ที่ ฝลบ./นล.0355/2563

23 มกราคม 2563

เรื่ อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และการเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 1/2563
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง หนังสื อของธนาคาร ที่ ผญ. 435/2562 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรื่ อง การเข้าทาสัญญาซื้อขายหุน้ เพื่อเข้าเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk)
สิ่ งที่แนบมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 11
ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบการดาเนินการเข้าทาสัญญาซื้อขายหุน้ โดยมีเงื่อนไข (“สัญญาซื้อขายหุน้ ”) กับ
Standard Chartered Bank (“สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด”) และ PT Astra International Tbk (“แอสทร่ า”) สาหรับการเข้าซื้อ
หุน้ ใน PT Bank Permata Tbk ("เพอร์มาตา”) โดยคู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงกันและลงนามในสัญญาซื้อขายหุน้
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นั้น
ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2563 ที่จดั ให้มีข้ ึนเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
ดังต่อไปนี้:
1. รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุน้ ในเพอร์มาตาโดยธนาคาร จากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด แอสทร่ า
และผูถ้ ือหุน้ รายอื่นทุกรายที่ตอบรับคาเสนอซื้อหุน้ ในเพอร์มาตา (“ธุรกรรม”)
ตามสัญญาซื้อขายหุน้ ที่กล่าวข้างต้นนั้น หลังจากที่ผถู ้ ือหุน้ ของธนาคาร และ ผูถ้ ือหุน้ ของเพอร์มาตาได้มี
มติอนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมในครั้งนี้ และธนาคารได้รับอนุมตั ิจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และ Otoritas
Jasa Keuangan (“OJK”) ของประเทศอินโดนีเซียในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในครั้งนี้ ธนาคารจะเข้าซื้อหุน้
ประเภท ข ของเพอร์มาตา จานวนรวมทั้งสิ้น 24,991,429,332 หุน้ 1 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 89.12 ของหุน้ ที่
1

หมายเหตุ: 1/ รายชื่อผูถ้ ือหุ้นของ Permata ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็ นดังนี้

ลาดับ
1.
2.
3.

ชื่อ
แอสทร่ า
สแตนดาร์ ดชาร์เตอร์ด
ประชาชนทัว่ ไป
รวม

จานวนหุ ้น
ประเภท ก
26,880,234
26,880,234

มูลค่า
ประเภท ข

ประเภท ก

12,495,714,666
12,495,714,666
3,024,429,639
28,015,858,971

336,002,925,000
336,002,925,000

ธนาคารกร ุงเทพ จากัด (มหาชน) (ทะเบียนเลขที่ 0107536000374)

333 ถนนสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500 โทรศัพท์ (662) 231-4333 โทรสาร (662) 231-4890 www.bangkokbank.com

ประเภท ข
1,561,964,333,250
1,561,964,333,250
378,053,704,875
3,501,982,371,375

%
44.56
44.56
10.88
100.00

ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตา จากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ท้ งั สองรายดังกล่าว (หุน้ ประเภท ก และ หุน้
ประเภท ข มีสิทธิในการออกเสี ยงลงคะแนนและสิ ทธิในการรับเงินปั นผลเท่ากัน รวมทั้งยังจดทะเบียนและซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศอินโดนีเซีย (“IDX”) ที่ราคาเท่ากันและใช้สญ
ั ลักษณ์เดียวกันคือ (IDX:BNLI)) โดย
หลังจากการซื้อหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ท้ งั สองรายตามสัญญาซื้อขายหุน้ แล้ว ธนาคารจะต้องดาเนินการทาคาเสนอซื้อ
(Mandatory Tender Offer) เพื่อเสนอซื้อหุน้ ในเพอร์มาตาที่เหลือทั้งหมด ได้แก่หุน้ ประเภท ก จานวน 26,880,234 หุน้
และหุน้ ประเภท ข จานวน 3,024,429,639 หุน้ จากผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอื่นทุกรายตามกฎของ IDX (ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 10.88 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตา) ในราคาตามที่กาหนดไว้ในกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องของ IDX ซึ่งจะต้องไม่ต่ากว่าราคาที่ธนาคารได้ตกลงกับสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ แอสทร่ า
ทั้งนี้ ธนาคารคาดว่าจะได้รับอนุมตั ิจาก ธปท. และ OJK และสามารถเข้าซื้อหุน้ ในส่วนของ สแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด และ แอสทร่ า ได้ภายในไตรมาส 3 ของปี 2563 โดยราคาซื้อขายตามสัญญาซื้อขายหุน้ จะกาหนดจาก
สมการดังต่อไปนี้
ราคาซื้อขายหุน้ เพอร์มาตา =

มูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา ณ วันที่ได้รับความเห็นชอบร่ วมกัน
(Confirmation of the Satisfaction Date)
ลบ: มูลค่าหุน้ ที่ออกและจาหน่ายเพิ่มเติมระหว่างวันที่ลงนามในสัญญาและ
วันที่ได้รับความเห็นชอบร่ วมกันซึ่งได้ถูกบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีแล้ว
คูณ: 1.77
บวก: มูลค่าหุน้ ที่ออกและจาหน่ายเพิ่มเติมระหว่างวันที่ลงนามในสัญญาและ
วันที่ได้รับความเห็นชอบร่ วมกัน
หาร: จานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ได้รับความ
เห็นชอบร่ วมกัน

การทาธุรกรรมในครั้งนี้ เมื่อคานวณมูลค่าของธุรกรรมตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
(อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 อยูท่ ี่ 1 บาทต่อ 462 รู เปี ย และ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 13,999 รู เปี ย) เมื่อ
พิจารณาจากข้อมูลตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 แล้ว มูลค่าหุน้ เพอร์มาตาที่ธนาคารเข้าซื้อในส่วนของ
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ แอสทร่ า ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 89.12 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของเพอร์มาตา (ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ) คิดเป็ นประมาณ 37,430,974 ล้านรู เปี ย หรื อ 81,019 ล้านบาท หรื อ 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่ธนาคารได้ซ้ือหุน้ จากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ แอสทร่ า แล้ว ธนาคาร
จะต้องดาเนินการทาคาเสนอซื้อ (Mandatory Tender Offer) ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่งผลให้ธนาคารอาจต้องรับ
ซื้อทั้งร้อยละ 100 ของหุน้ เพอร์มาตาที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามกฎเกณฑ์ของประเทศอินโดนีเซีย ดังนั้น
หากคานวณขนาดรายการเบื้องต้น โดยใช้ขอ้ มูลตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 การเข้าทารายการในครั้งนี้
จะมีขนาดรายการระหว่าง 37,430,974 ล้านรู เปี ย ถึ ง 42,001,080 ล้านรู เปี ย หรื อ 90,911 ล้านบาท หรื อ 3,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการ ดังนี้:
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เกณฑ์
1. มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
2. กาไรสุทธิ จากการดาเนินงาน (4 ไตรมาสล่าสุ ด)
3. มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
4. มูลค่าหุ้นทุนที่บริ ษทั จดทะเบียนออกเพื่อชาระค่า
สิ นทรัพย์

การคานวณ

มูลค่ า

NTA ของบริ ษทั ที่จะได้มา1/ x สัดส่ วนที่ได้มา2/ x 100
NTA ของ ธนาคาร1/
กาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ที่จะได้มา3/ x สัดส่ วนที่ได้มา2/ x 100
กาไรสุ ทธิ ของธนาคาร3/
มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน4/ x 100
สิ นทรัพย์รวมของธนาคาร1/
จานวนหุ ้นที่ธนาคารออกเพื่อชาระค่าสิ นทรัพย์ x 100
จานวนหุ้นที่ชาระแล้วของธนาคาร

11.74%
9.04%
2.82%
ไม่มีเนื่ องจากเป็ นการทา
รายการด้วยเงินสด

หมายเหตุ: 1/ คานวณจากงบการเงินไตรมาส 3 ของปี 2562
2/ คานวณจากสัดส่วนที่ธนาคารมีโอกาสสูงสุดที่จะได้ (100%)
3/ กาไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด (เฉพาะส่วนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั )
4/ คานวณจากมูลค่าของสิ่ งตอบแทนรวม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าภาษี และค่าอากรแสตมป์
การเข้ าทาธุรกรรมในครั้งนีม้ ขี นาดรายการสู งสุ ดจากทั้ง 4 เกณฑ์ เท่ ากับร้ อยละ 11.74 เมื่อคานวณตาม
เกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ธุรกรรมดังกล่าวจึงถือเป็ นรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ระหว่างบริ ษทั จดทะเบียน
กับบุคคลที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่มีขนาดรายการต่า
กว่าร้อยละ 15 ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มี
นัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
สิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเนื่องจากผูข้ ายหุน้ เพอร์มาตา เป็ นบุคคลภายนอก ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ธนาคาร รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็ นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (และที่มีการแก้ไข
เพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามลาดับ โดย ณ วันที่ธนาคารได้เข้าทา
รายการจริ ง (ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็ นไตรมาส 3 ของปี 2563) ธนาคารจะทาการเปิ ดเผยข้อมูล และคานวณขนาดรายการ
เพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อีกครั้ง
อย่างไรก็ดี ในการเข้าซื้อหุน้ ทั้งหมดในเพอร์มาตา ธนาคารมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ ธปท. โดยธนาคารจะต้องยืน่ โครงการแสดงรายละเอียดการดาเนินงานเสนอต่อ ธปท.
เพื่อให้ ธปท. ให้ความเห็นชอบ และธนาคารจะต้องดาเนินการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการซื้อ
และรับโอนหุน้ ทั้งหมดในเพอร์มาตา โดยต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่
แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน”)
2. อนุมตั ิการยืน่ ขอความเห็นชอบการซื้อและรับโอนหุน้ ทั้งหมดในเพอร์มาตา ต่อ ธปท. เพื่อให้ ธปท. ให้
ความเห็นชอบ
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3. รับทราบรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (บริ ษทั ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด) เกี่ยวกับ
การเข้าซื้อหุน้ ของเพอร์มาตา เพือ่ นาส่งรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เพื่อ
พิจารณาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 ของธนาคารต่อไป
4. อนุมตั ิกาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ
สานักงานใหญ่ ชั้นที่ 29-30 เลขที่ 333 ถนนสี ลม บางรัก กรุ งเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมตั ิการเข้าซื้อและรับโอนหุน้ ทั้งหมดในเพอร์มาตา
วาระที่ 2 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
5. อนุมตั ิกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่
1/2563 (Record Date) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
6. อนุมตั ิให้ประธานกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่ประธานกรรมการบริ หารมอบอานาจ เป็ นผูม้ ีอานาจ
ในการพิจารณาแก้ไขกาหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 รวมถึงการแก้ไขและ/หรื อ
เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้า
ร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 (Record Date) ได้ตามความจาเป็ น และเหมาะสมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

