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ท่ี ฝลบ./นล.0355/2563      23 มกราคม 2563 
 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และการเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 

คร้ังท่ี 1/2563  
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
อา้งถึง หนงัสือของธนาคาร ท่ี ผญ. 435/2562 ลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 เร่ือง การเขา้ท าสญัญาซ้ือขายหุน้เพ่ือเขา้เป็น 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk)  
 
ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย สารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”)  คร้ังท่ี 12/2562  เม่ือวนัท่ี 11 
ธนัวาคม 2562 ไดมี้มติเห็นชอบการด าเนินการเขา้ท าสญัญาซ้ือขายหุน้โดยมีเง่ือนไข (“สญัญาซ้ือขายหุน้”) กบั 
Standard Chartered Bank (“สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด”) และ PT Astra International Tbk (“แอสทร่า”) ส าหรับการเขา้ซ้ือ
หุน้ใน PT Bank Permata Tbk ("เพอร์มาตา”)  โดยคู่สญัญาทั้งสองฝ่ายไดต้กลงกนัและลงนามในสญัญาซ้ือขายหุน้ 
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 นั้น 

 
ธนาคารขอแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร คร้ังท่ี 1/2563 ท่ีจดัใหมี้ข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2563  

ดงัต่อไปน้ี: 
 

1. รับทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการเขา้ซ้ือหุน้ในเพอร์มาตาโดยธนาคาร จากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด แอสทร่า 
และผูถื้อหุน้รายอ่ืนทุกรายท่ีตอบรับค าเสนอซ้ือหุน้ในเพอร์มาตา (“ธุรกรรม”)  

 
ตามสญัญาซ้ือขายหุน้ท่ีกล่าวขา้งตน้นั้น  หลงัจากท่ีผูถื้อหุน้ของธนาคาร และ ผูถื้อหุน้ของเพอร์มาตาไดมี้

มติอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมในคร้ังน้ี และธนาคารไดรั้บอนุมติัจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และ Otoritas 
Jasa Keuangan (“OJK”) ของประเทศอินโดนีเซียในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมในคร้ังน้ี  ธนาคารจะเขา้ซ้ือหุน้
ประเภท ข ของเพอร์มาตา จ านวนรวมทั้งส้ิน 24,991,429,332 หุน้1 คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 89.12 ของหุน้ท่ี

                                                           
1 หมายเหตุ: 1/ รายช่ือผูถื้อหุ้นของ Permata ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เป็นดงัน้ี 

ล าดบั ช่ือ 
จ านวนหุ้น มูลค่า 

% 

ประเภท  ก ประเภท ข  ประเภท ก ประเภท ข 

1. แอสทร่า - 12,495,714,666 - 1,561,964,333,250 44.56 
2. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด - 12,495,714,666 - 1,561,964,333,250 44.56 
3. ประชาชนทัว่ไป 26,880,234 3,024,429,639 336,002,925,000 378,053,704,875 10.88 

 รวม 26,880,234 28,015,858,971 336,002,925,000 3,501,982,371,375 100.00 
 



    

หนา้ 2 ของ 4 

ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของเพอร์มาตา จากผูถื้อหุน้รายใหญ่ทั้งสองรายดงักล่าว (หุน้ประเภท ก  และ หุน้
ประเภท ข  มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลเท่ากนั รวมทั้งยงัจดทะเบียนและซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศอินโดนีเซีย (“IDX”) ท่ีราคาเท่ากนัและใชส้ญัลกัษณ์เดียวกนัคือ (IDX:BNLI)) โดย
หลงัจากการซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้รายใหญ่ทั้งสองรายตามสญัญาซ้ือขายหุน้แลว้ ธนาคารจะตอ้งด าเนินการท าค าเสนอซ้ือ 
(Mandatory Tender Offer) เพ่ือเสนอซ้ือหุน้ในเพอร์มาตาท่ีเหลือทั้งหมด ไดแ้ก่หุน้ประเภท ก จ านวน 26,880,234 หุน้
และหุน้ประเภท ข จ านวน 3,024,429,639 หุน้ จากผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืนทุกรายตามกฎของ IDX (ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วน 
ประมาณร้อยละ 10.88 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของเพอร์มาตา) ในราคาตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎเกณฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งของ IDX ซ่ึงจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ราคาท่ีธนาคารไดต้กลงกบัสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ แอสทร่า  

 
ทั้งน้ี ธนาคารคาดวา่จะไดรั้บอนุมติัจาก ธปท.  และ OJK และสามารถเขา้ซ้ือหุน้ในส่วนของ สแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์ด และ แอสทร่า ไดภ้ายในไตรมาส 3 ของปี 2563  โดยราคาซ้ือขายตามสญัญาซ้ือขายหุน้จะก าหนดจาก
สมการดงัต่อไปน้ี  

 
ราคาซ้ือขายหุน้เพอร์มาตา =  มูลค่าตามบญัชีของเพอร์มาตา ณ วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบร่วมกนั 

(Confirmation of the Satisfaction Date) 
 ลบ: มูลค่าหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายเพ่ิมเติมระหวา่งวนัท่ีลงนามในสญัญาและ

วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบร่วมกนัซ่ึงไดถู้กบนัทึกรวมในมูลค่าตามบญัชีแลว้ 
 คณู: 1.77 
 บวก: มูลค่าหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายเพ่ิมเติมระหวา่งวนัท่ีลงนามในสญัญาและ

วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบร่วมกนั  
 หาร: จ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบร่วมกนั 
 

การท าธุรกรรมในคร้ังน้ี เม่ือค านวณมูลค่าของธุรกรรมตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2562  
(อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2562 อยูท่ี่ 1 บาทต่อ 462 รูเปีย และ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 13,999 รูเปีย) เม่ือ
พิจารณาจากขอ้มูลตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 แลว้ มูลค่าหุน้เพอร์มาตาท่ีธนาคารเขา้ซ้ือในส่วนของ 
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ แอสทร่า ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 89.12 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของเพอร์มาตา (ไม่รวมถึง
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) คิดเป็นประมาณ 37,430,974 ลา้นรูเปีย หรือ 81,017 ลา้นบาท หรือ 2,674 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ    

 
อยา่งไรก็ดี ภายหลงัจากท่ีธนาคารไดซ้ื้อหุน้จากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ แอสทร่า แลว้ ธนาคาร

จะตอ้งด าเนินการท าค าเสนอซ้ือ (Mandatory Tender Offer) ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ส่งผลใหธ้นาคารอาจตอ้งรับ
ซ้ือทั้งร้อยละ 100 ของหุน้เพอร์มาตาท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดตามกฎเกณฑข์องประเทศอินโดนีเซีย   ดงันั้น 
หากค านวณขนาดรายการเบ้ืองตน้ โดยใชข้อ้มูลตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี
จะมีขนาดรายการระหวา่ง 37,430,974 ลา้นรูเปีย ถึง 42,001,080  ลา้นรูเปีย หรือ 90,909  ลา้นบาท หรือ 3,000 ลา้นดอล
ล่าร์สหรัฐฯ โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดรายการ ดงัน้ี: 

 
 



    

หนา้ 3 ของ 4 

เกณฑ์ การค านวณ มูลค่า  

1. มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) NTA ของบริษทัท่ีจะไดม้า1/ x สดัส่วนท่ีไดม้า2/ x 100 

      NTA ของ ธนาคาร1/ 
 

11.74% 

2. ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน (4 ไตรมาสล่าสุด) ก าไรสุทธิของบริษทัท่ีจะไดม้า3/ x สดัส่วนท่ีไดม้า2/ x 100 

ก าไรสุทธิของธนาคาร3/ 
 

9.04% 

3. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน4/ x 100 

สินทรัพยร์วมของธนาคาร1/ 
 

2.82% 

4. มูลค่าหุ้นทุนท่ีบริษทัจดทะเบียนออกเพ่ือช าระค่า
สินทรัพย ์

จ านวนหุ้นท่ีธนาคารออกเพ่ือช าระค่าสินทรัพย ์x 100 

จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ของธนาคาร 
 

ไม่มีเน่ืองจากเป็นการท า 
รายการดว้ยเงินสด 

หมายเหตุ: 1/ ค  านวณจากงบการเงินไตรมาส 3 ของปี 2562 
  2/ ค  านวณจากสดัส่วนท่ีธนาคารมีโอกาสสูงสุดท่ีจะได ้(100%) 
  3/ ก าไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด (เฉพาะส่วนผูถื้อหุน้ของบริษทั) 
  4/ ค  านวณจากมูลค่าของส่ิงตอบแทนรวม และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ค่าภาษี และค่าอากรแสตมป์ 
 

การเข้าท าธุรกรรมในคร้ังนีม้ขีนาดรายการสูงสุดจากทั้ง 4 เกณฑ์เท่ากบัร้อยละ 11.74 เม่ือค านวณตาม
เกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ    ธุรกรรมดงักล่าวจึงถือเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยร์ะหวา่งบริษทัจดทะเบียน
กบับุคคลท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ท่ีมีขนาดรายการต ่า
กวา่ร้อยละ 15 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมี
นยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น (และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และเน่ืองจากผูข้ายหุน้เพอร์มาตา เป็นบุคคลภายนอก ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัธนาคาร  รายการดงักล่าวจึงไม่เขา้ข่ายเป็นการท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (และท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์  เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตามล าดบั โดย ณ วนัท่ีธนาคารไดเ้ขา้ท า
รายการจริง (ซ่ึงคาดวา่น่าจะเป็นไตรมาส 3 ของปี 2563) ธนาคารจะท าการเปิดเผยขอ้มูล และค านวณขนาดรายการ
เพ่ิมเติมเพ่ือเผยแพร่ใหก้บัผูถื้อหุน้อีกคร้ัง 

 
อยา่งไรก็ดี ในการเขา้ซ้ือหุน้ทั้งหมดในเพอร์มาตา ธนาคารมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั ธปท. โดยธนาคารจะตอ้งยืน่โครงการแสดงรายละเอียดการด าเนินงานเสนอต่อ ธปท. 
เพ่ือให ้ธปท. ใหค้วามเห็นชอบ และธนาคารจะตอ้งด าเนินการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการซ้ือ
และรับโอนหุน้ทั้งหมดในเพอร์มาตา โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทั้งท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน”)    

 
2. อนุมติัการยืน่ขอความเห็นชอบการซ้ือและรับโอนหุน้ทั้งหมดในเพอร์มาตา ต่อ ธปท. เพ่ือให ้ธปท. ให้

ความเห็นชอบ 
 



    

