ข่าวประชาสัมพันธ์

ผสานจุดแข็ง 2 ธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาต ประกาศแผนรวมกิจการร่ วม
ยกระดับการให้ บริ การทางการเงินแก่ ลูกค้ า ขยายฐานลูกค้ าสู่ 10 ล้ านคน
กรุ งเทพฯ, 27กุมภาพันธ์ 2562 – ตัวแทนผู้ถือหุ้นหลักพร้ อมด้ วยผู้บริ หารจากธนาคารทหารไทย
จํากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เปิ ดเผยในงานแถลงข่าววันนี -ถึงการลงนามในบันทึก
ข้ อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่าง ING Groep N.V. (ING), บมจ.ทุนธนชาต (TCAP),
Bank of Nova Scotia (BNS), ธนาคารธนชาต (TBANK) และธนาคารทหารไทย (TMB)
โดยมีจดุ ประสงค์เพืEอการรวมกิจการระหว่าง TMB และ TBANK เพืEอร่ วมยกระดับการให้ บริ การ
ทางการเงินแก่ลกู ค้ า และมุง่ สูก่ ารเป็ นธนาคารชันนํ
- าของไทย
ทัง- นี - บันทึกข้ อตกลงดัง กล่าว เป็ นบันทึกข้ อตกลงทีE ไ ม่มี ผลผูกพัน ทางกฎหมาย (Non-binding
MOU) ระหว่างคูส่ ญ
ั ญา 5 ฝ่ าย ได้ แก่ Bank of NovaScotia (BNS), ING Groep N.V. (ING), ธนาคาร
ธนชาต (TBANK), บมจ.ทุนธนชาต (TCAP) และธนาคารทหารไทย (TMB) โดย MOU นี - เป็ นพื -นฐานใน
การเริE มต้ นการเข้ าตรวจสอบสถานะการเงิน (Due Diligence) และการเจรจาร่ วมกันเกีEยวกับสัญญาหลัก
(Definitive Agreement) ระหว่างคูส่ ญ
ั ญา ทังนี
- - เมืEอการรวมกิจการเสร็ จสมบูรณ์ คาดว่า ING จะเป็ น
ผู้ถือหุ้นหลัก เช่นเดียวกันกับ TCAP โดยทีEแต่ละรายจะมี สดั ส่วนการถื อหุ้นมากกว่า 20% ในธนาคาร
ภายหลังการรวมกิ จ การ และคาดว่ากระทรวงการคลัง จะคงสถานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ต่อไปเช่นกัน สํ าหรั บ
โครงสร้ างการรวมกิจการทีEแน่นอนนันจะมี
การตกลงร่ วมกันต่อไปในภายหลัง ทังนี
- - คาดว่าจะใช้ วิธีการโอน
กิจการทังหมด
(Entire Business Transfer) เพืEอให้ ธนาคารภายหลังการรวมกิจการอยู่ภายใต้ หลักนิติ
บุคคลเดียวตามกฎสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (Single Presence Rule) ของธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยผู้ร่วมเป็ นสักขีพยานในงานแถลงข่าวร่ วมกันในวันนี - ประกอบด้ วยนายจุมพล ริ มสาคร รอง
ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะตัวแทนประธานกรรมการธนาคาร TMB Mr.Philippe G.J.E.O. Damas
ประธานกรรมการบริ หาร TMB และนายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริ หารจาก TCAP
ขณะทีE ตัวแทนผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้ อตกลงและผู้บริ หารจากทัง- 2 ธนาคาร ประกอบด้ วย
Mr. Mark Newman, Head of Challengers & Growth Markets Asia ผู้แทนของ ING นายสมเจตน์
หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จดั การใหญ่ TCAP นายปิ ติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้ าหน้ าทีEบริ หาร TMB และ
นายประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ ประธานเจ้ าหน้ าทีEบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ TBANK

นายจุ มพล ริ มสาคร และ Mr. Philippe G.J.E.O. Damas ได้ ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า
“ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการของธนาคารที เ อ็ ม บี มองว่าแผนการรวมกิ จการในครั ง- นี ม- ี ความลงตัว