หน้า 4 ของ 4

สารสนเทศเกีย่ วกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ได้มี
มติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิให้ธนาคารเข้าทารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้เข้าทาสัญญาซื้อขายหุน้ โดยมีเงื่อนไข (“สัญญาซื้อขายหุน้ ”) กับ Standard
Chartered Bank (“สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด”) และ PT Astra International Tbk (“แอสทร่ า”) เพื่อเสนอซื้อหุน้ กลุ่ม ข.
จานวนทั้งหมด 24,991,429,332 หุน้ ใน PT Bank Permata Tbk (“เพอร์มาตา”) จากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ดและแอสทร่ า
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 89.12 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์ มาตา (“ธุรกรรม”) โดยการเข้า
ทาธุรกรรมดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของธนาคาร ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่
12/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562
2. คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูซ้ ้ือ
ผูข้ าย
ความสัมพันธ์

หุน้ ที่ซ้ือขาย

ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ แอสทร่ า
ผูข้ ายทั้งสองรายไม่ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคารตามคานิยามของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
หุน้ กลุ่ม ข. ในเพอร์มาตา จานวนทั้งหมด 24,991,429,332 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 89.12
ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตา โดยสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
และแอสทร่ า จะขายหุ ้น กลุ่ ม ข. เป็ นจานวนรายละ 12,495,714,666 หุ ้น คิ ด เป็ น
สัดส่วนร้อยละ 44.56 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตาให้แก่
ธนาคาร

