าง ๆ ทีมีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
ราคาซื อขายหุ้ น เบืองต้ น จากคู่ สัญ ญาซึ งเป็ นบุ ค คลภายนอกเป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันทีเข้าทํารายการ
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หนังสือชีชวนของธนาคารทหารไทยทีจัดทําเพือการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิมทุนของธนาคารทหารไทยให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของธนาคารธนชาตมีผลใช้
บังคับแล้ว
 ธ น า ค าร ท ห า ร ไ ทย สาม า รถ จั ด หา เงิ น ทุ นที จํ าเป็ น ต้ อ ง ใช้ ใ น
การรวมกิจการฯ ได้ครบถ้วนและประสบความสําเร็จ
 ทุ น ธนชาต และ BNS ได้ลงนามในสัญ ญาซือขายหุ้น ในบางบริษัท ซึ ง
BNS เป็ นผูถ้ อื หุน้ หลังจากการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิน
 การปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิน
 The European Central Bank และ The Dutch Central Bank ได้ อ อก
หนังสือไม่คดั ค้านการเข้าทําธุรกรรมหรือการใด ๆ ทีเกิดขึนจากการทํา
ธุรกรรมตามทีกําหนด ในรูปแบบทีเหมาะสม
ทังนี ทุนธนชาตคาดว่าเงือนไขบังคับก่อนข้างต้นจะแล้วเสร็จภายในวันที 31
ธันวาคม 2562 (หรือวันอืนตามทีคู่สญ
ั ญาจะได้ตกลงกัน) ทังนี เป็ นไปตาม
ข้อตกลงและเงือนไขของสัญญาซือขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาต


3. สัญญาซือขายหุ้นสามัญเพิ มทุนของธนาคารทหารไทย
ข้อตกลงและเงือนไขทีสําคัญของสัญญาซือขายหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย สรุปได้ดงั นี
ผู้ซือ

ทุนธนชาต และ BNS

ผู้ขาย

ธนาคารทหารไทย

หุ้นทีซือขาย

หุ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย จํานวนอย่างน้ อย 27,622,837,416
หุ้น ซึงคิดเป็ นประมาณร้อยละ 33.8 ของหุ้นทีจํา หน่ ายได้แล้วทังหมดของ
ธนาคารทหารไทย (ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ (1) ผู้ถือ
TSR และ (2) บุคคลในวงจํากัด)

ราคาซือขายหุ้น

ราคาหุน้ สามัญของธนาคารทหารไทยจะกําหนดจากเกณฑ์การกําหนดราคา
ตามทีระบุไว้ในข้อ 3.6.3

เงือนไขบังคับก่อน

 การซือขายหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทย จะเกิดขึนโดยสําเร็จ
ได้กต็ ่อเมือการซือขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาตระหว่าง ทุนธนชาต
BNS และธนาคารทหารไทย ได้สาํ เร็จเสร็จสินลง
 หากการซือขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตระหว่างทุนธนชาต BNS
และธนาคารทหารไทย ไม่สาํ เร็จเสร็จสินภายในวันทีกําหนดในสัญญาซือ
ขายหุน้ สามัญของธนาคารธนชาต ข้อสัญญาบางข้อในสัญญาซือขายหุน้
สามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทยย่อมเป็ นอันระงับและสินผลไป แต่
ทังนี ความระงับและสินผลไปซึงข้อสัญญาดังกล่าวย่อมไม่กระทบถึงสิทธิ
หน้ า ทีและความรับผิด ของคู่สัญ ญาอัน เกียวกับ การชํา ระค่ า เสีย หาย
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สําหรับการไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีทีกําหนดไว้ในสัญญาภายในระยะเวลาที
กําหนด และไม่กระทบถึงการใด ๆ ทีได้กระทําไปก่อนทีสัญญาซือขาย
หุ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารทหารไทยจะได้ระงับและสินผลลง
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เอกสารแนบ 2: สรุปข้อมูลของบริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
1.

ข้อมูลเบืองต้น
ชือบริ ษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

เลขทะเบียนนิ ติบุคคล
ทีตังบริ ษทั

ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชําระแล้ว

2.

: บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
: บริษทั ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) โดยเป็ นบริษทั แม่
ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิน ธนชาต ซึงบริษั ท ในกลุ่ ม ธนชาตจัด แบ่ ง
ประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ1) ธุรกิจทางการเงิน ซึง
ประกอบด้ว ย ธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ ธุ ร กิ จ บริ ห ารสิน ทรัพ ย์ ธุ ร กิจ
หลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจให้เช่าซือ และธุรกิจลีสซิง และ 2) ธุรกิจ
สนับสนุ น ซึงประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการ
พัฒนา ฝึกอบรม
: 0107536000510
: 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชัน 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขต
ปทุมวัน กทม.10330
: 11,651,297,030 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 1,165,116,547 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาทและหุน้ บุรมิ สิทธิจํานวน 13,156 หุน้
มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท (ณ วันที 31 ธันวาคม2561)
: 11,651,297,030 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 1,165,116,547 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาทและหุน้ บุรมิ สิทธิจํานวน 13,156 หุน้
มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท (ณ วันที 31 ธันวาคม2561)

ประวัติความเป็ นมา

บริษทั ได้รบั อนุ ญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจประเภทเงินทุนและหลักทรัพย์ตงแต่
ั ปี 2517 ในชือ
บริษทั ลีกวงมิง ทรัสต์ จํากัด ก่อนจะเปลียนมาเป็ น บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด ในปี 2523 โดยมุ่งเน้นธุรกิจ
เงินทุนและบริการทางการเงินอืนๆ อย่างครบวงจรผ่านทางบริษทั ในกลุ่มต่อมาในปี 2540 บริษทั ได้แยกธุรกิจหลักทรัพย์
ออกไปดําเนินธุรกิจในนาม “บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด” ตามนโยบายของทางการและได้เปลียนชือเป็ น “บริษัท
เงินทุน ธนชาต จํากัด (มหาชน)”
ต่อมาในปี 2548 บริษัทได้ดําเนินการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มธนชาต ตามนโยบายสถาบัน
การเงิน 1 รูปแบบของกระทรวงการคลัง โดยได้ทาํ การโอนธุรกรรมเงินฝากและสินเชือ ไปยังธนาคารธนชาตซึงเป็ นบริษทั
ในกลุ่ม ส่งผลให้ธนาคารธนชาตเป็ นเพียงบริษทั แห่งเดียวในกลุ่มธนชาตทีดําเนินธุรกิจ สถาบันการเงิน โดยบริษทั ได้คนื
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงการคลังในปี 2549 ซึงส่งผลให้บริษัท เปลียนสถานะจากบริษทั เงินทุนเป็ น
บริษัทโฮลดิง (Holding Company) พร้อมทังได้จดทะเบียนเปลียนชือเป็ น “บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)” ต่อมา
เนืองด้วยสถาบันการเงินมีลกั ษณะการดําเนินธุรกิจทีหลากหลาย ในรูปแบบเครือข่ายหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินมากขึน
เพือเพิมความยืด หยุ่ นและตอบสนองความต้องการของลูก ค้า ธปท. ได้ประกาศหลัก เกณฑ์ก ารกํ ากับแบบรวมกลุ่ม
(Consolidated Supervision) เพือเป็ นการพัฒนาการกํากับดูแลสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ของสถาบันการเงิน ซึงบริษัทได้ยนคํ
ื าขอจัดตังกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดย ธปท. ได้อนุ ญาตการจัดตังกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินตามหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม เมือวันที 21 ธันวาคม 2549 มีบริษทั เป็ นบริษทั แม่ของบริษทั ในกลุ่มธน
ชาตทีประกอบธุรกิจทางการเงินและเป็ นผู้ถือหุ้น บริษัทในกลุ่ ม ซึงต่อ มาในปี 2550 กลุ่ มธนชาตได้ประกาศแผนปรับ
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โครงสร้างการถือหุ้นบริษทั ในกลุ่ม โดยให้ธนาคารธนชาตเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ทีประกอบธุรกิจทางการเงินในกลุ่มธนชา
ตแทนบริษทั
ต่อมาสโกเทียแบงก์ได้เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตและการแข่งขันของธนาคารธนชาต จึงได้จดั ทําข้อตกลง
กับบริษทั เพือเข้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ดําเนินธุรกิจในธนาคารธนชาต โดยในปี 2550 สโกเทียแบงก์ได้เข้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในธนาคาร
ธนชาตคิดเป็ นร้อยละ 24.98 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมด และต่อมาในปี 2552 ได้ซือหุน้ ธนาคารธนชาตจาก
บริษัท เพิมเติม จนเป็ นผู้ถอื หุน้ ในธนาคารธนชาต คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมด โดย
บริษทั ถือหุน้ ในธนาคารธนชาต ณ ขณะนันคิดเป็ นร้อยละ 50.92 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมด ซึงตลอดเวลา
ทีผ่านมาสโกเทียแบงก์ได้มสี ่วนร่วม ในการสนับสนุ นการดําเนินกิจการและการส่งผู้แทนทีมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ
มาร่วมเป็ นผูบ้ ริหารในธนาคารธนชาต เพือเสริมสร้างศักยภาพในการดําเนินธุรกิจและการแข่งขันให้กบั ธนาคารธนชา
ตเป็ นอย่างมาก โดยต่อ มาสโกเทียแบงก์ได้เปลียนให้ Scotia Netherlands Holding B.V. (บริษัท ในกลุ่ ม ของสโกเทีย
แบงก์) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ธนาคารธนชาตแทน เมือวันที 2 พฤศจิกายน 2554
ด้วยกลุ่มธนชาต ได้เล็งเห็นความลงตัวของการรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย ทังในด้านทรัพยากรบุคคล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่ องทางจําหน่ ายและการบริการ และการผสมผสานทีลงตัวของสินทรัพย์ ในต้นปี 2553
ธนาคาร ธนชาตจึงได้เข้าประมูลซือหุน้ ธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(“กองทุนฟื นฟูฯ”) ในจํานวนทีกองทุนฟื นฟูฯ ถืออยู่ทงหมดคิ
ั
ดเป็ นร้อยละ 47.58 และเป็ นผู้ชนะการประมูลดังกล่าว โดย
ธนาคาร ธนชาตได้รบั อนุ ญาตจาก ธปท. ในการถือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยในหุ้นทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมด (ร้อยละ
100) ซึงต่ อมา ธนาคารธนชาตได้ทํา การซือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุ นฟื นฟู ฯ พร้อมทําการเสนอซือหุ้น
ทังหมดของธนาคาร นครหลวงไทยจากผูถ้ อื หุน้ รายอืน จนทําให้ธนาคารธนชาตเป็ นผูถ้ อื หุ้นธนาคารนครหลวงไทยคิด
เป็ นร้อยละ 99.95 ของจํานวน หุ้นทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมด และ ตลท. ได้ประกาศให้หนุ้ ธนาคารนครหลวงไทยออกจาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ใน ตลท. หลังจากนันธนาคารนครหลวงไทยได้ทําการโอนกิจการทังหมด ให้แก่ธนาคาร
ธนชาต พร้อมหยุดการประกอบธุรกิจทังหมดตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2554
3.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ธุรกิจทีสําคัญของ TCAP ประกอบด้วย

3.1

ธุรกิ จ ธนาคารพาณิ ชย์ บริห ารงานภายใต้ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)ซึงประกอบกิจ การธนาคาร
พาณิช ย์ต าม พ.ร.บ. ธุร กิจ สถาบัน การเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศ ธปท. ทีเกียวข้อ ง รวมทังประกอบ
กิจการเป็ นผู้แนะนําซือขายหน่ วยลงทุน แนะนําเปิ ดบัญชีซือขายหลักทรัพย์ นายหน้าประกันภัย/ประกันชีวติ
ทีปรึกษาทางการเงิน บริการเป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และดูแลรักษาหลักทรัพย์ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ธนาคารธนชาตมีส าขารวม 512 สาขา สํา นัก งานแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร ธนชาตมี
จํา นวน 24 แห่ง แบ่ง เป็ น สํ า นัก งานแลกเปลี ยนเงิน ภายในที ทํ า การสาขาจํา นวน 11 แห่ง สํ า นัก งาน
แลกเปลียนเงิน ภายนอกทีทํา การสาขาจํา นวน 13 แห่ง เครืองถอนเงินสดอัต โนมัต ิจํา นวน 1,780 เครือง
เครืองฝากและถอนเงิน สดอัต โนมัต ิ จํา นวน 25 เครือง เครืองฝาก ถอน และบัน ทึก รายการสมุด คู่ฝ าก
อัต โนมัต ิจํา นวน 108 เครือง และเครืองบัน ทึก รายการสมุด คู่ฝ าก อัต โนมัต ิ จํานวน 89 เครือง ทังนี กลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลัก ดังนี บริก ารด้านเงินฝาก บริก ารด้านให้เงิน
สินเชือ บริก ารด้านอิเล็กทรอนิก ส์บริก ารธุร กิจการชําระเงินและร้านค้ารับบัต รบริการธุรกิจปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ และบริการงานสนับสนุ นธุรกิจหลักทรัพย์
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3.2

ธุรกิ จหลักทรัพย์ และธุรกิ จจัด การลงทุน

3.2.1

ธุรกิ จ หลัก ทรัพ ย์ ให้บริการโดย บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)ประกอบธุร กิจหลัก ทรัพย์ แบบ
ก (Full License) ได้แก่ การเป็ นนายหน้ า ซือขายหลักทรัพย์ (ในประเทศและต่างประเทศ) การจัดจํา หน่ าย
หลัก ทรัพย์ การเป็ นทีปรึกษาทางการลงทุน กิจการยืมและให้ยมื หลัก ทรัพย์ การเป็ นทีปรึก ษาทางการเงิน
การเป็ น ตัว แทนสนับ สนุ น การขายหรือ รับ ซือคืน หน่ ว ยลงทุน การเป็ น นายทะเบีย น หลัก ทรัพ ย์ และได้
ประกอบธุรกิจสัญญาซือขายล่ว งหน้าแบบ ส-1 (Full Service) ได้แ ก่ การเป็ น ตัวแทนซือขายสัญญาซือขาย
ล่วงหน้ า การซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้ าเพือตนเอง

3.2.2

ธุรกิ จจัดการลงทุนให้บ ริการภายใต้ บริษ ัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด ซึงทําหน้ าทีให้บริการ
จัด การลงทุนในรูปแบบทีหลากหลายเพือตอบสนองความต้อ งการของผูล้ งทุน รายย่อ ย ผู ้ล งทุน รายใหญ่
และผู้ลงทุนสถาบัน โดยเสนอขายหน่ วยลงทุนผ่านช่องทางการจัดจําหน่ ายหลายช่องทาง ได้แ ก่ สาขาของ
ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) และผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุนอืนทีเป็ นสถาบันการเงิน
ทีได้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

3.3

ธุรกิ จประกันแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทธุรกิจ ได้แก่

3.3.1

ธุรกิ จ ประกันภัย ดํา เนินการโดย บริษัท ธนชาต ประกันภัย จํา กัด (มหาชน)ให้บริการรับ ประกันวินาศภัย
ทุกประเภท

3.3.2

ธุรกิ จ ประกันชี วิ ต ดํา เนินการโดยบริษ ัท เอ็ม บีเค ไลฟ์ จํา กัด(มหาชน)ประกอบธุร กิจหลัก ประเภทธุรกิจ
ประกันชีวติ สําหรับสถาบันและองค์กร และสําหรับบุคคลทัวไป

3.4

ธุรกิ จ บริ หารสิ น ทรัพ ย์ บริห ารงานภายใต้ บริษัท บริหารสิน ทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จํากัด และบริษ ัทบริหาร
สินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากัด โดยประกอบกิจการรับซือหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ รวมทังหลักประกันของ
สินทรัพ ย์นัน จากสถาบันการเงินทัวไปและสถาบันการเงิน ทีปิ ด กิจการแล้ว เพือนํา มาบริห ารหรือจํา หน่ าย
จ่ายโอนต่อไป และประกอบกิจการอืน ๆ ทีเกียวเนืองตามทีได้รบั อนุ ญาตในประกาศกระทรวงการคลังหรือ
กฎหมาย ว่า ด้ว ยบริษ ัท บริห ารสิน ทรัพ ย์ หรือ กฎหมายอื นทีเกียวข้อ ง นอกจากนี TCAP ได้ม กี ารจัดตัง
บริษัท บริหารสิน ทรัพ ย์ ทีเอส จํากัด เพือประกอบธุร กิจ บริห ารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทีรับโอนจากธนาคาร
นครหลวงไทย ทังสินเชือทีไม่ก่อให้เกิด รายได้และทรัพย์สนิ รอการขาย

3.5

ธุรกิ จ ลี สซิ ง บริห างานภายใต้ บริษ ัท ราชธานีลสิ ซิง จํากัด (มหาชน) ซึงดําเนินธุร กิจให้บ ริการสินเชือเพือ
เช่าซือและสินเชือสัญญาเช่ าทางการเงินในตลาดรถยนต์ ทังใหม่และเก่า โดยเฉพาะรถยนต์เพือการพาณิชย์
ได้แ ก่ รถกระบะ รถแท็กซี รถหัวลาก และรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็ นต้น และประเภทรถยนต์ นั งส่วนบุคคล
นอกจากนี บริษัท ราชธานีลสิ ซิง จํากัด (มหาชน) ยังมีการให้บริการหลังการขายทีเกียวเนืองกับธุรกิจให้เช่า
ซือและให้เช่าทรัพย์สนิ แบบลิสซิงทีเป็ น ธุรกิจหลัก เช่น การให้บริก ารต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ประจําปี การ
ประสานงานการต่อ อายุก รมธรรม์ป ระกัน ภัย รวมทังการนํ า รถยนต์ไ ปตรวจสภาพเพือต่อ ภาษีท ะเบีย น
รถยนต์ เป็ นต้น
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โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในระยะ 3 ปี ทผ่ี านมา มีดงั นี
รายการ
รายได้ดอกเบีย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพือค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี
เงินให้สนิ เชือแก่ลกู หนี
การให้เช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน
รวมรายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
รายได้ดอกเบียสุทธิ
รายได้ทีมิ ใช่ดอกเบีย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพือค้าและ
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ น
ได้เสีย
กําไร (ขาดทุน) จากทรัพย์สนิ รอการ
ขายและทรัพย์สนิ
รายได้จากการรับประกันภัย/ประกัน
ชีวติ สุทธิ
รายได้เงินปั นผล
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ
รวมรายได้ทีมิ ใช่ดอกเบีย
รายได้จากการดําเนิ นงานสุทธิ

2559
(ล้านบาท)

งบการเงินรวมก่อนการสอบทาน*
6M/2561
6M/2562
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

งบการเงินรวมตรวจสอบ
2560
2561
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

1,347
220
3,571
18,362
21,708
45,208
16,740
28,468

3.31
0.54
8.77
45.12
53.34
111.08
41.13
69.95

1,391
238
3,191
17,786
22,075
44,681
15,511
29,170

3.27
0.56
7.49
41.78
51.85
104.95
36.43
68.52

1,779
257
2,689
17,579
24,255
46,559
15,792
30,767

4.03
0.58
6.09
39.79
54.91
105.40
35.75
69.65

931
119
1,323
8,718
11,781
22,872
7,792
15,080

4.17
0.53
5.93
39.07
52.79
102.50
34.92
67.58

949
159
1,335
8,527
13,415
24,385
8,391
15,994

4.19
0.70
5.90
37.68
59.28
107.75
37.08
70.67

5,888

14.47

5,890

13.84

6,658

15.07

3,278

14.69

2,967

13.11

459

1.13

665

1.56

310

0.70

167

0.75

370

1.63

1,061

2.61

1,908

4.48

459

1.04

860

3.85

437

1.93

395

0.97

337

0.79

543

1.23

179

0.80

140

0.62

(48)

(0.12)

52

0.12

588

1.33

271

1.21

201

0.89

2,659

6.53

2,605

6.12

2,808

6.36

1,433

6.42

1,229

5.43

496
1,321
12,231
40,699

1.22
3.24
30.05
100.00

557
1,388
13,402
42,572

1.31
3.26
31.48
100.00

502
1,540
13,408
44,175

1.14
3.48
30.35
100.00

344
703
7,235
22,315

1.54
3.15
32.42
100.00

356
937
6,637
22,631

1.57
4.14
29.33
100.00
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4.

รายชือคณะกรรมการ
ณ วันที 31ธันวาคม 2561 TCAP มีคณะกรรมการบริษทั จํานวน 9 ท่าน โดยมีรายชือดังนี
ชือ – นามสกุล
ตําแหน่ ง
1. นาย บันเทิง ตันติวทิ
ประธานกรรมการ
2. นาย ศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์
ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
3. นาย สมเจตน์ หมู่ศริ เิ ลิศ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / กรรมการ
4. นาย วิชติ ญาณอมร
กรรมการ
5. นาย ธีรนันท์ ศรีหงส์
กรรมการ
6. น.ส. สุวรรณภา สุวรรณประทีป
กรรมการ
7. นาง ศิรเิ พ็ญ สีตสุวรรณ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาย ธีรพจน์ วัชราภัย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย ปริญญา หอมเอนก
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ทีมา :www.set.or.th

5.

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที 2 พฤษภาคม 2562 TCAP มีรายชือผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ดังนี
ชือ – นามสกุล
1. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
2. บริษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
3. STATE STREET EUROPE LIMITED
4. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
6. BNY MELLON NOMINEES LIMITED
7. บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
8. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
10. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
ทีมา :www.set.or.th

เอกสารแนบ 2 - หน้า 5

หุ้น
192,151,884
129,914,400
73,558,723
33,803,800
28,209,600
25,157,195
19,467,000
18,055,217
15,456,200
14,467,956

ร้อยละ
16.49
11.15
6.31
2.90
2.42
2.16
1.67
1.55
1.33
1.24

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

6.
6.1

งบการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ น
31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

งบการเงิ นรวมสําหรับงวด
หกเดือน สิ นสุดวันที
30 มิ ถนุ ายน 2562*

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ก่อนการสอบทาน)

งบการเงินรวมสําหรับงวดปี สิ นสุดวันที
งบแสดงฐานะการเงิน

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

สิ นทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมสุทธิ
เงินให้สนิ เชือแก่ลกู หนี
ดอกเบียค้างรับ
รวมเงินให้สินเชือแก่ลกู หนี และดอกเบียค้างรับ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี
รวมเงินให้สินเชือแก่ลกู หนี และดอกเบียค้างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
ทีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนีจากการซือขายหลักทรัพย์
สินทรัพย์อนสุ
ื ทธิ

12,077.05
48,734.08
3,564.24
186,928.04
2,889.92
740,219.16
630.78
740,849.94
(48,173.47)
(25,153.03)
(1.98)
667,521.46
9.54
4,991.81
9,604.93
2,709.28
17,439.11
1,089.44
1,125.86
8,182.23

1.25
5.04
0.37
19.33
0.30
76.56
0.07
76.62
(4.98)
(2.60)
(0.00)
69.04
0.00
0.52
0.99
0.28
1.80
0.11
0.12
0.85

11,453.28
95,918.18
2,889.21
178,702.65
2,827.33
767,889.65
601.20
768,490.85
(55,128.59)
(24,517.15)
(0.98)
688,844.14
9.82
4,747.09
8,677.96
2,263.01
17,636.60
908.09
3,126.78
7,520.78
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1.12
9.35
0.28
17.43
0.28
74.88
0.06
74.94
(5.38)
(2.39)
(0.00)
67.17
0.00
0.46
0.85
0.22
1.72
0.09
0.30
0.73

11,021.90
99,117.36
2,005.39
170,436.99
3,026.90
820,771.23
656.97
821,428.20
(66,158.69)
(24,144.38)
(0.60)
731,124.52
9.16
4,822.44
8,042.89
1,850.15
17,799.20
779.11
2,639.54
8,253.63

1.04
9.34
0.19
16.06
0.29
77.36
0.06
77.43
(6.24)
(2.28)
(0.00)
68.91
0.00
0.45
0.76
0.17
1.68
0.07
0.25
0.78

8,759.61
89,535.23
3,815.21
175,885.79
3,256.13
839,553.17
635.36
840,188.52
(69,805.71)
(23,120.93)
(0.36)
747,261.53
0.94
5,755.87
10,899.62
1,660.10
17,867.01
697.23
5,423.22
7,707.89

0.81
8.30
0.35
16.31
0.30
77.84
0.06
77.90
(6.47)
(2.14)
(0.00)
69.29
0.00
0.53
1.01
0.15
1.66
0.06
0.50
0.71

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

งบการเงิ นรวมสําหรับงวด
หกเดือน สิ นสุดวันที
30 มิ ถนุ ายน 2562*

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ก่อนการสอบทาน)

งบการเงินรวมสําหรับงวดปี สิ นสุดวันที
งบแสดงฐานะการเงิน

ล้านบาท
รวมสิ นทรัพย์

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

966,866.99

100.00

1,025,524.92

100.00

1,060,929.17

100.00

1,078,525.38

100.00

676,455.82
65,700.88
1,986.43
4,912.49
61,704.16
9.54
3,676.95
1,002.99
2,148.80
14,593.74
0.00
14,823.82
847,015.62

69.96
6.80
0.21
0.51
6.38
0.00
0.38
0.10
0.22
1.51
0.00
1.53
87.60

716,091.09
82,342.80
1,988.66
2,867.63
51,595.58
9.82
3,679.32
1,323.47
2,453.22
14,641.10
2,258.57
16,203.39
895,454.65

69.83
8.03
0.19
0.28
5.03
0.00
0.36
0.13
0.24
1.43
0.22
1.58
87.32

751,916.96
71,922.70
1,163.17
2,097.02
55,012.91
9.16
3,914.64
1,402.53
2,276.93
14,061.57
1,324.84
17,908.47
923,010.91

70.87
6.78
0.11
0.20
5.19
0.00
0.37
0.13
0.21
1.33
0.12
1.69
87.00

724,522.94
80,597.33
1,873.73
2,969.19
79,128.21
0.94
4,652.60
2,482.32
2,039.78
13,865.77
3,478.51
17,481.35
933,092.68

