สิงทีส่งมาด้ วย 1
รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

สิงทีส่งมาด้ วย 1

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ต่ อรายการได้ มาซึงหุ้นสามัญของ
ธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบเี ค (PT Bank Permata Tbk)
เสนอต่ อผู้ถือหุ้นของ

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)

โดย
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

23 มกราคม 2563
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระต่ อรายการได้ มาซึงหุ้นสามัญของ
ธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk)

23 มกราคม 2563
ที DM003/2020
เรื อง
เรี ยน

: ความเห็ น ของที ปรึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระเกี ยวกับ รายการได้ ม าซึ งหุ้น สามัญ ของธนาคารพี ที เพอร์ ม าตา ที บี เ ค
(PT Bank Permata Tbk)
: คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ถือหุ้นธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ: 1)
2)
3)
4)
อ้ างถึง:

ข้ อมูลสรุป ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลสรุป ธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk)
ข้ อมูลสรุป ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (Standard Chartered Bank)
ข้ อมูลสรุป พีที แอสทร่า อินเตอร์ เนชันแนล (PT Astra International Tbk)

1) มติทประชุ
ี มคณะกรรมการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ครังที12/2562 เมือวันที 11 ธันวาคม 2562
2) หนังสือแจ้ งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเข้ าทําสัญญาซือขายหุ้นเพือเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค วันที 12 ธันวาคม 2562
3) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และรายงานประจําปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
4) งบการเงินทีตรวจสอบแล้ วของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ PT Bank Permata Tbk สําหรับปี สนสุ
ิ ด
วันที 31 ธันวาคม 2559 - 2561 และงบการเงินสอบทานของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และงบการเงินที
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ PT Bank Permata Tbk (9 เดือน) ณ วันที 30 กันยายน 2562
5) การสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัท PT Bank Permata Tbk จํากัด รวมถึง
บุคคลอืนทีเกียวข้ อง
6) ประมาณการทางการเงินของ PT Bank Permata Tbk
7) รายงานการตรวจสอบสถานะทางบัญชี สถานะทางกฎหมาย
8) สัญญาซือขายหุ้นโดยมีเงือนไข และสัญญาอืนๆ ทีเกียวข้ อง

ข้ อจํากัดความรับผิดชอบ:
1) ผลการศึกษาของบริ ษัทดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ (“Discover” หรื อ “ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ” หรื อ “IFA”)
ฉบับนีอยู่บนพืนฐานของข้ อมูลและสมมติฐานทีได้ รับจากฝ่ ายบริ หารของธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
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(“BBL” “ธนาคาร” หรื อ “ผู้ซื อ”) และ PT Bank Permata Tbk (“Permata” หรื อ “เพอร์ ม าตา”) และข้ อ มูลที
ธนาคารได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และช่องทาง
อืนๆ
2) ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจะไม่รับผิดชอบต่อผลกําไรหรื อขาดทุน และผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากการเข้ าทํา
รายการในครังนี
3) ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระทําการศึกษาโดยใช้ ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง โดยตังมันอยู่บน
พืนฐานเยียงผู้ประกอบวิชาชีพ
4) ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระตังอยูบ่ นสมมุติฐานว่าข้ อมูลเอกสารทีได้ รับเป็ นข้ อมูลทีถูกต้ อง สมบูรณ์ และการให้
ความเห็นนีเป็ นการพิจารณาและให้ ความเห็นภายใต้ สถานการณ์และข้ อมูลทีสามารถรับรู้ ได้ ในปั จจุบนั หาก
สถานการณ์ และข้ อมูลมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ อาจส่งผลกระทบต่อผลการศึกษาของทีปรึ กษา
ทางการเงินอิสระ
ตามทีทีประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ครังที 12/2562 เมือวันที 11 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมตั ิ
ให้ ธนาคารเข้ าทําสัญญาซือขายหุ้นโดยมีเงือนไขกับ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (Standard Chartered Bank) (“สแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด ”) และ พีที แอสทร่ า อินเตอร์ เนชันแนล ทีบีเค (PT Astra International Tbk) (“แอสทร่ า ”) เพือเสนอซือหุ้นกลุ่ม ข.1
จํ า นวนทังหมด 24,991,429,332 หุ้น ในเพอร์ มาตา คิ ด เป็ นสัด ส่ว นร้ อยละ 89.12 ของหุ้น ที ออกและชํ า ระได้ แ ล้ วทังหมดของ
เพอร์ มาตา โดยสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดและแอสทร่ าจะขายหุ้นกลุ่ม ข. เป็ นจํานวนรายละ 12,495,714,666 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 44.56 ของหุ้นทีออกและชําระได้ แล้ วทังหมดของเพอร์ มาตาให้ แก่ธนาคาร ทังนี การซือขายหุ้นดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จได้
ต่อเมือได้ มีการปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับก่อนในสัญญาซือขายหุ้นอย่างครบถ้ วนแล้ ว
การเข้ าทําธุรกรรมในครังนีถือเป็ นรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ทีมีขนาดรายการไม่เข้ าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ (และ
ทีมีการแก้ ไขเพิมเติม ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พย์ ฯ เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษั ท
จดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) (“ประกาศการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง
ทรัพย์สนิ ”) ทังนี หลังจากการทําธุรกรรมเสร็ จสิน ธนาคารจะต้ องดําเนินการจัดทําคําเสนอซือหุ้นส่วนทีเหลือตามกฎของหน่วยงาน
กํากับดูแลทางการเงินของประเทศอินโดนีเซีย และระเบียบทีเกียวข้ องอืนๆ ซึงส่งผลให้ ธนาคารอาจต้ องรับซือหุ้นทังร้ อยละ 100
ของหุ้นเพอร์ มาตาทีออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด ดังนัน มูลค่ารวมของสิงตอบแทนของธุรกรรมจะเท่ากับผลคูณของ 1.77 กับ
1

รายชือผู้ถือหุ้นปั จจุบนั (ณ วันที 30 กันยายน 2562)
ลําดับ
1.
2.
3.

ชือ
แอสทร่ า
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
ประชาชนทัวไป
รวมจํานวนหุ้น

จํานวนหุ้น
กลุ่ม ก.
26,880,234
26,880,234

มูลค่ า
กลุ่ม ข.
12,495,714,666
12,495,714,666
3,024,429,639
28,015,858,971

กลุ่ม ก.
336,002,925,000
336,002,925,000

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

ร้ อยละ
44.56
44.56
10.88
100.00

หมายเหตุ: หุ้นประเภท ก และหุ้นประเภท ข มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปั นผลเท่ากัน รวมทังยังจดทะเบียนและซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
อินโดนีเซีย (“IDX”) ทีราคาเท่ากันและใช้ สญ
ั ลักษณ์เดียวกัน ความแตกต่างเดียวคือการมีมลู ค่าทีตราไว้ ไม่เท่ากัน
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มูลค่าตามบัญชีของเพอร์ มาตา ตามงบการเงินเผยแพร่ลา่ สุดก่อนความสําเร็ จของธุรกรรม (ทีคาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในไตรมาส 3
ของปี 2563) บวกกับ 25 ล้ านรูเปี ย (ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ องกับธุรกรรม)
ในเบืองต้ นการเข้ าทําธุรกรรมในครังนีมีขนาดรายการสูงสุดจากทัง 4 เกณฑ์เท่ากับร้ อยละ 11.74 เมือคํานวณตามเกณฑ์
มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ ธุรกรรมดังกล่าวจึงถือเป็ นรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ทีมีขนาดรายการตํากว่าร้ อยละ 15 ตามประกาศ
การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน อย่างไรก็ดี ธนาคารดํา เนินงานภายใต้ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
(“พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน”) ธนาคารมีหน้ าทีต้ องยืนโครงการแสดงรายละเอียดการดําเนินงานต่อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
เพือให้ ความเห็นชอบ และ ธนาคารจะต้ องดําเนินการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทําธุรกรรม โดยต้ อง
ได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 43 แห่ง
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
(และทีแก้ ไขเพิมเติม)
นที 5 มีนาคม 2563 เพือพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทําธุรกรรม โดย
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2563 จะมีขนในวั
ึ
ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ธนาคารได้ อนุมตั ิการแต่งตัง Discover ซึงเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นทีปรึ กษาทางการเงินอิสระของธนาคารในการให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นและเป็ นข้ อมูล
ประกอบการตัดสินใจพิจารณาการออกเสียงลงคะแนนในการเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าว
ในฐานะทีปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาการให้ ความเห็นในรายการดังกล่าวจากข้ อมูลทีได้ รับจากธนาคาร และ
การสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารของธนาคารและเพอร์ มาตา รวมทังข้ อมูลทีเปิ ดเผยโดยทัวไป โดยความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ
เป็ นความเห็นทีตังอยู่บนสมมติฐานว่าข้ อมูลและเอกสารทีได้ รับมีความถูกต้ องและเป็ นจริ ง ดังนัน ความเห็นของทีปรึ กษาทาง
การเงินอิสระจะได้ รับผลกระทบหากข้ อมูลทีได้ รับไม่ถกู ต้ องหรื อไม่เป็ นจริ ง หรื อ เปลียนแปลงไปจากเดิมอย่างมีสาระสําคัญ ทังนี
รายละเอียดข้ อมูลและผลการศึกษาสามารถสรุปได้ ดงั นี
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คําย่ อ
ชือเต็ม
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
PT Astra International Tbk
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสมาชิก 10 ประเทศ ได้ แก่ บรูไน กัมพูชา
อินโดนีเซียลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริหารเพอร์ มาตา (Board of Directors)
คณะกรรมการธนาคารเพอร์ มาตา (Board of Commissioners)
สัญญาซือขายหุ้นโดยมีเงือนไข
ผู้ขายจะต้ องปฏิบตั ิตามคําแนะนํากับผู้ซอื เพือยืนยันความเห็นชอบของเงือนไขทังหมดใน
สัญญาซือขายหุ้น
10 วันทําการหลังจากวันทีได้ รับความเห็นชอบร่วมกัน
อัตราการเติบโตเฉลียทบต้ น
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย
สกุลเงินรูเปี ย อินโดนีเซีย
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กลางประเทศอินโดนีเซีย (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia)
Mandatory Tender Offer
หน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินของประเทศอินโดนีเซีย (Otoritas Jasa Keuangan)
PT Bank Permata Tbk
Standard Chartered Bank
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดและแอสทร่าร่วมกัน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จํานวนหุ้นทีขายรวมกันของสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ ดและแอสทร่า ณ วันที 30 กันยายน 2562
ประกอบด้ วย หุ้นกลุม่ ข. จํานวน 24,991,429,332 หุ้น คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 89.12 ของ
จํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ วทังหมด
BBL เข้ าซือหุ้นกลุม่ ข. ของเพอร์ มาตา จํานวน 24,991,429,332 หุ้น จากสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด และแอสทร่า
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
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คําย่ อ
BBL หรือ ธนาคาร หรือ ผู้ซอื
Astra หรือ แอสทร่า
ASEAN
AGM
BOT หรือ ธปท.
BOD
BOC
สัญญาซือขายหุ้น หรือ CSPA
วันทีได้ รับความเห็นชอบร่วมกัน
วันทีธุรกรรมแล้ วเสร็จ ( Closing Date )
CAGR
EGM
GDP
IDX
รูเปี ย
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA หรือ Discover
KSEI
MTO
OJK
Permata หรื อ เพอร์ มาตา
Standard Chartered หรือ สแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ ด
ผู้ขาย
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือ SEC
ต.ล.ท. หรือ SET
หุ้นทีขาย

ธุรกรรม
บาท
ดอลลาร์ สหรัฐ
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สารบัญ
หน้ า
บทสรุปผู้บริหาร
1. ทีมาของรายการ
1.1. วัตถุประสงค์และทีมาของธุรกรรม
1.2. วันทีเกิดธุรกรรม
1.3. คูส่ ญ
ั ญาและลักษณะความสัมพันธ์
1.4. ลักษณะและรายละเอียดของธุรกรรม
1.5. รายละเอียดของสินทรัพย์ทีได้ มาและการลงทุนเพิมเติม
1.6. ทีมาของราคาในการซือกิจการของเพอร์ มาตา
1.7. ขนาดของธุรกรรม
1.8. สรุปเงือนไขสําคัญของสัญญาซือขายหุ้น
1.9. แหล่งเงินทุนทีใช้ ในการทํารายการ
2. ข้ อมูลธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
3. ข้ อมูลธนาคาร พีที เพอร์ มาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk)
4. ข้ อมูลธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (Standard Chartered Bank)
5. ข้ อมูลแอสทร่า (PT Astra International Tbk)
6. ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ
6.1. วัตถุประสงค์และความจําเป็ นในการทําธุรกรรม
6.2. ข้ อดี ข้ อด้ อย และความเสียงจากการเข้ าทําธุรกรรม
6.3. สรุปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความสมเหตุสมผลของการเข้ าทําธุรกรรม
7. ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเป็ นธรรมของราคาหุ้นเพอร์ มาตา
7.1. วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach)
7.2. วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
7.3. วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach)
7.4. วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)
7.5. วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
7.6. วิธีเปรียบเทียบกับรายการซือขายกิจการทีผ่านมา (Precedent Transaction Comparable Approach, PTC)
7.7. วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผล (Dividend Discount Model หรือ ”DDM”)
7.8. สรุปการประเมินมูลค่าหุ้นของเพอร์ มาตา
8. ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเป็ นธรรมของเงือนไขของรายการ
8.1. เงือนไขบังคับก่อน
8.2. คํายืนยันการปฏิบตั ิตาม
8.3. การพิจารณามูลค่าธุรกรรม
8.4. การให้ คํารับรองหรือคํารับประกัน (Representations and Warranties)
8.5. ข้ อสังเกตของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ1 (ผลกระทบกรณีการทําธุรกรรมไม่แล้ วเสร็จ)
8.6. ข้ อสังเกตของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ2 (หลักทรัพย์ชนที
ั 2 ของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด)
9. สรุปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
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บทสรุ ปผู้บริหาร
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ครังที 12/2562 เมือวันที 11 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้
เข้ าทําสัญญาซือขายหุ้นกับ สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด และแอสทร่ า เพือเสนอซือหุ้นกลุ่ม ข. จํ านวน 24,991,429,332 หุ้น คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 89.12 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ วทังหมดของเพอร์ มาตา โดยทังสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดและแอสทร่าจะขายหุ้นกลุม่
ข. ของตนเองจํานวน 12,495,714,666 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 44.56 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ วทังหมดของเพอร์ มาตาให้ กบั
ธนาคาร ทังนี ธุรกรรมในครังนีจะเสร็ จสินเมือได้ มีการปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับก่อนตามสัญญาซือขายหุ้นครบถ้ วนแล้ ว สําหรับ
การเข้ าซือกิจการของเพอร์ มาตาในครังนีเป็ นไปตามแผนแม่บทของ OJK ซึงต้ องการให้ ธนาคารในประเทศอินโดนีเซียมีการควบ
รวมกิจการ เพือเพิมขนาดสินทรัพย์ ลดความซําซ้ อน และเพิมความได้ เปรี ยบในเชิงขนาดซึงส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการ
แข่งขัน ส่งเสริ มให้ ระบบการเงินรวมของประเทศอินโดนีเซียมีเสถียรภาพ
ผู้ถือหุ้นปั จจุบนั ณ วันที 30 กันยายน 2562
จํานวนหุ้น
มูลค่ า
%
กลุ่ม ก.
กลุ่ม ข.
กลุ่ม ก.
กลุ่ม ข.
1.
แอสทร่า
12,495,714,666
1,561,964,333,250
44.56
2.
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
12,495,714,666
1,561,964,333,250
44.56
3.
ประชาชนทัวไป
26,880,234
3,024,429,639
336,002,925,000
378,053,704,875
10.88
รวมจํานวนหุ้น
26,880,234
28,015,858,971
336,002,925,000
3,501,982,371,375
100.00%
หมายเหตุ: หุ้นกลุม่ ก. และ หุ้นกลุม่ ข. มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปั นผลเท่ากัน รวมทังยังจดทะเบียนและซือขายใน IDX
ทีราคาเท่ากันและใช้ สญ
ั ลักษณ์เดียวกัน (IDX: BNLI)
ลําดับ

ชือ

ทังนี การเข้ าซือกิจการในครังนีมีเงือนไขบังคับก่อนทีสําคัญ ดังนี
1. ธนาคารจะต้ องได้ รับอนุมตั จิ าก ธปท. และ OJK ในการเข้ าทําธุรกรรมนี
2. ธนาคารจะต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากผู้ถือหุ้น
แผนภาพโครงสร้ างผู้ถอื หุ้นของเพอร์ มาตาก่ อนการเข้ าทําธุรกรรม และหลังการเข้ าทําธุรกรรม แสดงได้ ดังนี
ก่ อนการเข้ าทําธุรกรรม

ทีมา: BBL
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การเข้ าทําธุรกรรมซือหุ้นสามัญของเพอร์ มาตาในครังนี มีมลู ค่ารวมของสิงตอบแทนตามทีตกลงกันในสัญญาซือขายหุ้น
ดังนี
มูลค่าการซือขายหุ้นเพอร์ มาตาจากแอสทร่า และ สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
A=BxC
A = มูลค่าการซือขาย, B = ราคาขายต่อหุ้น, C = จํานวนหุ้น
ราคาซือขายหุ้น =
มูลค่าตามบัญชี ณ วันทีได้ รับความเห็นชอบร่วมกัน (Confirmation of the Satisfaction Date)
ลบ: มูลค่าหุ้นทีออกและจําหน่ายเพิมเติมระหว่างวันทีลงนามในสัญญาและวันทีได้ รับความเห็นชอบร่วมกันซึงได้ ถกู บันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีแล้ ว
คูณ: 1.77
บวก: มูลค่าหุ้นทีออกและจําหน่ายเพิมเติมระหว่างวันทีลงนามในสัญญาและวันทีได้ รับความเห็นชอบร่วมกัน
หาร: จํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด ณ วันทีได้ รับความเห็นชอบร่วมกัน
มูลค่าการซือหุ้นจาก แอสทร่า = ราคาขายต่อหุ้น x จํานวนหุ้นทังหมดของแอสทร่า1/ ณ วันทีได้ รับความเห็นชอบร่วมกัน
มูลค่าการซือหุ้นจากสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ ด = ราคาขายต่อหุ้น x จํานวนหุ้นทังหมดของ สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด / ณ วันทีได้ รับความเห็นชอบร่วมกัน
หมายเหตุ: 1/ หุ้นของแอสทร่า ณ วันที 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 12,495,714,666 หุ้น
2/ หุ้นของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ณ วันที 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 12,495,714,666 หุ้น

