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ที่            ผญ. 435/2562  

        วนัท่ี  12 ธนัวาคม 2562 

เร่ือง การเข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้นเพื่อเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค (PT Bank 
Permata Tbk) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562  ธนาคาร     
ได้ เ ข้ าท า สัญ ญ าซื อ้ ข า ย หุ้ น โด ยมี เ ง่ื อ น ไข  (“สั ญ ญ าซื ้อ ข าย หุ้ น ” )  กั บ  Standard Chartered Bank                     
(“สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด”) และ พีที แอสทร่า อินเตอร์เนชัน่แนล ทีบีเค (PT Astra International Tbk) (“แอสทร่า”) 
เพื่ อ เส น อ ซื ้อ หุ้ น ก ลุ่ ม  ข . จ า น วน ทั ้ง ห ม ด  24,991,429,332 หุ้ น  ใน ธน าค า รพี ที  เพ อ ร์ม าต า  ที บี เค                                 
(PT Bank Permata Tbk) (“เพอร์มาตา”) จากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสทร่า คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 89.12 ของ
หุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของเพอร์มาตา (“ธุรกรรม”) ตามมติเห็นชอบของที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 
12/2562 เมื่อวนัที่ 11 ธันวาคม 2562 โดยสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสทร่าจะขายหุ้นกลุ่ม ข. เป็นจ านวนรายละ 
12,495,714,666 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 44.56 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของเพอร์มาตา ให้แก่
ธนาคาร      ทัง้นี ้การซือ้ขายหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จได้ตอ่เมื่อ ได้มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนในสญัญาซือ้ขาย
หุ้นอยา่งครบถ้วนแล้ว  

ในการนี ้ธนาคารขอเรียนชีแ้จงข้อมลูส าคญัเก่ียวกบัธุรกรรม ดงันี ้

1. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้ซือ้  ธนาคาร 

 ผู้ขาย  สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสทร่า 

 หุ้นท่ีซือ้ขาย หุ้นกลุม่ ข. ในเพอร์มาตาจ านวนทัง้หมด 24,991,429,332 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
89.12 ของหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของเพอร์มาตา 

2. ข้อมูลรายละเอียดของเพอร์มาตา 

 เพอร์มาตาเป็นธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของอินโดนีเซีย ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2498 ประกอบกิจการเสนอขาย
ผลติภณัฑ์และให้บริการด้านการธนาคารอยา่งเต็มรูปแบบ มีลกูค้ารายยอ่ย ลกูค้าธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม และลกูค้าองค์กร รวมกวา่ 3.5 ล้านราย ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์อินโดนีเซีย โดย 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เพอร์มาตามีส านกังานรวม 332 แหง่ (แบง่ออกเป็น ส านกังานสาขาและสาขา
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เคลือ่นท่ี) มีเคร่ืองบริการเบิก-ถอนเงินสดอตัโนมตัิ (เอทีเอ็ม) รวม 989 เคร่ืองใน 62 เมืองทัว่ประเทศ
อินโดนีเซีย และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  เพอร์มาตามีเงินให้สนิเช่ือจ านวน 108 ล้านล้านรูเปีย 
(เทียบเทา่กบั 7.6 พนัล้านดอลลา่ร์สหรัฐฯ หรือ 234,000 ล้านบาท1 โดยประมาณ) มีเงินรับฝากจ านวน 120 
ล้านล้านรูเปีย (เทียบเทา่กบั 8.5 พนัล้านดอลลา่ร์สหรัฐฯ หรือ 259,000 ล้านบาท1 โดยประมาณ) และมี
พนกังานรวมทัง้สิน้ 7,670 คน 

3. ค่าตอบแทน 

 การท าธุรกรรมนีต้ัง้อยูบ่นหลกัเกณฑ์การประเมินมลูคา่ที่ได้รับการตกลงร่วมกนัอยูท่ี่ 1.77 เทา่ของมลูคา่
ตามบญัชีของเพอร์มาตา (โดยอยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่เก่ียวข้องกบัการปรับปรุงราคา) ดงันัน้ หากค านวณตาม
มลูคา่ตามบญัชีของเพอร์มาตา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ราคาซือ้หุ้นเบือ้งต้นจะอยูท่ี่ 1,498 รูเปียตอ่หุ้น 
และมลูคา่ธุรกรรมเบือ้งต้นส าหรับการเข้าซือ้หุ้นจ านวนร้อยละ 89.12 ของหุ้นทัง้หมดในเพอร์มาตาจะอยูท่ี่ 
37,430,974 ล้านรูเปีย (เทียบเทา่กบั 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 81,017 ล้านบาท2 โดยประมาณ)  