67.18
7.47
0.17
0.28
7.34
0.00
0.43
0.23
0.19
1.29
0.32
1.62
86.52

0.13

0.00

0.13

0.00

0.13

0.00

0.13

0.00

12,064.67

1.25

12,064.67

1.18

11,651.17

1.10

11,651.17

1.08

หนี สิ นและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนีสิน
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ดอกเบียค้างจ่าย
หนีสินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวติ
เจ้าหนีจากการซือขายหลักทรัพย์
หนีสินอืน
รวมหนี สิ น
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน ออกจําหน่ายและชําระแล้ว
หุน้ บุรมิ สิทธิ 13,216 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
หุน้ สามัญ 1,165,116,487 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
(2560: หุน้ สามัญ 1,206,466,487 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท)
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

งบการเงิ นรวมสําหรับงวด
หกเดือน สิ นสุดวันที
30 มิ ถนุ ายน 2562*

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ก่อนการสอบทาน)

งบการเงินรวมสําหรับงวดปี สิ นสุดวันที
งบแสดงฐานะการเงิน

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
- สํารองหุน้ ทุนซือคืน
ยังไม่ได้จดั สรร
หัก:หุน้ ทุนซือคืน - หุน้ สามัญ
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่

12,064.80
2,065.65
2,449.90

1.25
0.21
0.25

12,064.80
2,065.65
3,067.41

1.18
0.20
0.30

11,651.30
2,065.65
2,352.25

1.10
0.19
0.22

11,651.30
2,065.65
4,339.00

1.08
0.19
0.40

1,277.83
1,399.91
39,032.71
-1,399.91
56,890.88

0.13
0.14
4.04
(0.14)
5.88

1,277.83
1,399.91
43,544.72
-1,399.91
62,020.40

0.12
0.14
4.25
(0.14)
6.05

1,277.83
764.98
48,388.38
-764.98
65,735.41

0.12
0.07
4.56
(0.07)
6.20

1,277.83
999.96
50,258.13
(999.96)
69,591.91

0.12
0.09
4.66
(0.09)
6.45

ส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ

62,960.49
119,851.37

6.51
12.40

68,049.87
130,070.27

6.64
12.68

72,182.86
137,918.26

6.80
13.00

75,840.79
145,432.70

7.03
13.48

รวมหนี สิ นและส่วนของเจ้าของ
966,866.99
100.00
1,025,524.92
หมายเหตุ: *ข้อมูลงบการเงินของ TBANK ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 เป็ นข้อมูลงบการเงินก่อนการสอบทาน โดยผูส้ อบบัญชี

100.00

1,060,929.17

100.00

1,078,525.38

100.00
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

6.2

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงิ นรวมสําหรับงวดปี
งบแสดงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงิ นรวมสําหรับงวดสามเดือน

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

สิ นสุดวันที 30 มิ ถนุ ายน 2561 สิ นสุดวันที 30 มิ ถนุ ายน 2562
(สอบทาน)

ร้อยละ

ล้านบาท

(ก่อนการสอบทาน)

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
รายได้ดอกเบียสุทธิ

45,208.31
(16,740.32)
28,468.00

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การสุทธิ

8,803.26
(2,914.93)
5,888.33

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
กําไร (ขาดทุน) จากทรัพย์สนิ รอการขายและทรัพย์สนิ อืน
รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวติ
รายได้เงินปั นผล
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ
รวมรายได้จากการดําเนิ นงาน

459.23
1,060.79
394.46
(47.76)
6,675.30
496.12
1,320.55
44,715.02

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวติ
รายได้จากการดําเนิ นงานสุทธิ

(4,016.08)
40,698.94

101.10 44,681.32
(37.44) (15,510.96)
63.67 29,170.37
19.69 9,097.43
(6.52) (3,207.41)
13.17 5,890.02
1.03
2.37
0.88
(0.11)
14.93
1.11
2.95

664.99
1,908.24
336.90
51.85
7,355.88
557.47
1,387.14
47,322.86

100.00
(8.98) (4,750.95)
91.02 42,571.91

94.42 46,558.98
(32.78) (15,791.75)
61.64 30,767.23
19.22 10,243.73
(6.78) (3,586.10)
12.45 6,657.63
1.41
4.03
0.71
0.11
15.54
1.18
2.93

309.74
458.99
542.61
588.49
7,800.93
502.52
1,539.61
49,167.74

100.00
(10.04) (4,992.68)
89.96 44,175.06

94.69
(32.12)
62.58
20.83
(7.29)

22,872.49
(7,792.13)
15,080.37

92.57
(31.54)
61.04

24,385.21
(8,390.99)
15,994.22

96.46
(33.19)
63.27

5,047.00
(1,769.04)
3,277.96

20.43
(7.16)
13.27

4,815.91
(1,849.34)
2,966.57

19.05
(7.32)
11.74

100.00
(10.15)
89.85

167.45
859.54
178.83
270.97
3,825.55
344.17
702.84
24,707.67

0.68
3.48
0.72
1.10
15.48
1.39
2.84
100.00

369.55
437.20
139.68
201.18
3,877.97
355.90
937.20
25,279.46

1.46
1.73
0.55
0.80
15.34
1.41
3.71
100.00

(2,392.88)
22,314.80

(9.68)
90.32

(2,648.31)
22,631.15

(10.48)
89.52

23.21
0.21
5.35
1.49

5,800.14
77.17
1,302.38
367.11

23.48
0.31
5.27
1.49

6,516.21
84.44
1,288.96
358.95

25.78
0.33
5.10
1.42

13.54
0.63
0.93
1.10
1.20
15.87
1.02
3.13

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร

11,875.75
82.37
3,080.91
775.24

26.56
0.18
6.89
1.73

12,202.01
92.74
2,835.02
745.87

25.78
0.20
5.99
1.58
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11,413.34
101.81
2,629.45
733.02

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ
งบการเงิ นรวมสําหรับงวดปี
งบแสดงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายอืน
รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานอืนๆ

งบการเงิ นรวมสําหรับงวดสามเดือน

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

สิ นสุดวันที 30 มิ ถนุ ายน 2561 สิ นสุดวันที 30 มิ ถนุ ายน 2562
(สอบทาน)

ร้อยละ

ล้านบาท

(ก่อนการสอบทาน)

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

5,211.13
21,025.39

11.65
47.02

4,960.28
20,835.92

10.48
44.03

6,101.75
20,979.37

12.41
42.67

3,026.25
10,573.04

12.25
42.79

2,598.05
10,846.60

10.28
42.91

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

กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนภาษีเงิ นได้

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

ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

(852.26)
12,611.44

(1.91) (1,158.65)
28.20 14,341.16

(2.45) (2,604.47)
30.30 15,806.55

(5.30)
32.15

(808.38)
8,054.31

(3.27)
32.60

(1,974.68)
7,867.06

(7.81)
31.12

(1,368.96)
101.21
268.42

(3.06)
0.23
0.60

1,330.35
32.78
(267.44)

2.81 (1,460.91)
0.07
(93.73)
(0.57)
297.07

(2.97)
(0.19)
0.60

(1,544.19)
(25.23)
310.22

(6.25)
(0.10)
1.26

1,294.93
(38.02)
(296.04)

5.12
(0.15)
(1.17)

1,620.86
400.65

3.62
0.90

-

-

-

-

-

-

(0.16)

(0.00)

(0.16)

(0.00)

3,285.62
255.85

13.00
1.01

13.39

0.03

(235.78)

(0.50)

3.54

0.01

-

-

(5.63)

(0.02)

(349.69)
685.87

(0.78)
1.53

46.56
906.47

0.10
0.24
1.92 (1,253.95)

0.00
(2.55)

(0.00)
(1,259.36)

(0.00)
(5.10)

(669.92)
3,826.79

(2.65)
15.14

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

6,012.73
6,598.71
12,611.44

13.45
14.76
28.20

7,001.17
7,339.99
14,341.16

14.79
15.51
30.30

7,839.43
7,967.12
15,806.55

15.94
16.20
32.15

3,949.67
4,104.65
8,054.31

15.99
16.61
32.60

3,914.75
3,952.31
7,867.06

15.49
15.63
31.12

หนี สูญหนี สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนในบริษทั ร่วม
ภาษีเงินได้เกียวกับองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในบริษทั ร่วม
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้เกียวกับองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
การแบ่งปันกําไร
ส่วนทีเป็ นของบริษทั ฯ
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี าํ นาจควบคุม
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

เอกสารแนบ 2 - หน้า 10

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ
งบการเงิ นรวมสําหรับงวดปี
งบแสดงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

ล้านบาท
ส่วนทีเป็ นของบริษทั ฯ
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี าํ นาจควบคุม

งบการเงิ นรวมสําหรับงวดสามเดือน

6,510.03
6,787.28
13,297.31

ร้อยละ
14.56
15.18
29.74

ล้านบาท

ร้อยละ

7,515.43
7,732.20
15,247.63

15.88
16.34
32.22

ล้านบาท
7,142.97
7,409.63
14,552.60

สิ นสุดวันที 30 มิ ถนุ ายน 2561 สิ นสุดวันที 30 มิ ถนุ ายน 2562
(สอบทาน)

ร้อยละ
0.01
0.02
0.03

ล้านบาท
3,273.68
3,521.28
6,794.95

(ก่อนการสอบทาน)

ร้อยละ
13.25
14.25
27.50

ล้านบาท
5,924.54
5,769.30
11,693.85

กําไรต่อหุ้นของผู้ถอื หุ้นบริ ษทั ฯ
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาทต่อหุน้ )
5.16
6.01
กําไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุน้ )
5.16
6.01
หมายเหตุ: *ข้อมูลงบการเงินของ TBANK ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 เป็ นข้อมูลงบการเงินก่อนการสอบทาน โดยผูส้ อบบัญชี

เอกสารแนบ 2 - หน้า 11

6.74
6.74

3.39
3.39

3.42
3.42

ร้อยละ
23.44
22.82
46.26

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

6.3

งบกระแสเงิ นสด
งบการเงิ นรวมสําหรับงวดปี
งบแสดงกระแสเงินสด

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(สอบทาน)

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนิ นงานก่อนภาษีเงิ นได้เป็ นเงิ นสดรับ (จ่าย) จากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
ส่วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ)
ประมาณการหนีสินเพิมขึน
ค่าเผือการด้อยค่าของทรัพย์สนิ รอการขายเพิมขึน
ดอกเบียรับจากการโอนทรัพย์สนิ ชําระหนี
ค่าเผือการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน/สินทรัพย์อนเพิ
ื มขึน (ลดลง)
ขาดทุนจากการตีราคาทีดิน
ขาดทุน (กําไร) ทียังไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน/ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริง
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
รายได้คา้ งรับอืนลดลง (เพิมขึน)
รายได้ดอกเบียสุทธิ
รายได้เงินปั นผล
เงินสดรับดอกเบียจากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายจากดอกเบียจากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี สิ นดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิมขึน) ลดลง

เอกสารแนบ 2 - หน้า 12

13,463.70

15,499.81

18,411.03

5,107.07

(394.46)
1,615.96
6,209.86
728.73
182.85
0.00
(14.90)
13.64
120.88
0.00
299.50
17.37
30.66
(28,468.00)
(496.12)
41,554.07
(14,403.50)
(982.38)
19,477.85

(336.90)
1,583.57
6,236.18
676.62
232.15
0.00
10.23
0.00
(106.27)
(443.03)
1,455.89
18.67
87.24
(29,170.37)
(557.47)
41,570.83
(12,349.14)
(1,170.01)
23,238.02

(542.61)
1,472.40
4,784.66
759.90
(100.14)
0.00
29.23
0.00
199.59
(37.89)
132.87
(25.56)
(468.42)
(30,767.23)
(502.52)
43,917.35
(13,682.20)
(1,548.87)
22,031.59

(59.32)
333.91
991.28
182.91
22.28
(1.23)
12.67
0.00
(51.27)
0.00
152.98
(0.77)
251.98
(7,921.83)
(119.14)
11,431.97
(4,103.06)
(111.94)
6,118.48

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ
งบการเงิ นรวมสําหรับงวดปี
งบแสดงกระแสเงินสด

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(สอบทาน)

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
เงินให้สนิ เชือแก่ลกู หนี
ทรัพย์สนิ รอการขาย
ลูกหนีจากการซือขายหลักทรัพย์
สินทรัพย์อนื
หนี สิ นดําเนิ นงานเพิมขึน (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์
เจ้าหนีจากการซือขายหลักทรัพย์
หนีสินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวติ
หนีสินอืน
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน

9,527.24
2,427.33
(5,644.95)
9,841.11
6,555.99
(213.53)
(653.01)

(47,365.47)
1,111.36
(2,823.03)
(33,505.82)
5,291.67
(2,000.92)
9.08

(3,132.91)
1,230.12
612.95
(53,456.77)
6,284.13
487.24
(872.90)

(8,109.66)
488.89
(3,775.41)
(12,706.63)
984.36
(1,114.71)
(571.48)

7,001.34
(20,078.50)
(215.16)
(2,495.40)
293.78
(7.96)
(905.18)
24,910.95

39,635.27
16,508.55
2.23
(1,744.88)
(107.72)
47.36
3,057.36
1,353.05

35,825.87
(10,251.11)
(825.49)
(1,444.26)
(1,126.18)
(579.53)
574.32
(4,642.94)

(8,357.88)
3,569.23
848.23
(537.82)
1,194.55
45.94
(3,520.23)
(25,444.14)

1,576.37
0.00
3,920.52
743.46
(1,265.57)
70.93

11,294.33
709.28
3,830.28
805.19
(654.54)
23.83

6,390.74
58.45
2,781.49
752.90
(479.57)
55.71

22,542.90
0.00
344.21
32.74
(84.84)
1.75

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เพิมขึน) ลดลง
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินสดรับดอกเบีย
เงินสดรับเงินปั นผล
เงินสดจ่ายซืออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากการขายทีดินอาคารและอุปกรณ์
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ
งบการเงิ นรวมสําหรับงวดปี
งบแสดงกระแสเงินสด

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(สอบทาน)

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมลงทุน

5,045.72

16,008.38

9,559.71

22,836.76

13,689.31
(36,914.03)
(3,326.49)
34.30
(2,212.84)
0.00
(2,487.23)
(31,216.98)

13,223.57
(23,332.16)
(2,770.33)
0.00
(2,445.63)
0.00
(2,660.64)
(17,985.18)

17,620.20
(14,202.87)
(2,250.09)
0.00
(2,678.82)
(572.53)
(3,264.06)
(5,348.16)

4,938.08
(3,175.64)
(490.17)
0.00
0.00
(234.98)
(78.41)
958.88

เงิ นสดลดลงสุทธิ

(1,260.32)

(623.76)

(431.39)

(1,648.50)

เงิ นสดณ วันต้นปี

13,337.37

12,077.05

11,453.28

11,021.90

เงิ นสดณ วันปลายปี

12,077.05

11,453.28

11,021.90

9,373.40

5,368.52
6,708.75
61.22

4,793.31
7,672.96
33.27

6,126.70
5,653.98
83.61

1,740.08
865.39
15.45

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื
เงินสดจ่ายดอกเบียตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื
เงินสดรับค่าหุน้ จากส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุมจากการจดทะเบียนจัดตังของบริษทั ย่อย
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดจ่ายซือหุน้ ทุนซือคืน
เงินปั นผลจ่ายส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ น

ข้อมูลเพิ มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการทีมิใช่เงินสด
รับโอนทรัพย์สนิ รอการขายจากลูกหนีเงินให้สนิ เชือและเงินลงทุนในลูกหนีทีซือมา
หนีสูญตัดบัญชี
เจ้าหนีจากการซือทรัพย์สนิ
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6.4

อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวมสําหรับงวดปี
6.5

หน่ วย

สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
2559

2560

2561

งบการเงินรวม
สินสุดวันที 30
มิถนุ ายน
2562

อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขันต้น
%
62.17
63.81
62.17
64.93
อัตรากําไรสุทธิ
%
20.90
23.40
24.87
22.15
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (1)
%
10.89
11.80
12.25
11.58(5)
อัตราดอกเบียรับ(2)
%
5.55
5.46
5.34
5.22
อัตราดอกเบียจ่าย(3)
%
2.05
1.90
1.88
1.90
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย
%
3.50
3.56
3.50
3.32
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
อัตรารายได้ดอกเบียสุทธิต่อสินทรัพย์
%
2.91
2.95
3.01
2.99(5)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
1.29
1.45
1.54
1.48(5)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
0.06
0.06
0.06
0.07(5)
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
เท่า
7.07
6.88
6.69
6.42
อัตราส่วนเงินให้กตู้ อ่ เงินกูย้ มื
%
93.50
92.61
93.38
94.95
อัตราส่วนเงินให้กตู้ อ่ เงินรับฝาก
%
102.30
99.53
100.36
106.24
อัตราส่วนเงินรับฝากต่อหนีสินรวม
%
70.86
79.97
81.46
77.65
อัตราส่วนคุณภาพสิ นทรัพย์
อัตราส่วนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สนิ เชือและดอกเบียค้างรับ
%
3.63
3.44
3.20
3.00
อัตราส่วนหนีสูญต่อเงินให้สนิ เชือและดอกเบียค้างรับ
%
0.97
1.08
0.75
0.50
(4)
อัตราส่วนเงินให้สนิ เชือด้อยคุณภาพต่อเงินให้สนิ เชือรวม
%
2.41
2.40
2.40
2.40
อัตราส่วนดอกเบียค้างรับต่อเงินให้สนิ เชือและดอกเบียค้างรับ
%
0.09
0.08
0.09
0.08
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
บาท
48.83
53.23
57.15
59.73
กําไรสุทธิต่อหุน้
บาท
5.16
6.01
6.74
3.42
หมายเหตุ: (1) อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ = (กําไรสุทธิส่วนทีเป็ นของบริษทั ฯ / ส่วนของเจ้าของส่วนของบริษทั ใหญ่เฉลีย)
(2) อัตราดอกเบียรับ = (รายได้ดอกเบียจากเงินให้สนิ เชือ+รายได้จากการให้เช่าซือและเช่าการเงิน+รายได้ดอกเบียจากรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) / (เงินให้ สินเชือแก่ลูกหนีเฉลีย+รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีดอกเบียเฉลีย)
(3) อัตราดอกเบียจ่าย = ค่าใช้จ่ายดอกเบีย / (เงินรับฝากเฉลีย+รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีดอกเบียเฉลีย+หนีสิน
จ่ายคืนเมือทวงถามเฉลีย+ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื เฉลีย)
(4) อัตราส่วนเงินให้สนิ เชือด้อยคุณภาพต่อเงินให้สนิ เชือรวม ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
(5) สําหรับการคํานวณอัตราส่วนทางการเงินสําหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 ใช้ตวั เลขปรับให้เป็ นจํานวนเต็มปี (Annualized)
เพือประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
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7.

การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น

7.1

ผลการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น

บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) โดยเป็ นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต มี
ผลการดําเนินงานหลักมาจากธนาคารธนชาตและบริษทั ย่อย ในขณะทีบริษัทฯ ถือหุน้ ธนาคารธนชาตในสัดส่วนร้อยละ
50.96 กําไรสุทธิส่วนทีเป็ นของบริษัทฯ จึงคํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในบริษัทย่อยต่างๆ ดังนันในการ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มธนชาต จึงใช้ขอ้ มูลงบการเงินรวมของบริษทั ฯ เพือให้สามารถ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ กับบริษัทอืนๆ ในอุตสาหกรรมได้ ในปี 2561 บริษัทฯและบริษทั ย่อย มีกําไร
สุทธิตามงบการเงินรวมจํานวน 15,806 ล้านบาท เพิมขึน 1,465 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 10.22 จากปี ก่อน ซึงเป็ นการ
เติบโตอย่างต่อเนื องเป็ นปี ท ี 4 ติดต่ อกัน โดยมีสาเหตุห ลักมาจากการเพิมขึนของรายได้จากการดําเนิ นงานสุทธิ ทัง
รายได้ดอกเบียสุทธิทเพิ
ี มขึนจากการเติบโตของสินเชือ และรายได้ทมิี ใช่ดอกเบียทีเพิมขึนจากรายได้ ค่าธรรมเนียมและ
บริการสุทธิ ประกอบกับการบริหารคุณภาพหนีอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุน จากการ
ด้อยค่าปรับตัวลดลง ในขณะทีค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานปรับเพิมขึนเล็กน้อย จากการบริหารค่าใช้จ่ายได้เป็ นอย่างดี
ส่งผลให้กําไรก่อนภาษีของบริษทั ฯและบริษัทย่อยเติบโตขึนถึงร้อยละ 18.78 แต่อย่างไรก็ตาม ภาษีเงินได้ปรับเพิมขึน
เนืองจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของธนาคารธนชาตได้หมดไปตังแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ทีผ่านมา
ในด้านสินทรัพย์ กลุ่มธนชาตมีปริมาณเงินให้สนิ เชือรวมเพิมขึนร้อยละ 5.87 จากสินปี ก่อน โดยเป็ นการเติบโต
ของสินเชือรายย่อย โดยเฉพาะสินเชือเช่าซือ และสินเชือ SME ด้านเงินรับฝากปรับเพิมขึนจากเงินฝากออมทรัพย์ ส่งผล
ให้สดั ส่วนเงิน รับฝากกระแสรายวนัและเงินรับฝากออมทรัพย์ (CASA) ต่อเงินรับฝากเท่ากับร้อยละ 48.50 เพิมขึนจาก
สินปี ก่อนทีร้อยละ 42.92 ด้านคุณภาพสินทรัพย์ อัตราส่วนเงินให้สนิ เชือด้อยคุณภาพ (NPL Ratio) อยู่ทร้ี อยละ 2.40
คงทีจากสินปี ก่อน สําหรับ อัตราส่วนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญทังหมดต่อเงินให้สนิ เชือด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) อยู่ที
ร้อยละ 120.49 ในปี 2561 กําไรสุทธิส่วนทีเป็ นของบริษทั ฯ มีจํานวน 7,839 ล้านบาท เพิมขึน 838 ล้านบาท หรือร้อยละ
11.97 จากปี ก่ อ นคิด เป็ นกํ าไรต่ อ หุ้น (EPS) เท่ ากับ 6.74 บาท เพิมขึนจาก 6.01 บาท โดยมีอ ัต ราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวมเฉลีย (ROAA) และ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉลีย (ROAE) อยู่ทร้ี อยละ 1.54
และ 12.25 ตามลําดับ
7.1.1

รายได้ดอกเบียสุทธิ

ในปี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้ดอกเบียสุทธิจาํ นวน 30,767 ล้านบาท เพิมขึน 1,597 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 5.47 จากปี ก่อน โดยมีรายละเอียดการเติบโตของรายได้ดอกเบียสุทธิ ดังนี
รายได้ดอกเบียสุทธิ (หน่ วย: ล้านบาท)

สําหรับปี
2561

เปลียนแปลง
2560

เพิม/(ลด)

ร้อยละ

รายได้ดอกเบีย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพือค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี
เงินให้สนิ เชือแก่ลูกหนี
การให้เช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน
รวมรายได้ดอกเบีย

1,779
257
2,689
17,579
24,255

1,391
238
3,191
17,786
22,075

388
19
(502)
(207)
2,180

27.89
7.98
(15.73)
(1.16)
9.88

46,559

44,681

1,878

4.20
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สําหรับปี

รายได้ดอกเบียสุทธิ (หน่ วย: ล้านบาท)

2561

เปลียนแปลง
2560

เพิม/(ลด)

ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ระบบสถาบันการเงินและสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื
ค่าธรรมเนียมในการกูย้ มื เงิน

9,063
997
3,482
2,238
12

8,698
791
3,348
2,666
8

365
206
134
(428)
4

4.20
26.04
4.00
(16.05)
50.00

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย

15,792

15,511

281

1.81

รายได้ดอกเบียสุทธิ

30,767

29,170

1,597

5.47

ทังนีการเติบโตของรายได้ดอกเบียสุทธิ เป็ นผลจากการเติบโตของรายได้ดอกเบีย ทีเพิมขึนมากกว่าค่าใช้จ่าย
ดอกเบีย โดยรายได้ดอกเบียทีเพิมขึน มีทมาจากการเพิ
ี
มขึนของสินเชือเช่าซือ และสัญญาเช่าทางการเงิน ประกอบกับ
การเพิมขึนของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทก่ี อให้เกิดรายได้ (Yield on Earning Assets) จากร้อยละ 4.80 มาอยู่ที
ร้อยละ 4.82 ในขณะทีค่าใช้จา่ ยดอกเบียมีการปรับตัวเพิมขึนจากการบริหารต้นทุนเงินฝาก ตามกลยุทธ์การบริหารสภาพ
คล่องของกลุ่มธนชาต และการเพิมขึนของต้นทุนทางการเงินตามทิศทางดอกเบียในตลาด ทังนีส่วนต่างอัตราดอกเบีย
ของ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในปี 2561 อยู่ทร้ี อยละ 2.94 เพิมขึนจากปี ก่อนทีร้อยละ 2.90

โดยบริษัทฯ และบริษัทย่ อย มีร ายละเอีย ดส่ วนต่ างอัต ราดอกกเบีย ระหว่ างอัตราผลตอบแทน และต้นทุน
ทางการเงิน ดังนี
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย
อัตราผลตอบแทน(1)
ต้นทุนทางการเงิน(2)
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย

หน่ วย
%
%
%

สําหรับปี
2560

2561

4.80%
1.90%
2.90%

4.82%
1.88%
2.94%

หมายเหตุ: (1) อัตราผลตอบแทน = รายได้ดอกเบีย/(รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินทีมีดอกเบียเฉลีย + เงินลงทุนสุทธิเฉลีย + เงิน
ให้ สินเชือแก่ลูกหนีเฉลีย)
(2) ต้นทุนทางการเงิน = ค่าใช้จ่ายดอกเบีย/(เงินรับฝากเฉลีย + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินทีมีดอกเบียเฉลีย + ตรา
สารหนีทีออก และเงินกูย้ มื เฉลีย)