ราคาซือขายต่อหุ้นในการทําธุรกรรมในครังนีจะขึนอยูก่ บั มูลค่าทางบัญชีสดุ ท้ ายของเพอร์ มาตา ตามงบการเงินทีเผยแพร่
ก่อนวันเห็นชอบร่ วมกันตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาซือขาย (“วันทีได้ รับความเห็นชอบร่ วมกัน ”) ทังนี ณ วันทีทํารายงานฉบับนี
การเข้ าธุรกรรมในครั งนีคาดว่าจะเสร็ จสินภายใน ไตรมาส 3 ปี 2563 อย่างไรก็ ดี มูลค่าทางบัญชี ของเพอร์ มาตา ณ วันที 30
กันยายน 2562 สําหรับการเข้ าซือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 89.12 ของหุ้นทีออกและชําระได้ แล้ วทังหมดของเพอร์ มาตา คิดเป็ น
มูลค่า 37,430,973.74 ล้ านรู เปี ย (มูลค่ากิจการทังหมดร้ อยละ 100 เท่ากับ 42,001,080.48 ล้ านรู เปี ย) ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอืนๆ ใน
การเข้ าทํารายการตามรายละเอียดด้ านล่าง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สมมติฐานวันทํารายการซือขายหุ้น คือ วันที 30 กันยายน 2562
A = B x C [A = มูลค่าการซือขาย B = ราคาขายต่อหุ้น, C = จํานวนหุ้น]
มูลค่าตามบัญชีของเพอร์ มาตา (ณ วันทีได้ รับความเห็นชอบร่วมกัน)
หุ้นทีออกและชําระแล้ ว
ทุนชําระแล้ ว - สุทธิ
เงินสํารองมูลค่ายุติธรรมสุทธิ - หลักทรัพย์เพือการลงทุนและการจัดวางในใบรับรองเงินฝากทีต่อรองได้
เงินสํารองการประเมินค่าสินทรัพย์ถาวร
(ขาดทุน) กําไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (8) = (3)+(4)+(5)+(6)+(7)
หัก หุ้นทีออกและจําหน่ายเพิมเติมระหว่างทีลงนามในสัญญา CSPA
มูลค่าทางบัญชีปรับปรุงแล้ ว (10) = (8)-(9)
เท่าของมูลค่าตามบัญชี x
มูลค่าทางบัญชีปรับปรุงแล้ ว x 1.771/ (12) = (10)*(11)
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ล้ านรู เปี ย

3,837,985.00
17,252,901.00
97,665.00
1,853,060.00
687,813.00
23,729,424.00
23,729,424.00
1.77
42,001,080.48
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ลําดับ
สมมติฐานวันทํารายการซือขายหุ้น คือ วันที 30 กันยายน 2562
13
บวก มูลค่าหุ้นทีออกและจําหน่ายเพิมเติมระหว่างทีลงนามในสัญญา CSPA (13) = (9)
14
หุ้นทีออกและชําระแล้ วทังหมด (ล้ านหุ้น)
15
มูลค่ าต่ อหุ้น (15) = (12) / (14)
ทีมาของข้ อมูลทีใช้ ในการคํานวณ: สัญญาซือขายหุ้น
หมายเหตุ: 1/ ตามสัญญาซือขายหุ้น

ล้ านรู เปี ย
28,042.74
1,497.75

การชําระราคาและแหล่ งทีมาของเงินทุน
ในวันทีธุรกรรมเสร็ จสิน (10 วันทําการหลังจากวันทีได้ รับความเห็นชอบร่ วมกัน) ณ เวลา 10.00 น. (เวลาทีจาการ์ ต้า),
ธนาคารต้ องจ่ายเงินผู้ขายตามสัดส่วนในสกุลรูเปี ย และนําส่งเอกสารการโอนเงินให้ กบั ผู้ขาย ทังนี ธนาคารคาดการณ์วา่ การเข้ าทํา
รายการในครั งนี ธนาคารจะใช้ เงินทุนภายในและแหล่งเงิ นทุนทีได้ จากการจัดหาเงินทุนตามปกติของธนาคาร โดยในขณะนี
ธนาคารยังไม่มีแผนทีจะเพิมทุนเพือนําเงินทีได้ มาซือหุ้นในครังนีโดยเฉพาะแต่อย่างใด
การกําหนดราคาและกําหนดการของการทําธุรกรรม
ธนาคารจะเข้ าทําธุรกรรมในครังนีทีมูลค่า 1.77 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของเพอร์ มาตา ตามงบการเงินล่าสุดทีเผยแพร่
ก่อนวันเห็นชอบร่วมกัน (อาจมีการปรับปรุงตามงบการเงิน) ทังนี ราคาในการเข้ าซือกิจการในครังนีเป็ นราคาทีใกล้ เคียงกับการเข้ า
ซือกิจการของธนาคารของประเทศอินโดนีเซีย ในระยะเวลา 6 ปี ทีผ่านมา
ในวันทีในรายงานฉบับนี ผู้บริ หารของธนาคารคาดการณ์ ว่าการเข้ าทําธุรกรรมในครังนีจะแล้ วเสร็ จในช่วงไตรมาส 3
ปี 2563 โดยระยะเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึนอยู่กับโครงสร้ างของการเข้ าซือกิจการ ซึงจะเป็ นไปตามข้ อกําหนดที
เกียวข้ องซึงได้ ระบุไว้ ในสัญญาซือขาย
ณ วันทีธุรกรรมเสร็ จสิน (คาดว่าประมาณไตรมาส 3 ปี 2563) ทางธนาคารจะทําการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิมเติมให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบอีกครัง รวมทังมูลค่าทีแท้ จริ งของการเข้ าทําธุรกรรม เพือให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย และข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง
ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความสมเหตุสมผลของการเข้ าทําธุรกรรมนี
ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้ าทําธุรกรรมในครังนี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระพิจารณาว่าธุรกรรมนีเป็ น
การเข้ าซือหุ้นสามัญของเพอร์ มาตาทังหมด โดยทีธนาคารจะเข้ าซือหุ้นของเพอร์ มาตาทีร้ อยละ 89.12 จากสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
และแอสทร่ า และหลังจากนันจะจัดทํา คําเสนอซือหุ้นส่วนทีเหลือทังหมดจากผู้ถือหุ้นรายอืน ทังนี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณาข้ อดี ข้ อเสีย และความเสียงของการเข้ าทําธุรกรรม โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี
ข้ อดีและประโยชน์ ของการเข้ าทําธุรกรรม
1) การเข้ าซือหุ้นทีร้ อยละ 89.12 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ วทังหมดของเพอร์ มาตา จากผู้ขาย และร้ อยละ 10.88 จากผู้ถือหุ้น
รายอืน สอดคล้ องกับแผนธุรกิจและเป้าหมายระยะยาวของธนาคารในการขยายธุรกิจสินเชือ ทังนี ธนาคารมีกลยุทธ์ ในการ
คงไว้ ซึงความเป็ นสากลตลอดจนการเป็ น ธนาคารชันนํา แห่งภูมิภาคเอเชีย ตามวิสยั ทัศน์ของธนาคารทีปรากฏในรายงาน
ประจําปี
2) เพอร์ มาตาเริ มฟื นตัวจากปั ญหาภายในของบริ ษัทในปี 2559 ซึงในปี ดงั กล่าว เพอร์ มาตามีผลขาดทุนมากกว่า 6,000,000
ล้ านรูเปี ย ทังนี ฝ่ ายจัดการของเพอร์ มาตา ได้ ใช้ ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการฟื นฟูกิจการ ซึงในช่วง 3 ปี ทีผ่าน
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3)

4)

5)

6)
7)

8)

มา ผลประกอบการของเพอร์ มาตา ปรับตัวดีขนอย่
ึ างมากทังผลกําไรและคุณภาพของสินทรัพย์ โดยในปั จจุบนั เพอร์ มาตาได้
กลับมาเป็ นธนาคารทีมีศกั ยภาพในการเติบโต ทังนี การฟื นฟูกิจการทีผ่านมา ดําเนินการโดยการเปลียนแปลงทีมผู้บริ หาร
ระดับสูง การปรับวัฒนธรรมความเสียง และปรับสัดส่วนของประเภทธุรกิจและลูกค้ า การเปลียนแปลงดังกล่าว ช่วยฟื นฟู
กิจการของเพอร์ มาตาได้ และเป็ นพืนฐานของการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต การเข้ าซือกิจการของเพอร์ มาตา ในช่วงเวลานี
ถือเป็ นการเข้ าซือกิจการในขณะทีกิจการกําลังเสริ มสร้ างศักยภาพ มีโอกาสในการเติบโตสูง และโอกาสในการขาดทุนทีจํากัด
การเข้ าทําธุรกรรมในครังนีถือเป็ นการลงทุนในสินทรัพย์ทีมี ศกั ยภาพสูงในการเติบโต ทังการเติบโตของเงินฝากสินเชือและ
กําไรสุทธิ เนืองจากประเทศอินโดนีเซียเป็ นประเทศทีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ทีสุดใน ASEAN และยังเป็ นเขตเศรษฐกิจทีมีการ
เติบโตสูงทีสุดในทศวรรษหน้ า โดยเฉพาะอย่างยิงในภาคธุรกิจธนาคาร
การเข้ าทําธุรกรรมในครังนี จะส่งผลให้ สินเชือและสินทรัพย์รวมของธนาคารกรุ งเทพในประเทศอินโดนีเซีย เพิมขึนประมาณ
4 เท่า นอกจากนี ประเทศอินโดนีเซียยังมีสว่ นต่างของอัตราดอกเบียและอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สงู กว่าประเทศไทย ซึง
จะส่งผลต่อคุณภาพของสินทรัพย์และการลงทุน (Moody’s มองว่าคุณภาพของทรัพย์สินและการลงทุนในประเทศไทยน่าจะ
ลดลง) นอกจากนี เพอร์ มาตายัง มีพันธมิตรทางธุรกิจกับ ผู้นําทางธุรกิจ ทีเป็ นผู้เล่นรายใหญ่ ของประเทศอินโดนีเซีย เช่น
Kredivo, Home Credit, AirAsia and Indosat ดังนัน ด้ วยความเชียวชาญของธนาคารเพอร์ มาตาน่าจะสามารถเพิมรายได้
จากค่าธรรมเนียม และเพิมช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้
การเข้ าซือกิจการของเพอร์ มาตา ถือเป็ นก้ าวแรกของธนาคารในการก้ าวเป็ นธนาคารระดับสากลอย่างแท้ จริ งด้ วยสาขาที
มากกว่า 300 สาขาในประเทศอิน โดนี เซีย นอกจากจะสามารถช่ วยกระจายความเสียงทางธุร กิ จของธนาคาร ได้ แล้ ว
เพอร์ มาตา ยังนําความเติบโตใหม่มาสูธ่ นาคาร นอกจากนี ยังทําให้ ธนาคารเปลียนจากการเป็ นสถาบันการเงินทีมี ธุรกิจหลัก
ในประเทศไทยมาเป็ นสถาบันการเงินทีมีธุรกิจในอาเซียนมากขึน
ภายหลังจากการเข้ าทําธุรกรรม ธนาคารจะมีรายได้ จากการดําเนินงานทีสูงขึนและผลการดําเนินงานทีดีขึน เนืองจาก
เพอร์ มาตามีพอร์ ตสินเชือทีให้ ผลตอบแทนสูงกว่า จากส่วนต่างอัตราดอกเบียทีสูงกว่า ซึงจะส่งผลให้ ธนาคารมีกําไรสุทธิทีดีขนึ
การทําธุรกรรมในครังนีจะสร้ างโอกาสทางธุรกิจทีหลากหลายทังในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยผ่านการผสานจุดแข็ง
ของทังสองธนาคาร โดยในประเทศไทย ธนาคารมีความสามารถในการรับเงินฝาก มีเครื อข่ายสาขาทีครอบคลุม และมีฐาน
ลูกค้ าองค์กรทีกว้ างขวาง ในขณะทีในประเทศอินโดนีเซีย เพอร์ มาตาเป็ นผู้ให้ บริ การสินเชือเช่าซือรถยนต์ ธนาคารบนมือถือ
และ Fintech โดยหลังจากการเข้ าซือกิจการเพอร์ มาตา ธนาคารคาดว่าจะสามารถนําจุดแข็งของเพอร์ มาตา มาปรับใช้ ใน
ประเทศไทยได้ โดยเฉพาะด้ านธนาคารบนมือถือ และ Fintech ซึงน่าจะทําให้ ธนาคารขยายฐานลูกค้ ารายย่อยได้ เพิมขึน
สําหรับในประเทศในอินโดนีเซีย เพอร์ มาตาสามารถใช้ ความรู้ เชิงลึกของธนาคารในส่วนของลูกค้ าองค์กร ธุรกิจการค้ า และ
ธุรกิจซือขายหลักทรัพย์ทีสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ทางธุรกิจใหม่เพอร์ มาตา ในการเพิมรายได้ ทีมิใช่ดอกเบีย และบริ การ Wealth
Management
การเข้ าทําธุรกรรมในครังนีจะช่วยทําให้ ลกู ค้ าของธนาคาร และลูกค้ าเพอร์ มาตา ในส่วนของการทํารายการระหว่างประเทศ
ทังนี ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ทีผ่านมา การลงทุนของนักลงทุนไทยในประเทศอินโดนีเซียเพิมขึนประมาณร้ อยละ 25 ต่อปี 2
ซึงหมายความว่าบริ ษัทของอินโดนีเซียมีการร่วมมือกับบริ ษัทของไทยมากขึน ดังนัน การเข้ าซือกิจการของเพอร์ มาตาในครังนี
ธนาคารน่าจะมีสว่ นช่วยยกระดับความสามารถของเพอร์ มาตา ในด้ านการรับเงินฝากและการขยายสินเชือให้ กบั ลูกค้ าธุรกิจที
มีศกั ยภาพ รวมถึงการปล่อยสินเชือโครงการขนาดใหญ่

2

ทีมา: ธปท.
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9) เนืองจากธนาคารมีแผนทีจะควบรวมสาขาของธนาคารในประเทศอินโดนีเซียเข้ ากับเพอร์ มาตา หลังจากการเข้ าทําธุรกรรมใน
ครังนี ซึงธนาคารจะได้ รับประโยชน์จากขนาดทีใหญ่ขนึ หากเพอร์ มาตาสามารถบริ หารงานในส่วนทีมีการทับซ้ อนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ในส่วนของพนักงานฝ่ ายงานธุรการ
ข้ อด้ อยจากการเข้ าทําธุรกรรม
1) เนืองจากธนาคารมีแผนการทีจะควบรวมสาขาของธนาคารในประเทศอินโดนีเซียกับเพอร์ มาตา ทําให้ มีความเป็ นไปได้ ทีจะมี
ความซําซ้ อนเกิดขึนในงานธุรการบางประเภท จํานวนพนักงานของสาขาธนาคารกรุ งเทพในประเทศอินโดนีเซียนันค่อนข้ าง
น้ อยเมือเทียบกับจํานวนพนักงานของเพอร์ มาตา (ตามรายงานประจําปี ของธนาคารและเพอร์ มาตา ณ วันที 31 ธันวาคม
2561 พนักงานของสาขาธนาคารกรุ ง เทพในประเทศอิ นโดนีเซียมี ประมาณร้ อยละ 1 เมือเทียบกับจํ านวนพนักงานของ
เพอร์ มาตา)
2) ตามทีธนาคารกําลังจะเข้ าทําธุรกรรมมูลค่าประมาณ 90,911.48 ล้ านบาท (มูลค่าสุดท้ ายจะขึนอยู่กบั มูลค่าทางบัญชีของ
เพอร์ มาตา ตามงบการเงินล่าสุดทีเผยแพร่ ก่อนวันเห็นชอบร่ วมกัน ) ในการเข้ าซือหุ้นร้ อยละ 100 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ ว
ทังหมดของเพอร์ มาตา ซึงค่าใช้ จ่ายนีรวมถึงภาษีทีเกียวข้ องทังหมดและกระบวนการทําคําเสนอซือ โดยธนาคารคาดว่าจะใช้
เงิน ทุน ภายในและแหล่ง เงิน ทุน ที ได้ จากการจัดหาเงิน ทุนตามปกติข องธนาคาร ซึงในช่วง 3 ปี ที ผ่า นมา ธนาคารมีการ
จ่ายเงินปั นผลอยู่ที 12,407.48 ล้ านบาทต่อปี การลงทุนมากกว่า 90,000.00 ล้ านบาทอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การจ่ายเงินปั นผลของธนาคารในอนาคต
ความเสียงจากการเข้ าทําธุรกรรม
1) ถึงแม้ วา่ ธนาคารจะต้ องการรักษาความร่ วมมือกับแอสทร่ า แต่จากการเข้ าทําธุรกรรมในครังนีทําให้ มีการเปลียนแปลงบุคลากร
ทีสําคัญบางคนโดยเฉพาะอย่างยิงคณะกรรมการธนาคารเพอร์ มาตาซึงประกอบด้ วยตัวแทนทีมาจากสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
และแอสทร่า ทังนี เมือแอสทร่ าไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้น ของเพอร์ มาตาอีกต่อไป (ตัวแทนของแอสทร่ าในคณะกรรมการบริ หาร
เพอร์ มาตาคงต้ องลาออก) ทําให้ เกิดความเสียงในส่วนของความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างเพอร์ มาตาและแอสทร่า
2) การเข้ าทําธุรกรรมในครังนีต้ องได้ รับการอนุ ญาตจากหน่วยงานกํากับดูแลของทังประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ซึง
กระบวนการขออนุมตั ิอาจกินเวลานานถึง 6 เดือน
3) การเข้ าทําธุรกรรมในครังนีธนาคารต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นธนาคาร และผู้ถือหุ้นเพอร์ มาตาต้ องอนุมตั ิแผนการเข้ าซือ
กิจการ ทังนี การได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นของธนาคารถือเป็ นความเสียงทีสําคัญ ในขณะทีความเสียงจากการทีผู้ถือหุ้นเพอร์ มาตา
จะไม่อนุมตั ิแผนการเข้ าซือกิจการมีคอ่ นข้ างน้ อย เนืองจากผู้ถือหุ้นของเพอร์ มาตา ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 89.12 ของหุ้นทีออกและ
ชําระแล้ วทังหมด ได้ ตกลงจะขายหุ้นของตนให้ กบั ธนาคารแล้ ว
4) หากการทําธุรกรรมล่าช้ า ไม่ว่าจะเกิดสาเหตุใด ธนาคารอาจมีค่าใช้ จ่ายทีเพิมขึนจากการทําธุรกรรมเสร็ จ สิน รวมถึงค่าที
ปรึ กษาและค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย นอกจากนี ปั จจัยเสียงอืนทีอาจส่งผลต่อการคํานวณมูลค่าธุรกรรมคือวันทีเริ มต้ นใน
การทําคําเสนอซือจากผู้ถือหุ้นรายอืน โดยหากการทําธุรกรรมไม่ได้ รับการอนุมตั ิภายใน 6 เดือนหลังจากวันประกาศการเข้ า
ซือกิจการของเพอร์ มาตา (12 ธันวาคม 2562) จะส่งผลให้ ราคาในการทําคําเสนอซือจากผู้ถือหุ้นรายอืนอาจมีการเปลียนแปลง
ซึงส่งผลให้ ธนาคารอาจจะต้ องให้ ราคาในการทําคําเสนอซือสูงกว่าราคาต่อหุ้นทีจ่ายให้ กับสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดและแอสทร่ า
(เฉพาะในกรณีทีราคาซือขายเฉลียรายวันสูงสุดในช่วงระยะเวลา 90 วันก่อนวันทีทําคําเสนอซือสูงกว่าราคาทีธนาคารซือจาก
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดและแอสทร่า)
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5) จากสัญญาซือขายหุ้น ราคาขายหุ้นจะอิงตามมูลค่าทางบัญชี ตามงบการเงินล่าสุดทีเผยแพร่ ก่อนวันเห็นชอบร่ วมกัน (อาจมี
การปรับปรุ ง) ซึงยังไม่ได้ กําหนด อย่างไรก็ตาม สัญญาซือขายหุ้น ไม่ได้ ระบุวิธีการตรวจสอบเพือยืนยันความถูกต้ องของ
มูลค่าตามบัญชี ณ วันเห็นชอบร่ วมกัน ดังนัน จึงทําให้ ธนาคารอาจมีความเสียงจากความถูกต้ องของข้ อมูลทีเกียวข้ องกับ
มูลค่าทางบัญชีตามงบการเงิน แม้ วา่ จะมีความเป็ นไปได้ น้อย
6) ในปี 2563 เพอร์ ม าตาจะมีก ารเปลียนแปลงมาตรฐานการบัน ทึกบัญ ชี ที สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิงการดํา เนิ นการ ตาม
มาตรฐานบัญชี IFRS9 ซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินของเพอร์ มาตา และอาจส่งผลให้ มลู ค่าสินทรัพย์ของ
เพอร์ มาตา ในปี 2563 ถูกปรับลด และทําให้ มูลค่าทางบัญชีของเพอร์ มาตา ณ วันทีเห็นชอบร่ วมกันอาจตํากว่ามูลค่าทาง
บัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2562
7) ธนาคารคาดการณ์วา่ การเข้ าทําธุรกรรมจะแล้ วเสร็ จภายในไตรมาส 3 ปี 2563 ซึงธนาคารต้ องทําการชําระเงินให้ กบั ผู้ขายใน
สกุลเงินรูเปี ย ส่งผลให้ ธนาคารมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
8) หลังจากการเข้ าทําธุรกรรม ธนาคารจะต้ องทําคําเสนอซือหุ้นส่วนทีเหลือทังหมดจากผู้ถือหุ้นรายอืนของเพอร์ มาตา ซึงอาจ
ส่งผลให้ เพอร์ มาตาละเมิดข้ อกําหนดการกระจายการถือหุ้นขันตํา (free-float) สําหรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน IDX อย่างไร
ก็ตาม เนืองจากธนาคารจะเข้ าซือหุ้นมากกว่าร้ อยละ 80 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ วทังหมดของเพอร์ มาตา ทําให้ ธนาคาร
ต้ องขายหุ้นทีได้ มาจากการทําคําเสนอซือดังกล่าวทังหมด ภายใน 2 ปี นบั จากวันทีทําคําเสนอซือตามข้ อกําหนดของ IDX
ส่งผลให้ ธนาคารจะกลับมามีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 89.12
9) เพอร์ มาตาและธนาคารมีแผนการทีจะปรับปรุงการดําเนินงาน และขยายธุรกิจของเพอร์ มาตา ทังทางด้ านเงินฝากและสินเชือ
เนืองจากเพอร์ มาตาอยู่ภายใต้ ข้อบังคับของ OJK การขยายธุรกิจอย่างก้ าวกระโดดอาจทําให้ OJK เกิดความกังวลและมี
ความเป็ นไปได้ ที OJK จะสังให้ เพอร์ มาตาเพิมทุนจดทะเบียน
10) ปั จจุบนั เพอร์ มาตามีข้อพิพาทด้ านภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ภาษี หกั ณ ทีจ่าย และภาษี มลู ค่าเพิม อยูห่ ลายกรณี
11) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในกรณีการทําธุรกรรมไม่แล้ วเสร็ จ ธนาคารได้ ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการทําธุรกรรม รวมทังค่าใช้ จา่ ย
อืนๆ ทีอาจเกิดขึนในระยะเวลา 12 เดือนนับจากการลงนามในสัญญาซือขายหุ้น โดยไม่คํานึงถึงความสําเร็ จของธุรกรรม ทังนี
ฝ่ ายบริ หารได้ ประเมินค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องแล้ วเห็นว่า ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวสอดคล้ องกับการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันและ
ไม่สง่ ผลอย่างมีนยั สําคัญต่อธนาคารและผู้ถือหุ้น
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ถึงแม้ วา่ การเข้ าทําธุรกรรมในครังนี จะทําให้ ธนาคารมีความเสียงและมีข้อด้ อยอยูบ่ ้ าง
แต่ธนาคารก็มีแผนในการบริ หารจัดการความเสียงทีจะเกิดขึนเพือให้ การเข้ าทําธุรกรรมในครังนีราบรื น ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเห็นว่า การเข้ าทําธุรกรรมในครังนีมีความสมเหตุสมผล และคาดว่าจะทําให้ ธนาคารมีความสามารถในการแข่งขันมากขึนใน
ระยะยาว พร้ อมทังก้ าวเข้ าสู่การเป็ น ธนาคารระดับ สากล ทังนี ทีปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเห็นว่าการเข้ าทํา ธุรกรรมมี ค วาม
สมเหตุสมผล
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หมายเหตุ: 1/ราคาซือขายหุ้น ณ วันที 30 กันยายน 2562 ทังนี ราคาสามารถเปลียนแปลงได้ ขนอยู
ึ ก่ บั วันทีได้ รับความเห็นชอบร่วมกัน

