
 

 

 

ที่ กอ.008/2562                                                                                               

    26 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

เร่ือง     แจ้งการลงนามในบันทึกข้อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย กับ  ING Groep N.V. ธนาคารธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) และ  The Bank of Nova Scotia เก่ียวกับการรวมธุรกิจระหว่างธนาคารกับ 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

เรียน     กรรมการและผู้จดัการ  
             ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  ( “ธนาคารฯ ” )  ขอแจ้งให้ตลาดหลักท รัพ ย์แห่ งประ เทศไทย  (“ตลาด 

หลักทรัพย์ฯ”) ทราบว่า เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2562 ธนาคารฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแบบไม่มีผลผูกพัน                
ทางกฎหมาย (Non-binding Memorandum of Understanding) (“บันทึกข้อตกลง”) กบั ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
(“ธนาคารธนชาต”), ING Groep N.V. (“ING”), บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) (“ทุนธนชาต”) และ The Bank of 
Nova Scotia (“BNS”) เพื่อก าหนดกรอบความเข้าใจและหลกัการส าหรับการเจรจาร่วมกนัต่อไปเก่ียวกบัการเข้าท าธุรกรรม
ต่างๆ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาต (“ธุรกรรม” หรือ “การรวมกิจการ”) เพื่อ
ร่วมด าเนินธุรกิจธนาคารด้วยขนาดที่ใหญ่ขึน้  (“ธนาคารภายหลังการรวมกิจการ”) ทัง้นี  ้ก่อนการรวมกิจการ             
ธนาคารธนชาตจะด าเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ (รายละเอียดจะกล่าวต่อไปใน ข้อ 2. รูปแบบและโครงสร้างของ
ธุรกรรม) เพื่อเสริมบทบาทการด าเนินธุรกิจ Financial Holding Company ของทนุธนชาตให้แข็งแกร่งย่ิงขึน้ และเพื่อให้การ
ด าเนินธุรกิจภายหลงัการรวมกิจการสอดคล้องกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจปัจจบุนัของธนาคารฯ โดยขอเรียนแจ้งข้อมลูสรุปที่
ส าคญัของบนัทกึข้อตกลง ดงันี ้

1. หลักการและเหตุผล 

การรวมกิจการจะท าให้ขนาดและศักยภาพทางธุรกิจเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญ มุ่งสู่การเป็นธนาคารชัน้น า         
ขนาดใหญ่ของไทย โดยธนาคารภายหลงัการรวมกิจการจะมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท ฐานลกูค้ากว่า 
10 ล้านคน และมีขนาดใหญ่เป็นล าดบัที่หกในอตุสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทย  

ธนาคารทัง้สองแห่งมีจุดแข็งซึ่งส่งเสริมกัน กล่าวคือ ธนาคารฯ มีจุดเด่นในการระดมเงินฝากด้วยกลยุทธ์ด้าน      
เงินฝากด้วยการน าเสนอผลติภัณฑ์เงินฝากที่แตกต่างจากการธนาคารแบบดัง้เดิม ขณะที่ธนาคารธนชาตเป็นผู้น าด้านสินเชื่อ
รายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อการเช่าซือ้รถยนต์ การรวมกิจการจึงช่วยเพิ่มศักยภาพในการระดมเงินฝากจากฐานลกูค้าที่
เพิ่มขึน้ และสร้างสมดลุให้กบัโครงสร้างสนิเชื่อได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจใน 3 ด้านหลกัๆ ดงันี ้ 



 

 

 

ประโยชน์ดา้นงบดลุ: การรวมกิจการจะท าให้มลูค่าของกิจการเพิ่มขึน้จากการมีงบดุลที่เหมาะสม (Balance Sheet 
Optimization) ผ่านการใช้สินทรัพย์และการจัดหาเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้มีโอกาสได้รับอัตราผลตอบแทนจาก
สนิทรัพย์ที่สงูขึน้และต้นทนุในการจดัหาเงินทนุที่ลดลง  

ประโยชน์ด้านต้นทุน: การรวมกิจการจะท าให้ได้ประโยชน์จากขนาดกิจการที่ใหญ่ขึน้ (Scale) โดยเฉพาะอย่างย่ิง
จากการรวมกนัของหน่วยงานสนบัสนนุที่ส าคัญ เช่น  การลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาด  

ประโยชน์ด้านรายได้: การรวมกิจการจะท าให้ฐานลกูค้าเพิ่มขึน้กว่าเท่าตัว ช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้   
อีกทัง้การด าเนินงานร่วมกันจะท าให้มีประสิทธิภาพในการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้กับลูกค้าได้
ครอบคลมุย่ิงขึน้ รวมถงึความสามารถในการน าเสนอผลติภัณฑ์และบริการใหม่ๆ  