เอกสารแนบ 2 - หน้า 17

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

ทังนีสําหรับรายได้ดอกเบียสุทธิ ในงวด 6 เดือนแรกปี 2562 มีจํานวน 15,994 ล้านบาท เพิมขึน 914 ล้านบาท
หรือร้อยละ 6.06 จากไตรมาสเดียวกันปี ก่อน โดยการเพิมขึนของรายได้ดอกเบียสุทธิ มีสาเหตุหลักจากการเพิมขึนของ
รายได้จากการให้เช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน
7.1.2

รายได้ทีมิใช้ดอกเบีย

รายได้ทมิี ใช่ดอกเบียของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยในปี 2561 มีจาํ นวน 13,408 ล้านบาท เพิมขึน 6 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 0.04 จากปี ก่อน โดยมีรายละเอียดการเติบโตของรายได้ทมิี ใช่ดอกเบีย ดังนี
รายได้ทีมิใช่ดอกเบีย (หน่ วย: ล้านบาท)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริการสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
กําไรจากทรัพย์สนิ รอการขายและทรัพย์สนิ อืน
รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวติ สุทธิ
รายได้เงินปั นผล
รายได้จากการดําเนินงานอืน ๆ
รวมรายได้จากการดําเนิ นงานอืน
รวมรายได้ทีมิ ใช่ดอกเบีย

สําหรับปี
2561
9,097.00
3,207.00
5,890.00
665.00
1,908.00
337.00
52.00
2,605.00
557.00
1,388.00
7,512.00
13,402.00

2560
10,244.00
3,586.00
6,658.00
310.00
459.00
543.00
588.00
2,808.00
502.00
1,540.00
6,750.00
13,408.00

เปลียนแปลง
เพิ ม/(ลด)
ร้อยละ
1,147.00
12.61
379.00
11.82
768.00
13.04
(355.00)
(53.38)
(1,449.00)
(75.94)
206.00
61.13
536.00
1,030.77
203.00
7.79
(55.00)
(9.87)
152.00
10.95
(762.00)
(10.14)
6.00
0.04

ทังนีการเพิมขึนของรายได้ทมิี ใช่ดอกเบีย มีสาเหตุหลักจากการเพิมขึนของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
โดยในปี 2561 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจํานวน 6,658 ล้านบาท เพิมขึน 768 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.04
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิมขึนของค่าธรรมเนียมจากการจัดการกองทุน และค่านายหน้ าจากการเป็ นตัวแทนขาย
ประกันภัย/ ประกันชีวติ อย่างไรก็ตามในปี 2561 รายได้จากการดําเนินงานอืนมีจาํ นวน 6,750 ล้านบาท ลดลง 762 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 10.14 อันเป็ นผลจาก การลดลงของกํ าไรสุท ธิจากเงิน ลงทุ น กําไรสุ ทธิเพือค้าและปริว รรตเงินตรา
ต่างประเทศ และรายได้เงินปั นผล เป็ นต้น
ดังนันจากการทีอัตราส่วนรายได้ทมิี ใช่ดอกเบีย เติบโตในมูลค่าทีตํากว่ารายได้ดอกเบียสุทธิ ส่งผลให้สดั ส่วน
รายได้ทมิี ใช่ดอกเบียต่อรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ ในปี 2561 ลดลงจากร้อยละ 31.48 เป็ นร้อยละ 30.35
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ทังนีในงวด 6 เดือนแรกปี 2562 TCAP มีรายได้ทมิี ใช่ดอกเบีย จํานวน 6,637 ล้านบาท ลดลง 598 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 8.27 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุ หลักจากการลดลงของรายได้ค่านายหน้า
ธุรกิจหลักทรัพย์ และการลดลงของกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
7.1.3

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานอืนๆ

ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ ของบริษัทฯและบริษทั ย่อยมีจํานวน 20,525 ล้านบาท เพิมขึน 88
ล้านบาท หรือคิดเป็ นการเพิมขึนร้อยละ 0.69 โดยมีรายละเอียดการเติบโตของค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ ดังนี
สําหรับปี

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานอืนๆ (หน่ วย: ล้านบาท)

2561
11,981.00
2,806.00
726.00
53.00
4,871.00
20,437.00

ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคาร สถานทีและอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอืน
รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานอื น ๆ

2560
11,171.00
2,602.00
713.00
58.00
5,981.00
20,525.00

เปลียนแปลง
เพิม/(ลด)
ร้อยละ
(810.00)
(6.76)
(204.00)
(7.27)
(13.00)
(1.79)
5.00
9.43
1,110.00
22.79
88.00
0.43

จากปี ก่อน จากการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อตั ราส่วนต้นทุนจากการดําเนินงานต่อรายได้
จากการดําเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) ในปี 2561 อยู่ทร้ี อยละ 47.49 ลดลงจากปี ก่อนทีร้อยละ 48.94

สําหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2562 ค่ าใช้จ่ ายจากการดําเนิ น งานอืนๆของ TCAP มีจํานวน 10,846 ล้านบาท
เพิมขึน 273 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.58 จากงวดเดียวกันปี ก่อน จากการตังค่าใช้จ่ายเพือรองรับการชดเชยกรณีพนักงาน
เกษี ย ณและเลิก จ้า ง ส่ ง ผล ให้ Cost to Income Ratio ในงวด 6 เดือ นแรกปี 2562 อยู่ท ีร้อ ยละ 47.93 หากไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ค่าใช้จา่ ยจากการดําเนินงาน ลดลงร้อยละ 4.56 และ Cost to Income Ratio อยู่ทร้ี อยละ 44.59 ลดลง
จากงวดเดียวกันของปี กอ่ นทีร้อยละ 47.38
7.1.4

หนี สูญ หนี สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

ในปี 2561 บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าจํานวน 4,785 ล้าน
บาท ลดลง 1,451 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.27 จากปี ก่อน และมี Credit Cost อยู่ทร้ี อยละ 0.57 ลดลงจากร้อยละ 0.79 ในปี ก่อน
หนี สูญหนี สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

หน่ วย

หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
Credit Cost

ล้านบาท
ร้อยละ

สําหรับปี

เปลียนแปลง

2560

2561

เพิม/ลด

ร้อยละ

6,236
0.79

4,785
0.57

(1,451)
0.22

(23.27)
(27.85)
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สําหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2562 TCAP มีค่าใช้จ่ายหนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าจํานวน
1,943 ล้านบาท ลดลง 936 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.51 จากงวดเดียวกันปี ก่อน และมี Credit Cost อยู่ทร้ี อยละ 0.46
ลดลงจากร้อยละ 0.69

7.1.5

หนี สูญหนี สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

หน่ วย

หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
Credit Cost

ล้านบาท
ร้อยละ

สําหรับปี
6M/2561
2,879
0.69

6M/2562
1,943
0.46

เปลียนแปลง
เพิ ม/ลด
(936)
(0.23)

ร้อยละ
(32.51)
(33.33)

กําไรสุทธิ

บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ สําหรับปี 2559 2560 และปี 2561 เท่ากับ 12,611.44 ล้านบาท 14,341.16
ล้านบาทและ 15,806.55 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นการเติบโตร้อยละ 13.72 ในปี 2560 และร้อยละ 10.22 .ในปี 2561
ทังนีการเติบโตของกําไรสุทธิของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีการขยายตัวในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของรายได้จาก
การดําเนินงาน ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
สําหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2562 TCAP มีกําไรสุทธิเท่ากับ 7,867.48 ล้านบาท ซึงลดลงจากกําไรสุทธิของงวด 6
เดือนแรกปี 2561 ทีเท่ากับ 8,055.75 ล้านบาทคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 2.39 ทังนีสาเหตุของการลดลงของกําไรสุทธิของ
งวด 6 เดือนแรกปี 2562 เป็ นผลจากการเพิมขึนของภาษีเงินได้
7.2

ฐานะทางการเงิ น

7.2.1

สิ นทรัพย์

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์รวมของกลุ่มธนชาตมีจํานวน 1,060,929 ล้านบาท เพิมขึน 35,404 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 3.45 จากสินปี 2560 โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ทสํี าคัญดังนี


รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิ นสุทธิ (สิ นทรัพย์) โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจาํ นวน 99,117 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี ก่อน 3,199 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 3.34 ตามการบริหารสภาพคล่อง



เงิ น ลงทุ นสุ ท ธิ โดย ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2561 บริษัท ฯและบริษัท ย่ อยมีเ งิน ลงทุน สุ ท ธิรวมจํานวน
173,464 ล้านบาท ลดลงจากสินปี ก่อน จํานวน 8,066 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.44 ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ขายเงินลงทุนเผือขาย
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เงิ นให้สินเชือแก่ลูกหนี โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายการเงินให้สนิ เชือ
แก่ลูกหนี มีจํานวน 754,613 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี ก่อน 41,852 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.87 จากการ
เติบโตของสินเชือรายย่อย และสินเชือ SME โดยเฉพาะเงินให้สินเชือเช่าซือทีเพิมขึนต่ อเนือง สําหรับ
สัดส่วนเงินให้สนิ เชือรายย่อยต่อสินเชือธุรกิจและสินเชือวิสาหกิจขนาดย่อมอยู่ทร้ี อยละ 74 ต่อ 26



เงิ นให้ สินเชือด้อยคุณภาพ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการเงิน ให้
สินเชือด้อยคุณภาพ จํานวน 20,172 ล้านบาท เพิมขึน 1,278 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.76 จากสินปี ก่อน
ในขณะทีอัตราส่วนเงินให้สนิ เชือด้อยคุณภาพต่อเงินให้สนิ เชือรวม (NPL Ratio) อยู่ทร้ี อยละ 2.40 เท่ากับ
เมือสินปี ก่อน และมีเงินให้สนิ เชือด้อยคุณภาพหลังหักสํารอง (NPL-net) จํานวน 10,467 ล้านบาท สําหรับ
อัตราส่ว นNPL-net ต่ อเงิน ให้สินเชือรวมสุ ทธิ อยู่ทร้ี อยละ 1.26 ทังนีอัตราส่ว นค่ าเผือหนี สงสัย จะสูญ
ทังหมดต่อเงินให้สินเชือด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ณ สินเดือนธันวาคม 2561 อยู่ทร้ี อยละ 120.49
ในขณะทีอัตราส่วนสํารองต่อสํารองพึงกันตามเกณฑ์ ธปท. (Reserve to Required Reserve) ณ สินเดือน
ธันวาคม 2561 อยู่ทร้ี อยละ 153.56 โดยคิดเป็ นสํารองส่วนเกินจํานวน 8,478 ล้านบาท



ทรัพย์สินรอการขายโดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษทั ย่อยมีทรัพย์สนิ รอการขายตาม
ราคาต้นทุนจํานวน 6,522 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.61 ของสินทรัพย์รวม มีค่าเผือการด้อยค่าสําหรับ
ทรัพย์สนิ รอการขายจํานวน 1,700 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 26.07 ของมูลค่าตามราคาต้นทุน

ทังนี ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 สินทรัพย์รวมของ TCAP มีจาํ นวน 1,078,525 ล้านบาท เพิมขึน 17,596 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 1.66 จากสินปี 2561 โดยมีสาเหตุจากการเพิมขึนของเงินลงทุนสุทธิ และเงินให้สนิ เชือเช่าซือ
7.2.2

หนี สิ น

หนีสินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 923,011 ล้านบาท เพิมขึน 27,556
ล้านบาท หรือร้อยละ 3.08 จากสินปี 2560 โดยมีรายการสําคัญดังนี






เงิ นรับฝาก โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีรายการเงินรับฝาก จํานวน 751,917
ล้านบาท เพิมขึน 35,826 ล้านบาท หรือคิดเป็ นการเพิมขึนร้อยละ 5.00 จากสินปี ก่อน โดยสาเหตุหลักมา
จากการเพิมขึนของเงินฝากออมทรัพย์ ส่งผลให้สดั ส่วนเงินรับฝากประเภทกระแสรายวันและเงินรับฝาก
ประเภทออมทรัพย์ (CASA) ต่อเงินรับฝากเท่ากับร้อยละ 48.50 เพิมขึนจากสินปี ก่อนทีร้อยละ 42.92
รายการระหว่า งธนาคารและตลาดเงิ น โดย ณ วัน ที 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ฯและบริษัท ย่ อยมี
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน มีจาํ นวน 71,923 ล้านบาท ลดลงจากสินปี ก่อนจํานวน 10,420 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 12.65 จากการบริหารสภาพคล่อง
ตราสารหนี ที ออกและเงิ นกู้ยืม โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการตรา
สารหนีทีออกและเงินกู้ยมื จํานวน 55,013 ล้านบาท เพิมขึน 3,417 ล้านบาท หรือคิดเป็ นการเพิมขึนร้อย
ละ 6.62 จากสินปี ก่อน จากการเสนอขายตราสารหนีของบริษทั ย่อยของธนาคารธนชาต

ทังนีหนีสินรวมของ TCAP ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 มีจํานวน 933,092 ล้านบาท เพิมขึน 10,081 ล้านบาท
หรือร้อยละ 1.09 จากสินปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิมขึนของ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และการ
ออกห้นุกู้ Private Placement จํานวน 33,000 ล้านบาท และการไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิ เพือนับเป็ นเงินกองทุนชันที 2
จํานวน 13,000 ล้านบาท
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7.2.3

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของเจ้าของรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวน 137,918 ล้านบาท เพิมขึน 7,848 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 6.03 จาก สินปี 2560 โดยแบ่งเป็ น


ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใหญ่ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจํานวน 65,735 ล้านบาท เพิมขึน 3,715 ล้านบาท หรือคิดเป็ นการเพิมขึนร้อย
ละ 5.99 ส่ วนใหญ่ มาจากการเพิมขึนของกํา ไรจากการดําเนิ นงานส่ว นของบริษัท ฯในปี 2561 จํา นวน
7,839 ล้านบาท ในขณะทีมีการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานครึงปี หลังของปี 2560 จํานวน 1,515
ล้านบาท และเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2561 จํานวน 1,165 ล้านบาท



ส่วนได้เสียที ไม่มีอาํ นาจควบคุม โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจํานวน 72,183 ล้านบาท เพิมขึน 4,133 ล้านบาท หรือคิดเป็ นการเพิมขึนร้อย
ละ 6.07 มีสาเหตุหลักมาจากผลการดําเนินงานของบริษทั ย่อย

ทังนีส่วนของเจ้าของรวม ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 มีจาํ นวน 145,433 ล้านบาท เพิมขึน 7,515 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 5.45 จากสินปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิมขึนของกําไรสะสม จากกําไรจากการดําเนินงานของ TCAP
สําหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2562
8

ภาวะอุตสาหกรรม

8.1

ธุรกิ จธนาคารพาณิ ชย์

ผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์มกี ารเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยในปี 2561 กําไรสุทธิของกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ เติบโตจาก 187,060 ล้านบาท ในปี 2560 เป็ น 207,245 ล้านบาท ในปี 2561 คิดเป็ นการเติบโตร้อยละ
10.79 ซึงเป็ น ผลจากการเพิมขึนของรายได้จากดอกเบียและค่า ธรรมเนี ยม ตามการขยายตัวของกลุ่ มสิน เชืออุปโภค
บริโภค และสินเชือธุรกิจขนาดใหญ่ทงนี
ั สําหรับไตรมาส 1 ปี 2562 ธนาคารพาณิชย์ทงระบบมี
ั
กําไรสุทธิ 57,081 ล้านบาท
ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 13.69 จากไตรมาสแรกของปี 2561 จากการขยายตัวของสินเชือธนาคารพาณิชย์อย่างต่อเนื อง
โดยเฉพาะสินเชืออุปโภคบริโภค อีกทังธนาคารยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
และยังมีการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพือเพิมประสิทธิภาพ และลดต้นทุนธนาคาร

แนวโน้ มกําไรสุทธิ ของธนาคารพาณิ ชย์ทงระบบ
ั
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จากภาพรวมการเพิมขึนของกําไรสุทธิของกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ขา้ งต้น สามารถจําแนกกําไรสุทธิสาํ หรับงวด 3
เดือนแรกปี 2561 ของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง ได้ดงั นี

กําไรสุทธิ ของธนาคารพาณิ ชย์ สําหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2562

ทังนีหากจําแนกโครงสร้างรายได้ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ออกเป็ น รายได้ดอกเบีย และรายได้ค่าธรรมเนียม
พบว่า ไตรมาสแรกปี 2562 รายได้ดอกเบียขยายตัวเพิมขึนร้อยละ 9.37 ตามสินเชือทีขยายตัวสูงขึน ในขณะทีรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมและบริการหดตัวลงร้อยละ 6.11 เป็ นผลจากการลดลงของค่าธรรมเนียมการโอนเงินและเรียกเก็บเงินเป็ น
หลัก ซึงอาจส่ ง ผลให้รายได้ค่ าธรรมเนี ย มในปี 2562 ทังปี ข องธนาคารพาณิ ช ย์อาจปรับ ตัว ลดลง จากการยกเลิก
ค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมผ่านทางช่องทางดิจทิ ลั ดังกล่าว

แนวโน้ มรายได้ดอกเบียและรายได้ค่าธรรมเนี ยมของธนาคารพาณิ ชย์ทงระบบ
ั

จากโครงสร้างรายได้ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขา้ งต้น แสดงให้เห็นว่ารายได้หลักของกลุ่มธนาคารพาณิชย์มี
แหล่งทีมาจากรายได้ดอกเบียจากการปล่อยสินเชือในรูปแบบต่างๆ เป็ นหลัก โดยโครงสร้างสินเชือหลักของธนาคาร
พาณิชย์สามารถจําแนกออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก กล่าวคือ
 สิ นเชือธุรกิ จ
สินเชือธุรกิจคือ สินเชือทีมีวตั ถุประสงค์ เพือนํ าเงินไปใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่นการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
การลงทุนในเครืองจักร หรือโรงงานเพือการขยายธุรกิจ โดยมีตวั อย่างผลิตภัณฑ์ เช่นวงเงินเบิกเกินบัญชีเงินกู้ระยะยาว
วงเงินรับซือตัวสัญญาใช้เงินสินเชือเพือการค้าต่างประเทศสินเชือโครงการพิเศษบริการด้านการคําประกัน และหนังสือ
รับรองเครดิต เป็ นต้น โดยสินเชือธุรกิจสามารถจําแนกออกเป็ น 7 กลุ่ม ตามลักษณะกลุ่มอุตสาหกรรมและการประกอบ
ธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี
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แนวโน้ มการขยายตัวของสิ นเชื อธุรกิ จ จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพรวมสินเชือธุรกิจของปี 2561 ขยายตัวเพิมขึนร้อยละ 4.4 จากปี 2560 อันเป็ นผลจากสินเชือกลุ่มบริการ
ขยายตัวสูงขึนร้อยละ 12.8 สินเชือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ขยายตัว สูงขึนร้อยละ 12.5 จากการทีผู้ประกอบการเปิ ดขาย
โครงการทีอยู่อาศัยใหม่เพิมขึน ประกอบกับการเร่งจําหน่ ายทีอยู่อาศัยคงค้าง ซึงสอดคล้องกับการปล่อยสินเชือในกลุ่ม
ธุรกิจก่อสร้างทีเติบโตร้อยละ 7.8 นอกจากนี NPL ของธนาคารพาณิชย์ ณ สินปี 2561 อยู่ท ี 443 พันล้านบาท (Gross
NPL) เพิมขึน 14 พันล้านบาท จากสินปี 2560 โดยสัดส่วน NPL ต่อสินเชือรวม (NPL Ratio) ยังคงอยู่ในระดับสูงทีร้อย
ละ 2.93 เพิมขึน 2 basis points ซึงเป็ นผลจากสิน เชือ SME ทีมีแ นวโน้ ม คุ ณ ภาพสิน เชือยัง ด้ อ ยลงอย่ า งต่ อ เนื อง
โดยเฉพาะในกลุ่ มก่อ สร้าง ภาคการผลิต และธุรกิจ การค้า และการพาณิชย์ จากการแข่งขันทีรุนแรงขึนจากธุรกิจ ECommerce และการเจาะตลาดภูมภิ าคของการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)

ทีมา: BOT (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

แนวโน้ ม NPL Ratio ของสินเชือธุรกิ จจําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ทังนีภาพรวมสินเชือธุรกิจไตรมาส 1 ปี 2562 ขยายตัวเพิมขึนร้อยละ 3.4 โดยเป็ นผลจากการขยายตัวอย่าง
ต่อเนืองของสินเชือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 มีการขยายตัวสูงขึน
ร้อยละ 9.6 และร้อยละ 9.7 ตามลําดับ อีกทังสินเชือสาธารณูปโภค ยังคงมีการขยายตัวเพิมขึนร้อยละ 8.3
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 สิ นเชืออุปโภคบริโภค
สินเชืออุปโภคบริโภคคือ สินเชือทีถูกปล่อยให้แก่บุคคลเพือนํ ามาจับจ่ายใช้สอยหรือใช้ในการบริโภค เช่น การ
ผ่อนบ้าน รถยนต์ และเครืองใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น โดยสินเชืออุปโภคบริโภค สามารถแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มหลักได้ ดังนี

แนวโน้ มการขยายตัวของสินเชืออุปโภคบริโภค จําแนกตามวัตถุปรสงค์การใช้เงินหลัก

ภาพรวมสินเชืออุปโภคบริโภคของปี 2561ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 9.4โดยเฉพาะสินเชือเช่าซือรถยนต์ทขยายตั
ี
ว
ต่อเนืองร้อยละ 12.6 สอดคล้องกับยอดจําหน่ ายรถยนต์ทขยายสู
ี
งขึน หลังหมดผลของมาตรการรถยนต์คนั แรก และการ
เร่งระดมทุ นของธุรกิจให้บริการสัญญาเช่าซือรถยนต์ในช่ว งทีผ่ านมาขณะทีสินเชือส่ วนบุ คคลและสินเชือบัต รเครดิต
ขยายตัวเพิมขึนมาอยู่ทร้ี อยละ 10.1 และร้อยละ 7.4 ตามลําดับโดยเป็ นการขยายตัวตามความต้องการเงินสําหรับการใช้
จ่ายเร่งด่วนเพือเพิมสภาพคล่องในชีวติ ประจําวัน นอกจากนีสินเชืออุปโภคบริโภคมี NPL Ratio ทรงตัวอยู่ทระดั
ี บร้อยละ
2.7 จากคุณภาพสินเชือบ้านและทีอยู่อาศัยทียังคงด้อยลง จากการเพิมขึนของสินเชือบ้านหลังทีสองและสามทีมีมาตรฐาน
การให้สนิ เชือลดลง

ทีมา: BOT (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

แนวโน้ ม NPL Ratio ของสิ นเชือธุรกิจจําแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

ทังนีภาพรวมสินเชืออุปโภคบริโภคไตรมาส 1 ปี 2562 ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนือง โดยขยายตัวสูงถึงร้อย
ละ 10.1 ซึงเป็ นผลสืบเนืองจากการขยายตัวของสินเชือเช่าซือรถยนต์ทขยายตั
ี
วต่อเนืองร้อยละ 11.40 และการขยายตัว
ของสินเชือส่วนบุคคล และสินเชือบัตรเครดิตทีมีการขยายตัวเพิมขึนมาอยู่ทร้ี อยละ 11.3 และร้อยละ 8.8 ตามลําดับ อีก
ทังสินเชือทีอยู่อาศัยยังขยายตัวต่อเนืองทีร้อยละ 9.3 เร่งตัวก่อนจะมีมาตรการ LTV ในเดือนเมษายนของปี 2562
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สําหรับอัตราดอกเบียเงินให้สนิ เชือ (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งแรกคงทีจากปี ก่อนอยู่ทร้ี อย
ละ 6.20 ณ สินปี 2561 ถึงแม้ว่าจะมีการปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบายจากร้อยละ 1.5 เป็ นร้อยละ 1.75 ในเดือนธันวาคม
2561 ทังนีเพือแบ่งเบาภาระดอกเบียให้กบั ลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิงผูป้ ระกอบการ SMEs จึงส่งผลให้ส่วนต่างระหว่าง
MLR กับดอกเบียฝากประจํา 12 เดือน (Spread) คงทีที 480 basis points โดยมีรายละเอียดการเคลือนไหวของอัตรา
ดอกเบียดังนี

