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ทุนธนชาต

TCAP

บริษัทหลกัทรัพย์ 
ธนชาต จ ากดั 

(มหาชน

บริษัท ธนชาต 
ประกนัภยั จ ากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ราชธานี
ลสิซิง่ จ ากดั

(มหาชน) 

I

บริษัทบริหาร
สนิทรัพย์ ที เอส 

จ ากดั 

ธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์

ธุรกิจบริหาร
สนิทรัพย์

บริษัทบริหาร
สนิทรัพย์ เอ็น
เอฟ เอส จ ากดั

บริษัทบริหาร
สนิทรัพย์ แม๊กซ์ 

จ ากดั

ธุรกิจประกนั
เงินลงทนุในบริษัท
จดทะเบียนอื่น

บริษัท เอ็ม บี เค 
ไลฟ์ ประกนัชีวิต 

จ ากดั

บริษัท เอ็ม บี เค 
จ ากดั (มหาชน)

บริษัท ปทมุไรซมิล 
แอนด์ แกรนารี 
จ ากดั (มหาชน)

51% 100% 83.4% 10% 9.9%

51%

100% 100% 100% 65.2%

ทุนธนชาต

TCAP

ธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์

ธุรกิจบริหาร
สนิทรัพย์

ธุรกิจที่ปรับ
โครงสร้าง

เงินลงทนุในบริษัท
จดทะเบียนอื่น

บริษัท เอ็ม บี เค 
จ ากดั (มหาชน)

บริษัท ปทมุไรซมิล 
แอนด์ แกรนารี จ ากดั 

(มหาชน)

> 20% 15% 14.8%

100%

ธุรกิจประกนั

ธุรกิจ
สนบัสนนุอื่น

100%

บริษัทบริหาร
สนิทรัพย์ เอ็น
เอฟ เอส จ ากดั

บริษัทบริหาร
สนิทรัพย์ แม๊กซ์ 

จ ากดั

100% 83.4%

บริษัท เอ็ม บี เค 
ไลฟ์ ประกนัชีวิต 

จ ากดั

51%

บริษัทหลกัทรัพย์ 
ธนชาต จ ากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ธนชาต 
ประกนัภยั จ ากดั 

(มหาชน) 

นิติบคุคลล าดบัที ่1
SPV1

บริษัทบริหาร
สนิทรัพย์ ที เอส 

จ ากดั 

51% 51% 51% 51% 51%

บริษัท ราชธานี
ลสิซิง่ จ ากดั

(มหาชน) 

นิติบคุคลล าดบัที ่2 
SPV2

บริษัท อายิ
โนะโมะโต๊ะ 

(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

บริษัท ซีคอน     
ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากดั (มหาชน)

ธุรกิจ
สนบัสนนุอ่ืน

65.2% 6% 4.5% 100%
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การปรับโครงสร้างธุรกจิของทุนธนชาต (1)

แผนภาพการถือหุ้นของทุนธนชาต (TCAP) ก่อนการปรับโครงสร้าง แผนภาพการถือหุ้นของทุนธนชาต (TCAP) เม่ือเสร็จสิน้การปรับ
โครงสร้างและการซือ้หุ้นเพิ่มทุน TMB (ธันวาคม 2562) – ขัน้ตอนที่ 1

หมายเหต:ุ SPV- Special Purpose Vehicle



ทุนธนชาต

TCAP

ธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์

ธุรกิจบริหาร
สนิทรัพย์

ธุรกิจที่ปรับ
โครงสร้าง

เงินลงทนุใน          
บริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัท เอ็ม บี เค 
จ ากดั (มหาชน)

บริษัท ปทมุไรซมิล 
แอนด์ แกรนารี 
จ ากดั (มหาชน)

>20% 19.9% 19.6%

100%

ธุรกิจประกนั

บริษัทบริหาร
สนิทรัพย์    เอ็น 
เอฟ เอส จ ากดั

บริษัทบริหาร
สนิทรัพย์ แม๊กซ์ 

จ ากดั

100% 83.4%

บริษัท เอ็ม บี เค 
ไลฟ์ ประกนัชีวิต 

จ ากดั

51%

บริษัทหลกัทรัพย์ 
ธนชาต จ ากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ธนชาต 
ประกนัภยั จ ากดั 