หนา้ 4 ของ 4 

3. รับทราบรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (บริษทั ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั) เก่ียวกบั
การเขา้ซ้ือหุน้ ของเพอร์มาตา เพ่ือน าส่งรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพ่ือ
พิจารณาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 ของธนาคารต่อไป 

 
4. อนุมติัก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ  

ส านกังานใหญ่ ชั้นท่ี 29-30 เลขท่ี 333 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดงัน้ี 
 

วาระท่ี 1 พิจารณาอนุมติัการเขา้ซ้ือและรับโอนหุน้ทั้งหมดในเพอร์มาตา  
 

วาระท่ี 2 เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 

5. อนุมติัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 
1/2563 (Record Date) ในวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2563    

 
6. อนุมติัใหป้ระธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีประธานกรรมการบริหารมอบอ านาจ เป็นผูมี้อ านาจ

ในการพิจารณาแกไ้ขก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 รวมถึงการแกไ้ขและ/หรือ
เพ่ิมเติมวาระการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 และ/หรือ เปล่ียนแปลงวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้
ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 (Record Date) ไดต้ามความจ าเป็น และเหมาะสมภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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สารสนเทศเกีย่วกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2563 ไดมี้
มติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติัใหธ้นาคารเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

1. วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ  
เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 ธนาคารไดเ้ขา้ท าสญัญาซ้ือขายหุน้โดยมีเง่ือนไข (“สญัญาซ้ือขายหุน้”) กบั Standard 
Chartered Bank (“สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด”) และ PT Astra International Tbk (“แอสทร่า”) เพ่ือเสนอซ้ือหุน้กลุ่ม ข. 
จ านวนทั้งหมด 24,991,429,332 หุน้ใน PT Bank Permata Tbk (“เพอร์มาตา”) จากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสท
ร่า คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 89.12 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของเพอร์มาตา (“ธุรกรรม”) โดยการเขา้
ท าธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการของธนาคาร ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 
12/2562 เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2562  
 

2. คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้อง 

ผูซ้ื้อ   ธนาคาร 

ผูข้าย  สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ แอสทร่า 

ความสมัพนัธ์ ผูข้ายทั้งสองรายไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของธนาคารตามค านิยามของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม 

หุน้ท่ีซ้ือขาย หุน้กลุ่ม ข. ในเพอร์มาตา จ านวนทั้งหมด 24,991,429,332 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 89.12 
ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของเพอร์มาตา โดยสแตนดาร์ด 
ชาร์เตอร์ดและแอสทร่าจะขายหุน้กลุ่ม ข. เป็นจ านวนรายละ 12,495,714,666 หุน้ คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 44.56 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของเพอร์มาตาใหแ้ก่
ธนาคาร 

 
3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

ลกัษณะทัว่ไปของรายการ 

ธนาคารจะซ้ือหุน้กลุ่ม ข. ในเพอร์มาตาจ านวนทั้งหมด 24,991,429,332 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 89.12 ของหุน้ท่ี
ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของเพอร์มาตา จากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสทร่า โดยมีมูลคา่ตามท่ีตกลง
ร่วมกนัอยูท่ี่ 1.77 เท่าของมูลค่าทางบญัชีของเพอร์มาตา (โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขการปรับปรุงราคาท่ีเก่ียวขอ้ง) ดงันั้น 
หากค านวณตามมูลค่าทางบญัชีของเพอร์มาตา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ราคาซ้ือขายหุน้เบ้ืองตน้จะอยูท่ี่ 1,498  
รูเปียต่อหุน้ และมูลค่าธุรกรรมเบ้ืองตน้จะอยูท่ี่ 37,430,974 ลา้นรูเปีย (เทียบเท่ากบั 2,674 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 
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81,017 ลา้นบาท1 โดยประมาณ) ราคาซ้ือขายหุน้ท่ีธนาคารจะตอ้งช าระในการเขา้ซ้ือหุน้จ านวนร้อยละ 89.12 ของ
หุน้ทั้งหมดในเพอร์มาตาจะถูกค านวณอีกเป็นคร้ังสุดทา้ยโดยอา้งอิงอตัรา 1.77 เท่าของมูลค่าทางบญัชีของ 
เพอร์มาตาตามท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินฉบบัล่าสุดท่ีออกก่อนวนัท่ีการเขา้ท าธุรกรรมแลว้เสร็จ (โดยอยูภ่ายใต้
เง่ือนไขการปรับปรุงราคาท่ีเก่ียวขอ้ง)  
 
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสทร่าจะขายหุน้กลุ่ม ข. เป็นจ านวนรายละ 12,495,714,666 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
44.56 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของเพอร์มาตาใหแ้ก่ธนาคาร ซ่ึงธนาคารคาดวา่การเขา้ท าธุรกรรม
จะแลว้เสร็จภายในไตรมาส 3 ของปี 2563 ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัการไดรั้บอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งและการปฏิบติัตามเง่ือนไข
บงัคบัก่อนภายใตส้ญัญาซ้ือขายหุน้ไดค้รบถว้น และภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมแลว้เสร็จ ธนาคารจะตอ้งด าเนินการ
ท าค าเสนอซ้ือเพ่ือเสนอซ้ือหุน้ของเพอร์มาตาในส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจากผูถื้อหุน้รายอ่ืน (Mandatory Tender Offer) 
คิดเป็นร้อยละ 10.88 ของหุน้ทั้งหมดของเพอร์มาตา ในราคาท่ีก าหนดตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศอินโดนีเซีย (“IDX”)  ซ่ึงจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ราคาท่ีธนาคารไดต้กลงจ่ายใหก้บัสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและ
แอสทร่า  
 