เหมาะสม เป็ นการผนึกกําลังอย่างชัดเจนซึEงจะช่วยเพิEมความสามารถในการแข่งขันทําให้ ธนาคารมีความ
มันE คงมากขึ -นทังยั
- งสอดคล้ องกับแนวคิดของภาครัฐในการส่งเสริ มการรวมกิจการเพืEอเพิEมขนาดกิจการและ
ศักยภาพในการแข่งขัน”
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ กล่าวเสริ มว่า “TCAP สนับสนุนแผนการรวมกิจการในครัง- นี - เพราะทํา
ให้ ธนาคารหลังการรวมกิจการมีศกั ยภาพมากขึ -น มีเงินทุนมากเพียงพอ มีช่องทางการให้ บริ การทีEเพิEมขึ -น
มากเป็ นเท่าตัว ธนาคารธนชาตเองในฐานะทีE เป็ นผู้เชีE ยวชาญการให้ บริ การสินเชืE อรายย่อย โดยเฉพาะ
สินเชืEอรถยนต์ เป็ นผู้นําอันดับ 1 ของตลาด เมืE อรวมกับ TMB ทีEมีจุดเด่นในการระดมเงินฝาก จะทํ าให้
ธนาคารหลังรวมกิจการมีต้นทุนการทําธุรกิจทีEสามารถแข่งขันได้ ดีขึ -น มีศกั ยภาพในการสนับสนุนลูกค้ าได้
มากขึ -น ทังหมดนี
- นอกจากจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ลูกค้ า คูค่ ้ า พนักงาน และผู้ถือหุ้นแล้ ว ยังเป็ นประโยชน์ตอ่
อุตสาหกรรมธนาคารไทย และระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้ วย เรี ยกได้ ว่าก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้มีส่วน
ร่วมทุกฝ่ าย”
Mr. Mark Newman กล่าวว่า “ING สนับสนุนแผนการรวมกิจการนี - โดยคาดว่าจะเข้ ามาถือหุ้นใน
สัดส่วนทีEมากกว่า 20% ในธนาคารภายหลังการรวมกิจการ และคงบทบาทการเป็ นผู้ถือหุ้นหลัก ทังยั
- งมี
ความยินดีทีEจะได้ เห็นฐานผู้ถือหุ้นทีEจะเพิEมจํานวนขึ -นจากดีลนี -”
“ING เชืEอมันE ว่า การรวมกิจการระหว่างสองธนาคารจะทําให้ เกิดสถาบันการเงินทีEอยู่ภายใต้ การ
กํากับดูแลทีEดี และมีบทบาททีEสําคัญมากยิEงขึ -นต่ออุตสาหกรรมธนาคารไทย โดยเฉพาะอย่างยิEงต่อลูกค้ าใน
ประเทศไทย โดยทังสองธนาคารนั
นมี
- จดุ แข็งทีEส่งเสริ มกัน ซึEงจะทําให้ ธนาคารภายหลังการรวมกิจการจะมี
ฐานลูกค้ าเพิEมขึ -นถึง 2 เท่า โดยเฉพาะฐานลูกค้ ารายย่อย และด้ วย Scale หรื อขนาดกิจการทีEใหญ่ขึ -น
ผสานกับศัก ยภาพการเป็ นผู้นําด้ า นดิจิ ทัล ก็ จ ะช่วยเพิE ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ นงาน รวมทัง- การมี
Balance Sheet Optimization หรื อการบริ หารและใช้ ประโยชน์ จากงบดุลได้ อย่างเหมาะสมยิEงขึน- ”
Mr. Mark กล่าวเสริ ม
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จดั การใหญ่ TCAP กล่าวว่า “เราเชืEอมันE ว่า ทีมผู้บริ หารของ
ทัง- 2 ธนาคาร จะทําให้ การรวมกิจการครัง- นี -สําเร็ จไปด้ วยดีด้วยการผนึกกําลังความเชีEยวชาญชํานาญของ
ทรั พ ยากรบุค คลเข้ า กับ จุด แข็ ง ทีE มี อ ยู่ข องทัง- 2 ธนาคาร นํ า มาสร้ างคุณ ค่า เพิE ม ให้ กับธนาคาร ลูก ค้ า
พนักงาน และผู้ถือหุ้น นอกจากนี - เรายังเล็งเห็นถึงประโยชน์และผลตอบแทนทีEจะได้ รับจากการเป็ นผู้ถือ
หุ้นในธนาคารทีE มี ข นาดใหญ่ ขึน- มี ศักยภาพในการเติบโตมากขึน- ในอนาคต ซึEง จะช่วยเสริ ม ความเป็ น
Financial Holding Company ชันนํ
- าของไทยให้ กบั TCAP อีกด้ วย

ในขณะเดียวกันการรวมกิจการก็จะทําให้ มลู ค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ (Market Capitalization)