ธนาคารฯ เชื่อว่าธุรกรรมนีจ้ะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสยีทกุฝ่าย ส าหรับผู้ ถือหุ้น การรวมกิจการจะส่งเสริม
ความสามารถในการท าก าไรและศักยภาพในการเติบโต ส าหรับลกูค้า ธนาคารภายหลงัการรวมกิจการจะสามารถน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายและครอบคลุมย่ิงขึน้ ส าหรับพนักงาน มีโอกาสมากขึน้จากขอบเขตหรือ
ลกัษณะงานใหม่ๆ นอกจากนี ้การรวมกิจการนีย้ังสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ
สถาบนัการเงินของประเทศ 

2. รูปแบบและโครงสร้างของธุรกรรม 

ก่อนการรวมกิจการ ธนาคารธนชาตจะมีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ โดยจะมีการโอนบริษัทในเครือและบริษัทที่
เก่ียวข้องบางส่วน ทัง้ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทนอกตลาดหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นปัจจุบัน ซึ่งได้แก่     
ทนุธนชาต และ/หรือ BNS และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ตามที่มีการลงนามเข้าท าสญัญา ในกรณีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
นัน้ เป็นที่คาดว่าผู้ ถือหุ้นหลกัของธนาคารธนชาตจะยังคงให้การสนับสนุนบริษัทย่อยและบริษัทในเครือดังกล่าว เพื่อให้
จดุประสงค์ของการรวมกิจการบรรลผุล  

เมื่อการปรับโครงสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จ ธนาคารฯ คาดว่าจะรวมกิจการกบัธนาคารธนชาตด้วยวิธีการโอนกิจการ
ทัง้หมด (Entire Business Transfer) เพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติบุคคลเดียวตามกฎสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (Single 
Presence Rule) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านการท าธุรกรรมต่างๆ ตามที่จะได้ตกลงกันต่อไป ทัง้นี ้โครงสร้างและ
ขัน้ตอนที่แน่นอนในการรวมกิจการนีจ้ะขึน้อยู่กบัผลการวิเคราะห์ด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ และภาษี 

 

 

 



 

 

 

3. ค่าตอบแทนในการท าธุรกรรม 

 ธนาคารฯ คาดว่าธุรกรรมนีจ้ะมีมูลค่ารวมทัง้สิน้ประมาณ 130,000-140,000 ล้านบาท ทัง้นี ้อาจมีการปรับมลูค่าใน
ขัน้ตอนสดุท้าย เนื่องมาจากการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence) และมลูค่าหุ้นทางบัญชีของธนาคารธนชาต และ
บริษัทในเครือล่าสดุ โดยคู่สญัญาจะตกลงช าระค่าตอบแทนให้แก่กันในรูปแบบของเงินสดและเงินสดส่วนหนึง่จะน ากลบัมา
ลงทนุในธนาคารฯ  

 ภายหลงัจากการเข้าท าธุรกรรมแล้วเสร็จและมีการเพิ่มทุนตามที่ จ าเป็น (ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป) ING 
กระทรวงการคลงั และทนุธนชาตคาดว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นหลกัของธนาคารภายหลงัการรวมกิจการ โดย ING และทนุธนชาตจะ
ถือหุ้นในสดัสว่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 สว่น BNS คาดว่าจะถือหุ้นในสดัสว่นที่น้อยลงอย่างมีนัยส าคญั 

4. การจดัหาเงนิทุน 

ธนาคารฯ ประสงค์จะจัดหาเงินทุนส าหรับการเข้าท าธุรกรรมครัง้นี ้ ผ่านการระดมทุนทัง้การออกตราสารหนีแ้ละ 
การออกหุ้นเพิ่มทนุ โดยเงินทนุจากการออกหุ้นเพิ่มทนุคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 ของมลูค่าธุรกรรม 

ส าหรับในสว่นการออกหุ้นเพิ่มทนุประมาณ 50,000 - 55,000 ล้านบาท จะเป็นการออกหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ ทนุธนชาต 
และ BNS โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ ทุนธนชาต และ BNS คาดว่าจะคิดมูลค่าหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารฯ เท่ากับ 1.1 เท่า
ของมูลค่าทางบัญชีล่าสดุของธนาคารฯ ภายหลงัปรับปรุงมลูค่าจากการจัดหาเงินทุน ทัง้นี ้มูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่ต ่ากว่า
มลูค่าขัน้ต ่าที่จะได้ก าหนดไว้ในสญัญาต่อไป  

ส าหรับเงินทนุจ านวนที่เหลอือีกประมาณ 40,000 - 45,000 ล้านบาท ธนาคารฯ คาดว่าจะออกหุ้นเพิ่มทนุเพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ โดยได้รับการสนบัสนนุจากผู้ ถือหุ้นหลกัปัจจบุันของธนาคารฯ รวมทัง้อาจจะมีการออก
หุ้นเพื่อเสนอขายหุ้ นให้กับประชาชนต่อไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัดกับนักลงทุนรายใหม่หรือนักลงทุนรายเดิม ทัง้นี  ้
ธนาคารฯ ประสงค์ที่จะด ารงไว้ซึง่ฐานะเงินกองทนุที่ยัง่ยืนภายหลงัธุรกรรมเสร็จสิน้ 