ในด้ านความเหมาะสมของราคา ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าหุ้นของเพอร์ มาตา ด้ วยวิธีตามทฤษฎีทางการ
เงิ น 7 วิธี โดยอ้ างอิงจากประมาณการทางการเงินในอนาคตของเพอร์ มาตา ซึงจัดทําโดยผู้บริ หารของเพอร์ มาตาร่ วมกับการ
วิเคราะห์ และพิจารณาฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานทีเกิดขึนจริ งผ่านงบการเงินที ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต และประมาณการทางการเงินของธนาคาร รวมทังข้ อมูลทีได้ รับเพิมเติมจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร และข้ อมูลอืนๆ ที
เกียวข้ อง รวมถึงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ข้ อมูลทางธุรกิจและการเงินของบริ ษัทอืนทีเทียบเคียงกันได้ โดยใช้ ข้อมูล
ทีเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า วิธีทีเหมาะสมทีสุดในการประเมินมูลค่าหุ้นของเพอร์ มาตา คือ วิธีมลู ค่า
หุ้น ตามบัญ ชี (P/BV) วิ ธี เ ปรี ย บเที ย บกับ ธุ ร กรรมซือขายในอดี ต (PTC: Precedent Transaction Comparable) และวิ ธี มูลค่า
ปั จจุบันของเงินปั นผล (DDM) สําหรั บวิธี P/BV เป็ นวิธีทีนักลงทุนและนักวิเคราะห์มกั ใช้ เมือทําการประเมิน มูลค่าของสถาบัน
การเงิน เนืองจากวิธีนีเหมาะสําหรับการกําหนดมูลค่าของบริ ษัท โดยการเปรี ยบเทียบโครงสร้ างเงินทุนและนโยบายการบัญชี
สําหรับวิธี PTC นัน สามารถสะท้ อนถึงมูลค่าของเพอร์ มาตา จากราคาซือขายกิจการในภาคธนาคารในประเทศอินโดนีเซียทีผ่าน
มาในอดีต สําหรั บวิธี DDM สามารถสะท้ อ นถึงมูลค่า ของเพอร์ มาตา จากความสามารถในการทํากําไร และกระแสเงิ นสดใน
อนาคตโดยการตังสมมุติฐานจากความเสียงทีอาจเกิดขึน ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเพอร์ มาตา
ได้ ระหว่าง IDR 1,277.74 – 4,154.78 รู เปี ยต่อหุ้น ดังนัน ในการเข้ าซือหุ้นของเพอร์ มาตาทีร้ อยละ 89.12 ของหุ้นทีออกและชําระ
แล้ วทังหมด จะอยู่ระหว่าง 31,932,970.63 - 103,835,023.70 ล้ านรู เปี ย และการเข้ าซือหุ้นทีร้ อยละ 100 ของหุ้นทีออกและชําระ
แล้ วทังหมด จะอยู่ระหว่าง 35,831,430.24 - 116,511,471.84 ล้ านรู เปี ย ดังนัน ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็น ว่า ราคาที
ธนาคารจะเข้ าทําธุรกรรมเพือซือหุ้นของเพอร์ มาตา ทีร้ อยละ 89.12 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ วทังหมดที 37,430,998.74 ล้ าน
รู เปี ย หรื อร้ อยละ 100 ของหุ้นทีออกและชําระได้ แล้ วทังหมดที 42,001,105.48 ล้ านรู เปี ย เป็ นราคาทีเหมาะสมตามการคํานวณ
ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ทังนี ข้ อตกลงและเงือนไขส่วนใหญ่ ภายใต้ สญ
ั ญาซือขายหุ้น เป็ นข้ อตกลงทัวไปและสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิทางธุรกิจ
สําหรับการทําธุรกรรมประเภทเดียวกัน นอกจากนี ธนาคารยังมีการจัดการเพือลดความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการเข้ าทําธุรกรรมใน
ครังนี โดยการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของเพอร์ มาตา ในด้ านธุรกิจ ด้ านการเงิน ด้ านการบัญชี ด้ านภาษี และประเด็นด้ าน
กฎหมาย เพือให้ มนใจว่
ั าธนาคารจะไม่ได้ รับความเสียงทีมีนยั สําคัญอันเป็ นผลมาจากการเข้ าทําธุรกรรมในครังนี
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สรุ ปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการเข้ าทําธุรกรรม
จากการวิเคราะห์ ความเหมาะสมของการเข้ าทําธุรกรรมทังทางด้ านราคาและความเป็ นธรรมของเงือนไขการเข้ าทํา
ธุรกรรม ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้ าทําธุรกรรมในครังนีมีความเหมาะสม และจะก่อให้ เกิดประโยชน์ระยะยาว
แก่ธนาคาร เนืองจาก
1) การเข้ าทําธุรกรรมมีความสมเหตุสมผล เนืองจากสอดคล้ องกับแผนธุรกิจของธนาคาร และเป็ นการได้ มาซึงธนาคาร
พาณิชย์ทีมีศกั ยภาพในการเติบโต ทังด้ านสินเชือ รายได้ และผลกําไร นอกจากนี การเข้ าทําธุรกรรมในครังนี ยังช่วยให้ ธนาคาร
สามารถเข้ าสูต่ ลาดทีมีศกั ยภาพในการเติบโตสูง พร้ อมกับเครื อข่ายและสาขาทีครอบคลุม ส่งผลให้ ภายหลังจากการเข้ าซือกิจการ
ของเพอร์ มาตา ธนาคารจะเพิมความสามารถในการแข่งขันในฐานะธนาคารชันนําแห่งภูมิภาคอาเซียน รวมทังยังสามารถช่วย
กระจายความเสียงจากการดําเนินธุรกิจทีหลากหลายมากขึน นอกจากนี ธนาคารจะได้ ประโยชน์จากการผสานความร่ วมมือทาง
ธุรกิ จ ซึงจะส่งผลดีต่อความสามารถในการทํากํ าไรของธนาคารในอนาคต และผลประโยชน์ ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ดังนัน
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า การเข้ าทําธุรกรรมในครังนีมีความสมเหตุสมผล
2) ภายใต้ สมมติฐานวันเข้ าทําธุรกรรมคือวันที 30 กันยายน 2562 ราคาซือของหุ้นทังหมดของเพอร์ มาตา คาดว่าจะอยู่
ที 42,001,105.48 ล้ านรู เปี ย (รวมค่าธรรมเนียมการซือสุทธิ ) โดยราคายุติธรรมของเพอร์ มาตา ประเมินโดยทีปรึ กษาทางการเงิน
อิสระ (โดยวิธี P/BV, PTC และ DDM อยูร่ ะหว่าง 35,831,430.24 - 116,511,471.84 ล้ านรูเปี ย) ดังนัน ราคาหุ้นของเพอร์ มาตาจึง
มีความเหมาะสม ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า มูลค่าทีธนาคารคาดว่าจะเข้ าทําธุรกรรมที 37,430,998.74 ล้ าน
รู เปี ย เพือถือหุ้นร้ อยละ 89.12 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ วทังหมดของเพอร์ มาตา และ 42,001,105.48 ล้ านรู เปี ย เพือถือหุ้นร้ อย
ละ 100 มีความเหมาะสม เนืองจากมูลค่าอยูใ่ นช่วงราคาตามการคํานวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระข้ างต้ น
3) ทังนี ข้ อตกลงและเงือนไขส่วนใหญ่เป็ นข้ อตกลงทัวไป และสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิทางธุรกิจสําหรับการทําธุรกรรม
ซือขายหุ้น โดยปราศจากเงือนไขทีไม่สมเหตุสมผล ข้ อกําหนดและเงือนไขดังกล่าวช่วยให้ การเข้ าทําธุรกรรมสามารถดําเนินการได้
อย่างเหมาะสมตามแผนทีวางไว้
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิการเข้ าทําธุรกรรมการเข้ าซือกิจการของเพอร์ มาตา
ทังนี การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติหรื อไม่ อนุมัติการทําธุรกรรมดังกล่ าว ขึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถอื หุ้น
แต่ ละรายเป็ นสําคัญ ผู้ถือหุ้นจึงควรทําการศึกษาข้ อมูลทังหมดทีปรากฏในรายงานความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงิน
อิสระ และเอกสารทังหมดทีส่ งมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั งนี และใช้ ดุลยพินิจตัดสินใจเพือลงมติ
อย่ างรอบคอบ
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1.

ทีมาของรายการ

1.1.

วัตถุประสงค์ และทีมาของธุรกรรม
ธนาคารมีแผนทีจะเข้ าซือกิจการของเพอร์ มาตา ซึงเป็ นธนาคารอันดับ 12 ของประเทศอินโดนีเซียจาก สแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ดและแอสทร่ า โดยการเข้ าซือกิจการในครังนีสอดคล้ องกับแผนธุรกิจ ของธนาคารทีจะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเพือ
เสริ ม สร้ างความสามารถในการแข่ง ขัน ในระยะยาว โดยการควบรวมกับธนาคารในต่างประเทศที มี ศักยภาพในการเติบ โต
มีสินทรัพย์ทีมีคณ
ุ ภาพ และมีฐานะทางการเงินที แข็งแกร่ ง นอกจากนี การเข้ าซือเพอร์ มาตาในครังนียังเป็ นไปตามแผนแม่บทของ
OJK ซึงต้ องการให้ ธนาคารในประเทศอินโดนีเซีย มีการควบรวมกิจการเพือเพิมขนาดสินทรัพย์ ลดความซําซ้ อน และเพิมความ
ได้ เปรี ยบในเชิงขนาดซึงส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาค โดยปั จจุบนั ประเทศอินโดนีเซียมีธนาคาร
มากกว่า 130 แห่ง
ตามทีทีประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ครังที 12/2562 เมือวันที 11 ธันวาคม 2562 ได้ มีมติให้
ธนาคารเข้ าซือหุ้นของเพอร์ มาตา คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 89.12 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ วทังหมดจากสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด และ
แอสทร่า หลังจากนันก็จะต้ องดําเนินการจัดทําคําเสนอซือหุ้นส่วนทีเหลือจากผู้ถือหุ้นรายอืนอีกร้ อยละ 10.88 ของเพอร์ มาตา
ทังนี เมือวันที 12 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้ เข้ าทําสัญญาซือขายหุ้น กับสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดและแอสทร่า (ซึงต่อมาจะ
เรี ยกรวมกันว่า “ผู้ขาย”) เพือซือหุ้นกลุม่ ข. จํานวนทังหมด 24,991,429,332 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 89.12 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ ว
ทังหมดของเพอร์ มาตา ซึงหลังจากนัน ธนาคารจะต้ องดําเนินการทําคําเสนอซือหุ้นส่วนทีเหลืออีกร้ อยละ 10.88 ของเพอร์ มาตา
จากผู้ ถื อ หุ้ นรายอื นที ราคาไม่ ตํ ากว่ า ราคาที ธนาคารตกลงซื อจากผู้ ขาย (หุ้ นกลุ่ม ก. 26,880,234 หุ้ น และหุ้ นกลุ่ม ข.
3,024,429,639) ทังนี ราคาซือขายจะอยูท่ ี 1.77 เท่าของราคาตามบัญชีตามงบการเงินทีเผยแพร่ก่อนวันเห็นชอบร่วมกันซึงคาดว่า
จะเสร็ จสินภายในไตรมาส 3 ปี 2563 อย่างไรก็ดี มูลค่าหุ้นตามบัญชีของเพอร์ มาตา ณ วันที 30 กันยายน 2562 สามารถคํานวณ
ราคาซือเบืองต้ นได้ ที 1,498 รู เปี ยต่อหุ้น ส่งผลให้ การเข้ าทําธุรกรรมทีร้ อยละ 100 มีมลู ค่าธุรกรรมเท่ากับ 42,001,080.48 ล้ านรู เปี ย
โดยแบ่งเป็ น 37,430,973.74 ล้ านรู เปี ย ในการเข้ าซือหุ้นทีร้ อยละ 89.12 และ 4,570,106.74 ล้ านรู เปี ย สําหรับหุ้นส่วนทีเหลืออีก
ร้ อยละ 10.88 ทังนี การเข้ าทําธุรกรรมจะเกิดขึนได้ เมือได้ มีการปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับก่อนในสัญญาซือขายหุ้นอย่างครบถ้ วน
แล้ ว และเมือได้ รับอนุมตั ิจากหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ อง
1.2.

วันทีเกิดธุรกรรม
ธนาคารจะเข้ าซือหุ้นกลุม่ ข. จํานวน 24,991,429,332 หุ้นของเพอร์ มาตา จากผู้ขายคือสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด และแอสทร่ า
คิดเป็ นร้ อยละ 89.12 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ วทังหมดของเพอร์ มาตา หลังจากนัน ธนาคารจะต้ องจัดทําคําเสนอซือหุ้นส่วนที
เหลือในกลุม่ ข. และ กลุม่ ก. อีก 3,024,429,639 หุ้น และ 26,880,234 ตามลําดับ (คิดเป็ นร้ อยละ 10.88 ของหุ้นทีออกและชําระ
แล้ วทังหมดของเพอร์ มาตา) จากผู้ถือหุ้นรายอืน การเข้ าทําธุรกรรมในครังนีจะเกิดขึนหลังจากธนาคารได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าทํารายการ
ได้ จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารครังที 1/2563 ทีจะจัดขึนในวันที 5 มีนาคม 2563 และได้ มีการปฏิบตั ิตามเงือนไข
บังคับก่อนในสัญญาซือขายหุ้นอย่างครบถ้ วนแล้ ว ซึงจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก ธปท. และ OJK สําหรับการทําธุรกรรม และได้ รับ
อนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นของเพอร์ มาตาสําหรับแผนการเข้ าซือกิจการ ซึงฝ่ ายจัดการของธนาคารคาดว่าจะสามารถทําธุรกรรมแล้ วเสร็ จ
ภายในไตรมาส 3 ปี 2563
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1.3. คู่สัญญาและลักษณะความสัมพันธ์
1.3.1. คู่สัญญาทีเกียวข้ อง
ผู้ซือ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “BBL” หรื อ “ธนาคาร”)
ผู้ขาย1/
Standard Chartered Bank (“สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด”)
PT Astra International Tbk (“แอสทร่า”)
รายชือผู้ถือหุ้นของเพอร์ มาตา ณ วันที 30 กันยายน 2562
ชือ
ลําดับ
1.
2.
3.

