
 

ขา่วประชาสมัพนัธ์ 

ผสานจุดแข็ง 2 ธนาคารทเีอม็บแีละธนาคารธนชาต ประกาศแผนรวมกจิการ 
ร่วมยกระดบัการให้บริการทางการเงนิแก่ลูกค้า ขยายฐานลูกค้าสู่ 10 ล้านคน 

กรุงเทพฯ, 27 กุมภาพันธ์ 2562 – ตวัแทนผู้ ถือหุ้นหลกัพร้อมด้วยผู้บริหารจากธนาคารทหารไทย 
จํากดั (มหาชน) และธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) เปิดเผยในงานแถลงข่าววนันีถ้ึงการลงนามในบนัทึก
ข้อตกลงแบบไม่มีผลผกูพนัทางกฎหมายระหว่าง ING Groep N.V. (ING), บมจ.ทนุธนชาต (TCAP), 
Bank of Nova Scotia (BNS), ธนาคารธนชาต (TBANK) และธนาคารทหารไทย (TMB)  

โดยมีจดุประสงค์เพ่ือการรวมกิจการระหว่าง TMB และ TBANK เพ่ือร่วมยกระดบัการให้บริการ
ทางการเงินแก่ลกูค้า และมุง่สูก่ารเป็นธนาคารชัน้นําของไทย 

ทัง้นี  ้บนัทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นบันทึกข้อตกลงท่ีไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Non-binding 
MOU) ระหว่างคูส่ญัญา 5 ฝ่าย ได้แก่ Bank of NovaScotia (BNS), ING Groep N.V. (ING), ธนาคาร  
ธนชาต (TBANK), บมจ.ทนุธนชาต (TCAP) และธนาคารทหารไทย (TMB) โดย MOU นี ้เป็นพืน้ฐานใน
การเร่ิมต้นการเข้าตรวจสอบสถานะการเงิน (Due Diligence) และการเจรจาร่วมกนัเก่ียวกบัสญัญาหลกั 
(Definitive Agreement) ระหว่างคู่สญัญา ทัง้นี ้เม่ือการรวมกิจการเสร็จสมบรูณ์ คาดว่า ING จะเป็น        
ผู้ ถือหุ้นหลกั เช่นเดียวกนักบั TCAP โดยท่ีแต่ละรายจะมีสดัส่วนการถือหุ้นมากกว่า 20% ในธนาคาร
ภายหลงัการรวมกิจการ และคาดว่ากระทรวงการคลังจะคงสถานะผู้ ถือหุ้ นใหญ่ต่อไปเช่นกัน สําหรับ
โครงสร้างการรวมกิจการท่ีแน่นอนนัน้จะมีการตกลงร่วมกนัต่อไปในภายหลงั ทัง้นี ้คาดว่าจะใช้วิธีการโอน
กิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) เพ่ือให้ธนาคารภายหลงัการรวมกิจการอยู่ภายใต้หลกันิติ
บคุคลเดียวตามกฎสถาบนัการเงิน 1 รูปแบบ (Single Presence Rule) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

โดยผู้ ร่วมเป็นสกัขีพยานในงานแถลงข่าวร่วมกนัในวนันี ้ประกอบด้วยนายจุมพล ริมสาคร รอง
ปลดักระทรวงการคลงัในฐานะตวัแทนประธานกรรมการธนาคาร TMB Mr.Philippe G.J.E.O. Damas 
ประธานกรรมการบริหาร TMB และนายศุภเดช พูนพพิัฒน์ ประธานกรรมการบริหารจาก TCAP 

ขณะท่ีตวัแทนผู้ ร่วมลงนามในบนัทึกข้อตกลงและผู้บริหารจากทัง้ 2 ธนาคาร ประกอบด้วย       
Mr. Mark Newman, Head of Challengers & Growth Markets Asia ผู้แทนของ ING นายสมเจตน์ 

หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จดัการใหญ่ TCAP นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร TMB และ  
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ TBANK 

 



 