ทีมา: CEIC

แนวโน้ มการเคลือนไหวของอัตราดอกเบียและส่วนต่างอัตราดอกเบีย

จากการทีพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเปลียนไป ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็วทีทําให้วถิ ี
การดําเนินชีวติ รูปแบบการทํางาน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปลียนแปลง รวมถึงการเข้ามาของผูใ้ ห้บริการทางการเงิน
ทีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ยังคงเป็ นแรงกดดันสําคัญทีทําให้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เร่งปรับตัวด้วยการนํ าเอาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กบั การให้บริการทางการเงินในหลายด้าน ทังนีแนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ มี
แนวโน้มเปลียนแปลงไปดังนี
1. ดิจิทัลแบงค์ กิง
ธนาคารจะมีการลงทุนในระบบดิจิตอลมากขึน ทังในส่วนของระบบเทคโนโลยีและบุคลากร เนืองจากเป็ นช่องทาง
ทีสามารถเข้ าถึงลูกค้ าได้ ง่าย รวดเร็ วและต้ นทุนในการดําเนินงานตํากว่า เมือเทียบกับช่องทางอืน โดยภายหลังจากทีการ
ยกเลิกค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทลั ทําให้ รายได้ จากค่าธรรมเนียมลดลง นอกจากนีการปรับเปลียนไป
เป็ นช่องทางดิจิทลั จะช่วยให้ ธนาคารพลิกโฉมรูปแบบการทําธุรกิจโดยเน้ นประสบการณ์ของลูกค้ า (Customer Experience)
มากขึน ตลอดจนสามารถใช้ ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจทําธุรกรรมของลูกค้ า (Customer Journey) ซึงจะมีขนาดใหญ่
มหาศาล (Big Data) ขึ นมาวิ เ คราะห์ และใช้ ประโยชน์ (Analytics) ในการวางกลยุท ธ์ แ ละสร้ างผลิ ต ภัณฑ์ ใ หม่เ พือให้
ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ ตรงจุด และรวดเร็ วมากขึน และสามารถบริ หารความเสียงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน
2. National e-Payment
เป็ น แผนยุท ธศาสตร์ ระดับประเทศในเรื องการพัฒนาโครงสร้ า งพืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเ ล็กทรอนิกส์
แห่งชาติทีมีความทันสมัยและได้ มาตรฐานสากล เพือลดต้ นทุนการทําธุกรรมสําหรับประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ อีกทัง
ยังสร้ างรากฐานของระบบธนาคารพาณิชย์เพือให้ สามารถแข่งขันได้ ซึงทีผ่านมาโครงการ National e-Payment ได้ เปลียน
โฉมภาคการเงินไทย ผ่านการเพิมระบบ Prompt Pay การขยายการใช้ อุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ เครื อง
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EDC และการขยายการใช้ ระบบ QR Payment โดยในปี 2562 ภาครัฐจะมีการใช้ ระบบ e-Payment อย่างเต็มรูปแบบทังการ
คืนภาษี และจ่า ยสวัสดิ ก ารแก่ ป ระชาชนผ่ า นระบบพร้ อมเพย์ (Prompt Pay) รวมถึ ง e-Commerce ซึงเป็ นปั จ จัยหลัก ที
ผลักดันให้ e-Payment เติบโต อาจได้ รับผลกระทบเชิงบวก จากการแก้ ไขกฎหมายให้ รองรับการทําธุรกรรมและเอกสารที
เกียวข้ องกับภาษี ทางอิเล็กทรอนิกส์
3. Fintech
Fintech ได้ เกิดขึนอย่างรวดเร็ วในปี ทีผ่านมา เช่น การโอนเงิน การชําระเงิน การลงทุน และประกันภัย เป็ นต้ น ซึง
ปั จจัยทีผลักดันให้ Fintech เติบโตได้ เร็วนันมาจากตอบสนองความต้ องการทางการเงินทังภาคธุรกิจและบุคคล ด้ วยการใช้
เทคโนโลยีเข้ ามาแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างรวดเร็ ว ประกอบกับ ต้ นทุนด้ านการดําเนินกิจการทีถูกลงมากกว่าสถาบันการเงิน
ดังเดิม โดยอาศัยการระดมทุนผ่าน Venture Capital ทําให้ Fintech สามารถเติบโตได้ อย่างรวดเร็ ว
ด้ วยเหตุนี ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ได้ จดั ตังศูนย์ทดสอบเพือสร้ างนวัตกรรม Fintech หรื อเรี ยกว่า Regulatory Sandbox ขึนมา เพือส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมเกียวกับผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การทางการเงิน โดยให้ ทดลองบริ การกับผู้บริโภคจริ ง และจํากัดความเสียงทีอาจ
เกิดขึนจากการนําเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อผู้บริ โภค และนําไปสู่การพิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลทีเหมาะสมอีก
ด้ วย ซึงในปี 2562 อาจมี Fintech รู ปแบบอืนๆ เข้ ามามากขึน เช่น การให้ สินเชือระหว่างกัน (Peer-to-Peer Lending) และ
การให้ บริการการลงทุน Robo-Advisor หรื อการระดมทุนผ่าน ICO (Initial Coin Offering)
4. การเชือมโยงระดับภูมิภาค
การร่วมมือในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคารภายในอาเซียน รวมทัง ธนาคารของจีนและญีปุ่ น จะมีมาก
ขึนเป็ นลําดับ เนืองจากแต่ละประเทศยังระมัดระวังการเปิ ดเสรี ทางการเงิน ดังนันการทีธนาคารจากต่างประเทศจะเข้ าไปตัง
สาขาใหม่ห รื อรวมกิ จการเป็ น สิงทีทํ า ได้ ไม่ ง่ าย การตัง Qualified ASEAN Banks (QABs) กับประเทศเป้ าหมายจะเพิ ม
จํานวนธนาคารพาณิชย์ ไทย ทีออกไปทาธุรกิจในภูมิภาคและจํานวนธนาคารพาณิ ชย์ จากภูมิภาคทีจะเข้ ามาทําธุรกิจใน
ประเทศ ซึงจะทําให้ เกิดบริ การทางการเงินทีอํานวยความสะดวกในการท ธุรกรรมการค้ าและการลงทุนเพือตอบสนองความ
ต้ องการของภาคธุรกิจมากขึนตามไปด้ วย
5. E-Marketplace Platform
ในปี 2562 จะได้ เห็นการเปลียนรู ปแบบการทําธุรกิจของธนาคารและสถาบันการเงินหลายๆแห่ง จากเดิมทีเป็ น
ตัวกลางทางการเงิน (Financial Intermediary) เป็ นตัวกลางในการแลกเปลียนสิงของ (Marketplace) ตามพฤติกรรมการซือ
สินค้ าของผู้บริ โภคทีเปลียนแปลงไป ซึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้ กําหนดแนวทางอนุญาตให้ ธนาคารพาณิชย์ดําเนินธุรกิจ
ลักษณะนีได้ เพือเป็ นช่องทางการซือสินค้ าและบริ การ รวมถึงชาระเงินออนไลน์ และสร้ างเครื อข่ายระหว่างผู้ซือและผู้ขาย
8.2

ธุรกิ จหลักทรัพย์ และธุรกิ จจัดการลงทุน

เศรษฐกิจไทยปี 2561 ได้รบั แรงสนับสนุ นจากการเติบโตของการบริโภคภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็ นสินค้าอุปโภค
บริโภค และสินค้าประเภทรถยนต์ การลงทุนทังภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน แม้นักท่องเทียวจีน
จะเติบโตด้วย อัตราเร่งทีลดลงในปี ก่อน แต่นักท่องเทียวในกลุ่มประเทศเพือนบ้านอย่างมาเลเซีย สปป. ลาว และกัมพูชา
เพิมขึนต่อเนื อง สํ าหรับภาคการส่ งออกมีแนวโน้ มชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจโลกทีอ่ อนตัวลง โดยดัชนี หุ้นไทย (SET
Index) ปรับลดลงร้อยละ 10.8 ปิ ดที 1,563.88 จุด ในปี 2561 ด้วยปริมาณการซือขายเฉลีย 5.64 หมืนล้านบาทต่อวัน
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เพิมขึนร้อยละ 18.1 เมือเทียบกับ 2560 ทีมีปริมาณการซือขายเฉลีย 4.78 หมืนล้านบาทต่อวัน ดัชนีตลาดหุน้ ไทย (SET
Index) ปรับสูงขึนทําจุดสูงสุดทีระดับ 1,852 จุด ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 แต่ดว้ ยปั จจัยเสียงหลายปั จจัยจากทังใน
ประเทศ และต่างประเทศตลอดปี ทผ่ี านมา ดังนี


การดํ า เนิ น นโยบายการเงิน (Monetary Policy) ทีเข้ม งวดมากขึนของธนาคารกลางสหรัฐ ฯ โดยปรับ
ดอกเบียนโยบายขึน (Fed Fund Rate) จากร้อยละ 1.5 มาทีร้อยละ 2.5 ณ สินปี 2561 รวมถึงการเร่งลด
ขนาดสินทรัพย์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Balance Sheet Normalization) ตังแต่ปลายปี 2560 เป็ นต้นมา
ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในตลาดเงินตลาดทุนโลก



ความกัง วลต่ อ เสถีย รภาพของเศรษฐกิจ กลุ่ ม ประเทศเกิด ใหม่ (Emerging Market) ทีมีปั ญ หากระแส
เงินทุ นไหลออก เงิน เฟ้ อเร่ งตัวขึน การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และเงินสํารองระหว่ างประเทศทีลดลง
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ ลาตินอเมริกา และตุรกี ซึงส่งผลกระทบต่อความเชือมันของนักลงทุนต่างชาติ ต่อ
สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในฐานะทีเป็ นหนึงในประเทศเกิดใหม่



การดําเนินนโยบายการกีดกันทางการค้าทีเข้มข้นมากขึนของสหรัฐฯ ส่งผลให้ปริมาณการค้าทัวโลกชะลอ
ตัวลง ซึงเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเกิดใหม่หลายประเทศมีการพึงพิงกับอุตสาหกรรมส่งออกสูง



อุตสาหกรรมท่องเทียวเริมเติบโตในอัตราเร่งทีลดลง เนืองจากการหดตัวของนักท่องเทียวจีนทีมีสัดส่ว น
มากถึงร้อยละ 28 ของนัก ท่องเทียวทังหมด อย่ างไรก็ดี อุ ตสาหกรรมท่องเทียวของประเทศไทยมีการ
กระจายตัวทีดี และนักท่องเทียวจากกลุ่มประเทศ CLMV มีแนวโน้มเพิมขึนอย่างต่อเนืองในปี ทผ่ี านมา



หุน้ ขนาดกลาง-เล็กมีผลการดําเนินงานตํากว่าทีคาดการณ์ไว้ เป็ นปั จจัยกดดันตลาดในช่วงทีผ่านมา

จากปั จจัยดังกล่าว ส่งผลให้ดชั นีตลาดหุน้ ไทยปรับลดลงต่อเนืองในช่วงทีเหลือของปี โดย ณ วันที 22 กรกฎาคม
2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิ ดการซือขายที 1,727.58 จุด
ทังนีความน่ าสนใจของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย ต่อสายตานักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่งผล
กระทบโดยต่อธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจจัดการลงทุน โดยหากนักลงทุนมีความสนใจในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ
ไทย จะส่งผลให้ธรุ กิจหลักทรัพย์ เติบโตจากการทีได้รบั ค่าธรรมเนียมการซือขายทีมากขึน
8.3

ธุรกิ จประกัน

ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจประกัน สามารถจําแนกออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มธุรกิจประกันชีวติ และกลุ่ม
ธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมีรายละเอียดการเติบโตของอุตสาหกรรม และปั จจัยสนับสนุ นการเติบโตของอุตสาหกรรม
ดังนี
8.4

ธุรกิ จประกันภัย

ในปี 2561 ทีผ่านมาเบียประกันรับรวมของธุรกิจประกันชีวติ มีมลู ค่าเท่ากับ 627,387.02 ล้านบาท คิดเป็ นการ
เติบโตประมาณร้อยละ 4.26 ทังนีในปั จจุบนั ยังคงมีปัจจัยทีเอือให้ธรุ กิจเติบโตอย่างต่อเนือง โดยปั จจุบนั จํานวนประชากร
ไทยทีทําประกันชีวติ ยังคงมีสดั ส่วนไม่มาก โดยมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 22 ถึงร้อยละ 25 ของจํานวนประชากรทังหมด
ซึงข้อมูลสัดส่วนการทําประกันชีวติ ของประชากรไทยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ามีคนไทยจํานวนมากทียังไม่เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการทําประกันชีวติ และยังสามารถเข้าถึงการทําประกันชีวติ นอกจากนีสัดส่วนเบียประกันชีวติ ต่อจํานวน
ประชากรโดยเฉลียของปี 2561 อยู่ทประมาณ
ี
9,447 บาท ซึงเติบโตจากปี ก่อนหน้า ทีประมาณ 9,091 บาท อีกทังสัดส่วน
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เบียประกันชีวติ ต่อ GDP ของประเทศไทยของปี 2560 และปี 2561 อยู่ทประมาณร้
ี
อยละ 3.90 ซึงจากข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมประกันชีวติ ในประเทศไทย ยังคงมีโอกาสการเติบโตอยู่ในระดับทีดี

ทีมา: สมาคมประกันชีวติ ไทย

ข้อมูลสถิติประกันชีวิตของปี 2561

จากข้อมูลมูลค่าเบียประกันชีวติ รับรวมของปี 2557 – 2561 พบว่าเบียประกันชีวติ รับรวมมีการเติบโตอย่า ง
ต่อเนืองตังแต่ปี 2557 โดยเติบโตจาก 503,851.13 ล้านบาท ในปี 2557 เป็ น 627,387.03 ล้านบาท ในปี 2561 โดยคิด
เป็ นการเติบโตร้อยละ 5.64 CAGR ทังนีปั จ จัยสนับสนุ นการเติบโตหลักของอุตสาหกรรมประกันชีวติ ในช่วงทีผ่ านมา
ประกอบด้วย การสนับสนุ นอย่างต่อเนืองจากทางภาครัฐในแง่ของการให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี การพัฒนาช่องทางการ
จัดจําหน่ายให้มคี วามหลากหลาย การออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพือรองรับลูกค้าในทุกกลุ่ม และการหึความรูแ้ ก่ประชาชนอย่าง
ต่อเนืองในแง่ความสําคัญของการทําประกันชีวติ เป็ นต้น

ทีมา: สมาคมประกันชีวติ ไทย

ข้อมูลแนวโน้ มการเพิ มขึนของเบียประกันชีวิตรับรวมตังแต่ปี 2557 - 2561

ทังนีสมาคมประกันชีวติ ไทย ได้มกี ารประมาณการณ์เบียประกันชีวติ รับรวมของปี 2562 ไว้ทประมาณ
ี
648,000
ล้านบาท – 650,000 ล้านบาท คิดเป็ นการเติบโตประมาณร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 จากปี ก่อนหน้า อย่างไรก็ตามการเติบโต
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ของอุตสาหกรรมประกันชีวติ ในประเทศไทย อาจต้องเผชิญกับอุปสรรคทีสําคัญ อาทิเช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจภายในประเทศ การเพิมมาตรฐานการบัญชีในส่วน IFRS 9 และ IFRS 17 และการปรับปรุงตารางมรณะ
ไทย เป็ นต้น

ทีมา: สมาคมประกันชีวติ ไทย

ข้อมูลอุปสรรคสําหรับการเติ บโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตในอนาคต

8.5

ธุรกิ จประกันวิ นาศภัย

เบียประกันรับรวมของธุ รกิจประกันวินาศภัย หลัก ประกอบด้ว ย 4 กลุ่ม หลัก คือ ประกันยานยนต์ ประกัน
อัคคีภ ยั ประกันภัยทางทะเล และประกันภัยอืนๆ ในช่วงทีผ่านมาเบียประกันรับ รวมของธุรกิจประกันวินาศภัย มีก าร
เติบโตอย่างต่อเนืองตังแต่ปี 2545 จนถึงปี 2561 โดยในปี 2561 เบียประกันรับรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย มีมูลค่า
เท่ากับ 233,090 ล้านบาท คิดเป็ นการเติบโตประมาณร้อยละ 6.71 จากปี ก่อนหน้า โดยการเพิมขึนของเบียประกันวินาศ
ภัยรับ มีทมาจากเบี
ี
ยประกันวินาศภัยในกลุ่มยานยนต์เป็ นหลัก ซึงเบียประกันภัยดังกล่าว เติบโตตามยอดจํานวนรถยนต์
ทีขายในปี 2561 ทีมีจาํ นวนมากถึงประมาณ 1 ล้านคันต่อปี ซึงเป็ นจํานวนขายสูงสุดในรอบ 5 ปี ทผ่ี านมา
ทังนีสัดส่วนเบียประกันรับรวมของประกันวินาศภัยหลัก ยังคงอยุ่ในกลุ่มประกันภัยยานยนต์ โดยคิดเป็ นสัดส่วน
มากกว่าร้อยละ 55 ของมูลค่าเบียประกันรับรวมของประกันวินาศภัยทังหมด ดังนันแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจประกัน
วินาศภัย จึงเป็ นไปตามการเติบโตของประกันวินาศภัยในกลุ่มยานยนต์เป็ นหลัก โดยมีรายละเอียด ดังนี

ทีมา: สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ข้อมูลการเติ บโตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทย ตังแต่ปี 2545 – 2561
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ช่องทางการจัดจําหน่ ายประกันวินาศภัยหลัก มาจากการจําหน่ ายสินค้าผ่านโบรกเกอร์ ทีทําหน้าทีเป็ นตัวกลาง
อิสระทีสามารถแนะนํ าผลิตภัณฑ์ของบริษทั ใดก็ได้ เป็ นหลัก โดยมีสดั ส่วนเบียประกันวินาศภัยรับ มากถึงร้อยละ 58.37
ของมูลค่าเบียประกันวินาศภัยรับทังหมด

ทีมา: สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ช่องทางการจัดจําหน่ ายประกันวินาศภัยของปี 2561

ในปี 2561 ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษทั ฯ ประกันวินาศภัย มากกว่าร้อยละ 67 มาจากบริษัทผู้ให้บริการ
ประกัน วิน าศภัย ชันนํ า จํา นวน 12 แห่ ง โดยบริษัท วิริย ะประกัน ภัย จํา กัด (มหาชน) มีส่ ว นแบ่ งทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมประกันวินาศภัย สูงทีสุดในอุตสาหกรรม โดยมีมลู ค่าเบียประกันวินาศภัยรับประมาณ 37,921 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 17.4 ของมูลค่าเบียประกันวินาศภัยรับทังหมด

ทีมา: สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สัดส่วนเบียประกันวินาศภัยรับของปี 2561 จําแนกตามบริษทั
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8.6

ธุรกิ จบริ หารสิ นทรัพย์

การบริหารจัดการทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีเป้ าหมายหลักในการแก้ปัญหาหนีค้างชําระ โดยพิจารณาถึงสถานะทาง
การเงินของ ลูก หนี ความสามารถในการชําระหนี ของลูก หนี มีวตั ถุ ประสงค์แ ละนโยบายหลักในการบริห ารหนีด้อย
คุณภาพและฟื นฟู คุณภาพลูกหนี โดยดําเนินการติดตามลูกหนีเพือทําการปรับปรุงโครงสร้างหนีให้ลูกหนีสามารถชําระ
หนีได้ตามความสามารถทีแท้จริงและกลับเป็ นสินเชือทีมีคุณภาพ สําหรับการบริหารทรัพย์สนิ รอการขาย รวมทังการขาย
ทรัพย์สิน รอการขายให้แก่ บุ คคลภายนอกทีสนใจทัวไป เพือให้เป็ นไปตามกลยุ ทธ์ก ารดําเนิน งานทีวางไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ โดยมีการว่าจ้างทีปรึกษาพิเศษด้านทรัพย์สินรอ
การขายไว้เป็ นการเฉพาะ เพือทําหน้าทีกําหนด ราคาขายและบริหารทรัพย์สนิ ขนาดใหญ่ทมีี มูลค่าสูง รวมทังพิจารณา
แต่งตังตัวแทนนายหน้าระดับมืออาชีพในการขาย ทรัพย์สนิ เหล่านัน ด้วยการจัดทํารูปแบบ (Package) ของทรัพย์สนิ ให้มี
มูลค่าเพิม (Value-Added) โดยประสานความร่วมมือกับกลุ่มบริษทั ในเครือ และเพิมช่องทางในการจัดจําหน่าย เช่น ผ่าน
นายหน้าหรือตัวแทนจัดหาและติดต่อกับบริษัททีดําเนินการ ประมูลขายหลักทรัพย์และผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มธนชาต
รวมถึงการจัดหาสือทีมีประโยชน์ต่อการจําหน่ าย เพือเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายให้มากทีสุด
8.7

ธุรกิ จลีสซิ ง

ในช่ วง 5 ปี ทผ่ี านมา ตลาดเช่ า ซือมีก ารเติบโตทีลดลงส่ งผลให้ ผู้ประกอบธุ รกิจเช่า ซือได้ป รับ ตัวขยายการ
ให้บริการในสินเชือทีเกียวข้องกับ ยานยนต์ดา้ นอืนๆ มากขึน อาทิ สินเชือจํานําทะเบียน (Car for cash) ซึงเป็ นสินเชือที
ผู้กู้นํารถยนต์ ไปเป็ นหลักประกันในการกู้เงิน และสินเชือเพือผู้แทนจําหน่ ายรถยนต์ (Floor plan) ซึงเป็ นสินเชือทีให้
วงเงินหมุนเวียนสําหรับการสังซือรถยนต์ จัดหารถยนต์หรือเสริมสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจ สําหรับผูป้ ระกอบการ
จําหน่ ายรถยนต์ ทังนีจากข้อมูลของสมาคมธุรกิจเช่าซือ/1 (Thai Hire-Purchase Association) พบว่า ในปี 2559 ธุรกิจ
เช่าซือรถยนต์ใหม่ยงั มีสดั ส่วนสูงสุดโดย คิดเป็ น 75.4% ของสินเชือรถยนต์ทงหมด
ั
รองลงมา คือ สินเชือรถยนต์มอื สอง
ซึงมีสดั ส่วน 21.3% ตามด้วยสินเชือจํานําทะเบียนและสินเชือเพือผูแ้ ทน จําหน่ ายรถยนต์มสี ดั ส่วน 2.9% และ 0.4%

โครงสร้างตลาดเช่าซือยานยนตร์ปี 2559

อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 สินเชือเช่าซือยานยนต์มแี นวโน้มฟื นตัวต่อเนืองโดย คาดว่าจะเติบโต 7.8% YoY โดย
ธุรกิจยังคงได้รบั ผลบวกจาก หลายปั จจัยต่อเนืองจากปี 2559 เช่น การทําตลาดของผูป้ ระกอบการ ในรถยนต์บางประเภท
ทีมีฐานลูกค้าเป็ นกลุ่มผูม้ กี ําลังซือสูง เช่น รถยนต์หรู รถยนต์นําเข้า และ Bigbike รวมทังการเปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ และ
การฟื นตัวของตลาดรถยนต์มอื สอง เป็ นต้น ในช่วงครึงหลังของปี ธุรกิจยังได้รบั ผลบวกเพิมเติมจากการทีรถยนต์ภายใต้
รถยนต์คนั แรก จํานวนมากขึนครบกําหนดการถือครอง 5 ปี ทําให้ผบู้ ริโภคบางส่วนอาจเริมทยอยเปลียนรถยนต์ อีกทัง
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ผู้ประกอบการการ Captive Finance ในเครือได้ร่ว มกับบริษัทเช่าซือรถยนต์และสถาบันการเงินในประเทศ ใช้กลยุทธ์
ด้านราคาเพือกระตุน้ อุปสงค์และการผ่อนคลายเงือนไขการ กู้ยมื อย่างต่อเนืองเพือเร่งระบายสต็อกรถยนต์คงค้าง

แนวโน้ มการเติ บโตของสิ นเชือรถยนต์
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เอกสารแนบ 3: สรุปข้อมูลของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
1.

ข้อมูลเบืองต้น
ชือบริ ษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

เลขทะเบียนนิ ติบุคคล
ทีตังบริ ษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชําระแล้ว
2.

: ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”หรือ “TBANK”)
: ลักษณะการประกอบธุรกิจของ TBANK แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ1)
ธุรกิจทางการเงิน ซึงประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจให้เช่าซือ และธุรกิจลีสซิง
และ 2) ธุรกิจสนับสนุ น ซึงประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ
และธุรกิจการพัฒนา ฝึกอบรม
: 0107536001401
: เลขที 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชัน 16-17 ถนนพญาไท แขวงวัง
ใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
: 99,136,649,030 บาท ประกอบด้ ว ย หุ้ น สามั ญ 9,913,664,903 หุ้ น
มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท (ณ วันที 31 ธันวาคม2561)
: 60,648,621,700 บาท ประกอบด้ ว ย หุ้ น สามั ญ 6,064,862,170 หุ้ น
มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท (ณ วันที 31 ธันวาคม2561)

ประวัติความเป็ นมา

ธนาคารธนชาต จํา กัด (มหาชน) เริมประกอบธุ ร กิจ ธนาคารพาณิช ย์ โดยมีบ ริษัท เงิน ทุน ธนชาต จํา กัด
(มหาชน) (ปั จ จุ บนั คือ “บริษัท ทุ น ธนชาต จํากัด (มหาชน)” หรือ “ทุนธนชาต”) เป็ นผู้ถือหุ้น ใหญ่ มาตังแต่ วนั ที 22
เมษายน 2545 โดยเมือวันที 21 ธันวาคม 2549 ธนาคารและทุ นธนชาตได้รบั อนุ ญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
(“ธปท.”) ให้จดั ตังกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่มโดยมีทุนธนชาตเป็ นบริษทั แม่
ต่อมาในปี 2550 ได้มธี นาคารแห่งโนวาสโกเทีย (“สโกเทียแบงก์”) ซึงเป็ นผู้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศแคนาดาเข้าร่วมถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ก่อนทีจะเพิมสัดส่วนการถือหุน้ เป็ นร้อยละ 48.99 จึงทําให้ปัจจุบนั
ธนาคารมีผถู้ อื หุน้ หลัก 2 กลุ่ม คือ ทุนธนชาต และสโกเทียแบงก์ และต่อมาในปี 2554 ธนาคารรับโอนกิจการทังหมดจาก
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารนครหลวงไทย”)
ธนาคารได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนือง โดยปั จจุบนั โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของธนาคารทีมีทุนธนชาตเป็ นบริษทั แม่
แบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ 2) กลุ่มธุรกิจสนับสนุ น สามารถให้บริการ
ทางการเงินอย่างครบวงจร ผ่านเครือข่าย และช่ องทางการบริการของธนาคารเป็ นหลัก ตามแนวทางการส่งเสริมของ
ทางการทีกํากับดูแล
3.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ธุรกิจทีสําคัญของ TBANK ประกอบด้วย

3.1

ธุรกิ จธนาคารพาณิ ชย์ บริหารงานภายใต้ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)ซึงประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์
ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศ ธปท. ทีเกียวข้อง รวมทังประกอบกิจการเป็ น ผู้
แนะนํ า ซือขายหน่ ว ยลงทุน แนะนํ าเปิ ดบัญชีซือขายหลัก ทรัพย์ นายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวิต ทีปรึกษา
ทางการเงิน บริการเป็ นตัวแทนผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ละดูแลรักษาหลักทรัพย์ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารธน
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ชาตมีสาขารวม 512 สาขา สํานักงานแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร ธนชาตมีจํานวน 24 แห่ง
แบ่งเป็ น สํานักงานแลกเปลียนเงินภายในทีทําการสาขาจํานวน 11 แห่ง สํานักงานแลกเปลียนเงินภายนอกทีทํา
การสาขาจํานวน 13 แห่ง เครืองถอนเงินสดอัตโนมัตจิ ํานวน 1,780 เครือง เครืองฝากและถอนเงินสดอัตโนมัติ
จํานวน 25 เครือง เครืองฝาก ถอน และบันทึกรายการสมุดคู่ฝากอัตโนมัตจิ าํ นวน 108 เครือง และเครืองบันทึก
รายการสมุดคู่ฝาก อัตโนมัติ จํานวน 89 เครือง ทังนีกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์แ ละการ
ให้บริการหลัก ดังนีบริการด้านเงินฝาก บริการด้านให้เงินสินเชือ บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์บริการธุรกิจการ
ชําระเงินและร้านค้ารับบัตรบริการธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ และบริการงานสนับสนุ นธุรกิจหลักทรัพย์
3.2

ธุรกิ จหลักทรัพย์ และธุรกิ จจัดการลงทุน

3.2.3

ธุรกิ จหลักทรัพย์ ให้บริการโดย บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก
(Full License) ได้แ ก่ การเป็ น นายหน้า ซือขายหลัก ทรัพ ย์ (ในประเทศและต่ างประเทศ) การจัด จํ าหน่ าย
หลักทรัพย์ การเป็ นทีปรึกษาทางการลงทุน กิจการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ การเป็ นทีปรึกษาทางการเงิน การ
เป็ นตัวแทนสนับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุน การเป็ นนายทะเบียน หลักทรัพย์ และได้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซือขายล่วงหน้าแบบ ส-1 (Full Service) ได้แก่ การเป็ นตัวแทนซือขายสัญญาซือขาย ล่วงหน้า การซือ
ขายสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือตนเอง

3.2.4

ธุรกิ จจัดการลงทุน ให้บริการภายใต้ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด ซึงทําหน้าทีให้บริการ
จัดการลงทุนในรูปแบบทีหลากหลายเพือตอบสนองความต้องการของผูล้ งทุนรายย่อย ผูล้ งทุน รายใหญ่ และผู้
ลงทุนสถาบัน โดยเสนอขายหน่ วยลงทุนผ่านช่องทางการจัดจําหน่ ายหลายช่องทาง ได้แก่ สาขาของธนาคาร
ธนชาต จํากัด (มหาชน) และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนอืนทีเป็ นสถาบันการเงินทีได้รบั ความ
เห็นชอบจาก ก.ล.ต.