ในการน้ี ธนาคารจะด าเนินการขอมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการของธนาคารเพื่อก าหนดราคาซ้ือขายสุดทา้ย
ส าหรับธุรกรรมน้ี และคาดวา่จะประกาศราคาซ้ือขายสุดทา้ยดงักล่าวผา่นทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ต่อไป  ทั้งน้ี ราคาซ้ือขายสุดทา้ยจะช าระในรูปของเงินสด และราคาซ้ือขาย
สุดทา้ยส าหรับธุรกรรมน้ีจะอา้งอิงกบังบการเงินของเพอร์มาตาฉบบัล่าสุดท่ีออกก่อนวนัท่ีการเขา้ท าธุรกรรมแลว้
เสร็จ ซ่ึงจะเกิดข้ึนภายหลงัจากวนัท่ีเง่ือนไขบงัคบัก่อนทุกประการส าเร็จลง โดยหากค านวณราคาซ้ือขายของ
ธุรกรรมน้ี โดยอา้งอิงงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จะไดร้าคาซ้ือขายหุน้เบ้ืองตน้เท่ากบั 1,498 รูเปียต่อหุน้ 
และมูลค่าธุรกรรมเบ้ืองตน้จะอยูท่ี่ 37,430,974 ลา้นรูเปีย (เทียบเท่ากบั 2,674 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 81,017 ลา้น
บาท โดยประมาณ) อยา่งไรก็ดี ภายหลงัจากท่ีธนาคารซ้ือหุน้เพอร์มาตาจากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสทร่าใน
สดัส่วนร้อยละ 89.12 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของเพอร์มาตาแลว้ ธนาคารจะตอ้งท าการเสนอซ้ือ
หุน้ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจากผูถื้อหุน้รายอ่ืน (Mandatory Tender Offer) และอาจไดม้าซ่ึงหุน้ทั้งหมดของเพอร์มาตา
ในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของเพอร์มาตา ซ่ึงหากธนาคารไดม้าซ่ึงหุน้
ทั้งหมดของเพอร์มาตาในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด จะท าใหมู้ลค่าธุรกรรม
เบ้ืองตน้เท่ากบั 42,001,080 ลา้นรูเปีย (เทียบเท่ากบั 3,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 90,909 ลา้นบาท โดยประมาณ) 
ดงันั้น มูลค่าธุรกรรมเบ้ืองตน้โดยอา้งอิงตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จะอยูใ่นช่วง 37,430,974 ลา้นรู
เปีย ถึง 42,001,080 ลา้นรูเปีย  
 

                                                      
1 ธนาคารใช้อตัราแลกเปล่ียน 1 บาทต่อ 462 รูเปีย และ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 13,999 รูเปีย จากขอ้มูล ณ วนัท่ี 11 ธันวาคม 2562 ในการค านวณมูลค่าของธุรกรรมท่ีปรากฏในรายงาน
ฉบบัน้ี 
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นอกจากน้ี ราคาซ้ือขายสุดทา้ยอาจแตกต่างจากช่วงราคาขา้งตน้ได ้ข้ึนอยูก่บัการปรับเปล่ียนมูลค่าตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไวใ้นสญัญาซ้ือขายหุน้ (โปรดพิจารณาส่วนท่ี 6 ประกอบ) 
 
ภายใตก้ารเขา้ท าธุรกรรมในคร้ังน้ี ธนาคารจะไดม้าซ่ึง PT Sahabat Finansial Keluarga (Sahabat) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ซ่ึงถือหุน้โดยเพอร์มาตาร้อยละ 99.998 อีกดว้ย  
   
ขนาดรายการ  
ธนาคารไดท้ าการค านวณขนาดรายการของธุรกรรมน้ีตามเกณฑก์ารค านวณภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
เก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีก าหนดไว ้4 เกณฑ ์โดยอา้งอิงงบการเงินของธนาคารและงบ
การเงินของเพอร์มาตา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 
  

หน่วย: ลา้นบาท1  

งบการเงินรวมของ 
เพอร์มาตา ส าหรับงวดเกา้

เดือนส้ินสุด 
30 กนัยายน 2562 

งบการเงินรวมฉบบัสอบ
ทานของธนาคารส าหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุด 
30 กนัยายน 2562 

สินทรัพยร์วม 335,669.99 3,228,091.79  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,090.48  1,792.38  
หน้ีสินรวม 284,307.58 2,797,653.75  
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 0.02 259.76  
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA)2/ 50,271.91 428,385.90  
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ (หุ้น) 28,042,739,205 1,908,842,894 
ก าไรสุทธิ3/ 3,246.14 35,914.89  

หมายเหตุ :  1/อตัราแลกเปล่ียนท่ีใชใ้นการค านวณ 1 บาท เท่ากบั 462 รูเปีย และ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากบั 13,999 รูเปีย อา้งอิงจาก
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2562  

 2/ สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA)  ค  านวณจากสินทรัพยร์วมหักด้วยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน หน้ีสิน
รวม และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