แอสทร่า
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
ผู้ถือหุ้นรายอืน
รวมจํานวนหุ้น

จํานวนหุ้น

มูลค่ า

กลุ่ม ก.

กลุ่ม ข.

กลุ่ม ก.

กลุ่ม ข.

ร้ อยละ

26,880,234
26,880,234

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

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

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

1.3.2. ความสัมพันธ์ กับธนาคาร
ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับธนาคารในลักษณะทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที ทจ. 21/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํา รายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงทีมีการ
แก้ ไขเพิมเติม
1.4.

ลักษณะและรายละเอียดของธุรกรรม
ธนาคารได้ เสนอแผนทีจะเข้ าซือกิจการของเพอร์ มาตา ซึงเป็ นธนาคารอันดับ 12 ของประเทศอินโดนีเซีย (ซึงการเข้ าซือ
กิจการดังกล่าวธนาคารต้ องเข้ าประมูลร่ วมกับผู้เข้ าประมูลรายอืน) จากสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ และแอสทร่ า โดยแผนการเข้ าซือ
กิ จ การในครั งนี สอดคล้ อ งกับ แผนธุ ร กิ จ ของธนาคารที จะขยายธุ ร กิ จเพิ มเติ มจากธุ ร กิ จ หลัก ในประเทศไทยเพื อเสริ ม สร้ าง
ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว โดยการควบรวมกับธนาคารในต่างประเทศทีมี ศกั ยภาพในการเติบโต มีสินทรัพย์ทีมี
คุณภาพ และมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง
นอกจากนี การเข้ าซือเพอร์ มาตาในครังนี ยังเป็ นไปตามแผนแม่บทของ OJK ซึงต้ องการให้ ธนาคารในประเทศอินโดนีเซีย
มี ก ารควบรวมกิ จ การเพื อเพิ มขนาดสิ น ทรั พ ย์ ลดความซํ าซ้ อ น และเพิ มความได้ เ ปรี ย บในเชิ ง ขนาด ซึ งส่ง ผลโดยตรงต่อ
ความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาค และทําให้ ระบบการเงินรวมมีเสถียรภาพ โดยปั จจุบนั ประเทศอินโดนีเซียมีธนาคาร
มากกว่า 130 แห่ง จากวิสยั ทัศน์ของธนาคารกรุ งเทพในการคงไว้ ซึงความเป็ นสากล ตลอดจนการเป็ นธนาคารชันนําในภูมิภาค
เอเชีย การทําธุรกรรมในครังนีถือเป็ นก้ าวสําคัญสําหรั บธนาคารกรุ งเทพ และเป็ นการเข้ าซือหุ้นส่วนใหญ่ในธนาคารต่างประเทศ
เป็ นครังแรกโดยธนาคารสัญชาติไทย
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1.4.1. ตลาดอินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนีเซียถือเป็ นประเทศทีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ทีสุดในภูมิภาคอาเซียน และยังมีแนวโน้ มเศรษฐกิจเติบโต
สูงสุดอย่างต่อเนืองในอีก 10 ปี ข้างหน้ า โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลียทบต้ น (CAGR) ประมาณร้ อยละ 5.03 นอกจากนี ประเทศ
อินโดนีเซียยังมีคา่ มัธยฐานของอายุประชากรที 28.84 ปี ซึงถือว่าเป็ นช่วงอายุทีน้ อยและอยูใ่ นช่วงวัยทํางาน นอกจากนี ยังมีอตั รา
หนีสินทีถือว่าตําคือประมาณร้ อยละ 36 ของจีดีพี ซึงตํากว่าประเทศฟิ ลิปปิ นส์ (ร้ อยละ 51) เวียดนาม (ร้ อยละ 136) และไทย
(ร้ อยละ 82)5 ปั จจัยทางเศษฐกิจเหล่านีส่งผลให้ ประเทศอินโดนีเซียเป็ นประเทศทีน่าลงทุนมากทีสุดในภูมิภาคอาเซียน และน่าจะ
เหมาะสมกับการเข้ าซือกิจการในต่างประเทศครังแรกของธนาคาร
อันดับ

ประเทศ

GDP
จํานวนประชากร
ล้ านดอลลาร์
(ล้ านคน)
สหรัฐ
266.998
1,111,713

4,163

GDP (PPP)
ล้ านดอลลาร์
สหรัฐ
3,737,484

GDP (PPP) /
capita
ดอลลาร์ สหรัฐ
13,998

GDP / capita
ดอลลาร์ สหรัฐ

1

Indonesia

2

Thailand

67.913

529,177

7,791

1,383,022

20,364

3

Malaysia

32.801

365,303

11,136

1,078,537

32,880

4

Singapore

5.670

362,818

63,987

585,055

103,181

5

Philippines

108.307

356,814

3,294

1,025,758

9,470

6

Vietnam

95.494

261,637

2,739

770,227

8,065

7

Myanmar

53.019

65,994

1,244

355,609

6,707

8

Cambodia

16.494

26,730

1,620

76,934

4,664

9

Laos

7.163

19,127

2,670

58,091

8,109

10 Brunei
0.447
12,455
27,871
35,920
80,383
ทีมา: ข้ อมูล GDP และ GDP/capita เป็ นไปตามประมาณการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประจําเดือนตุลาคม 2562

1.4.2. ภาคอุตสาหกรรมธนาคารของอินโดนีเซีย
ภาคอุตสาหกรรมธนาคารในประเทศอินโดนีเซียมี อตั ราการเติบโตสูงทีสุดในภูมิภาคอาเซียน โดยเติบโตอย่างต่อเนือง
ในช่วง 10 ปี ทีผ่านมา (อัตราการเติบโตเฉลียทบต้ นต่อปี ร้อยละ 15.0 ระหว่างปี 2551 -2561)6 จากอัตราการเข้ าถึงสินเชือทีอยูใ่ น
ระดับตํา โอกาสในการสร้ างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการเจริ ญเติบโตทีต่อเนือง นอกจากนี จากอัตราการเข้ าถึงสินทรัพย์ทางการเงินที
ตํา (ร้ อยละ 47) สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเมือเทียบกับประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ (ร้ อยละ 87) ประเทศ
เวียดนาม (ร้ อยละ 170) และประเทศไทย (ร้ อยละ 136)7 ประเทศอินโดนีเซียจึงยังมีโอกาสในการสร้ างรายได้ จากการเข้ าถึงสินเชือ
และผลิตภัณฑ์ ทางการเงินอืนได้ อีกมาก ซึงจะเกิ ดขึนได้ โดยการนํา Fintech มาใช้ ประโยชน์ กับเครื อข่ายและช่องทางการจัด
จําหน่ายทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั
3

ทีมา: Business Monitor International (BMI) statistics
ทีมา: www.worldometers.info
5
ทีมา: Euromonitor Report. Loans-to-GDP และ Loans per capita based on 2018
6
ทีมา: Bank Indonesia
7
ทีมา: Financial asset penetration defined as total financial asset divided by country GDP; Financial assets based on SNL statistics; GDP
based on Euromonitor statistics
4
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1.5.

รายละเอียดของสินทรัพย์ ทได้
ี มาและการลงทุนเพิมเติม
หลังจากทีผู้ถือหุ้นของเพอร์ มาตา และของธนาคาร รวมทังหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ องทังในประเทศไทย และประเทศ
อินโดนีเซีย (ธปท. และ OJK) อนุมตั ิให้ ธนาคารเข้ าซือกิจการของเพอร์ มาตา ธนาคารจะเข้ าซือหุ้นร้ อยละ 89.12 ของหุ้นทีออกและ
ชําระแล้ วทังหมดของเพอร์ มาตา และจัดทําคําเสนอซือเพือซือหุ้นทีเหลือ (ร้ อยละ 10.88 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ วทังหมดของ
เพอร์ มาตา) โดยทีปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ทําการพิจารณา ข้ อดี ข้ อด้ อย และความเสียงในการเข้ าทํา ธุรกรรมในครังนีตาม
รายละเอียดด้ านล่าง:
1.5.1. ข้ อมูลโดยสรุ ปของเพอร์ มาตา
ชือบริษัท
วันจัดตังบริษัท
ทีอยู่

ทุนจดทะเบียน

ทุนทีออกและชําระแล้ ว
ประเภทธุรกิจ
Buku Level1/
สถานะการจดทะเบียน
รายชือผู้ถือหุ้นหลัก

ช่ องทางการดําเนินธุรกิจ

PT Bank Permata Tbk
17 ธันวาคม พ.ศ. 2497
Gedung World Trade Center II (WTC II) Lt.21-30, Jl. Jend. Sudirman . 29 - 31, Pinang,
Kebayoran Lama, RT.8/RW.3, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12920
12,500,000,000,000 รูเปี ย
หุ้นกลุม่ ก. จํานวน 26,880,234 หุ้น มูลค่าต่อ 1 หุ้น: 12,500 รูเปี ย
หุ้นกลุม่ ข. จํานวน 28,015,858,971 หุ้น มูลค่าต่อ 1 หุ้น: 125 รูเปี ย
3,837,985,296,375 รูเปี ย
ธนาคารพาณิชย์ (Buku 3 Level) ทีมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทีหลากหลาย
3
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย (สัญลักษณ์ IDX:BNLI)
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด :
44.56%
แอสทร่า:
44.56%
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดเป็ นธนาคารระหว่างประเทศชันนําทีมีสาขามากกว่า 60 สาขาทัวโลก และ
สินทรัพย์รวมประมาณ 734,000 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ ณ ไตรมาส 3/2562
แอสทร่าเป็ นหนึงในกลุม่ บริษัททีใหญ่ทีสุดของอินโดนีเซีย โดยมีสาขาย่อยมากกว่า 220 แห่งทัว
ประเทศ และสินทรัพย์รวมประมาณ 358,123 พันล้ านรูเปี ย ณ ไตรมาส 3/2562
62 เมือง
332 สาขา
16 MOBILE BRANCHES
23 ON-STOP SERVICE FOR SHARIA
1 VOICE ID CALL CENTER
18 จุดชําระเงิน

หมายเหตุ: 1/ BUKU 3 สามารถดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้ ทงหมดตามที
ั
กล่าวไว้ ในข้ อกําหนดของ BUKU 2 (ธนาคารพาณิชย์ คือธนาคารทีดําเนินธุรกิจในลักษณะ
ปกติและ/หรื อตาม Shariah principles ซึงภายในกิจกรรมทางธุรกิจให้ บริการทีเกียวข้ องกับกระแสการชําระเงิน) ทังในสกุลเงินรู เปี ยและในสกุลเงิน
ต่างประเทศ ตลอดจนการเข้ าร่ วมทุนในสถาบันการเงินในอินโดนีเซียและ/หรื อต่างประเทศ แต่จํากัดเฉพาะภูมิภาคเอเชีย
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1.5.2. ธุรกิจหลักของเพอร์ มาตา
ธุรกิจของเพอร์ มาตา สามารถแบ่งออกเป็ น 5 กลุม่ ธุรกิจหลัก ดังนี
1) ธุรกิจธนาคารเพือรายย่อย (Retail Banking)
2) ธุรกิจชารี อะห์ (Shariah)
3) ธุรกิจธนาคารเพือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
4) ธุรกิจธนาคารเพือธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking)
5) ธุรกิจธนาคารดิจิทลั (Digital Banking)

Source: www.permatabank.com/en/retial/

ธุ รกิจธนาคารเพือรายย่ อย (Retail Banking) มีลกั ษณะการให้ บริ การและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทีหลากหลาย โดยมี
สาขาหลัก 62 เมื อ งในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย รวมถึ ง e-Channel เช่ น Mobile Banking (PermataMobile) Internet Banking
(PermataNet) และตู้ ATM อัตโนมัติจํานวนกว่า 1,005 เครื อง ทังนี ผลิตภัณฑ์และบริ การทีนําเสนอได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์
สินเชือเพือผู้บริ โภค การบริ หารความมังคัง (Wealth Management) และผลิตภัณฑ์ เพือลูกค้ า SME ธุรกิจธนาคารเพือรายย่อย
ของเพอร์ มาตา มีผลการดําเนินงานทีดีขนอย่
ึ างต่อเนืองทังในด้ านของสินทรัพย์ หนีสิน และการมีต้นทุนทางการเงินทีอยูใ่ นระดับ
ตําโดยใช้ กลยุทธ์ตา่ งๆ ทีเหมาะสม
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Source: www.permatabank.com/en/shariah/

ธุรกิจชารี อะห์ เป็ นหน่วยธุรกิจมีบทบาทสําคัญในภาคการเงินของอินโดนีเซียเนืองจากประเทศอินโดนีเซียเป็ นประเทศ
มุสลิมทีใหญ่ทีสุดในโลก ในปี 2561 ธุรกิจธนาคารชารี อะห์ในอินโดนีเซียเติบโตเร็ วกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
อินโดนีเซีย (จากข้ อมูลของสํานักสถิติกลาง (BPS)) โดยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียอยู่ทีร้ อยละ 5.17
ในขณะทีอัตราการเติบโตของธุรกิจธนาคารชารี อะห์อยู่ทีร้ อยละ 12.5 ทังนี การเติบโตของธุรกิจธนาคารชารี อะห์ยงั สูงกว่าการ
เติบโตของธุรกิจธนาคารโดยรวมซึงอยูท่ ีร้ อยละ 9.2 8 ในช่วงเวลาเดียวกัน

8

ทีมา Central Bureau of Statistics (BPS)
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Source: www.permatabank.com/en/sme/

ธุรกิจธนาคารเพือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 47 ของธุรกิจธนาคารเพือราย
ย่อยทังหมดของเพอร์ มาตา ในปี 2561 ธุรกิจ SME ถือเป็ นส่วนสําคัญในการเติบโตของเพอร์ มาตา โดยมีสดั ส่วนทีมีนยั สําคัญของ
สินทรัพย์และแหล่งเงินทุน รวมถึงการเติบโตของรายได้ ในอนาคต ทังนี ในปี 2561 สินเชือรวมของธนาคารทีปล่อยให้ SME อยูท่ ี
6.0 ล้ านล้ านรู เปี ย ในขณะทีแหล่งเงินทุนจาก SME คิดเป็ นร้ อยละ 30 ของแหล่งเงินทุนจากธุรกิจลูกค้ ารายย่อยทังหมด คุณภาพ
สินเชือโดยรวมของสินเชือ SME อยูใ่ นระดับทีดีโดยมีอตั ราส่วนสินเชือทีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (สุทธิ) อยูท่ ีร้ อยละ 3.2
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Source: www.permatabank.com/en/wholesale/

ธุ รกิ จ ธนาคารเพื อธุ รกิ จ ขนาดใหญ่ (Wholesale Banking) เพอร์ มาตามีเป้าหมายในการให้ บริ การทีดีทีสุด เพือ
ตอบสนองความต้ องการขององค์กรและคูค่ ้ าสถาบันการเงิน โดยได้ มีการริ เริ มกลยุทธ์ ต่างๆ เพือเพิมความพึงพอใจของลูกค้ า เช่น
การปรั บ ปรุ ง แพลตฟอร์ มธนาคารดิจิทัล Permata eBusiness และ Permata eValueChain ซึงเป็ นส่วนหนึงของโซลูชันการทํา
ธุรกรรมทางการเงินแบบครบวงจร นอกจากนี Wholesale Banking ยังร่ วมให้ สินเชือใน Syndicated Loan สําหรับโครงการขนาด
ใหญ่หลายโครงการ โดยในปี 2561 เพอร์ มาตาเน้ นการเสริ มสร้ างสินทรัพย์ทีมีคณ
ุ ภาพ โดยยึดหลักการบริ หารความเสียงและการ
ุ ภาพ โดยการคัดเลือกลูกค้ าใหม่จากภาคธุรกิจที
กํากับดูแลกิจการทีดี นอกจากนี ยังมีความพยายามทีจะสร้ างพอร์ ตโฟลิโอทีมีคณ
มีแนวโน้ มดีและความเสียงตํา ทังนี เพอร์ มาตา ยังคงมีการปรับปรุ งกระบวนการพิจารณาให้ สินเชือและการติดตามอย่างต่อเนือง
เพือให้ มนใจได้
ั
วา่ ธนาคารปล่อยสินเชือให้ กบั ลูกค้ าทีมีศกั ยภาพทีดีในการชําระหนี
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Source: www.permatabank.com/en/digital-channel/

ธุ ร กิ จ ธนาคารดิ จิ ทั ล (Digital Banking) ถื อ เป็ น ธุ ร กิ จ ที จะมี ค วามสําคัญ ในอนาคต ทังนี เพอร์ ม าตายัง ลงทุนใน
เทคโนโลยีทีเกียวข้ องอย่างต่อเนืองเพือพัฒนาเครื อข่าย digital banking โดยในปี 2561 เพอร์ มาตาได้ เปิ ดตัวแอพพลิเคชันบน
มือถื อ PermataMobile X ซึงถื อเป็ น หนึงในแอพพลิเคชันทีเป็ นการปฏิวัติ digital banking ทังนี PermataMobile X มีฟังก์ ชัน
มากกว่า 200 ฟั งก์ชนั โดยเฉพาะอย่างยิงฟั งก์ชนที
ั ให้ ผ้ ใู ช้ สามารถดูยอดเงินได้ โดยไม่ต้องล็อกอิน การให้ ลกู ค้ าสามารถปรับแต่ง
การทํางานของแอพพลิเคชันได้ และสามารถโอนเงินผ่านเบอร์ โทรศัพท์มือถือได้ ความก้ าวหน้ าเหล่านีแสดงให้ เห็นถึงความมุง่ มัน
ของเพอร์ มาตา ในการมอบประสบการณ์ทีดีทีสุดให้ แก่ลกู ค้ าปั จจุบนั และลูกค้ าเป้าหมาย
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1.5.3. สรุ ปข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญของเพอร์ มาตา
ฐานะทางการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และวันที 30 กันยายน 2562
งบการเงินรวมของเพอร์ มาตา (ล้ านรู เปี ย)
สินทรัพย์
เงินสด
บัญชีเดินสะพัดกับธนาคารกลางอินโดนีเซีย
บัญชีเดินสะพัดกับธนาคารอืน – สุทธิ
เงินฝากระหว่างธนาคารกลางอินโดนีเซียและธนาคารอืน
สินทรัพย์ทางการเงินเพือค้ า – สุทธิ
หลักทรัพย์ซอโดยมี
ื
สญ
ั ญาขายคืน
ลูกหนีรับ – สุทธิ
เงินให้ สินเชือ – สุทธิ
หลักทรัพย์เพือการลงทุน
สินทรัพย์รอการขาย
สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี – สุทธิ
สินทรัพย์อืนๆ
รวมสินทรัพย์
งบการเงินรวมของเพอร์ มาตา (ล้ านรู เปี ย)
หนีสิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
เงินรับฝากจากลูกค้ า
เงินรับฝากจากธนาคารอืน
หนีสินทางการเงินทีถือไว้ เพือค้ า
เจ้ าหนีการค้ า
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
เงินกู้ยืม
ยอดคงค้ าง
หนีสินอืนๆ
ตราสารหนีทีออกแล้ ว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสํารองทีธนาคารกันไว้
ตราสารหนีด้ อยสิทธิ
รวมหนีสิน
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2559

2560

2561

Q3/2562

2,070,557
10,541,849
1,869,188
8,045,662
1,879,548
3,227,881
3,893,443
94,782,664
27,401,825
2,488,861
2,554,424
412,980
2,650,768
3,707,862
165,527,512