(มหาชน) 

นิตบิคุคลล าดบัท่ี 1
SPV1

บริษัทบริหาร
สนิทรัพย์ ที เอส 

จ ากดั 

51% 51% 100% 100% 100%

บริษัท ราชธานี
ลสิซิง่ จ ากดั

(มหาชน) 

นิตบิคุคลล าดบัท่ี 2
SPV2

บริษัท อายิ
โนะโมะโต๊ะ 

(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

บริษัท ซีคอน     
ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจสนบัสนนุ
อ่ืน

65.2% 6% 4.5% 100%
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ภายหลงัเสร็จสิน้ขัน้ตอนท่ี 1 TCAP มีแผนท่ีจะซือ้หุ้นของ
บริษัทย่อยและเงินลงทนุอื่นๆ จาก BNS ดงัตอ่ไปนี ้
• นิติบคุคลล าดบัท่ี 1 หรือ SPV1
• นิติบคุคลล าดบัท่ี 2 หรือ SPV2
• บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ ากดั 
• บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน)
• บริษัท ปทมุไรซมลิ แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นของทุนธนชาต (TCAP)
เม่ือเสร็จสิน้การปรับโครงสร้างและการซือ้หุ้นเพิ่ม

ทุน TMB (ธันวาคม 2562) – ขัน้ตอนที่ 2

การปรับโครงสร้างธุรกิจของทุนธนชาต (2)
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เงนิสดที่ทุนธนชาต (TCAP) จะได้รับและแผนการใช้เงนิ

ประมาณ 80,000 ล้านบาทเงนิสดที่ได้รับจากการขายหุ้น TBANK

ประมาณ
14,000 ล้าน

บาท
ขัน้ตอนที่ 1: ปรับโครงสร้างธุรกจิ

ประมาณ 44,000 ล้านบาทเงนิสดที่ใช้ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TMB

ขัน้ตอนที่ 2: ซือ้หุ้นของบริษัทย่อยและเงนิ
ลงทุนอื่นๆ1 เพิ่มเตมิจาก BNS 

ประมาณ
10,0002

ล้านบาท
เงนิสดที่เหลือทัง้หมด

ประมาณ 
12,000 ล้านบาท

1/ นิตบิคุคลล าดบัท่ี 1 (SPV1), นิตบิคุคลล าดบัท่ี 2 (SPV2), บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ ากดั, บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน)
2/ สมมตฐิาน การท าธุรกรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561



Potential 

Investments

Treasury 

Stock

Extra 

Dividend

Investments

in Current 

Businesses

~10,000*

กระแสเงนิสดรวม

ล้านบาท

“ ”
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โอกาสในการลงทุนอื่นๆ จ่ายปันผลพเิศษ

การซือ้หุ้นคืน การลงทุนในธุรกจิปัจจุบัน

กระแสเงินสดคงเหลือ เป็นประมาณการจากเงินสดท่ีได้รับการขายหุ้น
สามัญของธนาคารธนชาติ หักด้วยเงินสดท่ีจ่ายเพ่ือซือ้หุ้ นสามัญของ
บริษัทลกูของธนาคารธนชาต และหุ้นสามญัเพิม่ทนุของธนาคารทีเอ็มบี

4 วิธีที่เป็นไปได้ในการใช้กระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะได้รับจากการท าธุรกรรม

*สมมตฐิาน การท าธุรกรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

การบริหารกระแสเงนิสดของทุนธนชาต (TCAP)



ภาพรวมธุรกรรมการรวมกิจการระหว่างธนาคารทเีอ็มบี (TMB) 
และธนาคารธนชาต (TBANK)
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ธนาคารธนชาต (TBANK) ท าการ
ปรับโครงสร้างทางธุรกจิ

1 2 3

TCAP BNS

S1 … … …

ING

TCAP

BNS

TCAP

THB

หุน้สามญั

ING BNSMOF OtherMOF

ธนาคารทเีอ็มบี (TMB) เสนอซือ้หุ้น
สามัญของธนาคารธนชาต (TBANK)
จากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย

ทนุธนชาต (TCAP) และ ธนาคารแห่งโนวาสโกเทยี (BNS) 
น าเงนิที่ได้รับจากธนาคารทเีอ็มบี (TMB) กลับเข้ามาซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทนุของธนาคารทเีอ็มบี 

TCAP

BNS ING

MOF

หมายเหตุ

บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารแหง่โนวาสโกเทีย

กระทรวงการคลงั

ING BANK N.V.