 3/ ก  าไร (ขาดทุน) สุทธิ (เฉพาะส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของธนาคาร) ในรอบระยะเวลา 12 เดือนยอ้นหลงั  
 

(ก) ค านวณตามเกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA)  
ขนาดรายการ = NTA ของเพอร์มาตา x สดัส่วนของหุน้ของเพอร์มาตาท่ีไดม้า x 100 

NTA ของธนาคาร 
= 50,271.91 x 100% x 100 

428,385.90  
= 11.74% 
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(ข) ค านวณตามเกณฑก์ าไรสุทธิ  
 ขนาดรายการ = ก าไรสุทธิของเพอร์มาตา x สดัส่วนของหุน้ของเพอร์มาตาท่ีไดม้า x 100 

ก าไรสุทธิของธนาคาร 
= 3,246.14 x 100% x 100 

35,914.89 
= 9.04% 
 

(ค) ค านวณตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  
ขนาดรายการ  = มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน x 100 

สินทรัพยร์วมของธนาคาร 
=   90,908.83 x 100  
        3,228,091.79 
= 2.82% 
 

 (ง) ค านวณตามเกณฑมู์ลค่าของหลกัทรัพย ์ 
ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากเป็นการท ารายการดว้ยเงินสด 

    
  ตารางสรุปการค านวณขนาดรายการ 

ล าดบั หลกัเกณฑ ์ ขนาดรายการ 
1. เกณฑม์ูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 11.74% 
2. เกณฑก์ าไรสุทธิ 9.04% 
3. เกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 2.82% 
4. เกณฑม์ูลค่าของหลกัทรัพย ์ ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากเป็นการท ารายการดว้ยเงินสด 

 
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท า
รายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจด
ทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) (รวม
เรียกวา่ “หลกัเกณฑใ์นการท ารายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น”) การเขา้ท าธุรกรรมคร้ังน้ีมี
ขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 11.74 เม่ือค านวณภายใตส้มมติฐานวา่ธนาคารจะไดม้าซ่ึงหุน้ในเพอร์มาตาทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด (จากการซ้ือหุน้ภายใตส้ญัญาซ้ือขายหุน้และการท า
ค าเสนอซ้ือหุน้ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจากผูถื้อหุน้รายอ่ืน (Mandatory Tender Offer) ท่ีจะเกิดข้ึนในภายหลงั) โดยเป็น
การค านวณตามเกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ ซ่ึงส่งผลใหมี้มูลค่ารายการสูงสุดเม่ือเทียบกบัเกณฑก์ารค านวณ
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ขนาดรายการอ่ืนทั้งหมดภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการท ารายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ซ่ึงใน
กรณีน้ี ธุรกรรมมีขนาดรายการต ่ากวา่ร้อยละ 15  
 
นอกจากน้ี ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. ธุรกิจ
สถาบนัการเงิน”)   ในการเขา้ท าธุรกรรมในคร้ังน้ี ธนาคารจะตอ้งยืน่ค  าขอตอ่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 
เพื่อขออนุมติัการท าธุรกรรม  โดยธนาคารจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ
ธนาคารดว้ยมติไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ก่อนท่ีจะยืน่ค  าขออนุมติัต่อ ธปท. ดงักล่าว 
 

4. รายละเอยีดของสินทรัพย์ทีซ้ื่อ - เพอร์มาตา 

 

ช่ือ  
PT Bank Permata Tbk 

 

ท่ีอยู ่
Gedung WTC II, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, JAKARTA SELATAN, 12920, Indonesia 
 
เบอร์โทรศพัท ์
+62-21-5237788 
 
โทรสาร 
+62-21-5237244 
 
เวบ็ไซต ์
https://www.permatabank.com 
 
ขอ้มูลรายละเอียดธุรกิจของเพอร์มาตา  
เพอร์มาตาเป็นธนาคารพาณิชยช์ั้นน าของประเทศอินโดนีเซีย ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2498 ประกอบกิจการการธนาคาร
โดยมีผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการดา้นการธนาคารอยา่งเตม็รูปแบบ มีลูกคา้รายยอ่ย ลูกคา้ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม และลูกคา้องคก์รรวมมากกวา่ 3.5 ลา้นราย เพอร์มาตาไดรั้บการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศอินโดนีเซีย โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เพอร์มาตามีส านกังานรวม 332 แห่ง (ซ่ึงรวมถึง ส านกังานสาขา
และสาขาเคล่ือนท่ี) มีเคร่ืองบริการเบิก-ถอนเงินสดอตัโนมติั (เอทีเอม็) รวม 989 เคร่ืองใน 62 เมืองทัว่ประเทศ
อินโดนีเซีย และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เพอร์มาตามีเงินใหสิ้นเช่ือจ านวน 108 ลา้นลา้นรูเปีย (เทียบเท่ากบั 7.6 

https://www.permatabank.com/
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พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 234,000 ลา้นบาท2โดยประมาณ) มีเงินรับฝากจ านวน 120 ลา้นลา้นรูเปีย (เทียบเท่ากบั 
8.5 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 259,000 ลา้นบาท2 โดยประมาณ) และมีพนกังานรวมทั้งส้ิน 7,670 คน  
 

ทุนของเพอร์มาตาในปัจจุบนั (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562) 
 ทุนจดทะเบียน : 12,500,000,000,000 รูเปีย 
 ทุนท่ีออกและช าระแลว้ : 3,501,983,271,375 รูเปีย 
 มูลค่าต่อ 1 หุน้ : 12,500 รูเปีย 