3.3

ธุรกิ จประกันภัย ดําเนินการโดย บริษทั ธนชาต ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ให้บริการรับประกันวินาศภัยทุก
ประเภทได้แ ก่ การประกันอัคคีภ ยั การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด และธุรกิจการลงทุน เป็ นต้น

3.4

ธุรกิ จบริ หารสิ นทรัพย์ บริหารงานภายใต้ บริษทั บริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากัดโดยให้บริการบริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพทีรับโอนจากธนาคารนครหลวงไทย ทังสินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได้และทรัพย์สนิ รอการขาย โดย
ดําเนินการติดตามลูกหนีเพือทําการปรับปรุงโครงสร้างหนี ให้ลูกหนีสามารถชําระหนีได้ตามความสามารถที
แท้จริง และกลับเป็ นสินเชือทีมีคุณภาพ

3.5

ธุรกิ จลีสซิ ง บริหางานภายใต้ บริษทั ราชธานีลสิ ซิง จํากัด (มหาชน)ซึงดําเนินธุรกิจให้บริการสินเชือเพือเช่าซือ
และสินเชือสัญญาเช่าทางการเงินในตลาดรถยนต์ทงใหม่
ั และเก่า โดยเฉพาะรถยนต์เพือการพาณิชย์ ได้แก่ รถ
กระบะ รถแท็กซี รถหัวลาก และรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็ นต้น และประเภทรถยนต์ นังส่วนบุคคลนอกจากนี
บริษทั ราชธานีลิสซิง จํากัด (มหาชน)ยังมีการให้บริการหลังการขายทีเกียวเนืองกับธุรกิจให้เช่าซือและให้เช่า
ทรัพย์สนิ แบบลิสซิงทีเป็ น ธุรกิจหลัก เช่น การให้บริการต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ประจําปี การประสานงานการ
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย รวมทังการนํารถยนต์ไปตรวจสภาพเพือต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ เป็ นต้น

เอกสารแนบ 3 - หน้า 2

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษทั ย่อยในระยะ 3 ปี ทผ่ี านมา มีดงั นี
งบการเงิ นรวมตรวจสอบ
รายการ

งบการเงิ นรวมก่อนการสอบทาน*

2559

2560

2561

6M/2561

6M/2562

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

รายได้ดอกเบีย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพือค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี

1,307

3.24

1,365

3.25

1,743

4.03

913

4.18

933

4.22

30

0.07

25

0.06

108

0.25

32

0.15

99

0.45

3,504

8.68

3,143

7.49

2,631

6.08

1,301

5.95

1,296

5.86

40.59

8,705

39.84

8,510

38.51

53.92 13,415

60.70

เงินให้สนิ เชือ

18,337

45.43 17,759

42.3 17,551

การให้เช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน

21,708

53.78 22,074

52.58 24,255

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

รายได้ดอกเบียสุทธิ

28,712

71.13 29,410

70.05 31,038

5,904

14.63

5,897

14.04

491

1.22

548

714

1.77

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย

207

รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวติ สุทธิ

56.1 11,781
7,520

34.42

8,154

36.89

71.78 15,212

69.63 16,099

72.84

6,627

15.33

3,265

14.94

2,941

13.31

1.31

357

0.83

211

0.97

344

1.56

1,113

2.65

(85)

(0.20)

500

2.29

137

0.62

0.51

200

0.48

298

0.69

101

0.46

78

0.35

2,689

6.66

2,928

6.97

2,938

6.79

1,436

6.57

1,457

6.59

400

0.99

464

1.11

411

0.95

296

1.35

309

1.40

1,249

3.09

1,422

3.39

1,655

3.83

827

3.79

736

3.33

29.95 12,201

28.22

6,636

30.37

6,002

27.16

รายได้ทีมิใช่ดอกเบีย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพือค้าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายได้เงินปันผล
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ
รวมรายได้ทีมิใช่ดอกเบีย

11,654

28.87 12,572

รายได้จากการดําเนิ นงานสุทธิ

40,366 100.00 41,982 100.00 43,239 100.00 21,848 100.00 22,101 100.00

เอกสารแนบ 3 - หน้า 3
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4.

รายชือคณะกรรมการ
ณ วันที 1 มกราคม 2562 TBANK มีคณะกรรมการบริษทั จํานวน 12 ท่าน โดยมีรายชือดังนี
ชือ – นามสกุล
ตําแหน่ ง
1 นาย บันเทิง ตันติวทิ
ประธานกรรมการ
2 นาย ศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์
ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
3 ดร.ธนชาต นุ่มนนท์
กรรมการอิสระ
4 นายณรงค์ จิวงั กูร
กรรมการอิสระ
5 รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์
กรรมการอิสระ
6 นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์
กรรมการอิสระ
7 นายร็อด ไมเคิล เรโนลด์
กรรมการ
8 นายวอลเตอร์ ทัส
กรรมการ
9 นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย
กรรมการ
10 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
กรรมการบริหาร
11 นายประพันธ์ อนุ พงษ์องอาจ
กรรมการบริหาร
12 นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด
กรรมการบริหาร
ทีมา :แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ของธนาคาร

5.

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที 6 กันยายน 2562 TBANK มีรายชือผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ดังนี
ชือ – นามสกุล
1 บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
2 Scotia Netherlands Holdings B.V.
3 นายถุงเงิน พุม่ เงิน
4 นางสาวกิตติมา โตเลียง
5 นายสถิตย์ มุจลินทังกูร
6 นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์
7 นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์
8 นายฐณะวัฒน์ เจริญธรรศนนท์
9 นายพินิต เหล่าสุนทร
10 นายสมยศ จิตติพลังศรี
ทีมา :แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ของธนาคาร

เอกสารแนบ 3 - หน้า 4

หุ้น
3,090,699,234
2,971,739,163
460,309
173,278
121,360
96,665
84,809
70,000
69,926
60,000

ร้อยละ
50.961
48.999
0.008
0.003
0.002
0.002
0.001
0.001
0.001
0.001

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

6.
6.1

งบการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ น
31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

งบการเงิ นรวมสําหรับงวด
หกเดือน สิ นสุดวันที
30 มิถนุ ายน 2562

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ก่อนการสอบทาน)

งบการเงิ นรวมสําหรับงวด สิ นสุดวันที
งบแสดงฐานะการเงิ น

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

สิ นทรัพย์
เงินสด

12,077.00

1.27

11,452.98

1.13

11,019.02

1.05

8,759.15

0.83

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

47,475.58

4.99

94,651.33

9.38

97,567.63

9.32

88,359.94

8.33

3,564.24

0.37

2,889.21

0.29

2,005.39

0.19

3,815.21

0.36

175,081.24

18.42

167,367.98

16.58

161,077.89

15.39

163,108.62

15.38

2,253.19

0.24

2,258.03

0.22

2,436.97

0.23

2,570.00

0.24

739,078.35

77.76

766,801.17

75.95

819,654.14

78.32

838,587.81

79.09

619.97

0.07

589.07

0.06

645.28

0.06

623.35

0.06

รวมเงินให้สนิ เชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับ

739,698.33

77.82

767,390.24

76.01

820,299.42

78.38

839,211.16

79.15

หัก: รายได้รอตัดบัญชี

(48,171.21)

(5.07)

(55,126.64)

(5.46)

(66,156.58)

(6.32)

(69,803.65)

(6.58)

(24,615.88)

(2.59)

(24,033.03)

(2.38)

(23,651.01)

(2.26)

(22,692.50)

(2.14)

(1.98)

(0.00)

(0.98)

(0.00)

(0.60)

(0.00)

(0.36)

(0.00)

666,909.25

70.16

688,229.59

68.17

730,491.24

69.80

746,714.65

70.42

9.54

0.00

9.82

0.00

9.16

0.00

0.94

0.00

ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ

3,111.89

0.33

2,792.57

0.28

2,814.84

0.27

2,965.13

0.28

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

9,546.38

1.00

8,621.91

0.85

7,995.77

0.76

10,815.42

1.02

20,649.16

2.17

20,202.57

2.00

19,790.60

1.89

19,601.22

1.85

790.63

0.08

712.88

0.07

767.99

0.07

713.48

0.07

1,125.86

0.12

3,126.78

0.31

2,741.75

0.26

5,622.54

0.53

สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมสุทธิ
เงินให้สนิ เชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับ
เงินให้สนิ เชือแก่ลูกหนี
ดอกเบียค้างรับ

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี
รวมเงินให้สนิ เชือแก่ลกู หนีและดอกเบียค้างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนีจากการซือขายหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 3 - หน้า 5
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31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

งบการเงิ นรวมสําหรับงวด
หกเดือน สิ นสุดวันที
30 มิถนุ ายน 2562

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ก่อนการสอบทาน)

งบการเงิ นรวมสําหรับงวด สิ นสุดวันที
งบแสดงฐานะการเงิ น

ล้านบาท
สินทรัพย์อนสุ
ื ทธิ

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

7,917.73

0.83

7,241.18

0.72

7,893.42

0.75

7,299.26

0.69

950,511.70

100.00

1,009,556.84

100.00

1,046,611.66

100.00

1,060,345.55

100.00

676,556.50

71.18

716,277.96

70.95

752,160.44

71.87

724,921.12

68.37

65,834.49

6.93

82,424.43

8.16

71,954.87

6.88

81,078.33

7.65

หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม

1,986.43

0.21

1,988.66

0.20

1,163.17

0.11

1,873.73

0.18

หนีสินตราสารอนุพนั ธ์

4,912.49

0.52

2,867.63

0.28

2,097.02

0.20

2,969.19

0.28

49,408.92

5.20

39,307.79

3.89

43,079.28

4.12

63,393.42

5.98

9.54

0.00

9.82

0.00

9.16

0.00

0.94

0.00

3,578.93

0.38

3,638.18

0.36

3,874.58

0.37

4,590.94

0.43

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

867.71

0.09

1,055.73

0.10

1,319.75

0.13

2,333.43

0.22

เจ้าหนีจากการซือขายหลักทรัพย์

2,366.29

0.25

2,318.02

0.23

1,518.34

0.15

3,478.51

0.33

ดอกเบียค้างจ่าย

2,053.95

0.22

2,355.53

0.23

2,187.97

0.21

1,951.15

0.18

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

5,113.74

0.54

5,346.58

0.53

5,966.88

0.57

4,245.80

0.40

หนีสินจากสัญญาประกันภัย

4,936.80

0.52

5,475.41

0.54

5,729.44

0.55

5,903.74

0.56

หนีสินอืน

6,765.33

0.71

10,283.14

1.02

11,345.55

1.08

11,995.99

1.13

824,391.11

86.73

873,348.89

86.51

902,406.44

86.22

908,736.31

85.70

รวมสิ นทรัพย์
หนี สิ นและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนีสิน

รวมหนี สิ น
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน

เอกสารแนบ 3 - หน้า 6
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31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

งบการเงิ นรวมสําหรับงวด
หกเดือน สิ นสุดวันที
30 มิถนุ ายน 2562

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ก่อนการสอบทาน)

งบการเงิ นรวมสําหรับงวด สิ นสุดวันที
งบแสดงฐานะการเงิ น

ล้านบาท
หุน้ สามัญ 9,913,664,903 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

99,136.65

10.43

99,136.65

9.82

99,136.65

9.47

99,136.65

9.35

60,648.62

6.38

60,648.62

6.01

60,648.62

5.79

60,648.62

5.72

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

2,100.69

0.22

2,100.69

0.21

2,100.69

0.20

2,100.69

0.20

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

1,556.37

0.16

2,541.96

0.25

1,440.75

0.14

5,020.40

0.47

3,601.76

0.38

4,258.53

0.42

4,954.07

0.47

4,954.07

0.47

ยังไม่ได้จดั สรร

56,581.15

5.95

64,740.44

6.41

72,554.41

6.93

76,315.65

7.20

รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่

124,488.59

13.10

134,290.26

13.30

141,698.54

13.54

149,039.43

14.06

1,632.00

0.17

1,917.70

0.19

2,506.68

0.24

2,569.81

0.24

126,120.59

13.27

136,207.96

13.49

144,205.22

13.78

151,609.24

14.30

รวมหนี สิ นและส่วนของเจ้าของ
950,511.70
100.00
1,009,556.84
หมายเหตุ: *ข้อมูลงบการเงินของ TBANK ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 เป็ นข้อมูลงบการเงินก่อนการสอบทาน โดยผูส้ อบบัญชี

100.00

1,046,611.66

100.00

1,060,345.55

100.00

ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 6,064,862,170 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

ส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ

เอกสารแนบ 3 - หน้า 7
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6.2

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงิ นรวมสําหรับ
งบการเงิ นรวมสําหรับ
งวดหกเดือน สิ นสุดวันที งวดหกเดือน สิ นสุดวันที*
30 มิ ถนุ ายน 2561
30 มิ ถนุ ายน 2562

งบการเงิ นรวมสําหรับงวดปี
งบแสดงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

(สอบทาน)

ร้อยละ

ล้านบาท

(ก่อนการสอบทาน)

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ดอกเบีย

44,885.83

102.68

44,365.71

46,287.31

98.14

22,732.28

95.34

24,253.26

100.62

(32.59) (15,249.75)

(32.33)

(7,520.13)

(31.54)

(8,154.68)

(33.83)

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย

(16,174.14)

รายได้ดอกเบียสุทธิ

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

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

(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)

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

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

491.32

1.12

548.28

1.19

357.43

0.76

210.62

0.88

344.19

1.43

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

714.39

1.63

1,112.55

2.42

(84.66)

(0.18)

500.32

2.10

136.78

0.57

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย

206.57

0.47

199.87

0.44

298.48

0.63

100.98

0.42

77.64

0.32

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

399.85

0.91

464.41

1.01

410.69

0.87

295.89

1.24

308.77

1.28

1,248.89

2.86

1,421.87

3.10

1,654.85

3.51

827.19

3.47

736.98

3.06

รวมรายได้จากการดําเนิ นงาน

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

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

(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)

รายได้จากการดําเนิ นงานสุทธิ

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

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

45.64

0.10

52.75

0.11

58.21

0.12

42.77

0.18

44.07

0.18

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

757.49

1.73

725.82

1.58

713.09

1.51

354.86

1.49

348.63

1.45

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การสุทธิ

รายได้จากการรับประกันภัย
รายได้เงินปั นผล
รายได้จากการดําเนินงานอืน ๆ

(37.00) (14,955.98)

96.66

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานอืน ๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคาร สถานทีและอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ
งบการเงิ นรวมสําหรับ
งบการเงิ นรวมสําหรับ
งวดหกเดือน สิ นสุดวันที งวดหกเดือน สิ นสุดวันที*
30 มิ ถนุ ายน 2561
30 มิ ถนุ ายน 2562

งบการเงิ นรวมสําหรับงวดปี
งบแสดงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายอืน

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

(สอบทาน)

ร้อยละ

ล้านบาท

(ก่อนการสอบทาน)

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

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

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

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

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

ภาษีเงินได้

(691.42)

(1.58)

(931.53)

(2.03)

(2,515.06)

(5.33)

(723.92)

(3.04)

(1,919.91)

(7.97)

รวมกําไรสําหรับปี

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

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย

(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) เบ็ดเสร็จอืนในบริษทั ร่วม

153.39

0.35

75.76

0.17

4.22

0.01

36.84

0.15

(7.99)

(0.03)

ภาษีเงินได้เกียวกับองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

275.45

0.63

(245.31)

(0.53)

264.84

0.56

283.22

1.19

(232.64)

(0.97)

1,605.51

3.67

-

199.36

0.46

-

-

0.02

0.00

16.04

0.04

(235.69)

(0.51)

(3.75)

(0.01)

-

-

-

-

-

-

(0.00)

451.50

1.03

805.96

1.76

(1,062.14)

(2.25)

13,290.12

30.40

15,175.09

33.06

14,395.55

30.52

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานอืน ๆ
หนี สูญ หนี สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนภาษีเงินได้

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

รายการทีไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนในบริษทั ร่วม
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้เกียวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
การแบ่งปันกําไร
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-

3,245.79
0.02

0.00

127.59

0.53

(1.01)

(0.00)

(0.00)

(661.92)

(2.75)

(1,116.22)

(4.68)

3,637.02

15.09

6,836.38

28.67

11,311.48

46.93

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ
งบการเงิ นรวมสําหรับ
งบการเงิ นรวมสําหรับ
งวดหกเดือน สิ นสุดวันที งวดหกเดือน สิ นสุดวันที*
30 มิ ถนุ ายน 2561
30 มิ ถนุ ายน 2562

งบการเงิ นรวมสําหรับงวดปี
งบแสดงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

ล้านบาท
ส่วนทีเป็ นของธนาคาร
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี าํ นาจควบคุม

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

(สอบทาน)

ร้อยละ

ล้านบาท

(ก่อนการสอบทาน)

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

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

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

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

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

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของธนาคาร
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี าํ นาจควบคุม

กําไรต่อหุ้นของผู้ถอื หุ้นธนาคาร
กําไรส่วนทีเป็ นของธนาคาร (บาทต่อหุน้ )
2.05
2.28
หมายเหตุ: *ข้อมูลงบการเงินของ TBANK ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 เป็ นข้อมูลงบการเงินก่อนการสอบทาน โดยผูส้ อบบัญชี
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2.42

1.25

1.19

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

6.3

งบกระแสเงิ นสด
งบการเงิ นรวมสําหรับงวด
งบแสดงกระแสเงิ นสด

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(สอบทาน)

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้

13,530.05

15,300.66

17,972.75

4,892.80

ส่วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย

(206.57)

(199.87)

(298.48)

(38.71)

ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี

1,598.55

1,565.25

1,454.02

329.55

หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ)

6,251.27

6,243.71

4,741.23

991.96

673.30

670.80

749.63

181.37

244.30

378.50

(158.19)

(108.36)

(2.60)

(65.06)

(1.46)

2.38

-

(202.21)

(16.48)

9.10

16.19

139.83

(69.39)

(143.63)

10.69

(30.85)

22.99

ค่าเผือการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง

(0.75)

(5.44)

-

0.00

ขาดทุนจากการตีราคาทีดิน

13.64

-

-

0.00

(18.24)

-

-

0.00

ดอกเบียรับและรายได้อนๆ
ื จากการโอนสินทรัพย์ชําระหนี

(0.01)

(0.74)

-

(1.23)

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

(26.65)

13.56

(23.78)

(0.75)

43.86

0.35

0.37

0.00

299.50

1,455.89

132.87

152.98

10.62

35.05

26.55

3.98

21.26

139.93

(287.95)

273.17

รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนิ นงานก่อนภาษี เงิ นได้ เป็ นเงิ นสดรับ (จ่าย) จากกิ จกรรมดําเนิ นงาน

ประมาณการหนีสินเพิมขึน
ตัดจําหน่ายส่วนเกิน (ส่วนตํา) มูลค่าตราสารหนี
ค่าเผือการด้อยค่าเงินลงทุนเพิมขึน (ลดลง)
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าเผือการปรับมูลค่าเงินลงทุน (เพิมขึน) ลดลง
ค่าเผือการด้อยค่าของทรัพย์สนิ รอการขายเพิมขึน (ลดลง)

ค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนลดลง

ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์อนเพิ
ื มขึน (ลดลง)
รายได้คา้ งรับอืนลดลง (เพิมขึน)
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ
งบการเงิ นรวมสําหรับงวด
งบแสดงกระแสเงิ นสด

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(สอบทาน)

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ค่าธรรมเนียมและรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าลดลง

(159.70)

(170.18)

(231.47)

(53.43)

รายได้รอตัดบัญชีตดั จ่ายลดลง

(47.01)

(28.36)

(10.08)

(1.96)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิมขึน

227.18

145.78

584.55

(1,937.10)

22,317.45

25,304.52

24,743.06

4,640.27

(28,955.99)

(29,788.23)

(30,879.37)

(7,868.20)

(399.85)

(464.41)

(410.69)

(89.00)

41,271.75

41,277.38

43,587.28

11,351.68

(14,400.79)

(12,360.71)

(13,717.73)

(4,120.17)

(962.00)

(1,102.87)

(1,450.07)

(105.12)

18,870.57

22,865.68

21,872.49

3,809.47

10,225.05

(47,351.56)

(2,853.24)

(8,461.99)

(5,606.66)

(2,320.46)

(4,972.81)

(3,478.15)

2,427.33

1,111.36

1,230.12

488.89

10,082.62

(33,546.07)

(53,302.61)

(12,817.74)

ทรัพย์สนิ รอการขาย

6,369.28

5,627.18

6,241.95

1,760.95

ลูกหนีจากการซือขายหลักทรัพย์

(119.58)

(2,000.92)

385.03

(1,012.51)

สินทรัพย์อนื

(204.78)

488.54

(243.23)

(422.09)

7,052.37

39,721.46

35,882.47

(8,342.69)

(20,032.33)

16,456.58

(10,300.58)

3,611.50

(215.16)

2.23

(825.49)

848.23

รายได้ดอกเบียสุทธิ
รายได้เงินปั นผล
เงินสดรับจากดอกเบีย
เงินสดจ่ายดอกเบีย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี สิ นดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิมขึน) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินให้สนิ เชือแก่ลูกหนี

หนี สิ นดําเนิ นงานเพิมขึน (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
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31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(สอบทาน)

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

หนีสินตราสารอนุพนั ธ์

(2,495.40)

(1,744.88)

(1,444.26)

(537.82)

เจ้าหนีจากการซือขายหลักทรัพย์

293.78

(48.27)

(799.68)

1,001.05

หนีสินจากสัญญาประกันภัย

143.53

538.62

254.03

163.05

(609.11)

2,815.79

(427.99)

(2,059.18)

26,181.49

2,615.28

(9,303.80)

(25,449.02)

715.29

10,271.39

10,346.33

22,210.76

-

366.06

29.03

0.00

3,875.52

3,782.10

2,866.57

423.56

399.44

464.39

410.52

23.92

(967.35)

(419.36)

(266.71)

(77.65)

70.89

12.78

52.77

1.73

เงินสดจ่ายซือสินทรัพย์ทไม่
ี มตี วั ตน

(436.44)

(282.31)

(246.23)

(70.65)

เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมลงทุน

3,657.36

14,195.06

13,192.27

22,511.66

เงินสดรับจากการกูย้ มื

13,689.31

12,723.57

14,520.20

4,938.08

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื

(35,921.48)

(22,824.70)

(10,748.71)

(3,143.65)

เงินสดจ่ายดอกเบียเงินกูย้ มื

(2,746.97)

(2,208.90)

(1,681.97)

(427.29)

จ่ายเงินปั นผล

(5,882.92)

(4,851.89)

(6,246.81)

-

(237.07)

(272.43)

(165.16)

(78.41)

หนีสินอืน
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือการลงทุน (เพิมขึน) ลดลง
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินสดรับดอกเบียของเงินลงทุน
เงินสดรับเงินปั นผล
เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์

กระแสเงินสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น

จ่ายเงินปั นผลแก่ส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม
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31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(สอบทาน)

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ น

(31,099.13)

(17,434.36)

(4,322.44)

1,288.72

เงิ นสดลดลงสุทธิ

(1,260.28)

(624.01)

(433.97)

(1,648.63)

เงิ นสด ณ วันต้นปี

13,337.28

12,077.00

11,452.98

11,019.02

เงิ นสด ณ วันปลายปี

12,077.00

11,452.98

11,019.02

9,370.39

5,207.03

4,793.31

6,046.73

1,737.68

61.63

33.68

83.56

14.92

6,708.75

7,672.19

5,672.94

865.39

ข้อมูลเพิ มเติ มประกอบกระแสเงินสด
รายการทีมิใช่เงินสด
รับโอนทรัพย์สนิ รอการขายจากลูกหนีเพือชําระหนี
เจ้าหนีจากการซือทรัพย์สนิ
หนีสูญตัดบัญชี
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6.4

อัตราส่วนทางการเงิน

2559

2560

2561

งบการเงินรวม
สิ นสุดวันที 30
มิถนุ ายน(3)
2562

%
%
%
%
%
%

63.97
20.44
10.27
5.06
2.03
3.03

66.29
22.43
10.68
4.93
1.87
3.06

67.05
23.42
10.68
4.91
1.86
3.06

66.38
22.50
9.80
4.91
1.92
2.99

%
%
เท่า

2.97
1.29
0.07

3.00
1.42
0.07

3.02
1.46
0.06

3.06(2)
1.37(2)
0.06

เท่า
%
%
%
%

6.62
94.91
102.12
102.12
82.07

6.50
93.94
99.36
99.36
82.02

6.37
94.61
100.18
100.18
83.35

6.10
97.29
106.05
106.05
79.77

%
%
%
%

3.46
0.87
2.29
0.09

3.08
0.79
2.30
0.07

2.84
0.57
2.30
0.08

2.81
0.48(2)
2.32
0.08

งบการเงินรวมสําหรับงวดปี
อัตราส่วนทางการเงิ น

หน่ วย

อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขันต้น(1)
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราดอกเบียรับ
อัตราดอกเบียจ่าย
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
อัตรารายได้ดอกเบียสุทธิต่อสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนเงินให้กตู้ อ่ เงินกูย้ มื
อัตราส่วนเงินให้กตู้ อ่ เงินฝาก
อัตราส่วนเงินให้กตู้ อ่ เงินฝากรวมตัวแลกเงิน
อัตราส่วนเงินรับฝากต่อหนีสินรวม
อัตราส่วนคุณภาพสิ นทรัพย์
อัตราส่วนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อสินเชือรวม
อัตราส่วนหนีสูญต่อสินเชือรวม
อัตราส่วนเงินให้สนิ เชือทีหยุดรับรูร้ ายได้ต่อสินเชือรวม
อัตราส่วนดอกเบียค้างรับต่อสินเชือรวม

สินสุดวันที 31 ธันวาคม

หมายเหตุ: (1) อัตรากําไรขันต้น = รายได้ดอกเบียสุทธิ / รายได้ดอกเบีย
(2) สํา หรับ การคํานวณอัตราส่ว นทางการเงินสํา หรับงวด 6 เดือ นแรก ปี 2562 ใช้ตัว เลขปรับให้เ ป็ นจํา นวนเต็มปี (Annualized) เพือ
ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
(3) ข้อมูลงบการเงินของ TBANK ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 เป็ นข้อมูลงบการเงินก่อนการสอบทาน โดยผูส้ อบบัญชี
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7.

การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น

7.1

ผลการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น

จากกลยุ ทธ์การยึดลู กค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) ทีมุ่งเน้ นในการเป็ นธนาคารหลัก (Main Bank)
ด้วยการให้บริการทีมีคุณภาพในทุกช่องทาง และการนําเสนอผลิตภัณฑ์ทเหมาะสมกั
ี
บความต้องการของลูกค้า พร้อมไป
กับการเพิมประสิทธิภ าพในการดําเนินธุรกิจให้ธุรกิจหลักขององค์กรเติบโตได้อย่างยังยืน ธนาคารและบริษัทย่อยมีผล
กําไรสุทธิเติบโตติดต่อกันเป็ นปี ท ี 4 ส่งผลให้กําไรสุทธิในปี 2561 อยู่ท ี 14,703 ล้านบาท เพิมขึน 893 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 6.47 เมือเทียบกับปี ทผ่ี านมา โดยกําไรจากการดําเนินงานก่อนตังสํารองมีการขยายตัวตามผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจหลักทีมีแนวโน้มการเติบโตทีดี อีกทังธนาคารยังคงรักษาความแข็งแกร่งของคุณภาพสินทรัพย์ สภาพคล่อง และ
เงินกองทุนอย่างต่อเนือง แสดงถึงความมันคงในการดําเนินธุรกิจและศักยภาพในการแข่งขันอย่างชัดเจน
ในปี 2561 รายได้รวมของธนาคารปรับตัวเพิมขึนร้อยละ 2.99 จากการเติบโตของรายได้ดอกเบียสุ ทธิทปรั
ี บตัว
เพิมขึนร้อยละ 5.54 จากปริมาณสินเชือทีเพิมขึน รายได้ทมิี ใช่ดอกเบียลดลงร้อยละ 2.95 สาเหตุหลักมาจากกําไรจากการขาย
เงินลงทุนทีลดลง ในขณะทีค่าใช้จา่ ยจากการดําเนินงานเพิมขึนเล็กน้อยทีร้อยละ 0.43 ส่วนค่าใช้จ่ายหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
มีการปรับตัวลดลงร้อยละ 24.07 ส่งผลให้กําไรก่อนภาษีเงินได้เพิมขึน 2,672 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.46 จากปี ทผ่ี านมา
ในขณะทีสินทรัพย์รวมของธนาคารในปี 2561 เติบโตต่อเนืองและปรับตัวเพิมขึนร้อยละ 3.67 จากปี 2560 ตามยอด
สินเชือรวมทีปรับตัวเพิมขึนร้อยละ 5.88 จากการเติบโตของสินเชือรายย่ อย และสินเชือ SME โดยยังคงรักษาคุ ณภาพ
สินทรัพย์ได้อย่างแข็งแกร่ง จากนโยบายการบริหารความเสียงอย่างรอบคอบ ในขณะทีเงินฝากรวมเพิมขึนร้อยละ 5.01
สัดส่วนสินเชือด้อยคุณภาพ (NPL Ratio) ตามงบการเงินรวมของปี 2561 อยู่ทร้ี อยละ 2.30 คงทีจากปี 2560 ในขณะ
ทีอัตราส่วนค่าเผือหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญต่อสินเชือด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) อยู่ทร้ี อยละ 123.20 และมีอตั ราส่วน
สํารองต่อสํารองพึงกันตามเกณฑ์ ธปท. (Reserve to Required Reserve) ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 อยู่ทร้ี อยละ 154.90
7.1.1

รายได้ดอกเบียสุทธิ

ในปี 2561 ธนาคารและบริษทั ย่อยมีรายได้ดอกเบียสุทธิจํานวน 31,038 ล้านบาท เพิมขึน 1,628 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 5.54 จากปี ก่อน โดยมีรายละเอียดการเติบโตของรายได้ดอกเบียสุทธิดงั นี
รายได้ดอกเบียสุทธิ (หน่ วย: ล้านบาท)

2560

2561

รายได้ดอกเบีย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพือค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี
เงินให้สนิ เชือ
การให้เช่าซือและสัญญาเช่าทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําส่งเข้ากองทุนฟื นฟูฯ และสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื
ค่าธรรมเนียมในการกูย้ มื เงิน
รายได้ดอกเบียสุทธิ

44,366.00
1,365.00
25.00
3,143.00
17,759.00
22,074.00
14,956.00
8,699.00
792.00
3,348.00
2,110.00
7.00
29,410.00

46,288.00
1,743.00
108.00
2,631.00
17,551.00
24,255.00
15,250.00
9,071.00
997.00
3,482.00
1,690.00
10.00
31,038.00
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เปลียนแปลง
เพิ ม / (ลด)
ร้อยละ
1,922.00
4.33
378.00
27.69
83.00
332.00
(512.00)
(16.29)
(208.00)
(1.17)
2,181.00
9.88
294.00
1.97
372.00
4.28
205.00
25.88
134.00
4.00
(420.00)
(19.91)
3.00
42.86
1,628.00
5.54
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ทังนีการเพิมขึนของรายได้ดอกเบียสุทธิมสี าเหตุหลัก จากการเพิมขึนของปริมาณสินเชือ โดยเฉพาะอย่างยิง
สินเชือเช่ า ซือทีเติบ โตประมาณ 2,181 ล้านบาท หรือ คิดเป็ น การเติบโตร้อยละ 9.88 จากปี 2560 รวมถึงธนาคารและ
บริษทั ย่อย มีการบริหารต้นทุนเงินฝากทีมีประสิทธิภาพมากขึน ตามกลยุทธ์การบริหารสภาพคล่องของธนาคาร ส่งผลให้
รายได้ดอกเบียของธนาคารและบริษัท ย่ อย เติบโตมากกว่าค่ าใช้จ่ ายดอกเบีย อย่ างไรก็ต ามอัตราผลตอบแทนของ
ธนาคารและบริษทั ย่อย ได้มกี ารปรับตัวลงเล็กน้ อยจากร้อยละ 4.93 ในปี 2560 เป็ นร้อยละ 4.91 ในปี 2561 ในขณะที
ต้นทุนทางการเงินของธนาคารและบริษทั ย่อย ได้มกี ารปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยปรับตัวลดลงจากร้อยละ 1.87 ในปี 2560
เป็ นร้อยละ 1.85 ในปี 2561จากการปรับตัวลดลงทังอัตราผลตอบแทน และต้นทุนทางการเงินดังกล่าว ส่งผลให้ส่วนต่าง
อัตราดอกเบียของธนาคารและบริษทั ย่อย คงทีในอัตราร้อยละ 3.06 จากปี ทผ่ี านมา
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย
อัตราผลตอบแทน(1)
ต้นทุนทางการเงิน(2)
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย

สําหรับปี

หน่ วย
%
%
%

2560

2561

4.93
1.87
3.06

4.91
1.85
3.06

หมายเหตุ: (1) อัตราผลตอบแทน = รายได้ดอกเบีย/(รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินทีมีดอกเบียเฉลีย + เงินลงทุนสุทธิเฉลีย + เงินให้สนิ เชือแก่
ลูกหนีเฉลีย)
(2) ต้นทุนทางการเงิน = ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย/(เงินรับฝากเฉลีย + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินทีมีดอกเบียเฉลีย + ตราสารหนีทีออก
และเงินกูย้ มื เฉลีย)

ทังนีสําหรับรายได้ดอกเบียสุทธิ สําหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 16,099 ล้านบาท เพิมขึน 887
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 5.83 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการเติบโตของรายได้ดอกเบียที
เพิมขึนมากกว่าต้นทุนทางการเงิน อันเป็ นผลจากการเพิมขึนของปริมาณสินเชือเช่าซือ และสัญญาเช่าการเงิน
7.1.2

รายได้ทีมิใช้ดอกเบีย

รายได้ทมิี ใช่ดอกเบียของธนาคารและบริษทั ย่อยในปี 2561 มีจาํ นวน 12,201 ล้านบาท ลดลง371 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นการลดลงร้อยละ 2.95 จากปี ก่อนโดยมีรายละเอียด ดังนี
เปลียนแปลง
เพิม / (ลด)
ร้อยละ
730.00
12.38

รายได้ทีมิใช่ดอกเบีย(หน่ วย: ล้านบาท)

2560

2561

รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การสุทธิ

5,897.00

6,627.00

548.00

357.00

(191.00)

(34.85)

1,113.00

(85.00)

(1,198.00)

(107.64)

200.00

299.00

99.00

49.50

2,928.00

2,937.00

9.00

0.31

464.00

411.00

(53.00)

(11.42)

รายได้อนๆ
ื

1,422.00

1,655.00

233.00

16.39

รวมรายได้จากการดําเนิ นงานอืน

6,675.00

5,574.00

(1,101.00)

(16.49)

12,572.00

12,201.00

(371.00)

(2.95)

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมตามวิธสี ่วนได้เสีย
รายได้จากการรับประกันภัยสุทธิ
รายได้เงินปั นผล

รวมรายได้ทีมิใช่ดอกเบีย

ทังนีการลดลงของรายได้ทมิี ใช่ดอกเบีย มีสาเหตุหลักจากการปรับพอร์ตเงินลงทุนอย่างเหมาะสมต่อภาวะตลาด
ซึงส่งผลให้ธนาคารและบริษทั ย่อย มีกําไรจากการขายเงินลงทุนทีลดลง 1,198 ล้านบาทด้วยสาเหตุดงั กล่าว ส่งผลให้
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สัดส่วนรายได้ทมิี ใช่ดอกเบียต่อรายได้จากการดําเนินงานสุท ธิในปี 2561 อยู่ทร้ี อยละ 28.22 ลดลงจากปี ก่อนทีร้อยละ
29.95
ทังนีสําหรับรายได้ทมิี ใช่ดอกเบีย สําหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 6,002 ล้านบาท ลดลง 634
ล้านบาท หรือร้อยละ 9.55 จากไตรมาสเดียวกันปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมจากนาย
ค่านายหน้าธุรกิจหลักทรัพย์ และการลดลงของรายได้จากการขายเงินลงทุน
7.1.3

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานอืนๆ

ในปี 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ จํานวน 20,525 ล้านบาท เพิมขึน 88
ล้า นบาท หรือ คิด เป็ น สัด ส่ วนร้อ ยละ 0.43 จากปี ก่อ น โดยมีร ายละเอีย ดการเพิมขึนและลดลงของค่ าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานแต่ละประเภท ดังนี
เปลียนแปลง
เพิม / (ลด)
ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานอืนๆ (หน่ วย: ล้านบาท)

2560

2561

ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน

11,981.00

11,171.00

(810.00)

(6.76)

2,806.00

2,602.00

(204.00)

(7.27)

726.00

713.00

(13.00)

(1.79)

53.00

58.00

5.00

9.43

4,871.00

5,981.00

1,110.00

22.79

20,437.00

20,525.00

88.00

0.43

ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคาร สถานทีและอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอืน
รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานอืนๆ

จากการทีค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ ในปี 2561 เพิมขึนในสัดส่วนร้อยละ 0.43 ซึงน้อยกว่าการเพิมขึน
ของรายได้ดอกเบียสุทธิ ส่งผลให้อตั ราส่วนต้นทุนจากการดําเนินงานต่อรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ (Cost to Income
Ratio) ในปี 2561 อยู่ทร้ี อยละ 47.47ลดลงจากปี ก่อนทีร้อยละ 48.68
ทังนีสํา หรับงวด 6 เดือนแรกปี 2562 TBANK มีค่า ใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานอืนๆ จํา นวน 10,544 ล้า นบาท
ลดลง 214 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.07 จากการตังค่าใช้จ่าย เพือรองรับการชดเชยกรณีพนักงานเกษียณ และเลิกจ้าง
ส่งผลให้ อัตราส่วนต้นทุนจากการดําเนินงานต่อรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) สําหรับงวด
เดือนแรกปี
อยู่ทร้ี อยละ . หากไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานลดลงร้อยละ . และ
อัตราส่วนต้นทุนจากการดําเนินงานต่อรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) อยู่ทร้ี อยละ . ลดลง
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนทีร้อยละ .
7.1.4

หนี สูญ หนี สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

ในปี 2561 ธนาคารและบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญจํานวน 4,741 ล้านบาท ลดลง 1,503
ล้านบาท หรือร้อยละ 24.07 เมือเทียบกับปี ก่อน และมี Credit Cost อยู่ทร้ี อยละ 0.57 ลดลงจากร้อยละ 0.79
หนี สูญหนี สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

หน่ วย

หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
Credit Cost

ล้านบาท
ร้อยละ

สําหรับปี
2560
4,741
0.57
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2561
6,244
0.79

เปลียนแปลง
เพิม/ลด
(1,503)
(0.22)

ร้อยละ
(24.07)
(27.85)
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สําหรับงวด เดือนแรก ปี
TBANK มีค่าใช้จ่ายหนีสูญ และหนีสงสัยจะสูญจํานวน , ล้านบาท ลดลง
ล้านบาท หรือร้อยละ . เมือเทียบกับงวดเดียวกันปี ก่อน โดย Credit Cost อยู่ทร้ี อยละ . ลดลงจากร้อยละ
. ในงวดเดียวกันปี ก่อน

7.1.5

หนี สูญหนี สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

หน่ วย

หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
Credit Cost

ล้านบาท
ร้อยละ

สําหรับงวด
6M/2561
2,831
0.69

6M /2562
1,953
0.47

เปลียนแปลง
เพิ ม/ลด
(878.00)
(0.22)

ร้อยละ
(31.01)
(31.88)

กําไรสุทธิ

ธนาคารและบริษทั ย่อยมีกําไรสุทธิ สําหรับปี 2559 2560 และปี 2561 เท่ากับ 12,838.62 ล้านบาท 14,369.13
ล้านบาทและ 15,457.69 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นการเติบโตร้อยละ 11.92 ในปี 2560 และร้อยละ 7.58 .ในปี 2561
ทังนีการเติบโตของกําไรสุทธิของธนาคารและบริษทั ย่อย มีการขยายตัวในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของรายได้จาก
การดําเนินงานของธนาคารและบริษทั ย่อย
สําหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2562 TBANK มีกําไรสุทธิเท่ากับ 7,241.61 ล้านบาท ซึงลดลงจากกําไรสุทธิของงวด
6 เดือนแรกปี 2561 ทีเท่ากับ 7,600.08 ล้านบาท คิดเป็ นการลดลงร้อยละ 4.71 ทังนีสาเหตุของการลดลงของกําไรสุทธิ
ของงวด 3 เดือนแรกปี 2562 มีทมาจากการเพิ
ี
มขึนของภาษีเงินได้
7.2

ฐานะทางการเงิ น

7.2.1

สิ นทรัพย์

ณ วันที 31 ธัน วาคม 2561 สินทรัพย์รวมของธนาคารและบริษัทย่อยมีจํานวน 1,046,612 ล้านบาท เพิมขึน
37,055 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.67 จากสินปี 2560 โดยมีรายละเอียดสําคัญของการเปลียนแปลงสินทรัพย์ ดังนี


รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ นสุทธิ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ มีมจี ํานวน 97,568 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี ก่อนจํานวน 2,917 ล้านบาท หรือร้อยละ
3.08 จากการบริหารสภาพคล่อง



เงิ น ลงทุ นสุ ท ธิ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่ อยมีเงิน ลงทุน สุ ท ธิรวมจํ านวน
161,078 ล้านบาท ลดลงจากสินปี ก่อนจํานวน 6,290 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.76 ส่วนใหญ่เป็ นการบริหาร
อัตราผลตอบแทนอย่างเหมาะสม



เงิ นให้สินเชือแก่ลูกหนี โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อย มีรายการเงินให้สนิ เชือ
แก่ลูกหนีจํานวน 753,498 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี ก่อนจํานวน 41,823 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.88 จาก
การเติบโตของสินเชือรายย่อยและสินเชือ SME โดยเฉพาะเงินให้สนิ เชือเช่าซือทีปรับตัวเพิมขึนทีร้อยละ
13.44 จากการพัฒนากระบวนการทํางานและภาวะตลาดรถยนต์ทปรั
ี บตัวดีขนึ โดยธนาคารยังคงรักษา
ความเป็ นผูน้ ําในตลาดสินเชือรถยนต์ใหม่ โดยสัดส่วนเงินให้สนิ เชือรายย่อยต่อสินเชือธุรกิจขนาดใหญ่และ
สินเชือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ทร้ี อยละ 74 ต่อ 26

ทังนี ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 สินทรัพย์รวมของ TBANK มีมูลค่าเท่ากับ 1,060,345.55 ล้านบาท เพิมขึน
13,734 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.31 จากสินปี 2561 โดยมีสาเหตุจากการเพิมขึนของเงินลงทุนสุทธิ และเงินให้สนิ เชือ
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7.2.2

หนี สิ น

หนีสินรวมของธนาคารและบริษัท ย่ อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 902,406 ล้านบาท เพิมขึน
29,057 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.33 จากสินปี 2560 โดยมีรายการสําคัญดังนี


เงิ นรับฝาก มีจาํ นวน 752,160 ล้านบาท เพิมขึน 35,882 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.01 จากสินปี ก่อน โดย
ส่วนใหญ่มาจากเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทเพิ
ี มขึน ส่งผลให้สดั ส่ว นเงินรับฝากประเภทกระแสรายวัน
และเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์ (CASA) ต่อเงินรับฝากเท่ากับร้อยละ 48.52 เพิมขึนจากสินปี ก่อนทีร้อย
ละ 42.93



ตราสารหนี ที ออกและเงิ นกู้ยืม มีจํานวน 43,079 ล้านบาท เพิมขึน 3,771 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.59
จากการเสนอขายตราสารหนีของบริษทั ย่อย

ทังนีหนีสินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 มีจํานวน 908,737 ล้านบาท เพิมขึน
6,331 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.70 จากสินปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักของการเพิมขึน จากการออกห้นุกู้ Private Placement
จํานวน , ล้านบาท และการไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิ เพือนับเป็ นเงินกองทุนชันที จํานวน , ล้านบาท
7.2.3

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของเจ้าของรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวน 144,206 ล้านบาท เพิมขึน 7,998 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 5.87 จากสินปี 2560 โดยแบ่งเป็ น


ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่จํานวน 141,699 ล้านบาท เพิมขึน 7,409 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.52
ส่วนใหญ่มาจากการเพิมขึนของกําไรจากการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยในปี 2561 จํานวน
14,703 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนทีลดลงจํานวน 1,063 ล้านบาท และการ
จ่ายปั นผลจํานวน 6,247 ล้านบาท



ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุมจํานวน 2,507 ล้านบาท เพิมขึน 589 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.71 เกิด
จากผลการดําเนินงานของบริษทั ย่อย

ทังนีส่วนของเจ้าของรวม ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 มีจาํ นวน 151,609 ล้านบาท เพิมขึน 7,403 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 5.13 จากสินปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิมขึนของกําไรสะสม จากกําไรจากการดําเนินงานของTBANK
ในงวด 6 เดือนแรกปี 2562
8.

ภาวะอุตสาหกรรม
อ้างอิงเอกสารแนบ 2: สรุปข้อมูลของบริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ข้อ 8

เอกสารแนบ 3 - หน้า 20

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

เอกสารแนบ 4 : สรุปข้อมูลของบริ ษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จํากัด
1.

ข้อมูลเบืองต้น
ชือบริษทั
วันจดทะเบียนจัดตังบริษทั
เลขทีทะเบียนนิตบิ ุคคล
ทีตังบริษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและเรียกชําระแล้ว
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:

บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จํากัด
21 สิงหาคม 2540
0105540075314
999/3, 999/4 อาคารเดอะไนน์ ถนนพระรามเกา◌้ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
: 100,000,000 บาท (ณ 19 มิถุนายน 2562) แบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
: 100,000,000 บาท (ณ 19 มิถุนายน 2562) แบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
: ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุน

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสํารองเลียงชีพ และธุรกิจทีปรึกษาการ
ลงทุน ซึงถือว่าเป็ นบริษทั ทีให้บริการคาแนะนําได้อย่างครบวงจร
3.

รายชือคณะกรรมการบริ ษทั ฯ (ณ 19 มิ ถนุ ายน 2562)
รายชือกรรมการ
ลําดับ
1. นายเอกสิทธิ ศักดิธนาคร
2. นายบัญชา ชีระสาร
3. นางสาวเต็มเดือน เกสะวัฒนะ
4. นางสาวสุใจ ศุภปิ ตพิ ร
5. นางวรรณฤดี พิตรปรีชา

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทีมา: หนังสือรับรอง บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จํากัด

4.

รายชือผู้ถือหุ้น 10 ลําดับแรก (ณ 10 พฤษภาคม 2562)
รายชือผู้ถือหุ้น
ลําดับ
1. บริษทั ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
2. นางสาว นงค์ลกั ษณ์ เตชะมหาลาภ
3. นางสาว วารุณี นามเสาร์
4. นางสาว อลงกต เปรมกมลเนตร
รวม
ทีมา: บอจ.5 ของบริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จํากัด

5.
5.1

สรุปงบการเงิ น และการวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
งบการเงิ น
เอกสารแนบ 4 - หน้า 1

จํานวนหุ้น
9,999,000
800
100
100
10,000,000

ร้อยละ
99.99
0.00
0.00
0.00
100.00

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

5.1.1

งบแสดงฐานะการเงิ น
หน่ วย: บาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีค่าเบียประกันภัยและลูกหนีอืน สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบันชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน - เงินมัดจํา
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี สิ นหมุนเวียน
เจ้าหนีค่าเบียประกันภัย
เจ้าหนีอืน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนี สิ นหมุนเวียน
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ประมาณการหนีสิน - สํารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี สิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนี สิ น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน - หุน้ สามัญ 10,000,000
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว - หุน้ สามัญ
10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี สิ นและส่วนของผู้ถือหุ้น

5.1.2

งบการเงิน ณ วันที
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)

210,448,134

226,441,188

220,466,789

62,314,348
191,144
272,953,626

68,169,633
301,148
294,911,969

70,652,996
350,685
291,470,470

18,032,549
20,427,800
3,456,388
2,347,601
44,264,338
317,217,964

20,423,207
25,163,640
4,596,631
3,012,342
53,195,820
348,107,789

15,066,078
25,038,523
5,323,646
2,813,461
48,241,708
339,712,178

84,418,019
44,557,988
104,070

108,547,875
53,709,581
-

127,764,174
44,124,720
-

5,030,119
5,240,006
139,350,202

1,813,660
6,908,034
170,979,150

582,140
6,474,538
178,945,572

-

-

-

12,340,807

18,017,894

22,286,115

12,340,807
151,691,009

18,017,894
188,997,044

22,286,115
201,231,687

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000
10,000,000
55,526,955
165,526,955
317,217,964

100,000,000
10,000,000
49,110,745
159,110,745
348,107,789

100,000,000
10,000,000
28,480,491
138,480,491
339,712,178

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เอกสารแนบ 4 - หน้า 2

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

หน่ วย: บาท
รายได้
รายได้ค่านายหน้าประกันภัย
รายได้ค่าทีปรึกษา
ดอกเบียรับ
รายได้อนื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี

31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)

งบการเงิน ณ วันที
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)

357,703,395
47,062,003
2,215,659
16,580,233
423,561,290

357,590,833
55,246,154
1,862,739
29,647,936
444,347,662

376,521,222
53,487,096
1,935,549
36,273,376
468,217,243

85,301,919
21,512,153
300,434,072
123,127,218
(22,455,206)
100,672,012

89,386,049
251,679,322
341,065,371
103,282,291
(19,698,501)
83,583,790

105,132,696
263,926,234
1,588,928
370,647,858
97,569,385
(18,199,639)
79,369,746

เอกสารแนบ 4 - หน้า 3

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

เอกสารแนบ 5 : สรุปข้อมูลของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
1.