THB

THB



บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จ ากดั

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุธนชาต จ ากดั

100%

100%

75%

โครงสร้างธนาคารภายหลังการรวมกิจการ
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TCAP

[20.4%]

TCAP

[20.4%]

BNS

[5.6%]

BNS

[5.6%]

MOF

[18.4%]

MOF

[18.4%]

Other

[34.3%]

Other

[34.3%]

ING

[21.3%]

ING

[21.3%]

บริษัท บริหารสนิทรัพย์พหลโยธิน จ ากดั

บริษัท บริหารสนิทรัพย์พญาไท จ ากดั

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุทหารไทย จ ากดั

100%

TMB Financial Group

100%

35%

โครงสร้างผู้ถือหุ้น และโครงสร้างธุรกจิธนาคารทเีอ็มบี ภายหลังการเพิ่มทนุและการซือ้หุ้นสามัญธนาคารธนชาต (ธันวาคม 2562)

โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัก*

* ภายใต้สมมตฐิานวา่ 
1) การใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตาม TSR เตม็จ านวน 100%, บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ได้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเตม็ตามจ านวน 6,400 ล้านบาท, ผู้ ถือหุ้นเดมิของธนาคารธนชาตทกุรายใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดย (i) ทนุธนชาตจะ

จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุคดิเป็นสดัส่วน 20.1%-23.3% (ii) BNS จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุคดิเป็นสดัส่วน 5.6%-6.4% (iii) ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตคดิเป็นสดัส่วน 0.03%-0.04% ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด (ภายหลงัการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่ (1) ผู้ ถือ TSR (2) บคุคลในวงจ ากดั และ (3) ผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย โดยไม่รวมโครงการ TMB Stock Retention Program ในครัง้นี)้  และ 

2) นบัรวมใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) 3.47% ท่ีถือโดย ING Support Holding B.V.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จ ากัด (TFUND)

• ธนาคารธนชาตได้ท าบนัทกึข้อตกลงความเข้าใจซึง่มีผลผกูพนัตาม
กฎหมาย (Binding MOU) กบั Eastspring Investments และคาดวา่จะ
เข้าสูก่ารท าข้อตกลงขัน้สดุท้าย (Definitive Agreement) เพื่อด าเนินการ
ขายหุ้นท่ีธนาคารธนชาตถืออยูใ่น TFUND ภายในสิน้ปีนี ้

• ในกรณีที่การขายหุ้น TFUND ไมส่ามารถด าเนินแล้วเสร็จก่อนท่ีทีเอ็มบี
จะเข้าซือ้หุ้นธนาคารธนชาต, TFUND จะถกูโอนมายงัทีเอ็มก่อน จากการ
รวมกิจการกบัธนาคารธนชาต จากนัน้จึงด าเนินการขาย TFUND ให้แล้ว
เสร็จภายหลงัการรวมกิจการ 



สรุปประมาณการในการจัดหาเงนิทุนของธนาคารทีเอ็มบี (TMB) 

130,000 ล้านบาท*
ขนาดเงนิทุนทัง้หมด
130,000 ล้านบาท*
ขนาดเงนิทุนทัง้หมด

~80%

จากการออกและเสนอขาย                   
หุ้นสามัญเพิ่มทนุ

~80%

จากการออกและเสนอขาย                   
หุ้นสามัญเพิ่มทนุ

~20%

จากการออกและเสนอขายตราสารหนี ้
• 9,600-16,000 ล้านบาท จากตราสารทาง

การเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (AT1)* 
• 15,000 ล้านบาท จากตราสารด้อยสิทธิ