 
คณะกรรมการของเพอร์มาตา (ณ วนัท่ี 20 มกราคม 2563) 

 ประธานกรรมการ : Mr. Sebastian Ramon Arcuri 
 รองประธานกรรมการ : Mr. Suparno Djasmin 
 กรรมการ : Mr. Mark Spencer Greenberg 
 กรรมการ : Mr. Ian Charles Anderson 
 กรรมการรอิสระ : Mr. David Allen Worth 
 กรรมการอิสระ : Mr. Haryanto Sahari 
 กรรมการอิสระ : Mr. Zulkifli Zaini 
 กรรมการอิสระ : Mr. Rahmat Waluyanto 
 
คณะกรรมการบริหารของเพอร์มาตา (ณ วนัท่ี 20 มกราคม 2563) 
 ประธานกรรมการบริหาร : Mr. Ridha DM Wirakusumah 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยแีละปฏิบติัการ : Mr. Abdy Dharma Salimin 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน : Ms. Lea Setianti Kusumawijaya 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายธนบดีธนกิจ : Mr. Darwin Wibowo 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมายและการก ากบัดูแลกิจการ : Ms. Dhien Tjahajani 
 ผูอ้  านวยการหน่วยธุรกิจชาริอะฮ ์: Mr. Herwin Bustaman 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายสินเช่ือรายยอ่ย : Ms. Djumariah Tenteram 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล: Mr. Dayan Sadikin 

 
 

 

                                                      
2 ธนาคารใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 1 บาทต่อ 463 รูเปีย และ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 14,179 รูเปีย จากขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ในการค านวณมูลค่าเงินให้ สินเช่ือและเงินรับฝากของ
เพอร์มาตาท่ีปรากฏในรายงานฉบบัน้ี 
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ผูถื้อหุน้ปัจจุบนั (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562) 

 
 
 
 
 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                      
3 ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัไดรั้บการแปลงเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียนท่ี 1 บาท ต่อ 463 รูเปีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ล าดบั ช่ือ 
จ านวนหุ้น มูลค่า 

% 

กลุ่ม ก. กลุ่ม ข. กลุ่ม ก. กลุ่ม ข. 
1. แอสทร่า - 12,495,714,666 - 1,561,964,333,250 44.56 
2. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด - 12,495,714,666 - 1,561,964,333,250 44.56 
3. ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 26,880,234 3,024,429,639 336,002,925,000 378,053,704,875 10.88 

 รวมจ านวนหุ้น  26,880,234 28,015,858,971 336,002,925,000 3,501,982,371,375 100.00% 
 Saham Dalam Portfolio - 69,296,117,629 - 8,662,014,703,625 71.00% 

 
งบแสดงฐานะการเงิน 

พนัลา้น 
(รูเปีย) 

พนัลา้น 
(บาท) 

9 เดือน 2562 2561 2560 9 เดือน 2562 2561 2560 
สินเช่ือรวม 108,407 107,411 98,615 234 232 213 
สินทรัพยร์วม 155,080 152,893 148,318 335 330 320 
เงินฝากรวม 120,230 118,135 111,288 259 255 240 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 23,729 22,452 21,511 51 48 46 

 
 

งบก าไรขาดทุน 

พนัลา้น 
(รูเปีย) 

พนัลา้น 
(บาท) 

9 เดือน 2562 2561 2560 9 เดือน 2562 2561 2560 

รายไดจ้ากดอกเบ้ียสุทธิ 4,107 5,400 5,224 8.9 11.7 11.3 
รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 5,607 7,361 8,580 12.1 15.9 18.5 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (712) (1,676) (3,127) (1.5) (3.6) (6.7) 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรวม (3,432) (4,466) (4,502) (7.4) (9.6) (9.7) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,093 901 748 2.4 1.9 1.6 
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มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและมูลค่าของสินทรัพย์ทีไ่ด้มา 

การท าธุรกรรมในคร้ังน้ี มีการตกลงก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนในอตัรา 1.77 เท่าของมูลค่าทางบญัชีของเพอร์มาตา 
(ซ่ึงอาจมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม) ดงันั้น หากค านวณโดยอา้งอิงมูลคา่ทางบญัชีของเพอร์มาตา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 มูลค่าธุรกรรมเบ้ืองตน้ส าหรับการเขา้ซ้ือหุน้จ านวนร้อยละ 89.12 ของหุน้ทั้งหมดในเพอร์มาตาจะอยูท่ี่ 
37,430,974 ลา้นรูเปีย (เทียบเท่ากบั 2,674 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 81,017 ลา้นบาท4 โดยประมาณ)   
 
ราคาซ้ือขายหุน้ท่ีธนาคารจะตอ้งช าระในการเขา้ซ้ือหุน้จ านวนร้อยละ 89.12 ของหุน้ทั้งหมดในเพอร์มาตาจะถูก 
ค านวณอีกเป็นคร้ังสุดทา้ยโดยใชอ้ตัรา 1.77 เท่าของมูลค่าทางบญัชีของเพอร์มาตา (ซ่ึงอาจมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม) 
ตามท่ีปรากฏในงบการเงินของเพอร์มาตาฉบบัล่าสุดท่ีออกวนัท่ีการท าธุรกรรมแลว้เสร็จ ทั้งน้ี ราคาจะถูกช าระเป็น
เงินสด 
 