ข้อมูลเบืองต้น
ชือบริษทั
วันจดทะเบียนจัดตังบริษทั
เลขทีทะเบียนนิตบิ ุคคล
ทีตังบริษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและเรียกชําระแล้ว
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
19 มีนาคม 2535
0105535049696
231 อาคารเอ็ม บี เค ไลฟ์ ชัน 5-7 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
: 100,000,000 บาท (ณ 2 กรกฎาคม 2562) แบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
: 100,000,000 บาท (ณ 2 กรกฎาคม 2562) แบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
: ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุน

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสํารองเลียงชีพ และธุรกิจทีปรึกษาการ
ลงทุน ซึงถือว่าเป็ นบริษทั ทีให้บริการคาแนะนําได้อย่างครบวงจร
3.

รายชือคณะกรรมการบริ ษทั ฯ (ณ 27 มีนาคม 2562)
รายชือกรรมการ
ลําดับ
1. นายสมเจตน์ หมู่ศริ เิ ลิศ
2. นางพิเชฐ ธรรมวิภาค
3. นายอมรฤทธิ จันทร์ประสิทธิ
4. นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์
5. นางปิ ยะพงศ์ อาจมังกร
6. นายเกรียงไกร ภูรวิ ทิ ย์วฒ
ั นา
7. นายพอล อลัน ดิวลู ฟ์
8. นาย ทรงวุฒ ิ เชาวลิต

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทีมา: หนังสือรับรอง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด

4.

รายชือผู้ถือหุ้น 10 ลําดับแรก (ณ 27 มีนาคม 2562)
รายชือผู้ถือหุ้น
ลําดับ
1. บริษทั ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
2. ธนาคารออมสิน
3. นายชูเกียรติ สถิตสกุล
4. นายโชติชว่ ง ธีรขจรโชติ
5. นางบุญชัย เกียรติธนาวิทย์
6. นาวรินทร ขาวละออถ์
เอกสารแนบ 5 - หน้า 1

จํานวนหุ้น
7,499,993
2,500,000
1
1
1
1

ร้อยละ
74.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

รายชือผู้ถือหุ้น
ลําดับ
7. นางสาววิภาสิริ เกษมศุข
8. นายวิศษิ ฐ์ ชืนรัตนกุล
9. นายสมบัติ ลาภพิเชฐ
รวม

จํานวนหุ้น

1
1
1
10,000,000

ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
100.00

ทีมา: บอจ.5 บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด

5. สรุปงบการเงิ น และการวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
5.1
งบการเงิ น
5.1.1 งบแสดงฐานะการเงิ น
หน่ วย: บาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ
จากธุรกิจจัดการลงทุน
เงินลงทุน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษทีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อนื
รวมสินทรัพย์
หนี สิ นหมุนเวียน
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจาก
ธุรกิจจัดการลงทุน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนีสิน
หนีสินอืน
รวมหนี สิ น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ
กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี สิ นและส่วนของเจ้าของ

31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)

งบการเงิน ณ วันที
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)

41,124,792
95,339,981

86,042,111
144,909,298

27,890,820
161,048,063

281,054,813
4,881,899
9,231,206
6,578,556
19,227,227
457,438,474

260,991,817
7,096,448
9,968,122
7,220,081
26,567,362
542,795,239

409,244,774
8,855,727
12,397,738
7,818,610
31,476,878
658,732,610

31,964,931

52,942,974

50,012,143

29,243,941
25,337,029
82,854,248
169,400,149

36,116,502
29,900,927
95,175,029
214,135,432

52,997,487
33,887,071
98,326,712
235,223,413

100,000,000

100,000,000

100,000,000

10,000,000
178,038,325
288,038,325
457,438,474

10,000,000
218,659,807
328,659,807
542,795,239

10,000,000
313,509,197
423,509,197
658,732,610
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5.1.2

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่ วย: บาท
รายได้
รายได้ค่าธรรมเนียม
กําไรและผลตอบแทนจากเครืองมือทาง
การเงิน
รายได้อนื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ค่าใช้จ่ายอืน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินทีเกียวข้อง
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรัย
ปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเส็ดเสร็จรวมสําหรับปี

31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)

งบการเงิน ณ วันที
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)

1,058,343,232
7,016,442

1,333,405,938
5,534,192

1,859,344,674
5,602,742

4,734,223
1,070,093,897

3,077,422
1,342,017,552

3,318,676
1,868,266,092

174,251,913
327,502,481
12,396,704
625,720,098
444,373,799
(88,898,731)
355,475,068)

186,417,492
485,683,969
137,143,129
809,244,590
532,772,962
(107,143,994)
425,628,968

182,127,236
695,614,672
17,292,293
1,049,834,201
818,431,861
(63,854,952)
654,676,939

344,205

(2,590,357)

(159,436)

(68,841)
275,364

501,871
(2,007,486)

31,887
(127,549)

355,750,432

423,621,482

65,444,939
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เอกสารแนบ 6 : สรุปข้อมูลของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
1.

ข้อมูลเบืองต้น

ชือบริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

เลขทะเบียนนิ ติบุคคล
ทีตังบริษทั
ทุนจดทะเบียน

ทุนทีออกและชําระแล้ว
2.

: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร” หรือ “บริษทั ฯ”)
: ดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแก่ลูกค้า 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย โดยมีกลุ่ม ไอเอ็นจี สถาบันการเงิน
ของประเทศเนเธอร์แ ลนด์ เป็ น พัน ธมิตรทางธุ รกิจและผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ร่ วมกับ
กระทรวงการคลัง
: 0107537000017
: 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม. 10900
: 41,903,301,555.05 บาทแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 43,851,893,110 หุน้
มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.95บาท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
: 41,659,298,454.50 บาทแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 43,851,893,110หุน้
มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.95บาท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)

ประวัติความเป็ นมา

ธนาคารทหารไทย ก่ อตังขึนเมือวันที 5 พฤศจิกายน 2500 โดยมีจอมพลสฤษดิ ธนะรัชต์ ดํารงตํ าแหน่ ง
ประธานกรรมการ และมีทุนจดทะเบียนเริมแรกจํานวน 10 ล้านบาท โดยผูถ้ ือหุ้นส่วนใหญ่เป็ นข้าราชการทหารทังใน
และนอกประจําการ
ในปี 2525 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อ ม
พระราชทานตราตังให้ ธนาคารทหารไทย จํากัดและได้มกี ารเพิมทุนครังแรกจากจํานวน 10 ล้านบาท เป็ นจํานวน 100
ล้านบาท และได้เข้าจดทะเบียนเป็ น บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือวันที 23 ธันวาคม 2526
และจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจํากัด เมือวันที 3 มกราคม 2537
ในเดือนกันยายน ปี 2547 ธนาคารทหารไทยได้รวมกิจการกับธนาคาร ดีบีเอส ไทยทุน และบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึงการรวมกิจการดังกล่ าวส่งผลให้ธนาคารมีบริษัท ประกันฯ และบริษัท หลักทรัพย์
จัดการกองทุนอยู่ในเครือ ทําให้สามารถดําเนินธุรกิจ ได้อย่างครบวงจร
ในเดือนธันวาคม ปี 2550 ธนาคารประสบความสําเร็จในการเพิมทุนจํานวน 37,622 ล้านบาท โดยกลุ่มไอเอ็น
จี ซึงเป็ นสถาบันการเงินจากประเทศเนเธอร์แ ลนด์เข้ามาเป็ นพันธมิตรรายใหม่ ทําให้ธนาคารมีฐานะทางการเงิน ที
แข็งแกร่งมากยิงขึน ปั จจุบนั ธนาคารทหารไทยเป็ นธนาคารอันดับที 7 ในสินทรัพย์รวม เงินรับฝาก และสินเชือ โดย ณ
วันที 31 มีนาคม 2561 (งบการเงินรวม) ธนาคารมีสนิ ทรัพย์รวม 891,713 ล้านบาท เงินรับฝาก 661,287 ล้านบาท และ
สินเชือ 687,274 ล้านบาท
3.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

ธนาคารนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์และบริการด้านเงินฝาก สินเชือ
การลงทุน ประกันชีวติ และทรัพย์สนิ อย่างไรก็ด ี เนืองจากลูกค้าในแต่ละกลุ่มมีความต้องการทางการเงินทีแตกต่างกัน
ธนาคารจึงได้แบ่งกลุม่ ลูกค้าออกเป็ น กลุ่มลูกค้าธุรกิจและกลุ่มลูกค้าบุคคล เพือทีจะได้นําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้
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ตรงตามความต้องการมากทีสุด ดังนีกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่ม
ลูกค้ารายย่อย
4.

รายชือคณะกรรมการ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการจํานวน 12 คน โดยเป็ นกรรมการที
ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 7 คนกรรมการอิสระจํานวน 4 คน และกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 1 คน ดังนี
ลําดับ
ชือ-นามสกุล
1. นาย ประสงค์ พูนธเนศ
2. นาย ฟิ ลลิปจี. เจ. อี. โอ. ดามัส
3. นาย ปิ ติ ตัณฑเกษม
4. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์
5. นาง แคทเธอรีน เป็ ก เช็ง โล
6. นาย จุมพล ริมสาคร
7. นาย วอน นิเจล ริกเตอร์
8. นาย หยกพร ตันติเศวตรัตน์
9. นาย สิงหะ นิกรพันธุ์
10. นาย ศิรพิ งษ์ สมบัตศิ ริ ิ
11. นาย คริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
12. นาย ไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ
ทีมา: www.set.or.th
5.

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร / กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชือผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ครังล่าสุด เมือวันที 24
เมษายน 2562 มีรายละเอียดดังนี
รายชือผู้ถือหุ้น
ลําดับ
1. กระทรวงการคลัง
2. ING Bank N.V.
3. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
5. นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ
6. กองทัพบก
7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON
9. STATE STREET EUROPE LIMITED
10. กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุน้ ระยะยาว
ทีมา: www.set.or.th
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จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
11,364,282,005
10,970,893,359
4,440,084,852
749,436,044
618,000,000
546,487,860
542,441,700
476,900,500
383,501,644
233,765,400

ร้อยละ
25.92
25.02
10.13
1.71
1.41
1.25
1.24
1.09
0.87
0.53
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6.
6.1

งบการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ น
31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ร้อยละ

งบการเงินรวมสําหรับงวด
หกเดือน สิ นสุดวันที
30 มิถนุ ายน 2562
(ก่อนการสอบทาน)*
ล้านบาท
ร้อยละ

16,530.91
113,857.83
10,460.37
62,985.27
593,509.98
914.97

2.07
14.28
1.31
7.90
74.44
0.11

17,871.74
112,534.39
8,673.72
61,305.16
643,424.65
969.07

2.12
13.34
1.03
7.26
76.25
0.11

15,234.24
113,522.39
7,916.45
73,476.65
4,577.26
685,793.19
1,308.44

1.71
12.73
0.89
8.24
0.51
76.91
0.15

10,840.25
114,358.85
10,181.24
84,264.09
4,712.49
679,850.20
1,293.10

1.20
12.71
1.13
9.36
0.52
75.56
0.14

594,424.95

74.55

644,393.72

76.36

687,101.63

77.05

681,143.31

75.70

(68.64)
(24,910.91)
(177.35)

(0.01)
(3.12)
(0.02)

(51.60)
(24,638.71)
(330.47)

(0.01)
(2.92)
(0.04)

(86.23)
(31,975.86)
(999.48)

(0.01)
(3.59)
(0.11)

(74.76)
(29,026.18)
(1,044.59)

(0.01)
(3.23)
(0.12)

569,268.06

71.40

619,372.93

73.40

654,040.05

73.35

650,997.77

72.35

1,506.05
12,383.37
1,704.05
774.85
2,261.63

0.19
1.55
0.21
0.10
0.28

2,213.60
12,070.72
2,131.81
682.97
1,689.91

0.26
1.43
0.25
0.08
0.20

2,613.77
11,876.26
2,592.36
400.88
1,251.20

0.29
1.33
0.29
0.04
0.14

2,778.69
12,962.14
2,645.71
706.48
1,489.16

0.31
1.44
0.29
0.08
0.17

งบการเงินรวมสําหรับงวดปี สิ นสุดวันที
งบแสดงฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมสุทธิ
เงินให้สนิ เชือแก่ลูกหนี
ดอกเบียค้างรับ
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี และดอกเบีย
ค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี และดอกเบียค้างรับ
สุทธิ
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนีอืนสุทธิ

เอกสารแนบ 6 - หน้า 3

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ร้อยละ
5,583.81
0.70
797,316.19
100.00

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ร้อยละ
5,324.83
0.63
843,871.77
100.00

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ร้อยละ
4,211.81
0.47
891,713.31
100.00

งบการเงินรวมสําหรับงวด
หกเดือน สิ นสุดวันที
30 มิถนุ ายน 2562
(ก่อนการสอบทาน)*
ล้านบาท
ร้อยละ
3,862.76
0.43
899,799.64
100.00

598,948.20
45,417.48
4,032.19

75.12
5.70
0.51

611,429.82
60,349.10
3,664.92

72.46
7.15
0.43

649,568.44
64,266.59
3,504.74

72.84
7.21
0.39

648,824.42
49,402.68
4,508.86

72.11
5.49
0.50

361.63

0.05

385.70

0.05

396.56

0.04

407.27

0.05

10,728.16
39,874.31

1.35
5.00

8,558.76
33,351.58

1.01
3.95

7,327.95
35,124.01

0.82
3.94

9,981.17
55,381.45

1.11
6.15

1,656.71

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,453.10
701.09
217.98
10,077.55
713,468.38

0.18
0.09
0.03
1.26
89.48

1,301.44
544.22
18,907.91
15,522.77
754,016.22

0.15
0.06
2.24
1.84
89.35

1,220.76
630.22
17,593.62
13,301.51
792,934.40

0.14
0.07
1.97
1.49
88.92

1,512.37
609.33
17,038.88
11,695.62
799,362.05

0.17
0.07
1.89
1.30
88.84

41,903.30
41,617.00

5.26
5.22

41,903.30
41,647.87

4.97
4.94

41,903.30
41,659.30

4.70
4.67

41,903.30
41,659.30

4.66
4.63

งบการเงินรวมสําหรับงวดปี สิ นสุดวันที
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์อนสุ
ื ทธิ
รวมสิ นทรัพย์
หนี สิ นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี สิ น
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสินทางการเงินทีกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่า
ยุตธิ รรม
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื สุทธิ
ประมาณการหนีสินจากการโอนสินทรัพย์ดอ้ ย
คุณภาพ
ประมาณการหนีสินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนีสินอืน
รายได้รอตัดบัญชี
หนีสินอืน
รวมหนี สิ น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชําระแล้ว

เอกสารแนบ 6 - หน้า 4
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31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ร้อยละ
325.41
0.04
5,277.87
0.66

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ร้อยละ
378.93
0.04
5,097.30
0.60

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ร้อยละ
403.60
0.05
4,810.56
0.54

งบการเงินรวมสําหรับงวด
หกเดือน สิ นสุดวันที
30 มิถนุ ายน 2562
(ก่อนการสอบทาน)*
ล้านบาท
ร้อยละ
403.60
0.04
5,938.48
0.66

2,120.00
34,382.50
83,722.77
125.04
83,847.81
797,316.19

2,550.00
40,181.45
89,855.55
0.00
89,855.55
843,871.77

3,000.00
48,905.46
98,778.91
0.00
98,778.91
891,713.31

3,000.00
49,436.21
100,437.59
0.00
100,437.59
899,799.64

งบการเงินรวมสําหรับงวดปี สิ นสุดวันที
งบแสดงฐานะการเงิน

ส่วนเกินมูลค่าหุน้
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่จดั สรร
รวมส่วนของธนาคาร
ส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี สิ นและส่วนของผู้ถือหุ้น

0.27
4.31
10.50
0.02
10.52
100.00

หมายเหตุ: *ข้อมูลงบการเงินของ TMB ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 เป็ นข้อมูลงบการเงินก่อนการสอบทาน โดยผูส้ อบบัญชี

เอกสารแนบ 6 - หน้า 5

0.30
4.76
10.65
0.00
10.65
100.00

0.34
5.48
11.08
0.00
11.08
100.00

0.33
5.49
11.16
0.00
11.16
100.00

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

6.2

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
รายได้ดอกเบียสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริการสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนีสินทางการเงินทีกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ
รวมรายได้จากการดําเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานอืน ๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อืนๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานอืน ๆ
หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนภาษีเงิ นได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ สาํ หรับปี

งบการเงินรวมสําหรับงวดปี
งบการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือน
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
30 มิถนุ ายน 2561
30 มิถนุ ายน 2562
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(สอบทาน)
(ก่อนการสอบทาน)*
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
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
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
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
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
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
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
- 1,146.76
2.28 1,528.79
2.46
806.73
3.17
670.45
2.73
1,691.41
3.50
(24.06)
(0.05)
(10.86)
(0.02)
(2.92)
(0.01)
(11.57)
(0.05)
(12.52)
(0.03)
64.32
0.13 11,963.44
19.26
105.90
0.42
99.80
0.41
200.89
0.42
63.94
0.10
135.23
0.55
585.10
1.21
932.10
1.85
662.58
1.07
336.24
1.32
303.68
1.23
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

8,117.59
41.45
3,149.91
1,272.56
4,007.38
16,588.88
8,649.50
9,984.27
1,739.86
8,244.41

16.82 8,511.08
0.09
45.11
6.53 3,384.03
2.64 1,249.91
8.30 4,602.29
34.37 17,792.42
17.92 8,914.70
20.69 10,731.53
3.60 2,003.85
17.08 8,727.68

เอกสารแนบ 6 - หน้า 6

16.90
0.09
6.72
2.48
9.14
35.33
17.70
21.31
3.98
17.33

8,198.29
44.42
3,430.87
1,263.58
4,537.51
17,474.66
16,100.38
14,467.19
2,865.96
11,601.24

13.20
0.07
5.52
2.03
7.31
28.14
25.93
23.30
4.62
18.68

4,134.38
28.60
1,699.08
618.88
2,077.94
8,558.88
4,684.84
5,332.64
1,026.65
4,306.00

16.25
0.11
6.68
2.43
8.17
33.63
18.41
20.96
4.03
16.92

4,456.51
31.33
1,609.04
646.12
2,204.83
8,947.83
4,329.31
4,131.62
635.46
3,496.16

18.12
0.13
6.54
2.63
8.97
36.39
17.61
16.80
2.58
14.22

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

งบแสดงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ
ภาษีเงินได้เกียวกับรายการทีต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการทีต้องไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง
การเปลียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้เกียวกับรายการทีต้องไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี -สุทธิจากภาษี เงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่งปันกําไร
ส่วนทีเป็ นของธนาคาร
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม
กําไรสําหรับปี

งบการเงินรวมสําหรับงวดปี
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

งบการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือน
30 มิถนุ ายน 2561
30 มิถนุ ายน 2562
(สอบทาน)
(ก่อนการสอบทาน)*
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

(172.87)
(0.02)

(0.36)
(0.00)

102.94
(50.52)

0.20
(0.10)

(79.98)
(10.13)

(0.13)
(0.02)

(133.52)
-

(0.52)
-

142.53
(31.07)

0.58
(0.13)

34.58

0.07

(10.49)

(0.02)

18.02

0.03

26.70

0.10

(22.29)

(0.09)

2,079.34

4.31

(39.86)

(0.08)

(48.53)

(0.08)

(9.61)

(0.04)

1,356.68

5.52

89.07

0.18

192.77

0.38

79.14

0.13

101.87

0.40

71.96

0.29

(433.68)

(0.90)

(30.58)

(0.06)

(6.12)

(0.01)

(18.45)

(0.07)

(285.73)

(1.16)

1,596.42
9,840.82

3.31
20.39

164.27
8,891.96

0.33
(47.60)
17.65 11,553.64

(0.08)
18.60

(33.01)
4,272.99

(0.13)
16.79

1,232.08
4,728.24

5.01
19.23

8,226.26
18.15
8,244.41

17.04
0.04
17.08

8,686.66
41.03
8,727.68

17.25 11,601.24
0.08
17.33 11,601.24

18.68
18.68

4,306.00
4,306.00

16.92
16.92

3,496.16
3,496.16

14.22
14.22

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
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งบแสดงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส่วนทีเป็ นของธนาคาร
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท)
กําไรต่อหุน้ ปรับลด (บาท)

งบการเงินรวมสําหรับงวดปี
งบการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือน
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
30 มิถนุ ายน 2561
30 มิถนุ ายน 2562
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(สอบทาน)
(ก่อนการสอบทาน)*
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
9,822.91
20.35 8,850.64
17.57 11,553.64
18.60
16.79 4,728.24
19.23
16.79
17.91
0.04
41.32
0.08
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
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

0.19
0.19

0.20
0.20

หมายเหตุ: *ข้อมูลงบการเงินของ TMB ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 เป็ นข้อมูลงบการเงินก่อนการสอบทาน โดยผูส้ อบบัญชี
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0.26
0.26

0.10
0.10

0.08
0.08
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6.2

งบกระแสเงิ นสด
งบแสดงกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนิ นงานก่อนภาษี เงินได้เป็ น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสือมราคาและรายการตัดบัญชี
หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สนิ รอการขายและสินทรัพย์อนื
สํารองประมาณการหนีสินผลประโยชน์ของพนักงานและประมาณการหนีสินอืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
ขาดทุน (กําไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพือค้า
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
กําไรจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
กําไรทีเกิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทั ย่อย
ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจริงจากการปรับมูลค่าหนีสินทางการเงิน
ทีกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
กําไรทียังไม่เกิดขีนจากอัตราแลกเปลียนจากตราสารอนุพนั ธ์
กําไรทียังไม่เกิดขีนจากอัตราแลกเปลียนจากหุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ มื ระยะยาว
ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
รายได้ดอกเบียสุทธิ
รายได้เงินปั นผล

31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท

งบการเงินรวมสําหรับงวด
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ล้านบาท

31 มีนาคม 2562
(สอบทาน)
ล้านบาท

9,984.27

10,731.53

14,467.19

1,939.71

1,253.69
8,649.50
(55.23)
(12.24)
0.00
364.02
5.15
(4.79)
0.00
(37.23)
(206.04)

1,339.98
8,914.70
22.83
286.66
18.87
(21.78)
(0.34)
8.74
(42.92)
(42.54)
0.00

1,425.42
16,100.38
9.57
124.51
156.57
1.26
1.57
0.00
(17.24)
(113.11)
(11,851.60)

381.54
1,838.97
3.57
22.12
416.81
0.00
2.87
0.00
(1.57)
(3.66)
0.00

12.77
310.47
0.00
37.47
0.00
(24,760.88)
(61.96)

24.06
(382.74)
(1,027.50)
15.40
0.00
(24,733.85)
(32.15)

10.86
(471.32)
(74.11)
0.71
(63.94)
(24,496.75)
(18.56)

5.77
(251.78)
(290.15)
0.00
(60.02)
(6,236.49)
(0.02)
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งบแสดงกระแสเงินสด
เงินสดรับดอกเบีย
เงินสดจ่ายดอกเบีย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี สิ นดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงานลดลง (เพิ มขึน)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนเพือค้า
เงินให้สนิ เชือแก่ลูกหนี
ทรัพย์สนิ รอการขาย
ลูกหนีอืน
รายได้คา้ งรับอืน
สินทรัพย์อนื
หนี สิ นดําเนิ นงานเพิมขึน (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสินทางการเงินทีกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื ระยะสัน
ประมาณการหนีสินจากการโอนสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ประมาณการหนีสินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนีสินอืน
เจ้าหนีอืน

31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
34,470.47
(9,675.34)
(1,466.04)
18,808.05

งบการเงินรวมสําหรับงวด
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ล้านบาท
33,783.02
33,593.35
(8,625.76)
(9,338.93)
(2,252.35)
(1,288.32)
17,983.85
18,157.52

31 มีนาคม 2562
(สอบทาน)
ล้านบาท
8,665.21
(1,851.56)
(53.16)
4,528.15

2,010.94
4,647.99
(26,289.95)
324.61
(171.65)
(113.93)
(1,001.51)

1,327.10
9,594.03
(59,532.18)
251.91
166.11
(197.60)
550.64

(5,031.51)
(674.30)
(50,469.45)
(209.27)
358.41
249.38
(313.60)

9,276.56
(3,096.37)
(4,642.17)
(54.46)
(74.85)
94.46
748.43

(46,067.36)
9,200.82
1,023.99

12,415.97
14,931.62
(367.26)

38,072.66
3,917.49
(160.18)

11,721.26
(13,000.23)
1,513.20

(33.22)
0.00
(159.81)
(19.92)
(224.30)

(748.40)
(1,317.05)
(144.04)
(19.17)
323.12

0.00
0.00
(246.06)
(51.09)
182.98

(41.01)
(493.08)
(256.16)
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งบแสดงกระแสเงินสด
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอืน
รายได้รอตัดบัญชี
หนีสินอืน
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบีย
เงินสดรับจากเงินปั นผล
เงินสดจ่ายในการซือเงินลงทุนเผือขาย
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนเผือขาย
เงินสดจ่ายในการซือเงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนทัวไป
เงินสดจ่ายในการซือเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดรับจากการลดทุนและจําหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดจ่ายในการซืออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือสิทธิการเช่า
เงินสดจ่ายในการซือสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระคืนตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายดอกเบียตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื ระยะยาว