5. ชื่อทางการค้า (Branding) 

ส าหรับการด าเนินการเข้าท าธุรกรรมนี ้ คาดว่าธนาคารภายหลงัการควบรวมการด าเนินงาน (Integration) จะมีการ
ใช้ชื่อทางการค้าใหม่ (Rebranding) โดยพิจารณาจากจุดแข็งในเชิงพาณิชย์ของชื่อทางการค้าเดิมของธนาคารฯ และ
ธนาคารธนชาต โดยชื่อทางการค้าใหม่ที่แน่นอนจะขึน้อยู่กับการอนุมัติของคณะกรรมการธนาคารของธนาคารฯ ภายหลงั
การรวมกิจการ 

 

 



 

 

 

6. ความเท่าเทียมกันของพนักงาน 

ส าหรับการด าเนินการเข้าท าธุรกรรมนี ้ มีจดุประสงค์ว่าจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการด าเนินธุรกิจ 
เพื่อด าเนินการจัดการด้านบุคลากรและพนักงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ในกรณีที่ต้องมีการประเมินผลงานพนกังานจะมี
การพิจารณาอย่างเป็นธรรมตามทกัษะ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และคณุสมบติัของบคุคลนัน้ๆ  

7. ระยะเวลา 

ภายหลงัจากการลงนามในบันทกึข้อตกลงแล้ว คู่สญัญาทกุฝ่ายประสงค์ที่จะตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ จดัเตรียม 
พิจารณา ต่อรอง และตกลงเข้าท าสญัญาตามที่คู่สญัญาจะได้ตกลงกันโดยทันที ธนาคารฯ คาดว่าธุรกรรมน่าจะแล้วเสร็จ
ภายในปี 2562 ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการอนุมัติและการยินยอม โดยภายหลังจากที่ธุรกรรมเสร็จสิน้ ธนาคารฯ และธนาคาร             
ธนชาตจะเร่ิมด าเนินการรวมธุรกิจของทัง้สองธนาคารไว้ภายใต้ธนาคารเดียว  

8. การแจ้งข้อมูลท่ีส าคัญแก่ผู้ถอืหุ้น 

ธนาคารฯ ประสงค์ที่จะเน้นย า้ว่าธุรกรรมนีย้ังมีความไม่แน่นอนขึน้อยู่กับ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะโดย
คู่สญัญาทุกฝ่าย และจะต้องมีการเข้าท าข้อตกลงภายใต้สญัญาที่คู่สญัญาจะต้องตกลงกันต่อไป การได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีเก่ียวกับภาระภาษีของธุรกรรมที่จะเกิดขึน้โดยต้องสอดคล้องกับความคาดหมายของคู่สญัญาทุกฝ่าย การยืนยัน
เก่ียวกบัการด ารงสถานะของทนุธนชาตในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกรรมจะเกิดขึน้
ภายหลงัเงื่อนไขบงัคบัก่อนภายใต้เอกสารดงักลา่วครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว ซึง่คาดว่าจะรวมถงึ 

▪ ธุรกรรมดงักลา่วได้รับการอนุญาตตามกฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพียง
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  การอนุมติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตามที่จ าเป็น และการอนมุติัขององค์กร 

▪ ธุรกรรมดงักลา่วได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามตามที่จ าเป็น 
▪ การปรับโครงสร้างของธนาคารธนชาตเสร็จสิน้ 
▪ การระดมทนุของธนาคารฯ ประสบความส าเร็จโดยมีจ านวนเงินเพียงพอส าหรับการรวมกิจการ 
▪ เงื่อนไขบงัคบัก่อนอื่นๆ ที่โดยทั่วไปมักจะมีการก าหนดไว้ในธุรกรรมลกัษณะนี  ้

 

 

 

 



 

 

 

ทัง้นี ้เนื่องจากบันทึกข้อตกลงนีม้ิได้มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อคู่สญัญา ดังนัน้ ธนาคารฯ จึงไม่อาจรับรองได้ว่า
เอกสารสญัญาที่คู่สญัญาจะได้ตกลงกันจะมีเนือ้หาเช่นเดียวกับบันทึกข้อตกลงฉบับนี ้โดยธนาคารฯ จะประกาศให้ทราบ
ต่อไปเมื่อคู่สญัญาได้ลงนามในสญัญาดงักลา่วแล้ว 

 

จงึเรียนมาเพื่อทราบ 
 

                                                                                                                                   ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
                                                                                                                                      (นริศ อารักษ์สกลุวงศ์) 

                                                                                                                                    เลขานกุารบริษัท 


