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ธนาคารกรุงเทพตอกย า้ความเป็นผู้น าแห่งภูมิภาค ประกาศซือ้กจิการธนาคารเพอร์
มาตาในอินโดนีเซีย จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และแอสทร่า อินเตอร์
เนช่ันแนล 
 
12 ธนัวาคม 2562 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ” หรือ “ธนาคาร”) ประกาศในวนันีว้า่ ธนาคารได้ท า
สญัญาซือ้ขายหุ้นโดยมีเง่ือนไขกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด”) และ พีที 
แอสทร่า อินเตอร์เนชัน่แนล ทีบีเค (“แอสทร่า”) เพ่ือเข้าถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 89.12 ในธนาคารพีที 
เพอร์มาตา ทีบีเค (“เพอร์มาตา”) ซึ่งเป็นธนาคารอินโดนีเซีย โดยคาดว่าการท าธุรกรรมดงักล่าวจะแล้ว
เสร็จภายในปี 2563 ทัง้นี ้ธนาคารกรุงเทพคาดวา่จะด าเนินการท าค าเสนอซือ้หุ้นสว่นท่ีเหลือทัง้หมดของ
เพอร์มาตาอีกร้อยละ 10.88 หลงัจากการเข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 89.12 ดงักลา่วเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

การท าธุรกรรมนีต้ัง้อยู่บนหลกัเกณฑ์การประเมินมูลค่าซึ่งมีการตกลงร่วมกันอยู่ท่ี 1.77 เท่าของมลูค่า
ตามบญัชีของเพอร์มาตา (โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกับการปรับปรุงราคา) ดงันัน้ หากค านวณ
มลูคา่ตามบญัชีของเพอร์มาตา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  ราคาซือ้หุ้นเบือ้งต้นจะอยูท่ี่ 1,498 รูเปียตอ่
หุ้น ส าหรับการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.12 มูลค่าธุรกรรมเบือ้งต้น จะอยู่ท่ี 37,430,974 ล้านรูเปีย 
(ประมาณ 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 81,017 ล้านบาท)1 และส าหรับการถือหุ้น 100% มูลค่า
เบือ้งต้นจะอยูท่ี่ 42,001,080  ล้านรูเปีย (ประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 90,909 ล้านบาท)1  
โดยราคาซือ้หุ้ นท่ีธนาคารจะต้องช าระในการเข้าซือ้หุ้ นจ านวนร้อยละ 89.12 ในเพอร์มาตา จะถูก
ค านวณอีกเป็นครัง้สุดท้ายโดยอ้างอิงท่ีอัตรา 1.77 เท่าของมูลค่าตามบญัชีของเพอร์มาตา (โดยอยู่
ภายใต้เง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับปรุงราคา) ตามท่ีปรากฏในงบการเงินล่าสดุของเพอร์มาตาท่ีได้รับ
การเผยแพร่ก่อนวนัท่ีท าธุรกรรมแล้วเสร็จ 

ธุรกรรมนีจ้ะส าเร็จได้ เม่ือได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน ซึ่งรวมถึงการได้รับการอนุมตัิจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจการเงินของอินโดนีเซีย (Otoritas Jasa Keuangan) 
ตลอดจนการอนมุตัจิากผู้ ถือหุ้นของธนาคารกรุงเทพ 

ในการเข้าท าธุรกรรมครัง้นี ้ธนาคารคาดว่าจะใช้เงินทุนภายในและแหล่งเงินทุนท่ีได้จากการจัดหา
เงินทุนตามปกติของธนาคาร และคาดว่า เม่ือธุรกรรมแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มก าไรต่อหุ้ นและอัตรา

                                                           
1 อตัราแลกเปลี่ยนที่ใช้เพ่ือการจดัท ารายงานฉบบันี ้คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตอ่ 13,999 รูเปีย และ 1 บาทตอ่ 462 รูเปีย  
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ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นของธนาคารได้ทนัที ขณะท่ีธนาคารยงัคงมีฐานะเงินกองทนุอยู่ในระดบัท่ีแข็งแกร่ง
ตอ่ไป 
 