นายจุมพล ริมสาคร และ Mr. Philippe G.J.E.O. Damas ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า          
“ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการของธนาคารทีเอ็มบี มองว่าแผนการรวมกิจการในครัง้นีมี้ความลงตัว
เหมาะสม เป็นการผนึกกําลงัอย่างชดัเจนซึง่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัทําให้ธนาคารมีความ
มัน่คงมากขึน้ทัง้ยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของภาครัฐในการสง่เสริมการรวมกิจการเพ่ือเพิ่มขนาดกิจการและ
ศกัยภาพในการแขง่ขนั” 

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ กลา่วเสริมว่า “TCAP สนบัสนนุแผนการรวมกิจการในครัง้นี ้เพราะทํา
ให้ธนาคารหลงัการรวมกิจการมีศกัยภาพมากขึน้ มีเงินทุนมากเพียงพอ มีช่องทางการให้บริการท่ีเพิ่มขึน้
มากเป็นเท่าตวั ธนาคารธนชาตเองในฐานะท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญการให้บริการสินเช่ือรายย่อย โดยเฉพาะ
สินเช่ือรถยนต์ เป็นผู้ นําอนัดบั 1 ของตลาด เม่ือรวมกับ TMB ท่ีมีจุดเด่นในการระดมเงินฝาก จะทําให้
ธนาคารหลงัรวมกิจการมีต้นทนุการทําธุรกิจท่ีสามารถแข่งขนัได้ดีขึน้ มีศกัยภาพในการสนบัสนนุลกูค้าได้
มากขึน้ ทัง้หมดนี ้นอกจากจะเป็นประโยชน์ตอ่ ลกูค้า คูค้่า พนกังาน และผู้ ถือหุ้นแล้ว ยงัเป็นประโยชน์ตอ่
อตุสาหกรรมธนาคารไทย และระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย เรียกได้วา่ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ มีสว่น
ร่วมทกุฝ่าย” 

Mr. Mark Newman กลา่วว่า “ING สนบัสนนุแผนการรวมกิจการนี ้โดยคาดว่าจะเข้ามาถือหุ้นใน
สดัส่วนท่ีมากกว่า 20% ในธนาคารภายหลงัการรวมกิจการ และคงบทบาทการเป็นผู้ ถือหุ้นหลกั ทัง้ยงัมี
ความยินดีท่ีจะได้เห็นฐานผู้ ถือหุ้นท่ีจะเพิ่มจํานวนขึน้จากดีลนี”้ 

“ING เช่ือมัน่ว่า การรวมกิจการระหว่างสองธนาคารจะทําให้เกิดสถาบนัการเงินท่ีอยู่ภายใต้การ
กํากบัดแูลท่ีดี และมีบทบาทท่ีสําคญัมากยิ่งขึน้ตอ่อตุสาหกรรมธนาคารไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตอ่ลกูค้าใน
ประเทศไทย โดยทัง้สองธนาคารนัน้มีจดุแข็งท่ีสง่เสริมกนั ซึง่จะทําให้ธนาคารภายหลงัการรวมกิจการจะมี
ฐานลกูค้าเพิ่มขึน้ถึง 2 เท่า โดยเฉพาะฐานลกูค้ารายย่อย และด้วย Scale หรือขนาดกิจการท่ีใหญ่ขึน้ 
ผสานกับศักยภาพการเป็นผู้ นําด้านดิจิทัลก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมทัง้การมี 
Balance Sheet Optimization หรือการบริหารและใช้ประโยชน์จากงบดลุได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึน้”        
Mr. Mark กลา่วเสริม 

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จดัการใหญ่ TCAP กลา่วว่า “เราเช่ือมัน่ว่า ทีมผู้บริหารของ
ทัง้ 2 ธนาคาร จะทําให้การรวมกิจการครัง้นีสํ้าเร็จไปด้วยดีด้วยการผนึกกําลงัความเช่ียวชาญชํานาญของ
ทรัพยากรบุคคลเข้ากับจุดแข็งท่ีมีอยู่ของทัง้ 2 ธนาคาร นํามาสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับธนาคาร ลูกค้า 
พนกังาน และผู้ ถือหุ้น  นอกจากนี ้เรายงัเล็งเห็นถึงประโยชน์และผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการเป็นผู้ ถือ
หุ้ นในธนาคารท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ มีศักยภาพในการเติบโตมากขึน้ในอนาคต ซึ่งจะช่วยเสริมความเป็น
Financial Holding Company ชัน้นําของไทยให้กบั TCAP อีกด้วย  