 ราคาซือ้หุ้นท่ีธนาคารจะต้องช าระในการเข้าซือ้หุ้นจ านวนร้อยละ 89.12 ของหุ้นทัง้หมดในเพอร์มาตาจะถกู
ค านวณอีกเป็นครัง้สดุท้ายโดยอ้างอิงที่อตัรา 1.77 เทา่ของมลูคา่ตามบญัชีของเพอร์มาตา (โดยอยูภ่ายใต้
เง่ือนไขที่เก่ียวข้องกบัการปรับปรุงราคา) ตามที่ปรากฏในงบการเงินของเพอร์มาตาที่ได้รับการเผยแพร่ก่อน
วนัท่ีท าธุรกรรมแล้วเสร็จ 

4. แหล่งที่มาของเงนิทุน 

 ในการเข้าท าธุรกรรมครัง้นี ้ ธนาคารคาดวา่จะใช้เงินทนุภายในและแหลง่เงินทนุที่ได้จากการจดัหาเงินทนุ
ตามปกติของธนาคาร โดยในขณะนี ้ ธนาคารยงัไมม่ีแผนท่ีจะเพิ่มทนุเพื่อน าเงินท่ีได้มาซือ้หุ้นในครัง้นี ้
โดยเฉพาะแตอ่ยา่งใด 

5. เหตุผลในการเข้าท าธุรกรรม 

• การเข้าซือ้กิจการของเพอร์มาตาครัง้นีท้ าให้ธนาคาร เข้าถึงตลาดอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มี
ระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นจ านวน 
1.04 ล้านล้านดอลลา่ร์สหรัฐฯ3 และมีประชากรรวม 267 ล้านคน ที่ประกอบไปด้วยประชากรวยั
ท างานที่มีอายุน้อยจ านวนมาก มีจ านวนประชากรที่มีรายได้ระดับปานกลางและสูงที่เพิ่มขึน้    
นอกจากนี ้ประเทศอินโดนีเซียยงัมีอตัราการเร่ิมใช้งานระบบดิจิตอลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีอตัรา
การเติบโตของสนิเช่ือที่สงู4 และมีประชากรที่ยงัไมไ่ด้ใช้บริการของธนาคารใดๆ เป็นจ านวนมาก5  

                                                           
1 ธนาคารใช้อตัราแลกเปลี่ยน 1 บาทต่อ 463 รูเปีย และ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 14,179 รูเปีย จากข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เพื่อการค านวณมลูค่าเงินให้
สินเช่ือและเงินรับฝากของเพอร์มาตาท่ีปรากฏในรายงานฉบบันี ้

2 ธนาคารใช้อตัราแลกเปลี่ยน 1 บาทต่อ 462 รูเปีย และ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 13,999 รูเปีย จากข้อมลู ณ วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2562 เพื่อการค านวณมลูค่าของ
ธุรกรรมท่ีปรากฏในรายงานฉบบันี ้ 

3 ข้อมลูส าหรับปี 2561 จากรายงานของ Euromonitor 

4 อตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ท่ีร้อยละ 15 จากข้อมลูสถิติของ Bank Indonesia 

5 ประชากรท่ียงัมิได้ใช้บริการของธนาคารใดๆ จ านวน 84.4 ล้านคน ณ ปี 2561 จากรายงานของ Euromonitor  



  

  หนา้ 3 จาก 4 

• ธุรกรรมนีส้อดคล้องกับกลยทุธ์ระหว่างประเทศของธนาคารซึ่งมุ่งพฒันาไปสู่การเป็นธนาคารชัน้
น าของภมูิภาค ซึง่มีการด าเนินกิจการในบรรดาตลาดหลกัในภมูิภาคอาเซียน 