5. วธีิทีใ่ช้ในการประเมนิมูลค่าสินทรัพย์ทีไ่ด้มา  
มูลค่าของหุน้เพอร์มาตาซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์ไดม้าถูกก าหนดโดยใชว้ธีิการคิดลดเงินปันผล (Dividend Discounted 
Model: DDM) เป็นเกณฑ ์โดยพิจารณาประกอบองคป์ระกอบอ่ืนๆ ดว้ย ไดแ้ก่ ธุรกรรมการควบรวมและการซ้ือ
กิจการ (Merger and Acquisition: M&A) ของธนาคารต่าง ๆ ในประเทศอินโดนีเซียในอดีตท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การซ้ือขายท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัในประเทศอินโดนีเซีย การก าหนดมูลค่าของเพอร์มาตา การปรับมูลค่าตามผล
การตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) และศกัยภาพในการสร้างรายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองของธุรกิจของเพอร์มาตาใน
อนาคต    
 

6. หลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการค านวณค่าตอบแทน  
ราคาซ้ือขายสุดทา้ยของเพอร์มาตาท่ีจะช าระใหส้แตนดร์ดชาร์เตอร์ดและแอสทร่า จะถูกค านวณตามสมการ ดงัน้ี : 

ค่าตอบแทนท่ีสแตนดร์ดชาร์เตอร์ดจะไดรั้บ = ราคาซ้ือขายหุน้เพอร์มาตา   
   X  จ านวนหุน้ท่ีสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดขาย  

ค่าตอบแทนท่ีแอสทร่าจะไดรั้บ = ราคาซ้ือขายหุน้เพอร์มาตา  
   X จ านวนหุน้ท่ีแอสทร่าขาย 

   
โดยราคาซ้ือขายหุน้เพอร์มาตา สามารถค านวณไดด้งัน้ี : 

ราคาซ้ือขายหุน้เพอร์มาตา =  มูลค่าทางบญัชีของเพอร์มาตา (ตามท่ีปรากฏในงบการเงินของเพอร์มาตา
ฉบบัล่าสุดท่ีออกก่อนวนัท่ีมีการยนืยนัวา่มีการปฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน
ภายใตส้ญัญาซ้ือขายหุน้ส าเร็จครบถว้นแลว้ (“วนัท่ีมีการยนืยนัวา่เง่ือนไขบงัคบั
ก่อนส าเร็จครบถว้น”)) 

  (-) มูลค่าสุทธิของหุน้เพ่ิมทุนท่ีออกและจ าหน่ายในช่วงระหวา่งวนัท่ีของสัญญา

                                                      
4 ธนาคารใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 1 บาทต่อ 462 รูเปีย และ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 13,999 รูเปีย จากขอ้มูล ณ วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2562 ในการค านวณมูลค่าของธุรกรรม 
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ซ้ือขายหุ้นและวนัท่ีมีการยืนยนัวา่เง่ือนไขบงัคบัก่อนส าเร็จครบถว้น ซ่ึงไดถู้ก
บนัทึกรวมในมูลค่าทางบญัชีแลว้  

 (x) 1.77 
 (+) มูลค่าสุทธิของหุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกและจ าหน่ายในช่วงระหวา่งวนัท่ีของสัญญา

ซ้ือขายหุน้และวนัท่ีมีการยนืยนัวา่เง่ือนไขบงัคบัก่อนส าเร็จครบถว้น 

 (÷) จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัท่ีมีการยืนยนัวา่เง่ือนไข
บงัคบัก่อนส าเร็จครบถว้น 
 

7. เหตุผลในการเข้าท าธุรกรรม  

 การเขา้ซ้ือกิจการของเพอร์มาตาคร้ังน้ี ท าใหธ้นาคารเขา้ถึงตลาดอินโดนีเซียซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจ
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศจ านวน 1.04 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ5  มี
ประชากรรวม 267 ลา้นคน ท่ีประกอบไปดว้ยประชากรวยัท างานท่ีมีอายนุอ้ยจ านวนมาก และมีจ านวน
ประชากรท่ีมีรายไดร้ะดบัปานกลางและสูงท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีประเทศอินโดนีเซียยงัมีอตัราการเร่ิมใชง้านระบบ
ดิจิตอลท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็ว มีอตัราการเติบโตของสินเช่ือท่ีสูง6 นอกจากน้ียงัมีประชากรท่ียงัไม่ไดใ้ชบ้ริการ
ของธนาคารใด ๆ อีกเป็นจ านวนมาก7   

 ธุรกรรมน้ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ระหวา่งประเทศของธนาคารซ่ึงมุ่งพฒันาไปสู่การเป็นธนาคารชั้นน าของ
ภูมิภาค ซ่ึงมีการด าเนินกิจการในบรรดาตลาดหลกัในภูมิภาคอาเซียน  

 เพ่ือสร้างแพลตฟอร์มพ้ืนฐานท่ีแขง็แกร่งในตลาดท่ีมีความน่าสนใจและเติบโตอยา่งรวดเร็วผา่นธนาคารท่ีมี
ขนาดพอเหมาะและมีคุณภาพ 

 ท าใหธ้นาคารสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึนจากการควบรวมกนัทางธุรกิจและการเงินภายในภูมิภาค
อาเซียน 