 

ในขณะเดียวกนัการรวมกิจการก็จะทําให้มลูคา่ตลาดรวมของหลกัทรัพย์ (Market Capitalization) 
เพิ่มขึน้เกือบเท่าตวั เป็นหลกัทรัพย์ท่ีขนาดใหญ่ขึน้และมีสภาพคล่อง ถือเป็นเร่ืองดีต่อผู้ ถือหุ้นและเพิ่ม
ความน่าสนใจให้กบันกัลงทนุทัว่ไป 

ในด้านทรัพยากรบคุคลนัน้ เราเล็งเห็นว่า การรวมกนัจะยิ่งทําให้พนกังานของทัง้ 2 ธนาคารได้รับ
โอกาสมากกวา่เดมิจากความท้าทายใหม่ๆ  เพราะธนาคารจะมีฐานลกูค้าท่ีใหญ่ขึน้ มีผลิตภณัฑ์และบริการ
ท่ีครบวงจรมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ทกุฝ่ายให้ความสําคญักบัการดแูลพนกังานของทัง้ 2 ธนาคาร จึงมัน่ใจได้ว่า
พนกังานจะได้รับการปฏิบตัอิยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม” 

ในขัน้ตอนต่อไปท่ีคู่สญัญาคาดว่าจะเร่ิมโดยทันทีนัน้ได้แก่ การตรวจสอบสถานะการเงิน (Due 
Diligence) และเตรียมการเจรจาตกลงเก่ียวกบัสญัญาหลกั (Definitive Agreement) ซึง่เง่ือนไขหลกัท่ี
เก่ียวข้องจะรวมถึงการได้รับอนญุาตจากหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง การได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น การ
ได้รับความยินยอมจากบคุคลท่ีสาม การปรับโครงสร้างทางธุรกิจของ TBANK ความสําเร็จในการเพิ่มทนุ
ด้วยจํานวนท่ีเพียงพอต่อการเข้าทํารายการของ TMB โดยคาดว่าการรวมกิจการจะแล้วเสร็จภายในปี 
2562 นี ้  

ทัง้นี  ้ก่อนการรวมกิจการ ได้มีการพิจารณาว่าเม่ือมีการลงนามในสัญญาหลัก (Definitive 
Agreement) TBANK จะดําเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจโดยจะเสนอขายเงินลงทนุในบริษัทย่อยและ
เงินลงทุนอ่ืน ทัง้ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และมิได้เป็นบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมกบัจดุประสงค์ของการรวมกิจการ โดยคาดว่า บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) บริษัท 
ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากดั และ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากดั 
(มหาชน) รวมถึงเงินลงทนุในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก่ บริษัท เอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน) 
และบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จํากดั (มหาชน) และเงินลงทนุในบริษัทนอกตลาดหลกัทรัพย์บาง
บริษัทจะถกูเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นปัจจบุนั ซึง่ได้แก่ ทนุธนชาต และ/หรือ  BNS และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

และสําหรับทาง TMB นัน้ จะเป็นฝ่ายดําเนินการจดัหาเงินทนุ มลูคา่ประมาณ 1.30-1.40 แสนล้าน
บาท ทัง้นี ้ประมาณ 70% ของเงินทนุท่ีต้องจดัหาทัง้หมดนัน้ จะมาจากการออกหุ้นเพิ่มทนุ และสว่นท่ีเหลือ
จะดําเนินการจดัหาด้วยการออกตราสารหนี ้

ในส่วนของการออกหุ้นเพิ่มทุนนัน้ จะแบ่งสรรเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ โดยหุ้นเพิ่มทุนส่วนแรกมูลค่า
ประมาณ 50,000-55,000 ล้านบาทจะเป็นการออกหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ TCAP และ BNS โดยในเบือ้งต้น คาด
ว่าหุ้นเพิ่มทนุของ TMB จะมีมลูค่าเท่ากบั 1.1 เท่าของมลูค่าทางบญัชีท่ีปรับปรุงล่าสดุภายหลงัจากการ
เพิ่มทุนและกระบวนการต่างๆ ท่ีจะมีการกําหนดไว้ต่อไปในสญัญาหลกั สําหรับหุ้นเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือ
ประมาณ 40,000-45,000 ล้านบาทนัน้  TMB  จะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นปัจจบุนัของธนาคารโดยได้รับการ 