• สร้างแพลตฟอร์มพืน้ฐานที่แข็งแกร่งในตลาดที่มีความน่าสนใจและเติบโตอย่างรวดเร็วผ่าน
ธนาคารท่ีมีขนาดพอเหมาะและมีคณุภาพ 

• ท าให้ธนาคารสามารถสร้างโอกาสใหม่ ๆ เพิ่มมากขึน้ จากการรวมกนัทางธุรกิจและการเงินภายใน
ภมูิภาคอาเซียน 

• ท าให้ธนาคารสามารถเข้าถึงตลาดที่มีอตัราการเติบโตสงูได้มากยิ่งขึน้ 

• เพิ่มศกัยภาพของบริษัทไทยในการขยายตวัไปยงัตา่งประเทศได้เพิ่มมากขึน้ โดยการลงทนุของไทย
ในอินโดนีเซียเพิ่มขึน้เป็นจ านวนประมาณร้อยละ 25 ตอ่ปี นบัตัง้แตปี่ 25516 

• ช่วยเพิ่มก าไรต่อหุ้ น (EPS) และอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น  (ROE) ของธนาคารได้ทันที (ในปี
การเงิน 2563 หากธุรกรรมแล้วเสร็จภายในปี 2563) และเป็นที่คาดการณ์ว่าจ านวนเงินกองทุน
ของธนาคารภายหลงัการเข้าซือ้หุ้นครัง้นีจ้ะยงัคงแข็งแกร่งตอ่ไป 

6. เงื่อนไขบังคับก่อน 

 ธุรกรรมครัง้นีจ้ะส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อคู่สญัญาที่เก่ียวข้องได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนในสญัญาซือ้ขายหุ้น
อย่างครบถ้วนทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง (1) การได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และ
ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ธนาคารเข้าซือ้หุ้นในเพอร์มาตา และ (2) การได้รับอนุญาต
จาก Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ของอินโดนีเซียในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมนี ้ซึ่งรวมถึงการ
อนุญาตให้ธนาคารเป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีอ านาจควบคุมของเพอร์มาตา  และการให้ความเห็นชอบโดย OJK 
ส าหรับโครงสร้างการเข้าซือ้หุ้นในครัง้นี ้   

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 ธนาคารจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบธุรกรรมนีภ้ายในเวลาอนัสมควรก่อนการท า
ธุรกรรมแล้วเสร็จ  

 เมื่อได้รับอนุมตัิเห็นชอบและได้รับการอนุญาตต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงได้มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบั
ก่อนในสญัญาซือ้ขายหุ้นครบถ้วนแล้ว ธนาคารคาดวา่จะเข้าท าธุรกรรมให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2563 และ
คาดวา่จะท าค าเสนอซือ้หุ้นสว่นที่เหลอืในเพอร์มาตาอีกร้อยละ 10.88 จากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยในราคาเสนอซือ้
เดียวกนัภายหลงัการท าธุรกรรมแล้วเสร็จ 

                                                           
6 จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อพิจารณาจ านวนเงินลงทนุจากไทยไปยงัอินโดนีเซียในทกุภาคธุรกิจ 
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 ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (ตามที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “หลักเกณฑ์ในการท ารายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ธุรกรรม
ครัง้นีม้ีขนาดของรายการร้อยละ 11.8 เมื่อค านวณภายใต้สมมติฐานว่าธนาคารจะได้มาซึ่งหุ้นในเพอร์มาตาทัง้หมด
คิดจ านวนร้อยละ 100 ของหุ้นทัง้หมดในเพอร์มาตา (ทัง้นี ้จากการซือ้หุ้นภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้นและการท าค าเสนอ
ซือ้หุ้นสว่นที่เหลือทัง้หมดที่จะเกิดขึน้ในภายหลงั) โดยเป็นการค านวณตามเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ซึ่งถือ
ว่ามีมูลค่าสงูสดุเมื่อเทียบกับเกณฑ์การค านวณขนาดธุรกรรมทัง้หมดตามที่ระบุไว้ในหลกัเกณฑ์ในการท ารายการ
เก่ียวกบัการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 (นายเดชา ตลุานนัท์) 
 ประธานกรรมการบริหาร 

  
 

 