เพิEมขึน- เกื อบเท่าตัว เป็ นหลักทรั พย์ ทีEขนาดใหญ่ ขึน- และมี สภาพคล่อง ถื อเป็ นเรืE องดีต่อผู้ถือหุ้นและเพิEม
ความน่าสนใจให้ กบั นักลงทุนทัวE ไป
ในด้ านทรัพยากรบุคคลนัน- เราเล็งเห็นว่า การรวมกันจะยิEงทําให้ พนักงานของทัง- 2 ธนาคารได้ รับ
โอกาสมากกว่าเดิมจากความท้ าทายใหม่ๆ เพราะธนาคารจะมีฐานลูกค้ าทีEใหญ่ขึ -น มีผลิตภัณฑ์และบริ การ
ทีEครบวงจรมากยิEงขึ -น ทังนี
- - ทุกฝ่ ายให้ ความสําคัญกับการดูแลพนักงานของทัง- 2 ธนาคาร จึงมันE ใจได้ ว่า
พนักงานจะได้ รับการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม”
ในขัน- ตอนต่อไปทีE คู่สัญญาคาดว่าจะเริE มโดยทันที นนได้
ั - แก่ การตรวจสอบสถานะการเงิ น (Due
Diligence) และเตรี ยมการเจรจาตกลงเกีE ยวกับสัญญาหลัก (Definitive Agreement) ซึEงเงืEอนไขหลักทีE
เกีEยวข้ องจะรวมถึงการได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานกํากับดูแลทีEเกีEยวข้ อง การได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น การ
ได้ รับความยินยอมจากบุคคลทีEสาม การปรับโครงสร้ างทางธุรกิจของ TBANK ความสําเร็ จในการเพิEมทุน
ด้ วยจํ านวนทีE เ พี ยงพอต่อการเข้ าทํ ารายการของ TMB โดยคาดว่าการรวมกิ จการจะแล้ วเสร็ จภายในปี
2562 นี ทัง- นี - ก่ อ นการรวมกิ จ การ ได้ มี ก ารพิ จ ารณาว่ า เมืE อ มี ก ารลงนามในสัญ ญาหลัก (Definitive
Agreement) TBANK จะดําเนินการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจโดยจะเสนอขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและ
เงิ นลงทุนอืE น ทัง- ในบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ และมิได้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน เพืE อให้ มีความ
เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการรวมกิจการ โดยคาดว่า บริ ษัท หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน) บริ ษัท
ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ ที เอส จํากัด และ บริ ษัท ราชธานีลิสซิEง จํากัด
(มหาชน) รวมถึงเงินลงทุนในบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ แก่ บริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
และบริ ษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) และเงินลงทุนในบริ ษัทนอกตลาดหลักทรัพย์บาง
บริ ษัทจะถูกเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นปั จจุบนั ซึงE ได้ แก่ ทุนธนชาต และ/หรื อ BNS และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
และสําหรับทาง TMB นัน- จะเป็ นฝ่ ายดําเนินการจัดหาเงินทุน มูลค่าประมาณ 1.30-1.40 แสนล้ าน
บาท ทังนี
- - ประมาณ 70% ของเงินทุนทีEต้องจัดหาทังหมดนั
น- จะมาจากการออกหุ้นเพิEมทุน และส่วนทีEเหลือ
จะดําเนินการจัดหาด้ วยการออกตราสารหนี ในส่วนของการออกหุ้นเพิEมทุนนัน- จะแบ่งสรรเป็ น 2 ส่วนใหญ่ ๆ โดยหุ้นเพิEมทุนส่วนแรกมูลค่า
ประมาณ 50,000-55,000 ล้ านบาทจะเป็ นการออกหุ้นเพิEมทุนให้ แก่ TCAP และ BNS โดยในเบื -องต้ น คาด
ว่าหุ้นเพิEมทุนของ TMB จะมีมูลค่าเท่ากับ 1.1 เท่าของมูลค่าทางบัญชีทีEปรับปรุ งล่าสุดภายหลังจากการ
เพิEมทุนและกระบวนการต่างๆ ทีE จะมี การกํ าหนดไว้ ต่อไปในสัญญาหลัก สํ าหรั บหุ้นเพิEมทุนส่วนทีE เหลื อ