~20%

จากการออกและเสนอขายตราสารหนี ้
• 9,600-16,000 ล้านบาท จากตราสารทาง

การเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (AT1)* 
• 15,000 ล้านบาท จากตราสารด้อยสิทธิ
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42,500 ล้านบาท
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ผา่นการออกใบแสดง
สิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ (TSR) ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดมิของธนาคารทีเอ็มบี โดยก าหนดราคา
ใช้สิทธิ TSR ระหวา่ง 1.35-1.60 บาท/หุ้น

42,500 ล้านบาท
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ผา่นการออกใบแสดง
สิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ (TSR) ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดมิของธนาคารทีเอ็มบี โดยก าหนดราคา
ใช้สิทธิ TSR ระหวา่ง 1.35-1.60 บาท/หุ้น

6,400 ล้านบาท
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่บคุคลในวงจ ากดั         
(Private Placement : PP) ให้แก่นกัลงทนุใหม่

6,400 ล้านบาท
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่บคุคลในวงจ ากดั         
(Private Placement : PP) ให้แก่นกัลงทนุใหม่

64,000 ล้านบาท
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่นกัลงทนุใหม่
ท่ีราคา 1.1 เทา่ของราคาหุ้นตอ่มลูคา่ทางบญัชี 
ภายหลงัการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิตาม TSR (1.1x P/BV post-TSR)

64,000 ล้านบาท
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่นกัลงทนุใหม่
ท่ีราคา 1.1 เทา่ของราคาหุ้นตอ่มลูคา่ทางบญัชี 
ภายหลงัการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิตาม TSR (1.1x P/BV post-TSR)

57,600 ล้านบาท
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ

ของธนาคารธนชาตทกุราย

57,600 ล้านบาท
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ

ของธนาคารธนชาตทกุราย

หมายเหต:ุ *

• AT1 : Additional Tier 1
• ต้องได้รับการอนมุตัจิากธนาคารแหง่ประเทศไทย
• จะออกขายตราสารในสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ
มลูคา่ 300-500 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ ทัง้นี ้ขึน้อยู่
กบัราคาในตอนท่ีท าการเสนอขาย
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การออกและเสนอขาย     
ตราสารหนี ้

ผู้ถอืหุ้นเดิมของทีเอ็มบี       
(ผู้ถอืหุ้นรายย่อย)

ผู้ถอืหุ้นเดิมของทีเอ็มบี 
(ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่)

บุคคลในวงจ ากัด
Private Placement

ทุนธนชาต ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย ผู้ถอืหุ้นรายย่อยธนชาต

1.1) 15,000 ล้านบาท จาก   
ตราสารด้อยสทิธิที่สามารถ
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2

1.2) 9,600-16,000 ล้านบาท 
จากตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 

1.3) สามารถใช้เงินทนุเพิ่มเติม
ได้จากตราสารหนีจ้ านวนไมเ่กิน 
20,000 ล้านบาท

อยูร่ะหวา่ง 0-19,000 ล้านบาท
ขึน้อยูก่บั % การใช้สทิธิ TSR
(ตัง้แต ่0%-100%)

3.1) ING
ไมเ่กิน 12,500 ล้านบาท

3.2)  กระทรวงการคลงั                            
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม              
อยา่งน้อย 11,000 ล้านบาท

ไมเ่กิน 6,400 ล้านบาท 
โดยภายในต้นเดือนตลุาคม 
นกัลงทนุซึง่เป็นองค์กรการเงิน
ระหวา่งประเทศจะแสดงความ
จ านงขอเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
และจะเข้าซือ้ประมาณปลาย
เดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือน
ธนัวาคม ที่ราคา 1.1x P/BV of 
TMB’s BVPS post-TSR

ไมเ่กิน 45,200 ล้านบาท 
(ขณะที่วงเงินอาจสงูกวา่นี ้
เพื่อให้สดัสว่นการถือหุ้นใน
ธนาคารใหมไ่มต่ ่ากวา่ 20.1%)

ไมเ่กิน 12,400 ล้านบาท ไมเ่กิน 70 ล้านบาท

25,000-51,000 
ล้านบาท

0-19,000 
ล้านบาท

24,000-28,000 
ล้านบาท

0-6,400
ล้านบาท

45,200 
ล้านบาท

12,400 
ล้านบาท

70
ล้านบาท

130,000-150,000 ล้านบาท

1 2 3 4 5 6 7

เสนอขายที่ราคา 1.1 เท่าของราคาหุ้นต่อมูลค่าท่างบัญภายหลัง TSR (1.1x P/BV of TMB’s BVPS post-TSR)การขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยราคาต ่ากว่าราคาตลาด 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TSR

