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26 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่ อง แจ้ งการลงนามในบัน ทึกข้ อ ตกลงแบบไม่ มี ผลผูกพันทางกฎหมาย กับ ING Groep N.V. ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน) บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) และ The Bank of Nova Scotia เกี่ยวกับการรวมธุ รกิ จ ระหว่า งธนาคารกับ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารทหารไทย จ ากั ด (มหาชน) (“ธนาคาร ฯ”) ขอแจ้ งให้ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (“ตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ฯ”) ทราบว่ า เมื่ อ วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ธนาคารฯ ได้ ลงนามในบั น ทึ ก ข้ อตกลงแบบไม่ มี ผ ลผูกพัน
ทางกฎหมาย (Non-binding Memorandum of Understanding) (“บันทึกข้ อตกลง”) กับ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
(“ธนาคารธนชาต”), ING Groep N.V. (“ING”), บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) (“ทุ น ธนชาต”) และ The Bank of
Nova Scotia (“BNS”) เพื่อกาหนดกรอบความเข้ าใจและหลักการสาหรับการเจรจาร่วมกันต่อไปเกี่ยวกับการเข้ าทาธุรกรรม
ต่างๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาต (“ธุรกรรม” หรือ “การรวมกิจการ”) เพื่อ
ร่ ว มด าเนิ น ธุ ร กิ จ ธนาคารด้ วยขนาดที่ ใ หญ่ ขึ น้ (“ธนาคารภายหลั ง การรวมกิ จ การ”) ทั ง้ นี ้ ก่ อ นการรวมกิ จ การ
ธนาคารธนชาตจะดาเนิน การปรับ โครงสร้ างทางธุ รกิจ (รายละเอียดจะกล่า วต่อไปใน ข้ อ 2. รู ปแบบและโครงสร้ า งของ
ธุรกรรม) เพื่อเสริมบทบาทการดาเนินธุรกิจ Financial Holding Company ของทุนธนชาตให้ แข็งแกร่ งยิ่งขึ ้น และเพื่อให้ การ
ดาเนินธุรกิจภายหลังการรวมกิจการสอดคล้ องกับทิศทางการดาเนินธุรกิจปั จจุบนั ของธนาคารฯ โดยขอเรียนแจ้ งข้ อมูลสรุ ปที่
สาคัญของบันทึกข้ อตกลง ดังนี ้
1.

หลักการและเหตุผล
การรวมกิ จ การจะท าให้ ข นาดและศั กยภาพทางธุ ร กิ จ เพิ่ ม ขึน้ อย่ า งมี นั ย สาคัญ มุ่ง สู่การเป็ น ธนาคารชั น้ น า
ขนาดใหญ่ ของไทย โดยธนาคารภายหลังการรวมกิจการจะมีสินทรัพย์ รวมอยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้ านล้ านบาท ฐานลูกค้ ากว่า
10 ล้ านคน และมีขนาดใหญ่เป็ นลาดับที่หกในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทย
ธนาคารทั ้งสองแห่ งมี จุดแข็ ง ซึ่ง ส่งเสริ ม กัน กล่าวคือ ธนาคารฯ มีจุดเด่นในการระดมเงิน ฝากด้ ว ยกลยุท ธ์ ด้ าน
เงินฝากด้ วยการนาเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่แตกต่างจากการธนาคารแบบดั ้งเดิม ขณะที่ธนาคารธนชาตเป็ นผู้นาด้ านสินเชื่อ
รายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อ เพื่อการเช่าซื ้อรถยนต์ การรวมกิจการจึงช่วยเพิ่มศักยภาพในการระดมเงินฝากจากฐานลูกค้ าที่
เพิ่มขึ ้น และสร้ างสมดุลให้ กบั โครงสร้ างสินเชื่อได้ เป็ นอย่างดี ก่อให้ เกิดประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจใน 3 ด้ านหลักๆ ดังนี ้