 

สนบัสนนุจากผู้ ถือหุ้นหลกัในปัจจบุนัของธนาคาร รวมทัง้อาจจะมีการออกหุ้นเพ่ือเสนอขายหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้น
ปัจจบุนัรายอ่ืนๆ หรือนกัลงทนุรายใหมใ่นวงจํากดัอีกด้วย  

ด้าน 2 ผู้บริหาร นายปิต ิตนัฑเกษม CEO จาก TMB และ นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ CEO 
จาก TBANK ได้แสดงวิสยัทศัน์ร่วมกนัว่า "ในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สิ่งท่ีเราให้ความสําคญัสงูสดุ 
คือ การนําพาและขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าให้เกิดการพัฒนาและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพ่ือ
นําเสนอผลติภณัฑ์ บริการ และประสบการณ์ทางการเงินท่ีดีท่ีสดุให้กบัลกูค้า สร้างการเติบโตท่ียัง่ยืนให้กบั
ผู้ ถือหุ้น เป็นองค์กรเอกชนท่ีมีธรรมาภิบาลและเป็นบรรษัทท่ีดี (Good Corporate Governance and 
Good Corporate Citizenship) 

เราเลง็เห็นถึงโอกาสจากการรวมกิจการท่ีจะนําเอาจดุแข็งท่ีแตกตา่งมาตอ่ยอด โดย TMB มีจดุเดน่
เร่ือง Deposit Franchise และรูปแบบการให้บริการด้านการเงินท่ีแตกต่างจากธนาคารแบบดัง้เดิม 
(Traditional Bank) ขณะท่ี TBANK เป็นผู้ นําด้านสินเช่ือลกูค้ารายย่อย โดยเฉพาะธุรกิจเช่าซือ้ ดงันัน้ 
ผู้บริหารและพนกังานจากทัง้ 2 ธนาคาร จึงยินดีท่ีจะได้มีโอกาสร่วมมือกนัพฒันาสินค้าและบริการใหม่ๆ 
และยกระดบัประสบการณ์ทางการเงินท่ีดียิ่งขึน้ไปอีกให้กบัลกูค้า ในขณะเดียวกนั ด้วยขนาดกิจการท่ีใหญ่
ขึน้ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยภายหลังการรวมกิจการ 
ธนาคารจะมีฐานลกูค้าท่ีใหญ่ขึน้แตะระดบั 10 ล้านคน”   

นายประพันธ์ กลา่วเสริมว่า “ในช่วงการควบรวมการดําเนินงาน (Business Integration) ทัง้ 2 
ธนาคารจะดําเนินการด้วยความพยายามอย่างท่ีสดุท่ีจะลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่ทกุฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น 
ลกูค้า พนกังาน และผู้ ถือหุ้น โดยในระหว่างนีท้ัง้สองธนาคารจะยงัคงใช้แบรนด์เดิมไปก่อน เม่ือรวมกิจการ
แล้วเสร็จจึงจะมีการศกึษาถึงแบรนด์ใหม่ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของธนาคารภายหลงั
การรวมกิจการ” 

อนึง่ ข้อตกลงตาม MOU นีเ้ป็นเพียงข้อตกลงในการเจรจาเบือ้งต้นแบบไมมี่ผลผกูพนัทางกฎหมาย 
อาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลงัการทํา Due Diligence ซึง่รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการแจ้งให้ทราบเม่ือมีการ
ลงนามในสญัญาหลกั 

ทัง้นี ้ลกูค้าของทัง้ 2 ธนาคารจะยงัคงสามารถทําธุรกรรมกบัแตล่ะธนาคารผ่านช่องทางบริการท่ีใช้
อยูเ่ป็นประจําได้ตามปกต ิทัง้ท่ีสาขา และช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์  
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