1,940,485
8,541,582
1,176,921
6,294,096
1,104,840
976,045
3,629,860
90,020,985
22,820,908
2,478,262
2,460,534
485,283
2,454,077
3,944,492
148,328,370

2,185,074
8,901,492
1,472,630
11,850,858
1,744,498
2,753,391
99,209,601
14,989,712
2,552,305
498,426
2,181,667
4,553,212
152,892,866

1,810,187
7,862,493
1,517,192
11,691,701
2,041,928
393,093
1,763,836
102,591,933
15,524,988
2,458,751
503,800
1,749,892
5,169,742
155,079,536

2559

2560

2561

Q3/2562

607,930
130,302,660
2,661,635
45,654
3,990,150
1,177,535
752,498
61,774
111,484
6,526,586
146,237,906

384,169
111,288,007
2,697,543
11,948
3,752,073
1,032
36,017
1,184,496
724,977
138,159
67,564
6,531,643
126,817,628

336,640
118,135,189
2,460,671
114,705
2,765,682
346
16,971
1,125,496
621,315
20,163
59,465
4,784,287
130,440,930

1,004,097
120,229,778
2,115,495
51,968
1,777,924
101,440
1,246,842
635,534
47,240
55,943
4,083,841
131,350,102
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งบการเงินรวมของเพอร์ มาตา (ล้ านรู เปี ย)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
ส่วนเกิน (ตํากว่า) มูลค่าหุ้น – สุทธิ
เงินทุนรับล่วงหน้ า
มูลค่ายุติธรรมสุทธิ
เงินสํารองการประเมินค่าสินทรัพย์ถาวร
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนในบริษัทร่วม
เงินจัดสรรสําหรับเงินปั นผลทีไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ
(ขาดทุน) กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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3,125,134
14,970,302
1,500,000
(23,665)
1,693,735
5,284
128
363,624
(2,344,945)
19,289,597
9
165,527,512

3,837,985
17,252,901
67,999
1,693,735
(8,625)
128
363,624
(1,697,014)
21,510,733
9
148,328,370

3,837,985
17,252,901
(87,215)
1,853,060
363,624
(768,429)
22,451,926
10
152,892,866

3,837,985
17,252,901
97,665
1,853,060
363,624
324,189
23,729,424
10
155,079,536
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ผลการดําเนินงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และ วันที 30 กันยายน 2562
งบการเงินรวมของเพอร์ มาตา (ล้ านรู เปี ย)
งบกําไรขาดทุน
รายได้ ดอกเบียรับ
รายได้ ชารีอะห์
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบีย
ค่าใช้ จา่ ยชารีอะห์
รายได้ จากดอกเบียและชารีอะห์ สุทธิ
รายได้ จากค่าธรรมเนียมและค่านายหน้ า
รายจ่ายจากค่าธรรมเนียมและค่านายหน้ า
รายได้ จากค่าธรรมเนียมและค่านายหน้ าสุทธิ
รายได้ จากการซือขายสุทธิ
กําไรจากการขายหลักทรัพย์
ส่วนแบ่งกําไรสุทธิของบริษัทร่วม
รายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ค่าใช้ จา่ ยทัวไปและค่าใช้ จา่ ยบริหาร
เงินเดือนและผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน
ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรก่ อนภาษี
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ
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2559

2560

2561

Q3/2562

13,013,698
1,384,872
(7,919,237)
(595,892)
5,883,441
1,292,984
(51,225)
1,241,759
564,948
87,898
235,466
138,708
1,027,020
(12,207,656)
(1,760,182)
(2,241,129)
(577,287)
(16,786,254)
(8,634,034)
2,150,950

9,726,541
1,471,605
(5,424,405)
(549,515)
5,224,226
1,284,452
(51,082)
1,233,370
258,235
39,379
239,019
1,585,956
2,122,589
(3,127,098)
(1,801,827)
(2,341,513)
(358,615)
(7,629,053)
951,132
(202,699)

9,419,839
1,661,113
(5,026,890)
(653,877)
5,400,185
1,256,074
(125,758)
1,130,316
286,182
17,566
87,333
439,899
830,980
(1,676,421)
(1,742,024)
(2,380,462)
(343,347)
(6,142,254)
1,219,227
(317,975)

7,443,064
1,210,989
(4,090,680)
(456,440)
4,106,933
939,603
(112,311)
827,292
457,485
83,951
131,772
673,208
(712,361)
(1,378,954)
(1,790,322)
(263,030)
(4,144,667)
1,462,766
(370,148)

(6,483,084)

748,433

901,252

1,092,618
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1.5.4. คณะกรรมการธนาคารเพอร์ มาตา
ลําดับ
ชือ
1
Sebastian Ramon Arcuri
2
Suparno Djasmin
3
Mark Spencer Greenberg
4
Ian Charles Anderson
5
David Allen Worth
6
Haryanto Sahari
7
Zulkifli Zaini
8
Rahmat Waluyanto
หมายเหตุ: ณ 30 กันยายน 2561

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

1.5.5. คณะกรรมการบริหารเพอร์ มาตา
ลําดับ
ชือ
1
Ridha DM Wirakusumah
2
Abdy Dharma Salimin
3
Djumariah Tenteram
4
Lea Setianti Kusumawijaya
5
Darwin Wibowo
6
Herwin Bustaman
7
Dhien Tjahajani
8
Dayan Sadikin
หมายเหตุ: ณ 30 กันยายน 2561

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
ผู้อํานวยการฝ่ ายเทคโนโลยีและปฏิบตั กิ าร
ผู้อํานวยการฝ่ ายสินเชือรายย่อย
ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน
ผู้อํานวยการฝ่ ายธนบดีธนกิจ
ผู้อํานวยการหน่วยธุรกิจชารีอะห์
ผู้อํานวยการฝ่ ายกฎหมายและการกํากับดูแลกิจการ
ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

สําหรับข้ อมูลเพิมเติม โปรดดูในภาคผนวก 2 รายละเอียดของเพอร์ มาตา

1.6.

ทีมาของราคาในการซือกิจการของเพอร์ มาตา
ธนาคารเข้ าทําธุรกรรมครังนีทีมูลค่า 1.77 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของเพอร์ มาตา ตามงบการเงินทีเผยแพร่ก่อนวัน
เห็นชอบร่วมกัน (อาจมีการปรับปรุงตามงบการเงิน) ซึงเมือคํานวณโดยใช้ มลู ค่าทางบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2562 มูลค่าหุ้นของ
เพอร์ มาตาเบืองต้ นทีจะซือจะอยู่ที 1,498 รูเปี ยต่อหุ้น ซึงเป็ นราคาทีใกล้ เคียงกับการเข้ าซือกิจการของธนาคารในประเทศอินโดนีเซีย
ในช่วง 6 ปี ทีผ่านมา
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ทีมา:

1/ ทีมา: Market data from Capital IQ, (11 Dec 2019), Company filings
2/ รวมธุรกรรม 5 ปี ลา่ สุดของ BUKU 3 ธนาคาร ณ วันนีซึงมีสดั ส่วนการถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 40%
3/ รวมธนาคารอินโดนีเซียทีมีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด> 1 พันล้ านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที 11 ธันวาคม 2562

ทีมา:

Euromonitor Report

1.7.

ขนาดของธุรกรรม
การเข้ าทําธุรกรรมในครังนีมี มูลค่าธุรกรรมเบืองต้ น เท่ากับ 37,430,973.74 ล้ านรู เปี ย หรื อ 81,019.42 ล้ านบาท หรื อ
2,673.83 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (คํานวณโดยใช้ อตั ราแลกเปลียน ณ วันที 11 ธันวาคม 2562 ที 1 บาท: 462 รู เปี ย และ 1 ดอลลาร์
สหรัฐ: 13,999 รู เปี ย) อ้ างอิงจากงบการเงิน ณ วันที 30 กันยายน 2562 สําหรับการเข้ าซือหุ้นของเพอร์ มาตาทีร้ อยละ 89.12 (ไม่
ร่ วมรายจ่ายอืนๆ ทีเกี ยวข้ อง) อย่างไรก็ดี เมือธนาคารเข้ าทํา ธุรกรรมซือหุ้นจากสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด และแอสทร่ าแล้ วเสร็ จ
ธนาคารจะต้ องทําคําเสนอซือหุ้นทีเหลือตามกฎเกณฑ์ของประเทศอินโดนีเซีย ดังนัน หากคํานวณมูลค่าธุรกรรมเบืองต้ นโดยอ้ างอิง
งบการเงิ น ณ วันที 30 กันยายน 2562 การเข้ าทํารายการในครั งนีจะมี มูลค่าธุรกรรมเท่ากับ 42,001,080.48 ล้ านรู เปี ย หรื อ
90,911.43 ล้ านบาท หรื อ 3,000.29 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ (คํานวณโดยใช้ อัตราแลกเปลียน ณ วันที 11 ธันวาคม 2562) ไม่รวม
รายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ อง
การเข้ าทําธุรกรรมในครังนีไม่ถือเป็ นรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ทีมีนยั สําคัญภายใต้ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
เกียวกับรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ การเข้ าทําธุรกรรมในครังนีคํานวณจากงบการเงินรวมล่าสุดที เผยแพร่ ณ วันที 30
กันยายน 2562 โดยมีมลู ค่าธุรกรรมสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 11.74 ของสินทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ เมือคํานวณตามเกณฑ์มลู ค่า
สินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ ธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้ าข่ายตามประกาศทีเกียวข้ องกับรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ เนืองจากมี
ขนาดรายการตํากว่าร้ อยละ 15 นอกจากนี เนืองจากผู้ขายเป็ นบุคคลภายนอก ไม่มีความสัมพันธ์กบั ธนาคาร รายการดังกล่าวจึงไม่
เข้ าข่ายเป็ นการทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรื องหลักเกณฑ์ใน
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การทํารายการทีเกียวโยงกัน (และทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และทีแก้ ไขเพิมเติม)
การเข้ าทําธุรกรรมในครังนี ธนาคารจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก ธปท นอกจากนัน เพือให้ การทําธุรกรรมเป็ นไปตาม
ระเบียบ ธนาคารจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น และได้ รับอนุมตั ิในการเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงตามมาตรา 43 แห่ง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (และทีแก้ ไขเพิมเติม)
ข้ อมูลทางการเงินสําหรับการคํานวณขนาดธุรกรรมสามารถสรุปได้ ดงั นี


ข้ อมูลทางการเงินล่าสุด ณ วันที 30 กันยายน 2562
หน่ วย: ล้ านบาท

สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนรวม
หนีสินรวม
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
NTA2/
กําไรสุทธิ3/

BBL

Permata1/

3,228,091.79

335,669.99

1,792.38

1,090.48

2,797,653.75

284,307.58

259.76

0.02

428,385.90

50,271.91

35,914.89

3,246.14

หมายเหตุ: 1/ อัตราแลกเปลียน ณ วันที 11 ธันวาคม 2562 ที 1 บาท: 462 รูเปี ย, 1 ดอลลาร์ สหรัฐ: 13,999 รูเปี ย
2/ NTA (สินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ ) เท่ากับสินทรัพย์รวม ลบสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ หนีสินรวม และส่วนได้ เสียทีไม่มี
อํานาจควบคุม
3/ กําไรสุทธิชว่ ง 12 เดือนล่าสุด (เฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นธนาคาร)
รวมสิงตอบแทน
เงินสด1/
ภาษีและค่าธรรมเนียม
Total

(ล้ านรู เปี ย)
42,001,080.48
25.00
42,001,105.48

หมายเหตุ: 1/ คํานวณโดยใช้ งบการเงิน ณ วันที 30 กันยายน 2562 ซึงจะมีการเปลียนแปลงตามวันทีธุรกรรมเสร็ จสินโดยคาดว่าจะเป็ นใน
ไตรมาส 3 ปี 2563
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การคํานวณขนาดรายการ

วิธีการคํานวณ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตน
สุทธิ (NTA)
2. เกณฑ์กําไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์

สูตรการคํานวณ

การคํานวณ

ขนาดรายการ

NTA of Permata1/ x ร้ อยละหุ้นทีได้ มา2/

50,271.91 1/ x ร้ อยละ 1002/

11.74%

NTA of BBL1/
Net profits of Permata3/ x ร้ อยละหุ้นทีได้ มา 2/

428,385.901/
3,246.143/ x ร้ อยละ 100 2/

กําไรสุทธิของ BBL3/
มูลค่ารวมของสิงตอบแทน4/

35,914.89 3/
90,911.484/

สินทรัพย์รวมของ BBL1/
จํานวนหุ้นทีออกเพือชําระค่าธุรกรรม

3,228,091.79 1/
จํานวนหุ้นทีออกเพือชําระค่าธุรกรรม

จํานวนหุ้นทีชําระแล้ วของ BBL

จํานวนหุ้นทีชําระแล้ วของ BBL

9.04%
2.82%
N.A.
(ไม่มีหลักทรัพย์ทีออก)

หมายเหตุ: 1/ การคํานวณขนาดรายการใช้ งบการเงิน ณ วันที ไตรมาส 3 ปี 2562
2/ คํานวณโดยใช้ ร้อยละสูงสุดทีมีโอกาสได้ ห้ นุ มา (ร้ อยละ 100)
3/ กําไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด
4/ คํานวณจากขนาดรายการสูงสุดทีจะเข้ าทําธุรกรรม รวมถึงรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ องเช่น ภาษีและค่าอากรแสตมป์

1.7.1. กระบวนการเข้ าซือกิจการ
การเข้ าทําธุรกรรมในครังนีจะเสร็จสินได้ โดย:
1. ต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากผู้ถือหุ้นของธนาคารสําหรับการเข้ าทําธุรกรรม
2. ต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากผู้ถือหุ้นของเพอร์ มาตาสําหรับแผนการเข้ าซือกิจการ
3. ต้ องได้ รับอนุมตั จิ าก ธปท.
4. ต้ องได้ รับอนุมตั จิ าก OJK ในรายละเอียดดังต่อนี:
x OJK ต้ องอนุมตั ิความเหมาะสมของผู้ถือหุ้นใหญ่
x OJK ต้ องอนุมตั ิการเข้ าซือกิจการเพอร์ มาตา
x OJK ต้ องอนุมตั ิการถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 40 ในเพอร์ มาตา
ซึงธนาคารคาดว่าการเข้ าทําธุรกรรมจะเสร็ จสินภายในไตรมาส 3 ปี 2563.
1.7.2. โครงสร้ างกลุ่มธุรกิจและกลยุทธ์ หลังการเข้ าซือหุ้น
ปั จจุบนั ธนาคารกรุ งเทพมี สาขาในประเทศอินโดนีเซีย 3 สาขา มีสินทรัพย์รวมทังสิน 36,076,697 ล้ านรู เปี ย ซึงคิดเป็ น
ร้ อยละ 23.26 ของสินทรัพย์รวมของเพอร์ มาตา ณ วันที 30 กันยายน 2563 ภายหลังจากการเข้ าซือเสร็ จสิน ธนาคารมีแผนการที
จะควบรวมสาขาของธนาคารในประเทศอินโดนีเซียกับเพอร์ มาตาโดยดําเนินงานภายใต้ ชือเพอร์ มาตา ซึงการควบรวมนีต้ องได้ รับ
อนุญาตจาก OJK
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โครงสร้ างก่ อนการเข้ าทําธุรกรรม

ทีมา: ธนาคาร

โครงสร้ างหลังการเข้ าทําธุรกรรมเสร็จสิน

ทีมา: ธนาคาร

ภายหลังจากการเข้ าทําธุรกรรม ธนาคารจะเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ (ร้ อยละ 89.12 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ วทังหมด) ทังนี
ธนาคารมีความตังใจทีจะคงสถานะการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย : IDX ของเพอร์ มาตา อย่างไรก็ดี
การทีเพอร์ มาตาจะดํารงสถานะการเป็ น บริ ษัทจดทะเบียน เพอร์ มาตาต้ องมีการกระจายหุ้นดังต่อไปนี 1) ต้ องมีสดั ส่วนผู้ถือหุ้น
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รายย่อย (ผู้ถือหุ้นทีไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นทีมีอํานาจควบคุม 9 หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10) อย่างน้ อย 50,000,000 หุ้น และอย่างน้ อยร้ อยละ
7.5 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ ว และ 2) ต้ องมีจํานวนผู้ถือหุ้นสามัญอย่างน้ อย 300 คน ทีมีการลงทะเบียนใน IDX ทังนี หากผล
ของการทํ า คํ า เสนอซื อทํ า ให้ เพอร์ มาตาไม่ มี คุ ณ สมบั ติ ก ารดํ า รงสถานะในด้ านการกระจายการถื อ หุ้ น ( free float)
เพอร์ มาตามีเวลา 2 ปี ในการจัดการให้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติการดํารงสถานะตามที IDX กําหนด ทังนี เนืองจากธนาคารจะถือหุ้น
เพอร์ มาตามากกว่าร้ อยละ 80 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ วทังหมด ธนาคารต้ องดําเนินการขายหุ้นทีได้ มาจากการทําคําเสนอซือ
ดังกล่าวทังหมด ภายในระยะเวลา 2 ปี ตามกฎของ OJK ซึงส่งผลให้ การถือหุ้นของธนาคารใน เพอร์ มาตาอยูท่ ีสัดส่วนการถือหุ้น
ร้ อยละ 89.12
คณะกรรมการธนาคารเพอร์ มาตาภายหลังการเข้ าซือกิจการ (คาดการณ์ )
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชือ

ตําแหน่ ง

BBL Representative
President Commissioner
BBL Representative
Vice President Commissioner
BBL Representative
Commissioner
BBL Representative
Commissioner
David Allen Worth
Independent Commissioner
Haryanto Sahari
Independent Commissioner
1/
Zulkifli Zaini
Independent Commissioner
Rahmat Waluyanto
Independent Commissioner
หมายเหตุ: 1/ Mr. Zulkifli Zaini ได้ ยืนใบลาออกจากการเป็ นคณะกรรมการธนาคารเพอร์ มาตา เมือวันที 17 มกราคม 2563 การลาออกจะมี
ผลเมือผู้ถือหุ้นของเพอร์ มาตาอนุมตั ิ
ทีมา: ธนาคารกรุงเทพ

คณะกรรมการบริหารเพอร์ มาตาหลังการเข้ าซือหุ้น (คาดการณ์ )
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชือ
Ridha DM Wirakusumah
Abdy Dharma Salimin
Djumariah Tenteram
Lea Setianti Kusumawijaya
Darwin Wibowo
Herwin Bustaman
Dhien Tjahajani
Dayan Sadikin
BBL Representative
BBL Representative
ทีมา: ธนาคารกรุงเทพ

ตําแหน่ ง
President Director
Technology and Operations Director
Retail Banking Director
Finance Director
Wholesale Banking Director
Shariah Business Unit Director
Legal and Compliance Director
Human Resource Director
To Be Determined
To Be Determined