ประโยชน์ดา้ นงบดุล: การรวมกิจการจะทาให้ มลู ค่าของกิจการเพิ่มขึ ้นจากการมีงบดุลที่เหมาะสม (Balance Sheet
Optimization) ผ่านการใช้ สินทรัพย์ และการจัดหาเงินทุนอย่ างมี ประสิทธิ ภาพ ทาให้ มีโอกาสได้ รับอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ที่สงู ขึ ้นและต้ นทุนในการจัดหาเงินทุนที่ลดลง
ประโยชน์ ด้านต้นทุน: การรวมกิจการจะทาให้ ได้ ประโยชน์ จากขนาดกิจการที่ใหญ่ขึ ้น (Scale) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง
จากการรวมกันของหน่วยงานสนับสนุนที่สาคัญ เช่น การลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาด
ประโยชน์ ด้านรายได้: การรวมกิจการจะทาให้ ฐานลูกค้ าเพิ่มขึ ้นกว่าเท่าตัว ช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้ างรายได้
อี กทัง้ การด าเนิ น งานร่ ว มกัน จะท าให้ มี ป ระสิท ธิ ภ าพในการน าเสนอผลิตภั ณ ฑ์ แ ละบริ การทางการเงิ น ให้ กับ ลูก ค้ าได้
ครอบคลุมยิ่งขึ ้น รวมถึงความสามารถในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
ธนาคารฯ เชื่อว่าธุรกรรมนี ้จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย สาหรับผู้ถือหุ้น การรวมกิจการจะส่งเสริ ม
ความสามารถในการทากาไรและศักยภาพในการเติบโต สาหรับลูกค้ า ธนาคารภายหลังการรวมกิจการจะสามารถนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ และบริ การทางการเงินที่ ห ลากหลายและครอบคลุมยิ่ งขึ ้น สาหรับพนักงาน มีโอกาสมากขึ ้นจากขอบเขตหรื อ
ลักษณะงานใหม่ๆ นอกจากนี ้ การรวมกิจการนี ้ยัง สอดคล้ อ งกับ แนวนโยบายของรั ฐเพื่อ สร้ างความแข็ งแกร่ งให้ กับ ธุ ร กิ จ
สถาบันการเงินของประเทศ
2.

รู ปแบบและโครงสร้ างของธุรกรรม
ก่อนการรวมกิจการ ธนาคารธนชาตจะมีการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ โดยจะมีการโอนบริ ษัทในเครื อ และบริษัทที่
เกี่ยวข้ องบางส่วน ทั ้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ และบริ ษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นปั จจุบัน ซึ่งได้ แก่
ทุนธนชาต และ/หรือ BNS และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ตามที่มีการลงนามเข้ าทาสัญญา ในกรณีการปรับโครงสร้ างทางธุ รกิ จ
นั ้น เป็ นที่คาดว่าผู้ถือหุ้นหลักของธนาคารธนชาตจะยังคงให้ การสนับ สนุน บริ ษัทย่อ ยและบริ ษัทในเครื อ ดังกล่าว เพื่อให้
จุดประสงค์ของการรวมกิจการบรรลุผล
เมื่อการปรับโครงสร้ างดังกล่าวแล้ วเสร็ จ ธนาคารฯ คาดว่าจะรวมกิจการกับธนาคารธนชาตด้ วยวิธีการโอนกิ จ การ
ทัง้ หมด (Entire Business Transfer) เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลัก นิ ติบุค คลเดี ยวตามกฎสถาบัน การเงิ น 1 รู ป แบบ (Single
Presence Rule) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านการทาธุรกรรมต่างๆ ตามที่จะได้ ตกลงกันต่อไป ทั ้งนี ้ โครงสร้ า งและ
ขั ้นตอนที่แน่นอนในการรวมกิจการนี ้จะขึ ้นอยู่กบั ผลการวิเคราะห์ด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ และภาษี

3.