3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
ลักษณะทัว่ ไปของรายการ
ธนาคารจะซื้อหุน้ กลุ่ม ข. ในเพอร์มาตาจานวนทั้งหมด 24,991,429,332 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 89.12 ของหุน้ ที่
ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตา จากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสทร่ า โดยมีมูลค่าตามที่ตกลง
ร่ วมกันอยูท่ ี่ 1.77 เท่าของมูลค่าทางบัญชีของเพอร์มาตา (โดยอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขการปรับปรุ งราคาที่เกี่ยวข้อง) ดังนั้น
หากคานวณตามมูลค่าทางบัญชีของเพอร์มาตา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ราคาซื้อขายหุน้ เบื้องต้นจะอยูท่ ี่ 1,498
รู เปี ยต่อหุน้ และมูลค่าธุรกรรมเบื้องต้นจะอยูท่ ี่ 37,430,974 ล้านรู เปี ย (เทียบเท่ากับ 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อ
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81,019 ล้านบาท1 โดยประมาณ) ราคาซื้อขายหุน้ ที่ธนาคารจะต้องชาระในการเข้าซื้อหุน้ จานวนร้อยละ 89.12 ของ
หุน้ ทั้งหมดในเพอร์มาตาจะถูกคานวณอีกเป็ นครั้งสุดท้ายโดยอ้างอิงอัตรา 1.77 เท่าของมูลค่าทางบัญชีของ
เพอร์มาตาตามที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินฉบับล่าสุดที่ออกก่อนวันที่การเข้าทาธุรกรรมแล้วเสร็ จ (โดยอยูภ่ ายใต้
เงื่อนไขการปรับปรุ งราคาที่เกี่ยวข้อง)
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสทร่ าจะขายหุน้ กลุ่ม ข. เป็ นจานวนรายละ 12,495,714,666 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
44.56 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตาให้แก่ธนาคาร ซึ่งธนาคารคาดว่าการเข้าทาธุรกรรม
จะแล้วเสร็ จภายในไตรมาส 3 ของปี 2563 ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั การได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องและการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
บังคับก่อนภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายหุน้ ได้ครบถ้วน และภายหลังการเข้าทาธุรกรรมแล้วเสร็ จ ธนาคารจะต้องดาเนินการ
ทาคาเสนอซื้อเพื่อเสนอซื้อหุน้ ของเพอร์มาตาในส่วนที่เหลือทั้งหมดจากผูถ้ ือหุน้ รายอื่น (Mandatory Tender Offer)
คิดเป็ นร้อยละ 10.88 ของหุน้ ทั้งหมดของเพอร์มาตา ในราคาที่กาหนดตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศอินโดนีเซีย (“IDX”) ซึ่งจะต้องไม่ต่ากว่าราคาที่ธนาคารได้ตกลงจ่ายให้กบั สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและ
แอสทร่ า
ในการนี้ ธนาคารจะดาเนินการขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารเพื่อกาหนดราคาซื้อขายสุดท้าย
สาหรับธุรกรรมนี้ และคาดว่าจะประกาศราคาซื้อขายสุดท้ายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อไป ทั้งนี้ ราคาซื้อขายสุดท้ายจะชาระในรู ปของเงินสด และราคาซื้อขาย
สุดท้ายสาหรับธุรกรรมนี้จะอ้างอิงกับงบการเงินของเพอร์มาตาฉบับล่าสุดที่ออกก่อนวันที่การเข้าทาธุรกรรมแล้ว
เสร็ จ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่เงื่อนไขบังคับก่อนทุกประการสาเร็ จลง โดยหากคานวณราคาซื้อขายของ
ธุรกรรมนี้ โดยอ้างอิงงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จะได้ราคาซื้อขายหุน้ เบื้องต้นเท่ากับ 1,498 รู เปี ยต่อหุน้
และมูลค่าธุรกรรมเบื้องต้นจะอยูท่ ี่ 37,430,974 ล้านรู เปี ย (เทียบเท่ากับ 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อ 81,019
ล้านบาท โดยประมาณ) อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่ธนาคารซื้ อหุน้ เพอร์มาตาจากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสทร่ าใน
สัดส่วนร้อยละ 89.12 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตาแล้ว ธนาคารจะต้องทาการเสนอซื้อ
หุ ้นส่ วนที่เหลือทั้งหมดจากผูถ้ ือหุ ้นรายอื่น (Mandatory Tender Offer) และอาจได้มาซึ่ งหุ้นทั้งหมดของเพอร์ มาตา
ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของเพอร์มาตา ซึ่งหากธนาคารได้มาซึ่งหุน้
ทั้งหมดของเพอร์มาตาในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด จะทาให้มูลค่าธุรกรรม
เบื้องต้นเท่ากับ 42,001,080 ล้านรู เปี ย (เทียบเท่ากับ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อ 90,911 ล้านบาท โดยประมาณ)
ดังนั้น มูลค่าธุรกรรมเบื้องต้นโดยอ้างอิงตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จะอยูใ่ นช่วง 37,430,974 ล้านรู เปี ย
ถึง 42,001,080 ล้านรู เปี ย
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ธนาคารใช้อตั ราแลกเปลี่ยน 1 บาทต่อ 462 รู เปี ย และ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 13,999 รู เปี ย จากข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ในการคานวณมูลค่าของธุรกรรมที่ปรากฏในรายงาน
ฉบับนี้
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นอกจากนี้ ราคาซื้อขายสุดท้ายอาจแตกต่างจากช่วงราคาข้างต้นได้ ขึ้นอยูก่ บั การปรับเปลี่ยนมูลค่าตามเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุน้ (โปรดพิจารณาส่วนที่ 6 ประกอบ)
ภายใต้การเข้าทาธุรกรรมในครั้งนี้ ธนาคารจะได้มาซึ่ง PT Sahabat Finansial Keluarga (Sahabat) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ซึ่งถือหุน้ โดยเพอร์มาตาร้อยละ 99.998 อีกด้วย
ขนาดรายการ
ธนาคารได้ทาการคานวณขนาดรายการของธุรกรรมนี้ตามเกณฑ์การคานวณภายใต้หลักเกณฑ์ในการทารายการ
เกี่ยวกับการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่กาหนดไว้ 4 เกณฑ์ โดยอ้างอิงงบการเงินของธนาคารและงบ
การเงินของเพอร์มาตา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุ ปดังนี้
งบการเงินรวมของ
งบการเงินรวมฉบับสอบ
เพอร์มาตา สาหรับงวดเก้า
ทานของธนาคารสาหรับ
หน่วย: ล้านบาท1
เดือนสิ้นสุด
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
30 กันยายน 2562
30 กันยายน 2562
สิ นทรัพย์รวม
335,669.99
3,228,091.79
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
1,090.48
1,792.38
หนี้สินรวม
284,307.58
2,797,653.75
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นส่วนน้อย
0.02
259.76
2/
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
50,271.91
428,385.90
จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ว (หุ้น)
28,042,739,205
1,908,842,894
3/
กาไรสุทธิ
3,246.14
35,914.89
หมายเหตุ : 1/อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคานวณ 1 บาท เท่ากับ 462 รู เปี ย และ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 13,999 รู เปี ย อ้างอิงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
2/ สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (Net Tangible Assets: NTA) คานวณจากสิ นทรัพย์รวมหักด้วยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน หนี้ สิน
รวม และส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
3/ กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (เฉพาะส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของธนาคาร) ในรอบระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลัง

(ก) คานวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
ขนาดรายการ
= NTA ของเพอร์มาตา x สัดส่วนของหุน้ ของเพอร์มาตาที่ได้มา x 100
NTA ของธนาคาร
= 50,271.91 x 100% x 100
428,385.90
= 11.74%
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(ข) คานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิ
ขนาดรายการ
= กาไรสุทธิของเพอร์มาตา x สัดส่วนของหุน้ ของเพอร์มาตาที่ได้มา x 100
กาไรสุทธิของธนาคาร
= 3,246.14 x 100% x 100
35,914.89
= 9.04%
(ค) คานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
ขนาดรายการ
= มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน x 100
สิ นทรัพย์รวมของธนาคาร
= 90,911.48 x 100
3,228,091.79
= 2.82%
(ง) คานวณตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากเป็ นการทารายการด้วยเงินสด
ตารางสรุ ปการคานวณขนาดรายการ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

หลักเกณฑ์
เกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
เกณฑ์กาไรสุทธิ
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์

ขนาดรายการ
11.74%
9.04%
2.82%
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่ องจากเป็ นการทารายการด้วยเงินสด

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จด
ทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวม
เรี ยกว่า “หลักเกณฑ์ในการทารายการเกี่ยวกับการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) การเข้าทาธุรกรรมครั้งนี้มี
ขนาดของรายการคิดเป็ นร้อยละ 11.74 เมื่อคานวณภายใต้สมมติฐานว่าธนาคารจะได้มาซึ่งหุน้ ในเพอร์มาตาทั้งหมด
คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จากการซื้อหุน้ ภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายหุน้ และการทา
คาเสนอซื้อหุน้ ส่วนที่เหลือทั้งหมดจากผูถ้ ือหุน้ รายอื่น (Mandatory Tender Offer) ที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง) โดยเป็ น
การคานวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ซึ่งส่งผลให้มมี ูลค่ารายการสูงสุดเมื่อเทียบกับเกณฑ์การคานวณ
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ขนาดรายการอื่นทั้งหมดภายใต้หลักเกณฑ์ในการทารายการเกี่ยวกับการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งใน
กรณี น้ ี ธุรกรรมมีขนาดรายการต่ากว่าร้อยละ 15
นอกจากนี้ ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. ธุรกิจ
สถาบันการเงิน”) ในการเข้าทาธุรกรรมในครั้งนี้ ธนาคารจะต้องยืน่ คาขอต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”)
เพื่อขออนุมตั ิการทาธุรกรรม โดยธนาคารจะต้องได้รับการอนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
ธนาคารด้วยมติไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน ก่อนที่จะยืน่ คาขออนุมตั ิต่อ ธปท. ดังกล่าว
4. รายละเอียดของสินทรัพย์ ทซี่ ื้อ - เพอร์ มาตา
ชื่อ
PT Bank Permata Tbk
ที่อยู่
Gedung WTC II, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, JAKARTA SELATAN, 12920, Indonesia
เบอร์โทรศัพท์
+62-21-5237788
โทรสาร
+62-21-5237244
เว็บไซต์
https://www.permatabank.com
ข้อมูลรายละเอียดธุรกิจของเพอร์มาตา
เพอร์มาตาเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ช้ นั นาของประเทศอินโดนีเซีย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2498 ประกอบกิจการการธนาคาร
โดยมีผลิตภัณฑ์และการให้บริ การด้านการธนาคารอย่างเต็มรู ปแบบ มีลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และลูกค้าองค์กรรวมมากกว่า 3.5 ล้านราย เพอร์มาตาได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศอินโดนีเซีย โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เพอร์มาตามีสานักงานรวม 332 แห่ง (ซึ่งรวมถึง สานักงานสาขา
และสาขาเคลื่อนที่) มีเครื่ องบริ การเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) รวม 989 เครื่ องใน 62 เมืองทัว่ ประเทศ
อินโดนีเซีย และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เพอร์มาตามีเงินให้สินเชื่อจานวน 108 ล้านล้านรู เปี ย (เทียบเท่ากับ 7.6
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พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อ 234,000 ล้านบาท2โดยประมาณ) มีเงินรับฝากจานวน 120 ล้านล้านรู เปี ย (เทียบเท่ากับ
8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อ 259,000 ล้านบาท2 โดยประมาณ) และมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 7,670 คน
ทุนของเพอร์มาตาในปัจจุบนั (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
 ทุนจดทะเบียน : 12,500,000,000,000 รู เปี ย
 ทุนที่ออกและชาระแล้ว : 3,837,985,296,375 รู เปี ย
 มูลค่าต่อ 1 หุน้ : หุน้ ประเภท ก. 12,500 รู เปี ย หุน้ ประเภท ข. 125 รู เปี ย
คณะกรรมการของเพอร์มาตา (ณ วันที่ 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
คณะกรรมการบริ หารของเพอร์มาตา (ณ วันที่ 20 มกราคม 2563)
 ประธานกรรมการบริ หาร : Mr. Ridha DM Wirakusumah
 ผูอ้ านวยการฝ่ ายเทคโนโลยีและปฏิบตั ิการ : Mr. Abdy Dharma Salimin
 ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน : Ms. Lea Setianti Kusumawijaya
 ผูอ้ านวยการฝ่ ายธนบดีธนกิจ : Mr. Darwin Wibowo
 ผูอ้ านวยการฝ่ ายกฎหมายและการกากับดูแลกิจการ : Ms. Dhien Tjahajani
 ผูอ้ านวยการหน่วยธุรกิจชาริ อะฮ์ : Mr. Herwin Bustaman
 ผูอ้ านวยการฝ่ ายสิ นเชื่อรายย่อย : Ms. Djumariah Tenteram
 ผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล: Mr. Dayan Sadikin
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ธนาคารใช้อตั ราแลกเปลี่ยน 1 บาทต่อ 463 รู เปี ย และ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 14,179 รู เปี ย จากข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในการคานวณมูลค่าเงินให้ สิ นเชื่อและเงินรับฝากของ
เพอร์มาตาที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้