9

“ ผู้ถือหุ้นทีมีอํานาจควบคุม” ในบริบทนีหมายถึงผู้ถือหุ้นทีโดยตรงหรือโดยอ้ อม: (i) เป็ นเจ้ าของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงมากกว่า 50% ในบริษัทจด
ทะเบียนหรือ (ii) มีวิธีการพิจารณาไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้ อม การจัดการและ / หรือนโยบายของบริษัทจดทะเบียน (แม้ วา่ บุคคลดังกล่าว (หรือบุคคลที
เกียวข้ อง) ร่วมกันถือหุ้นน้ อยกว่า 50%)
10
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ในบริบทนีหมายถึงผู้ถือหุ้นรายใดทีถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้ อม 20% ขึนไปในบริษัทจดทะเบียน
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1.7.3. ประมาณการฐานะการเงินรวม
ธนาคารเป็ นผู้จดั ทําประมาณการฐานะการเงินรวมภายหลังการเข้ าทําธุรกรรม จากงบสอบทานของธนาคาร และงบที
เผยแพร่ตอ่ สาธารณะของเพอร์ มาตา ณ วันที 30 กันยายน 2562 (งบแสดงฐานะทางการเงินรวมทําขึนเป็ นการภายในซึงอาจมีการ
เปลียนแปลงตามความเห็นของผู้สอบบัญชี) ทังนี การประมาณการฐานะการเงินรวมมิได้ บง่ ชีถึงผลการดําเนินงานจริ ง เนืองจาก
จัดทําขึนโดยใช้ สมมุตฐิ านของเหตุการณ์ทีไม่ได้ เกิดขึนจริ ง ณ เวลานัน และไม่ได้ คํานึงถึง ปั จจัยดังต่อไปนี
1. ผลกระทบจาก IFRS9 ประมาณการฐานะทางการเงินรวมไม่รวมถึงผลทีอาจจะเกิดขึนของ IFRS9 ซึงจะเริมมีผล
บังคับใช้ ในปี 2563
2. สัดส่วนทีลดลงอย่างมีนยั สําคัญของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม เนืองจากปั จจุบนั หุ้นของเพอร์ มาตาร้ อยละ 10.88
ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอืน
ประมาณการฐานะการเงินรวมสรุป ดังนี
งบการเงินรวม ณ วันที 30 กันยายน 2562 (ล้ านบาท)
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้ สินเชือแก่ลกู หนีและดอกเบียค้ างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนสุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
หลักประกันทีวางกับคูส่ ญ
ั ญาทางการเงิน
สินทรัพย์อืนสุทธิ
รวมสินทรัพย์

ºÃÔÉÑ· ´ÔÊ¤Ñ¿àÇÍÃ áÁà¹¨àÁŒ¹· ¨Ó¡Ñ´

BBL
51,825
575,970
52,795
614,339
1,732
1,847,821
1,562
9,890
41,208
1,792
4,144
8,743
16,269
3,228,092

BBL + Permata
55,743
541,410
53,097
652,061
1,732
2,069,882
5,380
10,448
46,530
2,883
35,246
7,932
8,743
26,901
3,517,988
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งบการเงินรวม ณ วันที 30 กันยายน 2562 (ล้ านบาท)
หนีสิน
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
เงินสํารองทีธนาคารกันไว้
หนีสินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
หนีสินอืนๆ
รวมหนีสิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
สํารองอืนๆ
ทีจัดสรรแล้ ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
อืนๆ
ทียังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของธนาคาร
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ºÃÔÉÑ· ´ÔÊ¤Ñ¿àÇÍÃ áÁà¹¨àÁŒ¹· ¨Ó¡Ñ´

BBL

BBL + Permata

2,362,766
148,575
5,535
39,465
147,375
1,562
16,985
2,004
73,387
2,797,654

2,623,004
153,154
5,535
39,578
156,434
5,410
17,087
2,004
79,756
3,081,961

19,088
56,346
43,779

19,088
56,346
43,779

24,000
106,500
180,464
430,178
260
430,438
3,228,092

24,000
106,500
180,464
430,178
5,848
436,026
3,517,988
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งบการเงินรวมสําหรับงวด 9 เดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562 (ล้ านบาท)
รายได้
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
รายได้ ดอกเบียสุทธิ
รายได้ จากค่าธรรมเนียมและบริการ
รายจ่ายจากค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรจากการลงทุน
ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนโดยใช้ วิธีสว่ นได้ เสีย
กําไรจากการขายสินทรัพย์
รายได้ เงินปั นผล
รายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ
กําไรจากการลงทุน
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายดําเนินงานอืนๆ
ค่าใช้ จา่ ยของพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้ จา่ ยเกียวกับสถานทีและอุปกรณ์
ภาษี
ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่า
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ

ºÃÔÉÑ· ´ÔÊ¤Ñ¿àÇÍÃ áÁà¹¨àÁŒ¹· ¨Ó¡Ñ´

BBL

BBL + Permata
84,851
(30,972)
53,878
28,205
(7,885)
20,319
5,675
4,777
88
1,700
3,153
433
90,023

103,582
(40,814)
62,768
30,238
(8,128)
22,110
6,665
4,959
88
1,700
3,153
718
91,480

19,908
111
8,326
2,509
8,122
38,976
(16,009)
35,038
(6,929)
28,110

23,784
111
8,326
2,509
11,676
46,405
(17,551)
38,205
(7,730)
30,475
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1.8.

สรุ ปเงือนไขสําคัญของสัญญาซือขายหุ้น

รายการ
คูส่ ญ
ั ญา
วันทีลงนาม
หุ้นทีซือขาย
ราคาซือขาย

เงือนไขบังคับก่อน

หลักทรัพย์ชนที
ั 2 ของ
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด

การจ่ายเงิน
คํารับรองของผู้ขาย

รายละเอียด
ธนาคาร ในฐานะคนซือ
Astra และสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ในฐานะผู้ขาย
12 ธันวาคม 2562
หุ้นรวม 24,991,429,332 หุ้น กลุ่ม ข. (“หุ้นทีจะขาย”) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 89.12 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ ว
ทังหมดของเพอร์ มาตา
ธุรกรรมในครังนี มีมลู ค่าเท่ากับ 1.77 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของเพอร์ มาตา ตามงบการเงินล่าสุดทีเผยแพร่ก่อนวัน
เห็นชอบร่ วมกัน (อาจมีการปรับปรุ งตามงบการเงิน ) โดยหากใช้ งบการเงิน ณ วันที 30 กันยายน 2562 สามารถ
คํานวณมูลค่าธุรกรรมเบืองต้ นได้ 1,498 รูเปี ยต่อหุ้น ส่งผลให้ การเข้ าทําธุรกรรมมีมลู ค่า 37,430,973.74 ล้ านรูเปี ย
หรือประมาณ 2,673.83 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรือ 81,019.42 ล้ านบาท (ไม่รวมค่าใช้ จา่ ยอืนๆ) สําหรับการเข้ าถือหุ้น
ร้ อยละ 89.12 ของเพอร์ มาตา (ใช้ อตั ราแลกเปลียนที ณ วันที 11 ธันวาคม 2562 ที 462 รูเปี ยต่อ 1 บาทและ 13,999
รูเปี ยต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ)
1. การอนุมตั ิจากฝ่ ายการธนาคารของ OJK (หน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจการเงินของอินโดนีเซีย) เกียวกับ (ก) การ
ทําธุรกรรม รวมถึงความเหมาะสมของธนาคารในฐานะผู้ถือหุ้นทีมีอํานาจควบคุมของเพอร์ มาตา และ (ข)
โครงสร้ างการซือกิจการ
2. การอนุมตั ิของ ธปท.
3. มติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารอนุมตั ิการทําธุรกรรม
4. มติทีประชุมคณะกรรมการธนาคารเพอร์ มาตา อนุมตั ิการทําธุรกรรม
5. มติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของเพอร์ มาตา ทีอนุมตั ิ: (i) แผนการเข้ าซือกิจการและร่างการเข้ าซือกิจการ; (ii) การ
แต่งตังตัวแทน ทีเสนอโดยธนาคารให้ เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารเพอร์ มาตา และคณะกรรมการ
ธนาคารเพอร์ มาตา; และ (iii) การลาออก และการปลดคณะกรรมการบริหารเพอร์ มาตา และคณะกรรมการ
ธนาคารเพอร์ มาตาทีได้ รับการเสนอชือโดยสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด และแอสทร่ามีผลทันทีหลังจากวันทีธุรกรรม
แล้ วเสร็จ
6. ไม่มีคําสัง คําพิพากษา หรือคําสังศาลทีออกโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกํากับดูแล หรือศาลในเขตอํานาจที
จะห้ ามมิให้ ธนาคารรับซือหุ้น
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดโอน และธนาคารได้ รับโอน หลักทรัพย์ชนที
ั 2 ของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (หุ้นกู้ด้อยสิทธิ อัตรา
ดอกเบียลอยตัว จํานวน 700,000 ล้ านรูเปี ย ครบกําหนดไถ่ถอนวันที 10 มีนาคม 2563 และหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนที
ั 2
ระยะที 2 ปี 2557 จํานวน 103,000 ล้ านรูเปี ย) ในแต่ละกรณีเท่าทีหลักทรัพย์ชนที
ั 2 ทีเกียวข้ อง ยังไม่ได้ รับชําระคืน
เต็มจํานวนโดยเพอร์ มาตาก่อนวันธุรกรรมเสร็จสิน
ธนาคารจะจ่ายเงินส่วนทีเกียวข้ องของผู้ขายแต่ละรายในสกุลรูเปี ย ในวันทีธุรกรรมแล้ วเสร็จ ภายในเวลา 10.00 น.
(เวลาทีจาการ์ ตา)
1. การจัดตังบริษัท
2. สิทธิในการเข้ าสูส่ ญ
ั ญาซือขาย
3. ความเป็ นเจ้ าของในส่วนของหุ้นทีขาย
4. ความยินยอมและการอนุมตั ิ
5. ไม่มีการดําเนินการทางกฎหมายทีเป็ นสาระสําคัญ
6. ความถูกต้ องของงบการเงินทีตรวจสอบแล้ ว
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รายการ

ค่าธรรมเนียม และภาษี

การยืนยันการปฏิบตั ิตามของ
ผู้ขาย

รายละเอียด
7. งบการเงินระหว่างกาล ไตรมาสที 3 ปี 2562
8. ประเด็นภาษี
ธนาคารจะต้ องรับผิดชอบต่อ (i) ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารใดๆ ทีต้ องชําระอันเป็ นผลมาจากการทําธุรกรรม
ตามทีตกลงไว้ ในสัญญาและ (ii) อากรแสตมป์ ภาษีและค่าธรรมเนียมทีอาจเรี ยกเก็บในประเทศไทย
ผู้ข ายแต่ล ะรายจะต้ อ งเสี ย ภาษี ขันสุด ท้ า ยเท่า กับ 0.1% ของมูล ค่า ธุ ร กรรม (กํ า หนดโดย IDX ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังฉบับที 282 / KMK.04 / 1998)
การยืนยันการปฏิบตั ิตามของผู้ขายรวมถึง
1. ออกเสียง เพือแต่งตังตัวแทนทีธนาคารเสนอให้ กบั คณะกรรมการบริหารเพอร์ มาตาและคณะกรรมการเพอร์ มาตา
2. ออกเสียง เพือให้ เกิด (i) การลาออกของตัวแทนของผู้ขายแต่ละรายในคณะกรรมการเพอร์ มาตาและคณะ
กรรมการบริ หารเพอร์ มาตา และ (ii) การปลดตัวแทนของผู้ขายแต่ละรายในคณะกรรมการเพอร์ มาตาและ
คณะกรรมการบริหารเพอร์ มาตา
3. ทําการขอใบอนุญาตต่างๆ ทีมีความจําเป็ นสําหรับการดําเนินการและวันทีธุรกรรมแล้ วเสร็จ
4. ไม่ อ อกเสี ย งให้ กับ ข้ อ เสนอใดๆ ที จะเปลี ยนแปลงหรื อ แก้ ไ ขหลัก การบัญ ชี นโยบายและการปฏิ บัติ ข อง
เพอร์ มาตา ยกเว้ นตามทีกฎหมายกําหนดหรือบังคับใช้ ตามมาตรฐานการบัญชีทางการเงินของอินโดนีเซียทีมี
ผลบังคับใช้ และ
5. ไม่ก่อภาระผูกพันใดๆ ในหุ้นทีจะขาย
ผู้ขายจะออกเสียงคัดค้ านข้ อเสนอใดๆ ทีจะมีผลต่อไปนี
1. การลดทุนหรือเพิมทุน
2. การควบรวมกิจการ การแยกกิจการ การเข้ าซือกิจการ หรือการควบรวมกิจการใดๆ
3. การยกเลิก การชําระบัญชี หรือการเลิกกิจการ หรือการเริมต้ นกระบวนการชําระหนีหรือล้ มละลาย
4. การประกาศและการจ่ายเงินปั นผล การกระจายหรื อการคืนทุน หรื อผลกําไรหรือสินทรัพย์อืนใดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ของเพอร์ มาตา
5. ธุรกรรมทีถูกจํากัดใดๆ (เช่น ธุรกรรมใดๆ ทีมีมลู ค่าเกินกว่า 20 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ เป็ นรายบุคคลหรือรวม 50
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) บันทึกสําหรับธุรกรรมทีดําเนินการตามเงือนไขปกติในการดําเนินธุรกิจ หรือธุรกรรมตามที
ปรากฎในแผนธุรกิจของบริษัททีเปิ ดเผยต่อธนาคาร) และ
6. การแก้ ไขเอกสารสําคัญเกียวกับการจัดตังบริษัท

การยืนยันการปฏิบตั ิตามของ
ผู้ซอื

การยืนยันการปฏิบตั ิตามของผู้ขายเพิมเติม ในการจัดให้ ตวั แทนในคณะกรรมการเพอร์ มาตาลงคะแนนเสียงคัดค้ าน
ข้ อเสนอของเพอร์ มาตา ทีมีผลให้ เกิด
1. การแก้ ไขเพิมเติม หรื อยกเลิกข้ อตกลงทีสําคัญซึงเพอร์ มาตามีส่วนร่ วม (รวมถึงข้ อตกลง bancassurance
ระหว่าง เพอร์ มาตาและ Astra Aviva)
2. ธุรกรรมอืนใด หรือ อนุมตั ิการประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ธนาคารรับรองว่า
1. จะชําระเงินคืนแก่ผ้ ขู ายเต็มจํานวนสําหรับภาระหน้ าทีใดๆ ที OJK กําหนด ในการออกตราสารหนีโดยเพอร์ มาตา
ก่อนวันทีธุรกรรมแล้ วเสร็จ (จํานวนเงินสุทธิจากการออกตราสารดังกล่าวจะไม่รวมอยูใ่ นการคํานวณมูลค่าตาม
บัญชีของเพอร์ มาตา ซึงไม่รวมอยูใ่ นการคํานวณราคา 1.77 เท่า) และ
2. จะดําเนินการเพือให้ ได้ รับมติ ความเห็นชอบ และการอนุมตั ิทีเกียวข้ องกับการทําธุรกรรมนี
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รายการ
กฎหมาย

รายละเอียด
สัญญาซือขายหุ้นและเอกสารทีจะเข้ าสูก่ ารดําเนินการตามทีบันทึกไว้ อย่างชัดแจ้ งจะถูกควบคุมและตีความตาม
กฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย
ทีมา: ธนาคาร

1.9.

แหล่ งเงินทุนทีใช้ ในการทํารายการ
ธนาคารคาดว่าการเข้ าทําธุรกรรมในครังนีจะใช้ เงินทุนภายในและแหล่งเงินทุนทีได้ จากการจัดหาเงินทุนตามปกติของ
ธนาคาร โดยในขณะนี ธนาคารยังไม่มีแ ผนที จะออกหุ้น เพิ มทุนเพื อนํา เงิ นที ได้ ม าซือหุ้น ในครั งนี ทังนี ตามงบการเงิ น ของ
เพอร์ ม าตา ณ วัน ที 30 กัน ยายน 2562 มูล ค่ า การทํ า ธุ ร กรรมสูง สุด ที ร้ อยละ 100 ของหุ้น ที ออกและชํ า ระแล้ ว ทังหมดคื อ
42,001,105.48 ล้ านรูเปี ย หรื อ 90,911.48 ล้ านบาท (อัตราแลกเปลียน ณ วันที 11 ธันวาคม 2562: 1 บาท: 462 รูเปี ย) ซึงคิดเป็ น
ร้ อยละ 7.70 ของสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคาร ณ วันที 30 กันยายน 2562 ดังนัน ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
ธนาคารน่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอทีจะเข้ าทํารายการโดยใช้ แหล่งเงินทุนภายใน
มูลค่ าสิงตอบแทน
มูลค่ารวมทีต้ องชําระ (ล้ านรูเปี ย)1/

42,001,105.48

สัดส่ วนต่ อสินทรัพย์ สภาพคล่ อง
ของธนาคาร (ร้ อยละ)
N.A.

2/

90,911.48

7.70%

มูลค่ารวมทีต้ องชําระ (ล้ านบาท)

จํานวน

สินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคาร ณ วันที 30 กันยายน 2562
1,180,661.00
100.00%
หมายเหตุ: 1/คํานวณจากงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2562 ซึงจะมีการเปลียนแปลงขึนอยูก่ บั งบการเงินล่าสุดทีเผยแพร่ก่อนวันเห็นชอบร่วมกัน
ตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาซือขายหุ้น
2/ ใช้ อตั ราแรกเปลียน ณ วันที 11 ธันวาคม 2562 (1 บาท: 462 รูเปี ย)

2.

ข้ อมูลธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
โปรดพิจารณาข้ อมูลธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเอกสารแนบ 1

3.

ข้ อมูลธนาคาร พีที เพอร์ มาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk)
โปรดพิจารณาข้ อมูลของธนาคาร พีที เพอร์ มาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk) ในเอกสารแนบ 2

4.

ข้ อมูลธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (Standard Chartered Bank)
โปรดพิจารณาข้ อมูลของธนาคาร สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (Standard Chartered Bank) ในเอกสารแนบ 3

5.

ข้ อมูลแอสทร่ า (PT Astra International Tbk)
โปรดพิจารณาข้ อมูลของแอสทร่า (PT Astra International Tbk) ในเอกสารแนบ 4
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6.

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ

ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้ าทําธุรกรรรมในครังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาเหตุผลทางกลยุทธ์
การเสนอแผนควบรวมกิจการและการผสานความร่วมมือระหว่างธนาคาร และเพอร์ มาตา โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาจาก
ประเด็นสําคัญ ดังต่อไปนี
6.1.

วัตถุประสงค์ และความจําเป็ นในการทําธุรกรรม
การเข้ าทําธุรกรรมในครังนีของธนาคารสอดคล้ องกับแผนการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเพือกระจายสัดส่วนสินเชือ
และมุ่งสู่การเป็ นธนาคารชันนําแห่งภูมิภาคเอเชี ย ทังนี ปั จจุบันธนาคารกรุ งเทพเป็ นธนาคารทีใหญ่ ทีสุดในประเทศไทยเมือ
พิจารณาจากเงินฝาก และส่วนของผู้ถือหุ้น การเข้ าทําธุรกรรมในครังนี จะช่วยให้ ธนาคารเข้ าถึงตลาดอินโดนีเซียซึงเป็ นตลาดที
ใหญ่ทีสุดใน ASEAN และมีศกั ยภาพในการเติบโตสูง จากการที เพอร์ มาตาเป็ นธนาคารพาณิชย์ทีมีศกั ยภาพในการเติบโตสูงและ
จะเป็ นกลไกขับเคลือนในการเติบโตของธนาคารต่อไป
นอกจากนี ธนาคารสามารถใช้ ประโยชน์จากความเชียวชาญของธนาคารในการนําผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เข้ าสู่
ตลาดอินโดนีเซีย ซึงจะช่วยให้ ธนาคารสามารถเพิมรายได้ และสร้ างผลตอบแทนทีดีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว ทังนี ฝ่ ายจัดการของ
ธนาคาร คาดว่าการเข้ าซือกิจการในครังนีจะแล้ วเสร็ จภายในไตรมาสที 3 ของปี 2563
6.2.