ค่ าตอบแทนในการทาธุรกรรม
ธนาคารฯ คาดว่าธุรกรรมนี ้จะมีมูลค่ารวมทั ้งสิ ้นประมาณ 130,000-140,000 ล้ านบาท ทั ้งนี ้ อาจมีการปรับมูลค่ าใน
ขั ้นตอนสุดท้ าย เนื่องมาจากการตรวจสอบวิเคราะห์ สถานะ (Due Diligence) และมูลค่าหุ้นทางบัญชีของธนาคารธนชาต และ
บริ ษัทในเครื อล่าสุด โดยคู่สญ
ั ญาจะตกลงชาระค่าตอบแทนให้ แก่กันในรู ปแบบของเงินสดและเงินสดส่วนหนึง่ จะนากลับมา
ลงทุนในธนาคารฯ
ภายหลังจากการเข้ าท าธุ รกรรมแล้ วเสร็ จและมี การเพิ่ม ทุนตามที่ จาเป็ น (ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป) ING
กระทรวงการคลัง และทุนธนชาตคาดว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นหลักของธนาคารภายหลังการรวมกิจการ โดย ING และทุนธนชาตจะ
ถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ส่วน BNS คาดว่าจะถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยลงอย่างมีนัยสาคัญ

4.

การจัดหาเงินทุน
ธนาคารฯ ประสงค์ จะจัดหาเงินทุนสาหรับ การเข้ าทาธุรกรรมครัง้ นี ้ ผ่านการระดมทุนทั ้งการออกตราสารหนี แ้ ละ
การออกหุ้นเพิ่มทุน โดยเงินทุนจากการออกหุ้นเพิ่มทุนคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 70 ของมูลค่าธุรกรรม
สาหรับในส่วนการออกหุ้นเพิ่มทุนประมาณ 50,000 - 55,000 ล้ านบาท จะเป็ นการออกหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ ทุนธนชาต
และ BNS โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ ทุนธนชาต และ BNS คาดว่าจะคิดมูลค่าหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารฯ เท่ากับ 1.1 เท่า
ของมูลค่าทางบัญชีล่าสุดของธนาคารฯ ภายหลังปรับปรุ งมูลค่าจากการจัดหาเงินทุน ทั ้งนี ้ มูลค่าดังกล่าวจะต้ องไม่ต่ากว่า
มูลค่าขั ้นต่าที่จะได้ กาหนดไว้ ในสัญญาต่อไป
สาหรับเงินทุนจานวนที่เหลืออีกประมาณ 40,000 - 45,000 ล้ านบาท ธนาคารฯ คาดว่าจะออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารฯ โดยได้ รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นหลักปั จจุบันของธนาคารฯ รวมทั ้งอาจจะมีการออก
หุ้นเพื่อเสนอขายหุ้นให้ กับประชาชนต่ อไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด กับ นักลงทุน รายใหม่ ห รื อ นักลงทุน รายเดิ ม ทั ้งนี ้
ธนาคารฯ ประสงค์ที่จะดารงไว้ ซงึ่ ฐานะเงินกองทุนที่ยงั่ ยืนภายหลังธุรกรรมเสร็จสิ ้น

5.

ชื่อทางการค้ า (Branding)
สาหรับการดาเนินการเข้ าทาธุรกรรมนี ้ คาดว่าธนาคารภายหลังการควบรวมการดาเนินงาน (Integration) จะมีการ
ใช้ ชื่ อ ทางการค้ า ใหม่ (Rebranding) โดยพิ จ ารณาจากจุดแข็ ง ในเชิ ง พาณิ ช ย์ ข องชื่ อ ทางการค้ า เดิ ม ของธนาคารฯ และ
ธนาคารธนชาต โดยชื่อทางการค้ าใหม่ที่ แน่นอนจะขึ ้นอยู่กับการอนุมัติของคณะกรรมการธนาคารของธนาคารฯ ภายหลัง
การรวมกิจการ

6.