6

ผูถ้ ือหุน้ ปั จจุบนั (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ลาดับ
1.
2.
3.

จานวนหุ้น
มูลค่า
กลุ่ม ก.
กลุ่ม ข.
กลุ่ม ก.
กลุ่ม ข.
- 12,495,714,666
- 1,561,964,333,250
- 12,495,714,666
- 1,561,964,333,250
26,880,234 3,024,429,639 336,002,925,000 378,053,704,875
26,880,234 28,015,858,971 336,002,925,000 3,501,982,371,375
- 69,296,117,629
- 8,662,014,703,625

ชื่อ
แอสทร่ า
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ผูถ้ ือหุ้นรายย่อย
รวมจานวนหุ้น
Saham Dalam Portfolio

%
44.56
44.56
10.88
100.00
71.00

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ3

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นเชื่อรวม
สิ นทรัพย์รวม
เงินฝากรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

งบกาไรขาดทุน
รายได้จากดอกเบี้ยสุ ทธิ
รายได้จากการดาเนินงานรวม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานรวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
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9 เดือน 2562
108,407
155,080
120,230
23,729

พันล้าน
(รู เปี ย)
2561
107,411
152,893
118,135
22,452

9 เดือน 2562

พันล้าน
(รู เปี ย)
2561

2560

9 เดือน 2562

พันล้าน
(บาท)
2561

4,107
5,607
(712)
(3,432)
1,093

5,400
7,361
(1,676)
(4,466)
901

5,224
8,580
(3,127)
(4,502)
748

8.9
12.1
(1.5)
(7.4)
2.4

11.7
15.9
(3.6)
(9.6)
1.9

2560
98,615
148,318
111,288
21,511

9 เดือน 2562
234
335
259
51

พันล้าน
(บาท)
2561
232
330
255
48

2560
213
320
240
46

2560
11.3
18.5
(6.7)
(9.7)
1.6

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญได้รับการแปลงเป็ นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 บาท ต่อ 463 รู เปี ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทนและมูลค่ าของสินทรัพย์ ทไี่ ด้ มา
การทาธุรกรรมในครั้งนี้ มีการตกลงกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทนในอัตรา 1.77 เท่าของมูลค่าทางบัญชีของเพอร์มาตา
(ซึ่งอาจมีการปรับปรุ งเพิ่มเติม) ดังนั้น หากคานวณโดยอ้างอิงมูลค่าทางบัญชีของเพอร์มาตา ณ วันที่ 30 กันยายน
2562 มูลค่าธุรกรรมเบื้องต้นสาหรับการเข้าซื้อหุน้ จานวนร้อยละ 89.12 ของหุน้ ทั้งหมดในเพอร์มาตาจะอยูท่ ี่
37,430,974 ล้านรู เปี ย (เทียบเท่ากับ 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อ 81,019 ล้านบาท4 โดยประมาณ)
ราคาซื้อขายหุน้ ที่ธนาคารจะต้องชาระในการเข้าซื้อหุน้ จานวนร้อยละ 89.12 ของหุน้ ทั้งหมดในเพอร์มาตาจะถูก
คานวณอีกเป็ นครั้งสุดท้ายโดยใช้อตั รา 1.77 เท่าของมูลค่าทางบัญชีของเพอร์มาตา (ซึ่งอาจมีการปรับปรุ งเพิ่มเติม)
ตามที่ปรากฏในงบการเงินของเพอร์มาตาฉบับล่าสุดที่ออกวันที่การทาธุรกรรมแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ ราคาจะถูกชาระเป็ น
เงินสด
5. วิธีทใี่ ช้ ในการประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ ทไี่ ด้ มา
มูลค่าของหุน้ เพอร์มาตาซึ่งเป็ นสินทรัพย์ที่ได้มาถูกกาหนดโดยใช้วธิ ีการคิดลดเงินปั นผล (Dividend Discounted
Model: DDM) เป็ นเกณฑ์ โดยพิจารณาประกอบองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ ธุรกรรมการควบรวมและการซื้อ
กิจการ (Merger and Acquisition: M&A) ของธนาคารต่าง ๆ ในประเทศอินโดนีเซียในอดีตที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การซื้อขายที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันในประเทศอินโดนีเซีย การกาหนดมูลค่าของเพอร์มาตา การปรับมูลค่าตามผล
การตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) และศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องของธุรกิจของเพอร์มาตาใน