ข้ อดี ข้ อด้ อย และความเสียงจากการเข้ าทําธุรกรรม
จากการพิจารณาข้ อมูลทีได้ รับจากธนาคารกรุงเทพ เพอร์ มาตา รวมถึงข้ อมูลอืนๆ จากแหล่งภายนอกทีน่าเชือถือ สามารถ
สรุปข้ อดี ข้ อด้ อย และความเสียงจากการเข้ าทําธุรกรรมได้ ดังนี
6.2.1. ข้ อดีและประโยชน์ ของการเข้ าทําธุรกรรม

6.2.1.1. สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการมุ่งสู่การเป็ นธนาคารชันนําแห่ งภูมิภาคเอเชีย
การเข้ าซือหุ้นทีร้ อยละ 89.12 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ วทังหมดของเพอร์ มาตาจากผู้ขายและร้ อยละ 10.88 จากผู้ถือหุ้น
รายอืน สอดคล้ องกับแผนธุรกิจและเป้าหมายระยะยาวของธนาคารในการขยายธุรกิจสินเชือ ทังนี ธนาคารมีกลยุทธ์ในการคงไว้ ซงึ
ความเป็ นสากลตลอดจนการเป็ นธนาคารชันนําแห่งภูมิภาคตามวิสยั ทัศน์ทีปรากฎในรายงานประจําปี
6.2.1.2. โอกาสในการทํากําไร
เพอร์ มาตาเริ มฟื นตัวจากปั ญหาภายในของบริ ษัทในปี 2559 ซึงในปี ดังกล่าว เพอร์ มาตามีผลขาดทุนมากกว่า 6,000,000
ล้ านรู เปี ย ทังนี ฝ่ ายจัดการของเพอร์ มาตา ได้ ใช้ ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการฟื นฟูกิจการซึงในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา
ผลประกอบการของเพอร์ มาตา ปรับตัวดีขนอย่
ึ างมากทังผลกําไร และคุณภาพของสินทรัพย์ โดยในปั จจุบนั เพอร์ มาตาได้ กลับมา
เป็ นธนาคารทีมีศกั ยภาพในการเติบโต ทังนี การฟื นฟูกิจการทีผ่านมา ดําเนินการโดยการเปลียนแปลงทีมผู้บริ หารระดับสูง การ
ปรั บ วัฒ นธรรมความเสียง และปรั บ สัด ส่ว นของประเภทธุ ร กิ จ และลูก ค้ า การเปลียนแปลงดัง กล่า ว ช่ ว ยฟื นฟูกิ จ การของ
เพอร์ มาตาได้ และเป็ นพืนฐานของการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต การเข้ าซือกิจการของเพอร์ มาตา ในช่วงเวลานีถือเป็ นการเข้ าซือ
กิจการในขณะทีกิจการกําลังเสริ มสร้ างศักยภาพ มีโอกาสในการเติบโตสูง และโอกาสในการขาดทุนทีจํากัด
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หมายเหตุ: 1/ ต้ นทุนทางการเงิน 9 เดือนสินสุด 30 กันยายน 2562
2/ รายได้ 9 เดือนปี 2562 ถูกทําให้ เป็ นเต็มปี
3/ ต้ นทุนทางการเงินรวมถึงการตังสํารอง หารด้ วยสินเชือเฉลียสําหรับงวด
4/ ROE หมายถึงกําไรสุทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่หารด้ วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลีย การเปิ ดเผยข้ อมูลตามกฎข้ อบังคับของ ROE
ซึงอ้ างอิงจากทุน CET1 คือ (38.3%), 4.8%, 5.0% และ 7.1% สําหรับปี 2559, 2560, 2561 และ 9 เดือนปี 2562 ตามลําดับ

6.2.1.3. เป็ นการลงทุนในสินทรัพย์ ทมีี อัตราการเติบโตสูง
การเข้ าทําธุรกรรมในครังนีถือเป็ นการลงทุนในสินทรัพย์ทีมีศกั ยภาพในการเติบโตสูง ทังการเติบโตของเงินฝาก สินเชือ
และกําไรสุทธิตามเหตุผล ดังนี:
การเติบโตของประเทศอินโดนีเซียทีกําลัง เติบโต – เศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียมีขนาดทีใหญ่ทีสุดใน ASEN
และเป็ นเขตเศรษฐกิจทีมีศกั ยภาพในการเติบโตสูงทีสุดในทศวรรษหน้ า ประเทศอินโดนีเซียมีการเติบโตของ GDP ทีแข็งแกร่งและ
ยังยืน โดยคาดว่าจะมี อัตราการเติบโตเฉลียทบต้ นประมาณร้ อยละ 5 ใน 1011 ปี ข้างหน้ า เนืองจากมีประชากรวัยทํางานทีมี
ค่ามัธยฐานของอายุอยู่ที 28.812 ปี และยังเป็ นประเทศทีมีจํานวนประชากรขนาดใหญ่และมีทรัพยากรทีอุดมสมบูรณ์ จากเหตุผล
ดังกล่าวทําให้ ประเทศอินโดนีเซียเป็ นตลาดทีน่าดึงดูดกว่าประเทศไทย ประกอบกับในช่วงทศวรรษทีผ่านมา ประเทศไทยประสบ
กับความไม่แน่นอนทางการเมือง เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราทีลดลง และการเข้ าสูส่ งั คมสูงวัย ดังนัน การเติบโตของ GDP ที
ชะลอตัวและจํานวนผู้สงู อายุทีสูงขึน การเข้ าสูต่ ลาดอินโดนีเซียจะช่วยเพิมโอกาสในการเติบโตทีดีให้ กบั ธนาคาร
ลําดับ
1
2
3
4
5
11
12

รายละเอียด
ลําดับ GDP ใน ASEAN
GDP หน่วยล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
อัตราการเติบโตเฉลีย GDP (2558 - 2560)
คาดการณ์อตั ราการเติบโต GDP ในอีก 10 ปี ข้างหน้ า
ค่ามัธยฐานของอายุ (Median)

ประเทศอินโดนีเซีย
1st
1,111,713
4.99%
5.00%
28.80

ประเทศไทย
4th
529,177
3.50%
3.60%
38.30

ทีมา: Business Monitor International (BMI) statistics
ทีมา: www.worldometers.info
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ลําดับ
รายละเอียด
6
พืนที (ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.))
ทีมา:
1/ International Monetary Fund
2/ www.statista.com
3/ www.worldbank.org

ประเทศอินโดนีเซีย
1,811,570

ประเทศไทย
510,890

การเติบโตของภาคธุรกิจธนาคาร – ภาคธุรกิจธนาคารในประเทศอินโดนีเซียมีศกั ยภาพในการเติบโตสูงทีสุดแห่งหนึง
ในอาเซียนโดยมีอตั ราการเข้ าถึงสินเชือทีอยูใ่ นระดับตําและขอบเขตทีสําคัญสําหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ทีผ่านมา ภาคธุรกิจ
ธนาคารของประเทศอินโดนีเซียมีการเติบโตเฉลียทบต้ นทีร้ อยละ 15.0 ในช่วง 10 ปี ทีผ่านมา 13 โดยมีอัตราผลตอบแทนของ
สินทรัพย์และส่วนต่างอัตราดอกเบียสุทธิ ในระดับทีสูงกว่าประเทศไทย ในอนาคตประเทศอินโดนีเซียยังมีโอกาสในการเติบโตสูง
จากการทีมีสดั ส่วนของประชากรทียังไม่เข้ าถึงภาคธนาคารมากกว่า 66% ของจํานวนประชากรของประเทศ รวมทังการขยายตัว
ของชนชันกลางของประเทศ

Source: BBVA Research, Bloomberg

Source: BBVA Research, Bloomberg

นอกจากนี แนวโน้ มในภาพรวมภาคธุรกิจธนาคารในประเทศอินโดนีเซีย มีเสถียรภาพกว่าภาคธุรกิจธนาคารในประเทศไทย
ธุรกิจธนาคารในอินโดนีเซียโดยรวมมีเสถียรภาพมากกว่าประเทศไทย

13

ทีมา: ธนาคารอินโดนีเซีย ปี 2551-2561
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Economy

Overall
outlook

Operating
Environment

Asset
Quality

Capital

Funding &
Liquidity

Profitability Government
& Efficiency Support

Indonesia

Stable

Positive

Positive

Stable

Stable

Positive

Positive

Malaysia

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Philippines

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Vietnam

Stable

Stable

Stable

Deteriorating

Stable

Stable

Stable

Thailand

Stable

Stable

Deteriorating Deteriorating

Stable

Stable

Stable

ทีมา: BBVA Research, Moody’s Investor Service

6.2.1.4.

ขยายความเติบโตของสินทรัพย์ และเพิมขีดความสามารถในการแข่ งขันของธนาคารกรุ งเทพใน
ประเทศอินโดนีเซีย

ณ วันที 30 กันยายน 2562 เพอร์ มาตามีเงินให้ สนิ เชือจํานวน 102,591,933 ล้ านรูเปี ย และมีสนิ ทรัพย์รวม 155,079,536
ล้ านรู เปี ย ขณะทีธนาคารกรุ งเทพสาขาอินโดนีเซีย ทีมีเงินให้ สินเชือจํานวน 22,307,960 ล้ านรู เปี ยและสินทรัพย์รวม 36,076,697
ล้ านรูเปี ย คิดเป็ นร้ อยละ 21.17 และ 23.26 ของสินเชือและสินทรัพย์รวมของเพอร์ มาตา ตามลําดับ ภายหลังการทําธุรกรรม ฐานะ
ของธนาคารกรุ งเทพในประเทศอินโดนีเซียจะเพิมขึนประมาณ 4 เท่า ทังในส่วนของสินเชือและสินทรัพย์รวม นอกจากนี ส่วนต่าง
อัตราดอกเบียและอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในประเทศไทยยังตํากว่าของประเทศอินโดนีเซีย รวมทังคุณภาพสินทรัพย์ และ
เงิ นกองทุนมีแนวโน้ ม แย่ลง 14 สุดท้ าย เพอร์ มาตายังมีพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้นําทางธุรกิจ ทีเป็ นผู้เล่นรายใหญ่ ของประเทศ
อินโดนีเซีย เช่น Kredivo, Home Credit, AirAsia และ Indosat ดังนัน ด้ วยความเชียวชาญของธนาคารเพอร์ มาตา น่าจะสามารถ
เพิมรายได้ จากค่าธรรมเนียม และเพิมช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้
6.2.1.5. การกระจายความเสียงในการประกอบธุรกิจ
แม้ ว่าธนาคารกรุ งเทพจะมีเครื อข่ายต่างประเทศ 31 แห่ง ใน 14 เขตเศรษฐกิจ แต่ธุรกิจหลักและการเติบโตของธนาคาร
ยังคงมาจากประเทศไทยเป็ นหลัก การเข้ าซือกิจการของเพอร์ มาตาถือเป็ นก้ าวแรกของธนาคารให้ ก้าวเป็ นธนาคารระดับสากล
อย่างแท้ จริ งด้ วยสาขามากกว่า 300 สาขาในประเทศอินโดนีเซีย เพอร์ มาตานอกจากจะสามารถช่วยกระจายความเสียงทางธุรกิจ
ของธนาคารได้ แล้ ว เพอร์ มาตายังนําความเติบโตใหม่มาสูธ่ นาคาร นอกจากนี ยังทําให้ ธนาคารเปลียนจากการเป็ นสถาบันการเงิน
ทีมีธุรกิจหลักในประเทศไทยมาเป็ นสถาบันการเงินทีมีธุรกิจในอาเซียนมากขึน
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ทีมา: การวิจยั ของ Moody
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สัดส่วนธุรกิจในตลาดทีมีการเติบโตสูงของธนาคาร จะเปลียนแปลงไปหลังจากรวมเพอร์ มาตา

หมายเหตุ:1/ ตลาดทีมีการเติบโตสูง ได้ แก่ เมียนมาร์ กัมพูชา จีน เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซียและลาว ตลาดทีอิมตัว ได้ แก่ ประเทศไทย
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร มาเลเซีย ญีปุ่ น ฮ่องกง ไต้ หวันและสิงคโปร์
2/ อัตราแลกเปลียน USD/IDR of 14,179 และ USD/THB of 30.6 ณ วันที 30 กันยายน 2562

การทําธุรกรรมดังกล่าวช่วยให้ ธนาคารสามารถจัดการความเสียงทางธุรกิจและกระจายฐานลูกค้ าได้ ดขี นึ รวมทังช่วยเพิม
ความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร ในฐานะธนาคารชันนําแห่งภูมิภาคเอเชีย
6.2.1.6. เพิมขีดความสามารถในการสร้ างรายได้ และผลกําไร
ภายหลังจากการเข้ าทําธุรกรรม ธนาคารจะมีรายได้ จากการดําเนินงานทีสูงขึนและผลการดําเนินงานทีดีขึน ตาม
รายละเอียดในตารางด้ านล่าง
30 กันยายน 2562 (ล้ านบาท)
รายได้ ดอกเบียสุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ อืน
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน
หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่า
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิสาํ หรับปี

BBL
53,878
20,319
15,826
90,023
(38,976)
(16,009)
(6,929)
28,110

เพอร์ มาตา
8,889
1,791
1,457
12,137
(7,429)
(1,542)
(801)
2,365

BBL + เพอร์ มาตา
62,768
22,110
17,283
102,160
(46,405)
(17,551)
(7,730)
30,475

หมายเหตุ: งบการเงินรวมเสมือนของ BBL ภายหลังจากการซือกิจการเพอร์ มาตา จัดทําโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระและอาจเปลียนแปลงได้ โดยผู้สอบบัญชี
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30 กันยายน 2562
ส่วนต่างรายได้ ดอกเบียสุทธิ (NIM)
อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงานต่อรายได้
ต้ นทุนความเสียงจากการให้ สินเชือ (Credit cost)

BBL

Permata
2.4%
43.3%
1.0%

4.2%
61.2%
0.9%

จากข้ อมูลด้ านบนจะเห็นว่า เพอร์ มาตาจะสามารถเพิมอัตราผลตอบแทนจากสินเชือ เนืองจากส่วนต่างอัตราดอกเบียที
สูงกว่าซึงจะส่งผลให้ ธนาคารมีกําไรสุทธิทดีี ขนึ
6.2.1.7. เสริมสร้ างโอกาสทางธุรกิจ
การเข้ าทําธุรกรรมในครังนีจะสร้ างโอกาสทางธุรกิจทีหลากหลายทังในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยผ่านการผสาน
จุดแข็งของทังสองธนาคาร โดยในประเทศไทย ธนาคารมีความสามารถในการรับเงินฝาก มีเครื อข่ายสาขาทีครอบคลุม และมีฐาน
ลูกค้ าองค์กรทีกว้ างขวาง ในขณะทีในประเทศอินโดนีเซียเพอร์ มาตาเป็ นผู้ให้ บริ การสินเชือเช่าซือรถยนต์ (ธนาคาร Shariah)
ธนาคารบนมือถือ และ Fintech โดยหลังจากการเข้ าซือกิจการเพอร์ มาตา ธนาคารคาดว่าจะสามารถนําจุดแข็งของเพอร์ มาตามา
ปรับใช้ ในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะด้ าน สินเชือเช่าซือรถยนต์ Fintech และธนาคารบนมือถือ ซึงน่าจะทําให้ ธนาคารขยายฐาน
ลูกค้ ารายย่อยได้ เพิมขึน สําหรับในประเทศอินโดนีเซียเพอร์ มาตาสามารถใช้ ประโยชน์จากความรู้ เชิงลึกของธนาคารในส่วนของ
ลูกค้ าองค์กร และธุรกิ จ บริ การซือขายหลักทรั พย์ทีสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ทางธุรกิจใหม่ของเพอร์ มาตาในการเพิมรายได้ ทีมิใช่
ดอกเบีย และบริ การ Wealth Management ทังนี บริ ษัทย่อยทีสําคัญของธนาคาร ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์บวั หลวง (BLS) บริ ษัท
หลัก ทรั พ ย์ จัดการกองทุนรวมบัวหลวง (BBLAM) และ บริ ษั ท บัว หลวงเวนเจอร์ ส (BV) BLS ให้ บ ริ ก ารธุร กิ จนายหน้ า ซือขาย
หลักทรัพย์ ธุรกิจวานิชธนกิจและธุรกิจ การจัดการกองทุน BBLAM ให้ บริ การบริ หารจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลและ
กองทุนสํารองเลียงชีพ และ BV เป็ นบริ ษัทร่ วมลงทุน ธนาคารให้ บริ การทางการเงินทีหลากหลาย รวมถึงการเป็ นทีปรึ กษาทาง
การเงินซึงจัดอยูใ่ น 3 อันดับแรกของธุรกิจวาณิชธนกิจในประเทศไทย ธนาคารเป็ นผู้จดั การการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์รายใหญ่ใน
ตลาดตราสารหนีเนืองจากความเชียวชาญในลูกค้ าธุรกิจ และการสร้ างควาสัมพันธ์อนั ยาวนานกับลูกค้ า รวมถึงความรู้ความเข้ าใจ
เกียวกับธุรกิจของผู้ออกตราสารและการยอมรับความเสียงของนักลงทุน ด้ วยความรู้เชิงลึกในแต่ละอุตสาหกรรมและความสัมพันธ์
ระยะยาวกับลูกค้ าธุรกิจชันนํา ธนาคารสามารถช่วยเพอร์ มาตาให้ เป็ นหนึงในผู้นําในตลาดทุนและธุรกิจวาณิชธนกิจในอินโดนีเซีย
6.2.1.8. เพิมขีดความสามารถในการทําธุรกรรมระหว่ างประเทศ
การเข้ าทําธุรกรรมในครังนีจะช่วยทําให้ ลกู ค้ าของธนาคาร และลูกค้ าเพอร์ มาตา ในการขยายขีดความสามารถในการทํา
ธุรกรรมระหว่างประเทศ ทังนี ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ทีผ่านมา การลงทุนของนักลงทุนไทยในประเทศอินโดนีเซียเพิมขึนประมาณ
ร้ อยละ 25 ต่อปี 15 ซึงหมายความว่าบริ ษัทของอินโดนีเซียมีการร่ วมมือกับบริ ษัทของไทยมากขึน ดังนัน การเข้ าซือกิจการของ
เพอร์ มาตา ในครังนี ธนาคารน่าจะมีสว่ นช่วยยกระดับความสามารถของเพอร์ มาตา ในด้ านการรับเงินฝากและการขยายสินเชือ
ให้ กบั ลูกค้ าธุรกิจทีมีศกั ยภาพ รวมถึงการปล่อยสินเชือในโครงการขนาดใหญ่ (ธนาคารคาดว่าจะมีลกู ค้ าสนใจไปลงทุนในประเทศ
อินโดนีเซียมากกว่า 1 แสนล้ านบาทในอีก 2-3 ปี ข้างหน้ า) นอกจากนี ธุรกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ ธนาคารสามารถบริ หารความเสียง
จากการกระจุกตัวของเงินฝากในประเทศไทย ได้ ดีขนและยั
ึ
งเพิมความสามารถในการแข่งขันในฐานะธนาคารชันนํา แห่งภูมิภาค
เอเชียเพือสร้ างความมันคงของผลกําไรในอนาคต
15

ทีมา: ธปท.