31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
(255.61)
20.44
2,046.75
(36,203.67)

งบการเงินรวมสําหรับงวด
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ล้านบาท
991.04
(214.26)
18,680.42
(1,309.60)
3,669.26
(2,093.98)
18,559.37
165.15

31 มีนาคม 2562
(สอบทาน)
ล้านบาท
(1,092.01)
(339.26)
(178.34)
4,613.26

1,504.33
61.96
(42,935.44)
59,229.69
(8,058.25)
21,630.32
124.75
0.00
0.00
(1,344.19)
(2.05)
(976.05)
415.09
29,650.15

1,302.29
32.15
(50,780.62)
41,534.71
(3,984.17)
5,284.59
121.45
(258.21)
0.00
(1,019.78)
(1.78)
(761.36)
132.33
(8,398.41)

1,373.47
18.56
(80,860.37)
76,804.89
(12,899.50)
5,285.58
102.29
0.00
11,437.53
(1,068.13)
(4.78)
(1,019.04)
141.31
(688.19)

139.56
0.02
(17,079.50)
15,582.70
(6,651.20)
519.41
0.00
0.00
0.00
(139.16)
(1.85)
(173.54)
23.48
(7,780.09)

(773.59)
(1,345.83)

(12.47)
(1,195.74)

(12.68)
(1,319.89)

20.00
(1.70)
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งบแสดงกระแสเงินสด
เงินสดรับจากการออกจําหน่ายหุน้ กู้
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุน้ กู้
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน
จ่ายเงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ ของธนาคาร
จ่ายเงินปันผลให้กบั ส่วนได้เสียทีไม่มีจาํ นวนควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนิ นงานในต่างประเทศ
เงินสดเพิ มขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสด ณ วันที 1 มกราคม
เงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม

31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
10,542.30
0.00
(0.54)
(2,628.31)
0.00
5,794.04
(0.02)
(759.49)
17,290.40
16,530.91

ข้อมูลเพิมเติ มเกียวกับงบกระแสเงิ นสด
รายการทีมิใช่เงินสด:
การออกหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน
การเปลียนแปลงจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเผือขาย
การเปลียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
และการโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาไปยังกําไรสะสม
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ
ทรัพย์สนิ รอการขายเพิมขึนจากการรับชําระหนี
โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นทรัพย์สนิ รอการขาย
กลับรายการประมาณการหนีสินจากการโอนสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
สุทธิจากการตัดจําหน่ายตัวสัญญาใช้เงิน
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งบการเงินรวมสําหรับงวด
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ล้านบาท
5,430.00
4,868.10
(10,350.00)
(3,008.88)
(0.51)
(0.49)
(2,622.97)
(2,630.49)
(17.93)
0.00
(8,769.61)
(2,104.33)
(50.52)
(10.13)
1,340.83
(2,637.50)
16,530.91
17,871.74
17,871.74
15,234.24

31 มีนาคม 2562
(สอบทาน)
ล้านบาท
(397.24)
0.00
0.00
0.00
0.00
(378.94)
(10.36)
(3,556.13)
15,234.24
11,678.11

144.74
(172.87)

84.90
0.00

36.58
0.00

0.00
0.00

1,954.70

0.00

0.00

0.00

89.07
(0.02)
335.10
317.41

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

4,341.00

337.67

0.00

0.00
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6.4

อัตราส่วนทางการเงิ น

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขันต้น(1)
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราดอกเบียรับ(2)
อัตราดอกเบียจ่าย(3)
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย
อัตราส่วนแสดงประสิทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
อัตราส่วนรายได้ต่อดอกเบียสุทธิต่อสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนเงินให้สนิ เชือต่อเงินกูย้ มื
อัตราการส่วนเงินให้สนิ เชือต่อเงินรับฝาก
อัตราส่วนเงินรับฝากต่อหนีสินรวม
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง(4)
อัตราส่วนคุณภาพสิ นทรัพย์
อัตราส่วนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อสินเชือรวม
อัตราส่วนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สนิ เชือ
ด้อยคุณภาพ(5)
อัตราส่วนเงินให้สนิ เชือด้อยคุณภาพต่อสินเชือรวม
อัตราส่วนดอกเบียค้างรับต่อสินเชือรวม

หน่ วย

งบการเงินรวมสําหรับงวดปี
สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
2559
2560
2561

งบการเงินรวม สิ นสุดวันที
30 มิถนุ ายน(10)
2562

%
%
%
%
%
%

69.5
17
10.2
4.7
1.5
3.2

71.3
17.3
10
4.5
1.4
3.1

69.7
18.7
12.4
4.4
1.5
2.9

68.8
14.2
7.1(9)
4.4
1.5
2.9

%
%
เท่า

3
1
0.06

3
1.1
0.06

2.8
1.4
0.07

2.8(9)
0.8(9)
0.05(9)

เท่า
%
%
%
%

8.5
92.3
99.1
83.9
18.1

8.4
99.2
105.2
81.1
17.3

8
99.6
105.6
81.9
17.5

8.0
96.5
104.8
81.2
21.1

%

4.2

3.9

4.8

4.4

%

143

143

152

141

%
%

2.5
0.2

2.4
0.2

2.8
0.2

2.7
0.20

หมายเหตุ:(1) อัตรากําไรขันต้น = รายได้ดอกเบียสุทธิ / รายได้ดอกเบีย
(2) อัตราดอกเบียรับ = รายได้ดอกเบีย / สินทรัพย์ทก่ี อให้เกิดรายได้เฉลีย (7)
(3) อัตราดอกเบียจ่าย = ค่าใช้จ่ายดอกเบีย / หนีสินทีก่อให้เกิดดอกเบียเฉลีย (8)
(4) อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง คํานวณตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (งบเฉพาะธนาคาร)
(5) อัตราส่วนค่าเผือหนีสงสัย จะสูญต่อเงินให้สนิ เชือด้อยคุณภาพ = ค่าเผือหนีสงสัย จะสูญ + ค่าเผือการปรับมูล ค่าจากการปรับ
โครงสร้างหนี / เงินให้สนิ เชือด้อยคุณภาพ
(6) อัตราส่วนเงินให้สนิ เชือด้อยคุณภาพต่อสินเชือรวม ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
(7) สิน ทรัพ ย์ทีก่อให้เกิด รายได้เ ฉลีย = เงิน ให้ส นิ เชือเฉลีย + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ด้า นสินทรัพย์ทีมีดอกเบีย
เฉลีย + เงิน ลงทุนในตราสารหนีเฉลีย
(8) หนีสิน ทีก่อให้เกิดดอกเบียเฉลีย = เงินรับฝากเฉลีย + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านหนีสินทีมีดอกเบียเฉลีย +
ตราสารหนีและเงินกู้ยมื เฉลีย
(9) สําหรับการคํานวณอัต ราส่วนทางการเงิน สําหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 ใช้ตวั เลขปรับให้เป็ นจํานวนเต็มปี (Annualized)
เพือประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
(10) ข้อมูลงบการเงินของ TMB ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 เป็ นข้อมูลงบการเงินก่อนการสอบทาน โดยผูส้ อบบัญชี
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7.

การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงิน

7.1

ผลการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น

ในปี 2561 ธนาคารเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินฝากด้วยแนวคิด “Get More with TMB” และสามารถขยายฐาน
เงินฝากได้รอ้ ยละ 6.2 ขณะทีเป้ าหมายหลักด้านสินเชือคือการเน้นคุณภาพของพอร์ตในภาวะทีเศรษฐกิจไทยฟื นตัวใน
ลัก ษณะกระจุ ก ตัว ธนาคารจึง ปล่ อ ยสิน เชืออย่ า งระมัด ระวัง โดยสิน เชือเติบ โตได้ท ีร้อ ยละ 6.6 ทังนี รายได้จ ากการ
ดําเนินงานเพิมขึนร้อยละ 28.3 ส่วนค่าใช้จ่ายทีมิใช่ดอกเบียลดลงร้อยละ 1.8 ส่งผลให้กําไรจากการดําเนินงานก่ อนหัก
สํารองฯ หรือ PPOP รอบ 12 เดือนอยู่ทจํี านวน 30,540 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 54.7 จากปี ก่อนหน้าและจาก PPOP
ทีสูงขึน ธนาคารจึงดําเนินการตังสํารองฯ เพิมขึนเพือความรอบคอบและเตรียมพร้อมรับ IFRS 9 ส่งผลให้ Coverage
ratio เพิมขึนมาอยู่ทร้ี อยละ 152 และกําไรสุทธิเพิมขึนร้อยละ 33.6 จากปี ก่อนมาอยู่ท ี 11,601 ล้านบาท
ในไตรมาส 2 ปี 2562 ผลการดําเนินงานของ TMB ปรับตัวดีขนึ สะท้อนจากความสามารถ ในการสร้างรายได้
และประสิทธิภาพการดําเนินงานมีแนวโน้มฟื นตัวทีดี รายได้ดอกเบียมีแนวโน้มขยายตัวทีดี ขณะทีรายได้ทมิี ใช่ดอกเบีย
เติบโตได้ดเี ช่นกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานมีการบริหารจัดการทีีดี ส่งผลให้กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักสํารองฯ
หรือ PPOP เพิมขึนร้อยละ . จากไตรมาสก่อนหน้ า TMB ดําเนินการตังสํารองฯ สูงขึนเพือปรับปรุงคุณภาพพอร์ต
สินเชือ ส่งผลให้ Coverage ratio อยู่ทร้ี อยละ
และอัตราส่วนสินเชือด้อยคุณภาพอยู่ทร้ี อยละ .
7.1.1

รายได้จากการดําเนิ นงาน

ณ สินปี 2561 ธนาคารรายงานรายได้จากการดําเนินงานทังสิน 48,042 ล้านบาท เพิมขึน 10,603 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 28.3 จากปี ทผ่ี านมา ทังนีรายได้ดอกเบียลดลงเล็กน้ อยร้อยละ 1.0 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนเป็ นผลจาก
การขยายตัวของเงินฝากเพือออม ขณะทีรายได้ทมิี ใช่ดอกเบียเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในขณะทีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ได้รบั การบริหารจัดการเป็ นอย่างดี โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี
7.1.2

รายได้ดอกเบียสุทธิ

หน่ วย: ล้านบาท
รายได้ดอกเบีย
เงินให้สนิ เชือแก่ลูกหนี
รายการระหว่างธนาคารและตลาดการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี
เงินลงทุนและธุรกรรมเพือการค้า
อืนๆ
รวมรายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําส่งสถาบันคุม้ ครองเงินฝากและธปท.
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื
อืนๆ
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย
รายได้ดอกเบียสุทธิ

2560

2561

%YoY

31,580
1,824
1,214
61
35
34,713

32,082
1,761
1,220
56
10
35,128

1.59
(3.45)
0.49
(8.2)
(71.43)
1.2

4,990
744
2,842
1,378
23
9,977
24,734

5,627
686
2,965
1,278
76
10,632
24,597

12.77
(7.80)
4.33
(7.26)
230.43
6.57
(0.97)
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สํา หรับรอบปี สนสุ
ิ ดวัน ที 31 ธัน วาคม 2561 ธนาคารมีรายได้ด อกเบียสุ ท ธิจํานวน 24,497 ล้านบาท ลดลง
จํานวน 237 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.0 จากปี ก่อนหน้า อันเป็ นผลจากการลดลงของรายได้ดอกเบียจากรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และการเพิมขึนของค่าใช้จ่ายดอกเบียจากเงินรับฝากทีเพิมขึนตามการเพิมขึนของต้นทุน
ทางการเงินของธนาคาร
ทังนี งวด 6 เดือนแรกปี 2562 ธนาคารมีรายได้ดอกเบียสุทธิ เป็ นจํานวน 12,580 ล้านบาท ทรงตัวเมือเทียบ
กับงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยรายได้ดอกเบียสุทธิของบริษทั ฯ สําหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2562 เพิมขึนร้อยละ 3.4 จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทังนีการเพิมขึนของรายได้ดอกเบียสุทธิจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลจากการขยายตัวของ
รายได้ดอกเบียของเงินลงทุน
7.1.3

รายได้ทีมิใช่ดอกเบีย
หน่ วย: ล้านบาท

2560
13,533
568
12,965
2,947
10,586
1,147
(24)
64
209
32
691
12,705

รายได้ทีมิใช่ดอกเบีย
การรับรอง รับอาวัล และคําประกัน
อืนๆ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนี ยมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริการ-สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพือค้าและปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนีสินทางการเงินทีกําหนดให้แสดงด้วย
มูลค่กําายุไรตธิ (ขาดทุ
รรมยุตนธิ )รรม
สุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
กําไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์
รายได้เงินปั นผลรับ
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ
รวมรายได้ทีมิ ใช่ดอกเบีย

2561
12,764
484
12,280
3,426
9,338
1,529
(11)
11,963
64
70
19
574
23,545

%YOY
(5.68%)
(14.79%)
(5.28%)
16.25%
(11.79%)
33.30%
(54.17%)
18592.19%
100.00
(66.51%)
(40.63%)
(16.93%)
85.32%

สําหรับรอบปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคาร มีรายได้ทมิี ใช่ดอกเบียจํานวน 23,545 ล้านบาท เพิมขึน
จํานวน 10,840 ล้านบาทหรือคิดเป็ นการเพิมขึนร้อยละ 85.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิมขึนของกําไรจากเงินลงทุน
ในการขายหุ้น บลจ. ทหารไทยร้อยละ 65 ในไตรมาส 3/2561 และรายได้จ ากธุ ร กรรมเพือค้า และปริว รรตเงินตรา
ต่างประเทศ
ทังนีสําหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2562 ธนาคาร มีรายได้ทมิี ใช่ดอกเบียเป็ นจํานวน 4,828 ล้านบาท คิดเป็ นการ
ลดลงร้อยละ 25.1 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของรายได้ค่าธรรมเนียมแบงก์แอสชัว
รันส์ การลดลงของรายได้จากค่ าธรรมเนีย มการให้สินเชือ และการลดลงของรายได้จากธุ รกรรมเพือค้าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ

7.1.4

ค่าใช้จ่ายทีมิ ใช่ดอกเบีย

ค่าใช้จ่ายทีมิใช่ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์

2560
8,511
3,384
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8,198
3,431

%YoY
(3.68)
1.39
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ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากการด้วยค่าของทรัพย์สนิ รอการขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สนิ อืน
สํารองประมาณการหนีสินอืน (โอนกลับ)
อืนๆ

1,250
45
114
172
(166)
4,482
17,792

รวมค่าใช้จ่ายทีมิใช่ดอกเบีย

1,264
44
26
98
(124)
4,537
17,475

1.12
(2.22)
(77.2)
(43.02)
25.30
1.23
(1.78)

สําหรับรอบปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคาร มีค่าใช้จ่ายทีมิใช่ดอกเบียจํานวน 17,475 ล้านบาท ลดลง
317 ล้า นบาท หรือ คิด เป็ น สัด ส่ ว นร้อยละ 1.8 จากปี 2560 เป็ น ผลจากการลดลงของค่ าใช้จ่ ายพนั กงานในส่ วนของ
Incentive
ทังนีสําหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2562 ธนาคาร มีค่าใช้จ่ายทีมิใช่ดอกเบีย จํานวน 8,948 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
การเพิมขึนร้อยละ 4.5 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิมขึนของค่าใช้จ่าย one-off สําหรับเงิน
ชดเชยโครงการผลประโยชน์พ นักงานหลังออกจากงานเมือ เกษีย ณอายุ (Employee Retirement Benefit) ตามพรบ.
คุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขใหม่ท ี บัน ทึก ในไตรมาส 1/2562 ค่ าใช้จ่ายด้านอาคารและอุ ปกรณ์ และค่ าใช้จ่ ายในการ
Outsource
7.1.5

หนี สูญ หนี สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

สํา หรับรอบปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคาร ตังสํารองหนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการ
ด้อยค่าเป็ นจํา นวน 16,100 ล้านบาทเพิมขึนจํา นวน 7,185 ล้านบาทหรือ คิด เป็ น การเพิมขึนร้อ ยละ 80.6 จากช่วง
เดีย วกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการทีธนาคารดําเนินการตังสํารองฯ เพิมเติมจากระดับปกติเพือปรับลดชัน
สิน เชืออย่า งรอบคอบและเตรีย มความพร้อมในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญ ชี IFRS 9 ทีจะใช้ในปี 2563 ส่งผลให้
อัต ราส่ว นสํารองฯต่อสิน เชือด้อ ยคุณ ภาพอยู่ทร้ี อยละ 152 ณ สินเดือ นธัน วาคม 2561 เทีย บกับ ร้อยละ 143 ณ สิน
เดือนธันวาคม 2560
อีก ทังสําหรับงวด 6 เดือ นแรกปี 2562 ธนาคารได้มกี ารตังสํารองหนีสูญ ตังสํา รองหนีสูญ หนี สงสัย จะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ น จํานวน 2,490 ล้านบาท ส่งผลให้อตั ราส่วนสํารองฯ ต่อสินเชือด้อยคุณภาพเท่า กับ
ร้อยละ 140
7.1.6

กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนภาษีเงินได้

ธนาคาร มีกําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้จํานวน 14,467 ล้านบาทเพิมขึนจํานวน 3,735 ล้านบาท
หรือร้อยละ 34.8 เทียบกับปี ก่อนหน้า ในขณะทีกําไรจากการดําเนินงานของธนาคาร สําหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2562
เท่ากับ 4,132 ล้านบาท ซึงลดลงจากกําไรจากการดําเนิน งานก่อนภาษีเงินได้ สํา หรับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า ที
เท่ากับ 5,333 ล้า นบาท หรือ คิด เป็ นการลงลงร้อ ยละ 22.52 เนื องจากในงวด 6 เดือ นแรกของปี 2561 ธนาคาร มี
กําไรพิเศษจากการขายหุน้ บลจ. ทหารไทยร้อยละ 65 ในไตรมาส 3/2561 ซึงส่ง ผลให้รายได้ท ีมิใช้ดอกเบียของปี
2561 เพิมขึนประมาณ 12,000 ล้านบาท
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7.1.7

กําไรสุทธิ

สําหรับปี 2561 กําไรสุทธิของธนาคาร เพิมขึนจาก 8,687 ล้านบาท เป็ น 11,601 ล้านบาท คิดเป็ นการเพิมขึน
ร้อยละ 32.9 ของกําไรสุทธิจากปี ก่อนหน้ า โดยมีสาเหตุห ลักจากการทีธนาคาร มีกํา ไรพิเ ศษจากการขายหุน้ บลจ.
ทหารไทยร้อยละ 65 ในไตรมาส 3/2561 ซึงส่งผลให้รายได้ทมิี ใช้ดอกเบียของปี 2561 เพิมขึนประมาณ 12,000 ล้าน
บาท
กําไรสุทธิ ของธนาคาร สําหรับปี 2559 - 2561
ล้ านบาท
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4,000
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ปี 2561

ในขณะทีกําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 3,496 ล้านบาท คิดเป็ นการลดลงร้อยละ
18.81 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ทังนีการลดลงของกําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2561 มีสาเหตุหลักจากการ
ลดลงของรายได้ทมิี ใช่ดอกเบีย เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม และบริการ เป็ นต้น
7.2

ฐานะทางการเงิ น

7.3

สิ นทรัพย์

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 891,713 ล้านบาท เพิมขึน 47,841 ล้านบาท
หรือร้อยละ 5.7 จากปี ก่อนหน้า โดยรายละเอียดสินทรัพย์ทสํี าคัญ ดังนี
เงินให้สนิ เชือ (ไม่รวมดอกเบียค้างรับ) ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวนทังสิน 685,707 ล้านบาท เพิมขึน 42,334
ล้านบาท หรือร้อยละ 6.6 จากปี ก่อน ทังนีการขยายตัวของเงินให้สนิ เชือมีสาเหตุจากการขยายตัวมาจากสินเชือคุณภาพ
กลุ่มลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะจากสินเชือเพือทีอยู่อาศัยและสินเชือลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่


ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีค่าเผือหนีสงสัยจะสูญและการประเมินหนีสูญ
ได้รบั คืนสําหรับการปรับโครงสร้างหนีจํานวน 32,975 ล้านบาท เพิมขึน 8,006 ล้านบาท เนืองจากในไตรมาสที
3/2561 ธนาคารตังสํารองเพิมเติมเพือปรับลดชันสินเชืออย่างรอบคอบ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานบัญชี IFRS 9 เนืองจากการตังสํารองฯ สูงขึน ส่งผลให้อตั ราส่วนสํารองฯ ต่อสินเชือด้อยคุณภาพหรือ
Coverage ratio ตามงบการเงิน รวมและงบเฉพาะธนาคารเพิมขึนทีร้อยละ 152 จากร้อ ยละ 143 ณ เดือ น
ธันวาคม 2560
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เงิ นลงทุนสุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินลงทุนสุท ธิจํานวน 78,054 ล้านบาท เพิมขึนจากปี
ก่อนหน้ าจํานวน 16,749 ล้านบาท หรือคิดเป็ นการเพิมขึนร้อยละ 27.3 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิมขึนใน
พอร์ตตราสารหนีทีจะถือจบครบกําหนด (Held-to maturity) และพอร์ตเงินลงทุนเพือขาย (Available-for-sale)
รวมทังการปรับปรุงการบันทึกบัญชี จากการเปลียนแปลงการควบคุมของ บลจ. ทหารไทย จากบริษทั ย่อยเป็ น
บริษทั ร่วม



ทรัพย์สิน รอการขาย ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2561 ธนาคารมีท รัพ ย์สิน รอการขายจํา นวน 2,614 ล้ านบาท
เพิมขึนจากปี ก่อนหน้าจํานวน 401 ล้านบาท หรือคิดเป็ นการเพิมขึนร้อยละ 18.1

ในขณะที ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 สินทรัพย์รวมของ TMB มีจํานวนทังสิน 899,800 ล้านบาท เพิมขึนจาก
ณ สินปี 2561 จํานวน 8,087 ล้านบาท หรือคิดเป็ นการเพิมขึนร้อยละ 1 โดยการเพิมขึนของสินทรัพย์มสี าเหตุหลักจาก
การเพิมขึนของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ และการเพิมขึนของทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
7.3.1

หนี สิ น

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีหนีสินรวม เท่ากับ 792,934 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อนหน้าจํานวน
38,918 ล้านบาท หรือคิดเป็ นการเพิมขึนร้อยละ 5.2 โดยมีรายรละเอียดหนีสิน ดังนี


เงิ นฝาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคาร มีเงินรับฝากประมาณ 649,568 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อน
หน้าประมาณ 38,138 ล้านบาท หรือคิดเป็ นการเพิมขึนร้อยละ 6.2 โดยเป็ นการเติบโตจากเงินฝากของกลุ่ม
ลูก ค้ารายย่อยและลูก ค้า ธุรกิจ จากโครงการ “Get More with TMB” รวมถึงการขยายตัวของผลิตภัณฑ์เงิน
ฝากประเภท No-Fixed และผลิตภัณฑ์เงินฝาก SME One Bank ตามกลยุท ธ์ของธนาคารในการขยายฐาน
เงินฝากไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่



เงิ น กู้ยืม ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2561 ธนาคารมีเ งิน กู ้ย มื สุท ธิร วม 35,124 ล้า นบาท เพิมขึนจากปี ก ่อ น
ประมาณ 1,773 ล้านบาท หรือคิดเป็ นการเพิมขึนร้อยละ 5.3 โดยการเพิมขึนดังกล่า วเป็ นผลจากการออก
พันธบัตรสีเขียว (Green Bond) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จํานวน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2561 และการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิท ธิและไม่มหี ลักประกันสกุลเงินหยวน 600 ล้านหยวน ในปี 2561

ในขณะที ณ วัน ที 30 มิถุน ายน 2562 หนี สิน รวมของธนาคาร มีจํา นวนทังสิน 799,362 ล้า นบาท ซึ ง
ใกล้เคีย งกับหนีสินตามงบการเงินของธนาคาร ณ วัน ที 31 ธันวาคม 2561 ทีเท่ากับ 792,934 ล้านบาท ทังหนีการ
เพิมขึนของมูลค่าหนีสิน มีสาเหตุห ลักจากการเพิมขึนของเงินกู้ยมื จากการเพิมขึนของการออกตราสารหนีด้อยสิทธิ
ใหม่ จํา นวน , ล้านบาท สุท ธิกบั การไถ่ถ อนตราสารหนีด้อยสิท ธิจํา นวน , ล้า นบาทในเดือนมิถุนายน
2562
7.3.2

ส่วนของผู้ถอื หุ้น

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามงบการเงินรวมอยู่ท ี 98,779 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อนหน้า
ประมาณ 8,923 ล้านบาท หรือคิดเป็ นการเพิมขึนร้อยละ 9.9 โดยการเพิมขึนดังกล่าวมีสาเหตุจากการรับรูก้ ําไรระหว่าง
งวด ในขณะทีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของธนาคาร ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 มีมลู ค่าประมาณ 100,438 ล้านบาท คิดเป็ นการ
เพิมขึนร้อยละ 1.6 จากสินเดือนธันวาคม 2561 โดยการเพิมขึนดังกล่าวเป็ นผลจากการรับรูก้ ําไรระหว่างงวด
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ในขณะที ณ วัน ที 30 มิถุนายน 2562 ส่ วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร มีจํานวนทังสิน 100,438 ล้านบาท ซึง
ใกล้เคียงกับหนีสินตามงบการเงินของธนาคาร ณ วันที 31 มีนาคม 2562 มีมูลค่าประมาณ 100,394 ล้านบาทโดยการ
เพิมขึนดังกล่าวมีสาเหตุจากการรับรูก้ ําไรระหว่างงวด

8.

ภาวะอุตสาหกรรม
อ้างอิงเอกสารแนบ 2: สรุปข้อมูลของบริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ข้อ 8
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