อนาคต
6. หลักเกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการคานวณค่ าตอบแทน
ราคาซื้อขายสุดท้ายของเพอร์มาตาที่จะชาระให้สแตนดร์ดชาร์เตอร์ดและแอสทร่ า จะถูกคานวณตามสมการ ดังนี้ :
ค่าตอบแทนที่สแตนดร์ดชาร์เตอร์ดจะได้รับ
= ราคาซื้อขายหุน้ เพอร์มาตา
X จานวนหุน้ ที่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดขาย
ค่าตอบแทนที่แอสทร่ าจะได้รับ
= ราคาซื้อขายหุน้ เพอร์มาตา
X จานวนหุน้ ที่แอสทร่ าขาย
โดยราคาซื้อขายหุน้ เพอร์มาตา สามารถคานวณได้ดงั นี้ :
ราคาซื้อขายหุน้ เพอร์มาตา = มูลค่าทางบัญชีของเพอร์มาตา (ตามที่ปรากฏในงบการเงินของเพอร์มาตา
ฉบับล่าสุดที่ออกก่อนวันที่มีการยืนยันว่ามีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อน
ภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายหุน้ สาเร็ จครบถ้วนแล้ว (“วันที่มีการยืนยันว่าเงื่อนไขบังคับ
ก่อนสาเร็ จครบถ้วน”))
(-) มูลค่าสุทธิของหุน้ เพิม่ ทุนที่ออกและจาหน่ายในช่วงระหว่างวันที่ของสัญญา

4

ธนาคารใช้อตั ราแลกเปลี่ยน 1 บาทต่อ 462 รู เปี ย และ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 13,999 รู เปี ย จากข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ในการคานวณมูลค่าของธุรกรรม
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ซื้ อขายหุ ้นและวันที่ มีการยืนยันว่าเงื่ อนไขบังคับก่อนสาเร็ จครบถ้วน ซึ่ งได้ถูก
บันทึกรวมในมูลค่าทางบัญชีแล้ว
(x) 1.77
(+) มูลค่าสุ ทธิของหุ ้นเพิ่มทุนที่ออกและจาหน่ายในช่วงระหว่างวันที่ของสัญญา
ซื้อขายหุน้ และวันที่มีการยืนยันว่าเงื่อนไขบังคับก่อนสาเร็ จครบถ้วน
(÷) จานวนหุ ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่มีการยืนยันว่าเงื่อนไข
บังคับก่อนสาเร็ จครบถ้วน
7. เหตุผลในการเข้ าทาธุรกรรม
 การเข้าซื้อกิจการของเพอร์มาตาครั้งนี้ ทาให้ธนาคารเข้าถึงตลาดอินโดนีเซียซึ่งเป็ นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ
ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจานวน 1.04 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ5 มี
ประชากรรวม 267 ล้านคน ที่ประกอบไปด้วยประชากรวัยทางานที่มีอายุนอ้ ยจานวนมาก และมีจานวน
ประชากรที่มีรายได้ระดับปานกลางและสูงที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ประเทศอินโดนีเซียยังมีอตั ราการเริ่ มใช้งานระบบ
ดิจิตอลที่เติบโตอย่างรวดเร็ ว มีอตั ราการเติบโตของสิ นเชื่อที่สูง6 นอกจากนี้ ยังมีประชากรที่ยงั ไม่ได้ใช้บริ การ
ของธนาคารใด ๆ อีกเป็ นจานวนมาก7
 ธุรกรรมนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระหว่างประเทศของธนาคารซึ่งมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็ นธนาคารชั้นนาของ
ภูมิภาค ซึ่งมีการดาเนินกิจการในบรรดาตลาดหลักในภูมิภาคอาเซียน
 เพื่อสร้างแพลตฟอร์มพื้นฐานที่แข็งแกร่ งในตลาดที่มีความน่าสนใจและเติบโตอย่างรวดเร็ วผ่านธนาคารที่มี
ขนาดพอเหมาะและมีคุณภาพ
 ทาให้ธนาคารสามารถสร้างโอกาสใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นจากการควบรวมกันทางธุรกิจและการเงินภายในภูมิภาค
อาเซียน
 ทาให้ธนาคารสามารถเข้าถึงตลาดที่มีอตั ราการเติบโตสูงได้มากยิง่ ขึ้น
 เป็ นการผนึกกาลังร่ วมกันที่สาคัญโดยใช้ประโยชน์จากเครื อข่ายและความเชี่ยวชาญของธนาคารในฐานะ
ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนแห่งหนึ่ง
 เป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศสาหรับธุรกิจสัญชาติไทย ทั้งนี้ การลงทุนของ
ไทยในอินโดนีเซียเพิม่ ขึ้นประมาณร้อยละ 25 ต่อปี ตั้งแต่ปี 25518 นอกจากนี้ ยังเป็ นการเพิม่ ศักยภาพในการ
เชื่อมโยงธุรกิจของลูกค้าในประเทศอื่น ๆ ที่มีความสนใจในการขยายธุรกิจไปยังประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย

ข้อมูลสาหรับปี 2561 จากรายงานของ Euromonitor
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ที่ร้อยละ 15 จากข้อมูลสถิติของ Bank Indonesia
7 ประชากรที่ยง
ั มิได้ใช้บริ การของธนาคารใด ๆ จานวน 84.4 ล้านคน ณ ปี 2561 จากรายงานของ Euromonitor
8 จากสถิติของธนาคารแห่ งประเทศไทย เมื่อพิจารณาจานวนเงิ นลงทุนจากไทยไปยังประเทศอิ นโดนี เซี ยในทุกภาคธุ รกิจ
5
6
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 ช่วยเพิ่มกาไรต่อหุน้ (EPS) และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE) ของธนาคารสาหรับปี บัญชี 2563 ได้ทนั ที
(หากธุรกรรมแล้วเสร็ จภายในปี 2563) และคาดว่าจานวนเงินกองทุนของธนาคารภายหลังการเข้าซื้อหุน้ ครั้งนี้
จะยังคงแข็งแกร่ งต่อไป
8. แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
ในการเข้าทาธุรกรรมครั้งนี้ ธนาคารคาดว่าจะใช้ท้ งั แหล่งเงินทุนภายในของธนาคาร และแหล่งเงินทุนที่ได้จากการ
จัดหาเงินทุนตามปกติของธนาคาร โดยในขณะนี้ ธนาคารยังไม่มีแผนที่จะเพิ่มทุนเพื่อนาเงินที่ได้มาซื้อหุน้ ในครั้งนี้
โดยเฉพาะแต่อย่างใด
9. เงือ่ นไขในการทาธุรกรรมให้ สาเร็จ
ธุรกรรมครั้งนี้จะสาเร็ จได้ก็ต่อเมื่อคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื้อขายหุน้ อย่าง
ครบถ้วนทุกประการ หรื อได้มีการยกเว้นในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
1. การได้รับการอนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมจาก Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ของประเทศอินโดนีเซีย
2. การได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
3. การได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารในการเข้าทาธุรกรรม
4. การได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร (BOC) ของเพอร์มาตา อนุมตั ิแผนการได้มาซึ่ งทรัพย์สิน และ
ร่ างสัญญาซื้อขายหุน้
5. การได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของเพอร์มาตา ในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
5.1. แผนการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และร่ างสัญญาซื้อขายหุน้
5.2. การแต่งตั้งตัวแทนซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากธนาคารเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการบริ หาร
5.3. การลาออกจากตาแหน่งของกรรมการและกรรมการบริ หารที่ได้รับการเสนอชื่อโดยสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
และแอสทร่ า โดยมีผลทันทีเมื่อการทาธุรกรรมสาเร็ จครบถ้วน
6. ในการเข้าทาธุรกรรมครั้งนี้ จะต้องไม่มีขอ้ ห้าม คาพิพากษา หรื อกฎข้อบังคับจากหน่วยงานซึ่งกากับดูแล
หน่วยงานรัฐ หรื อศาลที่มีเขตอานาจ รวมถึงข้อห้าม หรื อข้อจากัดทางกฎหมายใด ๆ ซึ่งจะเป็ นผลให้ธนาคารไม่
สามารถดาเนินการรับหุน้ ที่ซ้ือขายได้
10. บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของธนาคารทีถ่ ือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นทีม่ สี ิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการทีธ่ นาคาร
จะเข้ าลงทุน
ไม่มี
11. ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารเกีย่ วกับการเข้ าทารายการ
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อมูล และมีความเห็นว่าการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของธนาคาร
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12. การอนุมตั กิ ารทาธุรกรรมโดยคณะกรรมการธนาคาร
ในการพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรม รวมถึงการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรม โดยที่ประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 12/2562 และการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของธนาคาร
นั้น ไม่มีกรรมการธนาคารรายใดเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนใน
วาระดังกล่าว
13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ / หรือกรรมการของธนาคาร ทีแ่ ตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการ
ธนาคาร
ไม่มี
14. การขออนุมตั กิ ารเข้ าทาธุรกรรม
ความสาเร็ จของธุรกรรมนี้ข้ ึนอยูก่ บั การอนุมตั ิจากหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศ
อินโดนีเซีย และต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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