ประมาณ 40,000-45,000 ล้ านบาทนัน- TMB จะเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นปั จจุบนั ของธนาคารโดยได้ รับการ

สนับสนุนจากผู้ถือหุ้นหลักในปั จจุบนั ของธนาคาร รวมทังอาจจะมี
การออกหุ้นเพืEอเสนอขายหุ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น
ปั จจุบนั รายอืEนๆ หรื อนักลงทุนรายใหม่ในวงจํากัดอีกด้ วย
ด้ าน 2 ผู้บริ หาร นายปิ ติ ตันฑเกษม CEO จาก TMB และ นายประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ CEO
จาก TBANK ได้ แสดงวิสยั ทัศน์ร่วมกันว่า "ในฐานะประธานเจ้ าหน้ าทีEบริ หาร สิEงทีEเราให้ ความสําคัญสูงสุด
คื อ การนํ าพาและขับเคลืE อ นองค์ กรไปข้ างหน้ าให้ เ กิ ด การพัฒ นาและการเติบโตอย่างมี คุณ ภาพ เพืE อ
นําเสนอผลิตภัณฑ์ บริ การ และประสบการณ์ทางการเงินทีEดีทีEสดุ ให้ กบั ลูกค้ า สร้ างการเติบโตทีEยงัE ยืนให้ กบั
ผู้ถือหุ้น เป็ นองค์กรเอกชนทีEมีธรรมาภิบาลและเป็ นบรรษัททีEดี (Good Corporate Governance and
Good Corporate Citizenship)
เราเล็งเห็นถึงโอกาสจากการรวมกิจการทีEจะนําเอาจุดแข็งทีEแตกต่างมาต่อยอด โดย TMB มีจดุ เด่น
เรืE อง Deposit Franchise และรู ปแบบการให้ บริ การด้ านการเงิ นทีE แตกต่างจากธนาคารแบบดังเดิ
- ม
(Traditional Bank) ขณะทีE TBANK เป็ นผู้นําด้ านสินเชืEอลูกค้ ารายย่อย โดยเฉพาะธุรกิจเช่าซื -อ ดังนันผู้บริ หารและพนักงานจากทัง- 2 ธนาคาร จึงยินดีทีEจะได้ มีโอกาสร่ วมมือกันพัฒนาสินค้ าและบริ การใหม่ๆ
และยกระดับประสบการณ์ทางการเงินทีEดียิEงขึ -นไปอีกให้ กบั ลูกค้ า ในขณะเดียวกัน ด้ วยขนาดกิจการทีEใหญ่
ขึน- ก็ จ ะช่วยเพิE ม ศักยภาพในการแข่ง ขันและประสิ ทธิ ภ าพการดํ าเนิ นงานโดยภายหลัง การรวมกิ จ การ
ธนาคารจะมีฐานลูกค้ าทีEใหญ่ขึ -นแตะระดับ 10 ล้ านคน”
นายประพันธ์ กล่าวเสริ มว่า “ในช่วงการควบรวมการดําเนินงาน (Business Integration) ทัง- 2
ธนาคารจะดําเนินการด้ วยความพยายามอย่างทีEสดุ ทีEจะลดผลกระทบทีEอาจเกิดขึ -นต่อทุกฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ น
ลูกค้ า พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยในระหว่างนี -ทังสองธนาคารจะยั
งคงใช้ แบรนด์เดิมไปก่อน เมืEอรวมกิจการ
แล้ วเสร็ จจึงจะมีการศึกษาถึงแบรนด์ใหม่ โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของธนาคารภายหลัง
การรวมกิจการ”
อนึงE ข้ อตกลงตาม MOU นี -เป็ นเพียงข้ อตกลงในการเจรจาเบื -องต้ นแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
อาจเปลีEยนแปลงได้ ภายหลังการทํา Due Diligence ซึEงรายละเอียดเพิEมเติมจะมีการแจ้ งให้ ทราบเมืEอมีการ
ลงนามในสัญญาหลัก
ทังนี
- - ลูกค้ าของทัง- 2 ธนาคารจะยังคงสามารถทําธุรกรรมกับแต่ละธนาคารผ่านช่องทางบริ การทีEใช้
อยูเ่ ป็ นประจําได้ ตามปกติ ทังที
- Eสาขา และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
-----------------------------------------------ขอขอบคุณในความร่วมมือเผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์
สือสารและภาพลักษณ์องค์กร ทีเอ็มบี
โทร. 02 299 1953, 02 242 3260
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