ความเท่ าเทียมกันของพนักงาน
สาหรับการดาเนินการเข้ าทาธุรกรรมนี ้ มีจดุ ประสงค์ว่าจะใช้ ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการดาเนินธุ รกิจ
เพื่อดาเนินการจัดการด้ านบุคลากรและพนักงานให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม ในกรณีที่ต้องมีการประเมินผลงานพนักงานจะมี
การพิจารณาอย่างเป็ นธรรมตามทักษะ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และคุณสมบัติของบุคคลนั ้นๆ

7.

ระยะเวลา
ภายหลังจากการลงนามในบันทึกข้ อตกลงแล้ ว คู่สญ
ั ญาทุกฝ่ ายประสงค์ที่จะตรวจสอบวิเคราะห์ สถานะ จัดเตรี ยม
พิจารณา ต่อรอง และตกลงเข้ าทาสัญญาตามที่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันโดยทันที ธนาคารฯ คาดว่าธุรกรรมน่าจะแล้ วเสร็ จ
ภายในปี 2562 ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับ การอนุมัติ แ ละการยิ น ยอม โดยภายหลัง จากที่ ธุ รกรรมเสร็ จ สิ ้น ธนาคารฯ และธนาคาร
ธนชาตจะเริ่มดาเนินการรวมธุรกิจของทั ้งสองธนาคารไว้ ภายใต้ ธนาคารเดียว

8.

การแจ้ งข้ อมูลที่สาคัญแก่ ผ้ ูถอื หุ้น
ธนาคารฯ ประสงค์ ที่ จ ะเน้ นย า้ ว่ าธุ รกรรมนี ย้ ัง มี ความไม่แ น่น อนขึน้ อยู่กับ การตรวจสอบวิ เ คราะห์ สถานะโดย
คู่สญ
ั ญาทุกฝ่ าย และจะต้ องมีการเข้ าทาข้ อตกลงภายใต้ สญ
ั ญาที่ค่สู ญ
ั ญาจะต้ องตกลงกันต่อไป การได้ รับสิทธิ ประโยชน์
ทางภาษี เกี่ยวกับภาระภาษี ของธุรกรรมที่จะเกิดขึ ้นโดยต้ องสอดคล้ องกับความคาดหมายของคู่สญ
ั ญาทุกฝ่ าย การยืนยัน
เกี่ยวกับการดารงสถานะของทุนธนชาตในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกรรมจะเกิดขึ ้น
ภายหลังเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้ เอกสารดังกล่าวครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ ว ซึง่ คาดว่าจะรวมถึง
▪

▪
▪
▪
▪

ธุรกรรมดังกล่าวได้ รับการอนุญาตตามกฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ การอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่จาเป็ น และการอนุมตั ิขององค์ กร
ธุรกรรมดังกล่าวได้ รับความยินยอมจากบุคคลที่สามตามที่จาเป็ น
การปรับโครงสร้ างของธนาคารธนชาตเสร็จสิ ้น
การระดมทุนของธนาคารฯ ประสบความสาเร็จโดยมีจานวนเงินเพียงพอสาหรับการรวมกิจการ
เงื่อนไขบังคับก่อนอื่นๆ ที่โดยทั่วไปมักจะมีการกาหนดไว้ ในธุรกรรมลักษณะนี ้

ทั ้งนี ้ เนื่องจากบันทึกข้ อตกลงนี ้มิได้ มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อคู่สญ
ั ญา ดังนั ้น ธนาคารฯ จึงไม่อาจรับรองได้ ว่า
เอกสารสัญญาที่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันจะมีเนื ้อหาเช่นเดียวกับบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้ โดยธนาคารฯ จะประกาศให้ ทราบ
ต่อไปเมื่อคู่สญ
ั ญาได้ ลงนามในสัญญาดังกล่าวแล้ ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นริศ อารักษ์ สกุลวงศ์)
เลขานุการบริษัท