หมายเหต:ุ A & B คือ หากผู้ ถือหุ้นรายย่อยของทีเอม็บีใช้สิทธิ TSR ไมค่รบเตม็จ านวน กระทรวงการคลงัจะเพ่ิมวงเงินเพ่ือใช้สิทธิ TSR สว่นท่ีเหลืออยู่ ด้วยวงเงินอย่างน้อย 11,000 ล้านบาท (ตามสดัสว่นการใช้สิทธิและ over 
subscription ของผู้ ถือหุ้นเดิมของทีเอม็บี) และหากยงัต้องการเงินทนุเพ่ิม ทีเอม็บีจงึจดัหาเงินทนุจากตราสารหนีเ้ป็นล าดบัถดัมา

วธีิการจัดหาเงนิทุนจ านวน 130,000 ล้านบาทของธนาคารทีเอม็บี (TMB) 

(A)

(B)
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มูลค่าของประโยชน์ที่คาดว่าจะรับรู้จากการรวมกจิการจ านวน 30,000-40,000 ล้านบาท

ต้นทนุเงินฝากลดลง • มีโครงสร้างเงินฝากท่ีดีขึน้ มีฐานเงินฝากท่ีกระจายตวั และมี CASA เพิ่มขึน้

ปรับโครงสร้างงบดลุมีความเหมาะสม
(Balance sheet optimization)

• อตัราผลตอบแทนมีโอกาสปรับตวัดีขึน้จากโครงสร้างสินเช่ือท่ีดีขึน้ โดยการ
ปรับลดขนาดงบดลุให้เหมาะสม สร้างอตัราผลตอบแทนและมีระดบัความเส่ียง
ท่ีดีขึน้

ปรับโครงสร้างสาขาให้มีความเหมาะสม • สาขาท่ีทบัซ้อน

การรวมทรัพยาบคุคล • การรวมกนัของพนกังานท่ีมีความสามารถ

ปรับโครงสร้างการใช้จา่ยด้าน IT 
ให้มีความเหมาะสม

• มีฐานทรัพยากรท่ีใหญ่ขึน้ในการท า Digital Transformation ท าให้มีโอกาสรับรู้
ผลประโยชน์ท่ีมากขึน้ 

ปรับโครงสร้างการใช้จา่ยด้านการตลาด         
ให้มีความเหมาะสม • ลดคา่ใช้จา่ยเคร่ืองหมายการค้าและประชาสมัพนัธ์ท่ีซ า้ซ้อนกนั

สร้างโอกาสในการขายผลิตภณัฑ์ไปยงัฐาน
ลกูค้าท่ีใหญ่ขึน้

• ชว่ยให้ลกูค้าของธนาคารธนชาตสามารถเข้าถึงผลิตภณัฑ์ของทีเอ็มบีเพิ่มมาก
ขึน้ ขณะเดียวกนัลกูค้าของทีเอ็มบีก็สามารถเข้าถึงผลิตภณัฑ์ของธนาคารธน
ชาตได้มากขึน้เชน่เดียวกนั

คา่ใชจ่า่ยในการโอนย้ายลกูค้า
• เป็นคา่ใช้จา่ยครัง้เดียว (One-time) ตวัอยา่งเชน่ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จาก

จดหมายแจ้งลกูค้า, การโอนสินทรัพย์ส าหรับท่ีอยูอ่าศยัและการเช่าซือ้รถยนต์ 
และอ่ืนๆ  ปร

ะโ
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น์ด้
าน
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ผลประโยชน์ด้านต่างๆ

A

B

C

1-2 ปี 2-5 ปี

✓

Lifetime NPV*

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

up to 6%

up to 47%

up to 47%

*NPV : Net Present Value มูลค่าปัจจุบันสุทธิ

ระยะเวลาที่จะเร่ิม
รับรู้ผลประโยชน์30,000-40,000 

ล้านบาท