 ท าใหธ้นาคารสามารถเขา้ถึงตลาดท่ีมีอตัราการเติบโตสูงไดม้ากยิง่ข้ึน 
 เป็นการผนึกก าลงัร่วมกนัท่ีส าคญัโดยใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายและความเช่ียวชาญของธนาคารในฐานะ

ธนาคารท่ีใหญ่ท่ีสุดในอาเซียนแห่งหน่ึง 
 เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศส าหรับธุรกิจสญัชาติไทย ทั้งน้ี การลงทุนของ

ไทยในอินโดนีเซียเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 25 ต่อปีตั้งแต่ปี 25518 นอกจากน้ียงัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการ
เช่ือมโยงธุรกิจของลูกคา้ในประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจในการขยายธุรกิจไปยงัประเทศอินโดนีเซียอีกดว้ย  

                                                      
5 ขอ้มูลส าหรับปี 2561 จากรายงานของ Euromonitor 
6 อตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี ท่ีร้อยละ 15 จากขอ้มูลสถิติของ Bank Indonesia 
7 ประชากรท่ียงัมิไดใ้ชบ้ริการของธนาคารใด ๆ จ านวน 84.4 ลา้นคน ณ ปี 2561 จากรายงานของ Euromonitor 
8 จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย เม่ือพิจารณาจ านวนเงินลงทุนจากไทยไปยงัประเทศอินโดนีเซียในทุกภาคธุรกิจ 
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 ช่วยเพ่ิมก าไรต่อหุน้ (EPS) และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) ของธนาคารส าหรับปีบญัชี 2563 ไดท้นัที 
(หากธุรกรรมแลว้เสร็จภายในปี 2563) และคาดวา่จ านวนเงินกองทุนของธนาคารภายหลงัการเขา้ซ้ือหุน้คร้ังน้ี
จะยงัคงแขง็แกร่งต่อไป 

 
8. แหล่งทีม่าของเงนิทุน  

ในการเขา้ท าธุรกรรมคร้ังน้ี ธนาคารคาดวา่จะใชท้ั้งแหล่งเงินทุนภายในของธนาคาร และแหล่งเงินทุนท่ีไดจ้ากการ
จดัหาเงินทุนตามปกติของธนาคาร  โดยในขณะน้ี ธนาคารยงัไม่มีแผนท่ีจะเพ่ิมทุนเพ่ือน าเงินท่ีไดม้าซ้ือหุน้ในคร้ังน้ี
โดยเฉพาะแต่อยา่งใด  
 

9. เงือ่นไขในการท าธุรกรรมให้ส าเร็จ  
ธุรกรรมคร้ังน้ีจะส าเร็จไดก็้ต่อเม่ือคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนในสัญญาซ้ือขายหุ้นอยา่ง
ครบถว้นทุกประการ หรือไดมี้การยกเวน้ในการปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงเง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี 

1. การไดรั้บการอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมจาก Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ของประเทศอินโดนีเซีย 

2. การไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย  
3. การไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของธนาคารในการเขา้ท าธุรกรรม 
4. การไดรั้บมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร (BOC) ของเพอร์มาตา อนุมติัแผนการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น และ

ร่างสญัญาซ้ือขายหุน้ 
5. การไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของเพอร์มาตา ในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี  

5.1. แผนการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น และร่างสญัญาซ้ือขายหุน้  
5.2. การแต่งตั้งตวัแทนซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือจากธนาคารเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร 
5.3. การลาออกจากต าแหน่งของกรรมการและกรรมการบริหารท่ีไดรั้บการเสนอช่ือโดยสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

และแอสทร่า โดยมีผลทนัทีเม่ือการท าธุรกรรมส าเร็จครบถว้น 
6. ในการเขา้ท าธุรกรรมคร้ังน้ี จะตอ้งไม่มีขอ้หา้ม ค าพิพากษา หรือกฎขอ้บงัคบัจากหน่วยงานซ่ึงก ากบัดูแล 

หน่วยงานรัฐ หรือศาลท่ีมีเขตอ านาจ รวมถึงขอ้หา้ม หรือขอ้จ ากดัทางกฎหมายใด ๆ ซ่ึงจะเป็นผลใหธ้นาคารไม่
สามารถด าเนินการรับหุน้ท่ีซ้ือขายได ้ 

 
10.  บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของธนาคารทีถ่ือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมดของกจิการทีธ่นาคาร

จะเข้าลงทุน 

ไม่มี 

 

11.  ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารเกีย่วกบัการเข้าท ารายการ  
คณะกรรมการธนาคารไดพ้ิจารณาขอ้มูล และมีความเห็นวา่การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของธนาคาร 
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12.  การอนุมตักิารท าธุรกรรมโดยคณะกรรมการธนาคาร 

ในการพิจารณาอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรม รวมถึงการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรม โดยท่ีประชุม
คณะกรรมการคร้ังท่ี 12/2562 และการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของธนาคาร
นั้น ไม่มีกรรมการธนาคารรายใดเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง ซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระดงักล่าว  
 

13.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ / หรือกรรมการของธนาคาร ทีแ่ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
ธนาคาร 

ไม่มี  
 

14.  การขออนุมตักิารเข้าท าธุรกรรม 

ความส าเร็จของธุรกรรมน้ีข้ึนอยูก่บัการอนุมติัจากหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศไทยและประเทศ
อินโดนีเซีย และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของธนาคารดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
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