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยท่ีมีเครือข่ายสาขาในต่างประเทศกว้างขวางท่ีสดุ โดยมีสาขา
ครอบคลมุ 14 เขตเศรษฐกิจส าคญัของโลก และสินเช่ือของกิจการตา่งประเทศมีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 
17 ของสินเช่ือรวมของธนาคาร ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ธนาคารมีกลยทุธ์ในการเช่ือมโยงสู่ภมูิภาค เพ่ือ
สนับสนุนลูกค้าของธนาคารในการขยายกิจการไปยังต่างประเทศ โดยเครือข่ายในต่างประเทศเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การด าเนินธุรกิจของธนาคารเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง 

เพอร์มาตาเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของอินโดนีเซีย โดยมีเครือข่ายขนาดใหญ่ครอบคลมุกลุ่ม
ลูกค้าท่ีหลากหลาย  ด้วยความโดดเด่นของฐานเงินฝากและเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเป็นเลิศ รวมถึงทีม
ผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์สงู  เพอร์มาตาพร้อมท่ีจะเตบิโตอยา่งแข็งแกร่งหลงัการปรับโครงสร้างองค์กรท่ี
ผา่นมา  การเข้าซือ้กิจการเพอร์มาตาจะตอกย า้ถึงพนัธะผกูพนัท่ีธนาคารมีตอ่อินโดนีเซียซึง่เร่ิมมาตัง้แต่
ปี 2511 และช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้น าของธนาคารกรุงเทพในระดบัภูมิภาค ด้วยฐานธุรกิจท่ีมัน่คง
ทัง้ในไทยและอินโดนีเซียซึง่เป็นตลาดท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีสดุในอาเซียน 

นายปิต ิสิทธิอ านวย ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า “การขยายธุรกิจในตา่งประเทศเป็นกล
ยทุธ์ส าคญัของธนาคาร  อินโดนีเซียเป็นตลาดท่ีธนาคารให้ความส าคญัอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นหนึ่งใน
ประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วท่ีสุดในเอเชีย และมีปัจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจมห
ภาคท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก มีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีเอือ้อ านวย ตลอดจนมีความเช่ือมโยงของ
ประเทศในเขตเศรษฐกิจอาเซียนท่ีเพิ่มขึน้“  

นายชาตศิริิ โสภณพนิช กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าววา่ “จากประสบการณ์โดยตรงใน
การด าเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย และความเข้าใจในภาคธุรกิจธนาคารอย่างลึกซึง้ เราเช่ือมัน่ว่า
ธุรกิจธนาคารในอินโดนีเซียมีการเตบิโตท่ีนา่สนใจ โดยท่ียงัคงรักษาอตัราผลก าไรท่ีดี เพอร์มาตาจะเป็น
ฐานธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง ซึ่งช่วยเสริมเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของธนาคาร ด้วยช่องทางการให้บริการท่ี
กว้างขวาง ความโดดเด่นของฐานเงินฝากและช่ือเสียงของธนาคาร ตลอดจนความสามารถด้าน
เทคโนโลยีดจิิทลัขัน้สงู เรามีความยินดีท่ีจะได้ท างานและสนบัสนนุผู้บริหารและพนกังานของเพอร์มาตา 
เพ่ือให้เพอร์มาตาก้าวหน้าขึน้ไปในอีกระดบั” 

ปัจจุบนั เพอร์มาตาเป็นธนาคารขนาดใหญ่อนัดบั 12 ของอินโดนีเซียเม่ือพิจารณาจากสินทรัพย์รวม 
การเข้าซือ้เพอร์มาตาโดยธนาคารกรุงเทพจะช่วยให้เพอร์มาตาได้รับประโยชน์จากความเช่ียวชาญด้าน
บริการส าหรับลูกค้าองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอี เครือข่ายทางธุรกิจและความสัมพันธ์กับ
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องค์กรธุรกิจชัน้น าในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซียท่ีแข็งแกร่ง ตลอดจนผลิตภณัฑ์การเงินระหว่าง
ประเทศ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายในแต่ละอุตสาหกรรม  ธนาคารกรุงเทพจะให้การสนบัสนุน
ลูกค้าของเพอร์มาตาด้วยการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพสูง ส่งเสริมความรู้และการ
เข้าถึงทางด้านการเงิน อีกทัง้สนับสนุนลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ และลูกค้าในกลุ่มเอสเอ็มอี ในกลุ่ม
อตุสาหกรรมท่ีหลากหลาย รวมถึงผู้ประกอบการในภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมยานยนต์ ให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายทางธุรกิจ    

นายชาติศิริกล่าวเพิ่มเติมว่า “การรวมกนัระหว่างสองธนาคาร ก่อให้เกิดการประสานพลงัความร่วมมือ
อย่างชดัเจน ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายต่างประเทศท่ีครอบคลุมอย่างกว้างขวางของธนาคาร
กรุงเทพในเอเชีย และความสามารถในการเช่ือมโยงเครือขา่ยตา่งประเทศ ทัง้หมดนีจ้ะชว่ยให้ลกูค้าของ
เพอร์มาตาสามารถเข้าถึงตลาดส าคญัทั่วทัง้ภูมิภาค เพ่ือพร้อมรับการเช่ือมโยงระหว่างประเทศใน
อาเซียน และกบัภูมิภาคจีนท่ีเพิ่มขึน้   นอกจากนี ้เป็นท่ีน่ายินดีอย่างยิ่งว่า แอสทร่าจะยงัคงความเป็น
พนัธมิตรในการท าธุรกิจและให้การสนบัสนนุร่วมกบัเพอร์มาตาตอ่ไป”  

มอร์แกน สแตนลีย์ เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของธนาคารกรุงเทพในการท าธุรกรรมครัง้นี ้

+++ 
ส าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิ โปรดเข้าไปยงัเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพท่ี 
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Investor-Relations   
 
ส าหรับการเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โปรดเข้าไปยงัเว็บไซต์
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ี www.set.or.th  

+++ 
 

เก่ียวกับธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกรุงเทพก่อตัง้ในปี 2487 ปัจจบุนัเป็นหนึ่งในธนาคารชัน้น าในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
และเป็นธนาคารพาณิชย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทยด้วยจ านวนเงินฝากและส่วนของผู้ ถือหุ้น ธนาคารมี
บญัชีเงินฝากมากกว่า 17 ล้านบญัชี สาขาเกือบ 1,200 แห่งทัว่ประเทศ และสินทรัพย์รวม 105 พนัล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ 30 กนัยายน 2562   ธนาคารกรุงเทพมีความมุง่มัน่ท่ีจะสนบัสนนุธุรกิจท่ีหลากหลาย 
ผ่านเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ ตัง้แต่เอสเอ็มอีจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเช่น 
การเกษตร ธุรกิจยานยนต์ การผลิต และ ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารไทยท่ีมีเครือข่ายในตา่งประเทศ
มากท่ีสดุถึง 31 แห่ง ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจทัว่โลก ประกอบด้วย จีน กมัพชูา ฮ่องกง อินโดนีเซีย 

https://www.bangkokbank.com/th-TH/Investor-Relations
http://www.set.or.th/
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ญ่ีปุ่ น  ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา 
 
รายละเอียดเพิ่มเตมิ โปรดตดิตอ่  
 
Ogilvy, on behalf of Bangkok Bank 

กนกพร เยาวพงษ์อารีย์  
Email: kanokporn.yaovapongaree@ogilvy.com  

Tel: (66) 61 942 3635 

 

เอกภพ พนัธุรัตน์ 
Email: Eakkapop.Panthurat@ogilvy.com  

Tel: (66) 89 676 6234 

 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ  
อีเมล IR@bangkokbank.com 
โทร (66) 2 626 4981 
เว็บไซต ์www.bangkokbank.com 
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