ºÃÔÉÑ· ´ÔÊ¤Ñ¿àÇÍÃ áÁà¹¨àÁŒ¹· ¨Ó¡Ñ´

Ë¹ŒÒ 44/90

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁàËç¹¢Í§·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÍÔÊÃÐ

6.2.1.9. ลดความทับซ้ อนในการดําเนินงาน
เนืองจากธนาคารมีแผนทีจะควบรวมสาขาของธนาคารในประเทศอินโดนีเซียกับเพอร์ มาตาหลังจากการเข้ าทําธุรกรรม
ในครังนี ซึงธนาคารจะได้ รับประโยชน์จากขนาดทีใหญ่ขึน หากเพอร์ มาตาสามารถบริ หารงานในส่วนทีมีการทับซ้ อนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ในส่วนของพนักงานฝ่ ายงานธุรการ
6.2.2. ข้ อด้ อยจากการเข้ าทํารายการ
6.2.2.1. การทํางานทีซําซ้ อน
เนืองจากธนาคารมีแผนการทีจะควบรวมสาขาของธนาคารในประเทศอินโดนีเซียกับเพอร์ มาตา ทําให้ มีความเป็ นไปได้ ที
จะมีความซําซ้ อนเกิดขึนในงานธุรการบางประเภท จํานวนพนักงานของสาขาธนาคารกรุ งเทพในประเทศอินโดนีเซียนันค่อนข้ าง
น้ อยเมือเทียบกับจํานวนพนักงานของเพอร์ มาตา (ตามรายงานประจําปี ของธนาคารและเพอร์ มาตา ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
พนักงานของสาชาธนาคารกรุงเทพในประเทศอินโดนีเซียมีประมาณร้ อยละ 1 เมือเทียบกับจํานวนพนักงานของเพอร์ มาตา)
6.2.2.2. ความสามารถในการจ่ ายเงินปั นผลทีลดลง
ตามทีธนาคารกําลังจะเข้ าทําธุรกรรมมูลค่าประมาณ 90,911.48 ล้ านบาท (มูลค่าสุดท้ ายจะขึนอยูก่ บั มูลค่าทางบัญชี
ของเพอร์ มาตา ตามงบการเงินล่าสุดทีเผยแพร่ก่อนวันเห็นชอบร่วมกัน) ในการเข้ าซือหุ้นร้ อยละ 100 ของหุ้นทีออกและชําระได้ แล้ ว
ทังหมดของเพอร์ มาตา ซึงค่าใช้ จา่ ยนีรวมถึงภาษี ทเกี
ี ยวข้ องทังหมดและกระบวนการทําคําเสนอซือโดยธนาคารคาดว่าจะใช้ เงินทุน
ภายในและแหล่งเงินทุนทีได้ จากการจัดหาเงินทุนตามปกติของธนาคาร ซึงในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา ธนาคารมีการจ่ายเงินปั นผลอยูท่ ี
12,407.48 ล้ านบาทต่อปี การลงทุนมากกว่า 90,000.00 ล้ านบาทอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของ
ธนาคารในอนาคต
ปี
2019
2018
2017
หมายเหตุ:

เงินปั นผลจ่ าย: บาท
รวมเงินปั นผลจ่ าย (ล้ านบาท)
6.50
12,407.48
6.50
12,407.48
6.50
12,407.48
1/ จํานวณหุ้นทีออกและชําระได้ แล้ วของธนาคาร 1,908,842,894 หุ้น
2/ พาร์ 10.00 บาท

ตามงบการเงินของธนาคาร ณ วันที 30 กันยายน 2562 มูลค่าการเข้ าทําธุรกรรมเบืองต้ น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7.70 ของ
สินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคาร อย่างไรก็ดี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้ าทําธุรกรรมนีจะไม่สง่ ผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อสถานะทางการเงินและความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของธนาคาร
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6.2.3. ความเสียงจากการเข้ าทํารายการ
6.2.3.1. ความเสียงจากการสูญเสียความร่ วมมือกับแอสทร่ า
ถึงแม้ ว่าธนาคารจะต้ องการรักษาความร่ วมมือกับแอสทร่ า แต่จากการเข้ าทําธุรกรรมในครังนี ทําให้ มีการเปลียนแปลง
บุคลากรทีสําคัญบางคนโดยเฉพาะอย่างยิงคณะกรรมการของธนาคารเพอร์ มาตา ซึงประกอบด้ วยตัวแทนทีมาจากสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ดและแอสทร่ า ทังนี เมือแอสทร่ าไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของเพอร์ มาตาอีกต่อไป (ตัวแทนของแอสทร่ าในคณะกรรมการบริ ษัท
คงต้ องลาออก) ทําให้ เกิดความเสียงในส่วนของความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างเพอร์ มาตาและแอสทร่าเนืองจากไม่มีความสัมพันธ์
ใกล้ ชิดกับคณะกรรมการธนาคารเพอร์ มาตาและผลประโยชน์โดยตรงในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนัน ความร่ วมมือของแอสทร่า
กับเพอร์ มาตาอาจลดลง อย่างไรก็ตาม ธนาคารกรุงเทพ และแอสทร่ามีการร่วมมือกันเพือรักษาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างแอสทร่า
และเพอร์ มาตาซึงในอนาคตสามารถเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่าง ธนาคารกรุ งเทพ และแอสทร่ า ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่ากลยุทธ์ของธนาคารกรุงเทพ และความตังใจทีจะเสริ มสร้ างความสัมพันธ์กบั แอสทร่าผ่านเพอร์ มาตาจะได้ รับประโยชน์
ในระยะยาว
6.2.3.2. ความเสียงของความล่ าช้ าในการทําธุรกรรมและข้ อกังวลด้ านกฎระเบียบ
สําหรับการเข้ าทําธุรกรรมในครังนีต้ องได้ รับอนุญาตจาก ธปท. และ OJK รวมถึงได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นของธนาคารโดย
แผนการเข้ าซือกิจการต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น ของเพอร์ มาตา ตามทีได้ กล่าวไว้ ในหัวข้ อ 1.7.1 กระบวนการเข้ าซือกิจการ ซึง
กระบวนการดังกล่าวกินเวลาถึง 6 เดือน อย่างไรก็ดี ณ วันทีรายงานฉบับนีออกธนาคารได้ มีการหารื อเบืองต้ นกับ ธปท. และ OJK
เกียวกับการทําธุรกรรมนี และได้ แจ้ ง ให้ SET และ SEC ทราบเกียวกับการเข้ าทําธุรกรรมเพือให้ การเข้ าทําธุรกรรมในครังนีราบรื น
ทังนี ธนาคารคาดว่าจะได้ รับอนุญาตจาก ธปท. และ OJK ภายในไตรมาส 3 ปี 2563
6.2.3.3. ความเสียงจากการไม่ ได้ รับการอนุมัติจากผู้ถอื หุ้น
การเข้ าทําธุรกรรมในครังนีต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นของธนาคาร และแผนการเข้ าซือกิจการต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น
ของเพอร์ มาตา ทังนี การได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นของธนาคารเป็ นความเสียงทีสําคัญ อย่างไรก็ดี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า
หากผู้บริ หารธนาคารและผู้ถือหุ้น มีการสือสารกันอย่างถูกต้ อง การได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นย่อมเป็ นไปได้ ในขณะทีความเสียง
จากการทีผู้ถือหุ้นของเพอร์ มาตาจะไม่อนุมตั ิแผนการเข้ าซือกิจการมีคอ่ นข้ างน้ อย เนืองจากผู้ถือหุ้นของเพอร์ มาตา ซึงคิดเป็ นร้ อย
ละ 89.12 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ ว ได้ ตกลงจะขายหุ้นของตนให้ กบั ธนาคารแล้ ว
6.2.3.4. ความเสียงของค่ าใช้ จ่ายทีเพิมขึน
หากการทําธุรกรรมล่าช้ า ไม่ว่าจะเกิดสาเหตุใด ธนาคารอาจมีคา่ ใช้ จ่ายทีเพิมขึนจากการทําธุรกรรมให้ เสร็ จสิน รวมถึง
ค่าทีปรึ กษาและค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย นอกจากนี ปั จจัยเสียงอืนทีอาจส่งผลต่อการคํานวณมูลค่าธุรกรรมคือวันทีเริ มต้ นใน
การทําคําเสนอซือจากผู้ถือหุ้นรายอืน โดยหากการทําธุรกรรมไม่ได้ รับการอนุมตั ิภายใน 6 เดือนหลังจากวันประกาศเข้ าซือกิจการ
ของเพอร์ มาตา (12 ธันวาคม 2562) จะส่งผลให้ ราคาในการทําคําเสนอซือจากผู้ถือหุ้นรายย่อยอืนอาจมีการเปลียนแปลง ซึงส่งผล
ให้ ธนาคารอาจจะต้ องให้ ราคาในการทําคําเสนอซือสูงกว่าราคาต่อหุ้นทีจ่ายให้ กบั แอสทร่ าและสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (เฉพาะใน
กรณีทีราคาซือขายเฉลียรายวันสูงสุดในช่วงระยะเวลา 90 วันก่อนวันทีทําคําเสนอซือสูงกว่าราคาทีธนาคารซือจากแอสทร่ าและ
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด)
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อย่างไรก็ดี ถ้ าการทําคําเสนอซือล่าช้ าเกินกว่า 6 เดือนหลังจากวันประกาศการเข้ าซือกิจการ ระยะเวลาของการกําหนด
ราคาทําคําเสนอซือจะถูกเปลียนไปตามรายละเอียดในกรณีที 2
กรณีที 1

ในกรณีที 1 การทําธุรกรรมได้ รับการอนุมตั ิจากหน่วยงานกํากับดูแลและการทําคําเสนอซือจากผู้ถือหุ้นรายอืนเกิดขึน
ภายใน 6 เดือนหลังจากวันประกาศการเข้ าซือกิจการ (12 ธันวาคม 2562) ดังนัน ราคาเสนอซือจะเท่ากับราคาขายหุ้นภายใต้
สัญญาซือขายหุ้น (1,498 รูเปี ยต่อหุ้นตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2562) ซึงสูงกว่าราคาเฉลียของราคาซือขายสูงสุด
รายวันในช่วง 90 วัน ก่อนวันประกาศการเข้ าซือกิจการ (1,135.32 รูเปี ย)
กรณีที 2

ในกรณีที 2 การทําธุรกรรมล่าช้ า ธนาคารไม่สามารถทําคําเสนอซือจากผู้ถือหุ้นรายอืน ภายในระยะเวลา 6 เดือน
หลังจากวันประกาศการเข้ าซือกิจการ (12 ธันวาคม 2562) ดังนัน ราคาเสนอซืออาจแตกต่างจากราคาทีธนาคารเข้ าทําธุรกรรม ทังนี
ขึนอยูก่ บั ราคาเฉลียของราคาซือขายสูงสุดรายวันในช่วงระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันทีทําคําเสนอซือแล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ดังนัน
ในกรณีที 2 จะมีความไม่แน่นอนของราคาทําคําเสนอซือ ซึงอาจสูงกว่าราคาขายหุ้นทีจ่ายให้ กบั แอสทร่าและสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
6.2.3.5. ความเสียงจากความไม่ ถกู ต้ องของราคาหุ้น
จากสัญญาซือขายหุ้น ราคาขายหุ้นจะอิงตามมูลค่าทางบัญชี ตามงบการเงิ นล่าสุดทีเผยแพร่ ก่อนวัน ทีได้ รับความ
เห็นชอบร่ วมกัน (อาจมีการปรับปรุ ง) ซึงยังไม่ได้ กําหนด อย่างไรก็ตาม สัญญาซือขายหุ้น ไม่ได้ ระบุวิธีการตรวจสอบเพือยืนยัน
ความถูกต้ องของมูลค่าตามบัญชี ณ วันเห็นชอบร่ วมกัน ดังนัน จึงทําให้ ธนาคารอาจมีความเสียงจากความถูกต้ องของข้ อมูลที
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เกียวข้ องกับมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงิน แม้ ว่าจะมีความเป็ นไปได้ น้อย อย่างไรก็ดี ตามสัญญาซือขายหุ้น เพอร์ มาตาจะให้
ผู้สอบบัญชีของตนเองทําการสอบทานงบการเงินล่าสุดทีเผยแพร่ ก่อนวันทีได้ รับความเห็นชอบร่วมกันตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาซือ
ขาย ทังนี เพอร์ มาตาอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของ OJK และ IDX ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่างบการเงินของเพอร์ มาตา
ณ จุดใดใดก็ตามไม่นา่ จะไม่ถกู ต้ องและควรมีมาตรฐานเดียวกันกับงบการเงินทีตรวจสอบแล้ ว
6.2.3.6. ความไม่ แน่ นอนของมูลค่ าทางบัญชีเนืองจากการเปลียนแปลงมาตรฐานการบัญชี
ในปี 2563 เพอร์ มาตาจะมีการเปลียนแปลงมาตรฐานการบันทึกบัญชีทีสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิงการดําเนินการตาม
มาตรฐานบัญชี IFRS9 ซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินของเพอร์ มาตาและอาจส่งผลให้ มูลค่าสินทรัพย์ ข อง
เพอร์ มาตาในปี 2563 ถูกปรั บลดเนืองจาก IFRS9 ทังนี IFRS9 เป็ นมาตรฐานการบัญชี สําหรั บเครื องมือทางการเงิ นโดยตรง
ประกอบด้ วยสามเสาหลักซึงจัดประเภทและการวัด มูลค่าของเครื องมือทางการเงิน การด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน และการ
บัญชีป้องกันความเสียง การดําเนินการตาม IFRS9 อาจส่งผลกระทบต่องบการเงินของเพอร์ มาตาและทําให้ มลู ค่าตามบัญชีของ
เพอร์ มาตา ณ วันทีเห็นชอบรวมกันอาจตํากว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2562 ดังนัน มูลค่าธุรกรรมจริ งอาจตํากว่า
มูลค่าทางบัญชีทีคํานวณได้ เบืองต้ น ณ วันที 30 กันยายน 2562
6.2.3.7. ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
ธนาคารคาดการณ์ ว่าการเข้ าทําธุรกรรมจะแล้ วเสร็ จภายในไตรมาส 3 ปี 2563 ซึงธนาคารต้ องทําการชําระเงินให้ กบั
ผู้ขายในสกุลเงินรู เปี ย ส่งผลให้ ธนาคารมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน จากการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารของธนาคาร ธนาคารมี
จุดแข็งในการบริ หารจัดการอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ รวมถึง การใช้ เครื องมือป้องกันความเสียงเพือลดความเสียงจาก
อัตราแลกเปลียน
6.2.3.8. ความเสียงจากการขาดคุณสมบัติการเป็ นบริษัทจดทะเบียน
หลังจากการเข้ าทําธุรกรรม ธนาคารจะต้ องทําคําเสนอซือหุ้นส่วนทีเหลือทังหมดจากผู้ถือหุ้นรายอืนของเพอร์ มาตา ซึง
อาจส่งผลให้ เพอร์ มาตาละเมิดข้ อกําหนดการกระจายการถือหุ้นขันตํา (free-float) สําหรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน IDX อย่างไรก็
ตาม เนืองจากธนาคารจะเข้ าซือหุ้น มากกว่าร้ อยละ 80 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ วทังหมดของเพอร์ มาตา ทําให้ ธนาคารต้ องขาย
หุ้นทีได้ มาจากการทําคําเสนอซือดังกล่าวทังหมด ภายใน 2 ปี นับจากวันทีทําคําเสนอซือตามข้ อกําหนดของ IDX ส่งผลให้ ธนาคาร
จะกลับมามีสดั ส่วนการถือหุ้นทีร้ อยละ 89.12 และทําให้ เพอร์ มาตาสามารถปฏิบตั ิได้ ตามข้ อกําหนดการกระจายหุ้นขันตําดังกล่าว
6.2.3.9. ความเสียงของการเพิมทุน
เพอร์ มาตาและธนาคารมีแผนการทีจะปรับปรุ งการดําเนินงาน และขยายธุรกิจของเพอร์ มาตาทังทางด้ านเงินฝากและ
สินเชือ เนืองจากเพอร์ มาตาอยูภ่ ายใต้ ข้อบังคับของ OJK การขยายธุรกิจอย่างก้ าวกระโดดอาจทําให้ OJK เกิดความกังวลและมี
ความเป็ นไปได้ ที OJK จะสังให้ เพอร์ มาตาเพิมทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ดี ธนาคารมีแผนการทีจะควบรวมสาขาของธนาคารใน
ประเทศอินโดนีเซียกับเพอร์ มาตาภายหลังเสร็ จสินการเข้ าทําธุรกรรม ซึงการควบรวมกิจการดังกล่าวจะส่งผลให้ ฐานะการเงินของ
เพอร์ มาตามีขนาดใหญ่ขนและมี
ึ
สภาพคล่องสูงขึนซึงจะลดความเสียงในการต้ องเพิมทุน

ºÃÔÉÑ· ´ÔÊ¤Ñ¿àÇÍÃ áÁà¹¨àÁŒ¹· ¨Ó¡Ñ´

Ë¹ŒÒ 48/90

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁàËç¹¢Í§·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÍÔÊÃÐ

6.2.3.10. ความเสียงของคดีพพ
ิ าททางภาษี
ปั จจุบนั เพอร์ มาตามีข้อพิพาทด้ านภาษีเงินได้ นิติบคุ คล ภาษี หกั ณ ทีจ่าย และ ภาษี มลู ค่าเพิม อยูห่ ลายกรณี อย่างไรก็ดี
จากข้ อมูลล่าสุด ณ เดือนธันวาคม 2562 เพอร์ มาตามีโอกาสในการชนะคดีข้อพิพาททางภาษี
6.2.3.11. ความเสียงจากการทีธุรกรรมไม่ แล้ วเสร็จ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในกรณีการทําธุรกรรมไม่แล้ วเสร็ จ ธนาคารได้ ประมาณการค่าใช้ จา่ ยในการทําธุรกรรม รวมทัง
ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ ทีอาจเกิดขึนในระยะเวลา เดือนนับจากการลงนามในสัญญาซือขายหุ้น โดยไม่คํานึงถึงความสําเร็ จของธุรกรรม
ทังนีฝ่ ายบริ หารได้ ประเมินค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องแล้ วเห็นว่า ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวสอดคล้ องกับการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันและ
ไม่สง่ ผลอย่างมีนยั สําคัญต่อธนาคารและผู้ถือหุ้น
6.3.

สรุ ปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความสมเหตุสมผลของการเข้ าทําธุรกรรม

ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้ าทํา ธุรกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ ธนาคารมีโอกาสในการเติบโต โดยมีข้อดี
ข้ อเสีย และความเสียงดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีแผนทีจะบริ หารจัดการและลดความเสียงดังกล่าวเพือให้ การทํา
ธุรกรรมราบรื น ดังนัน การเข้ าทําธุรกรรมซือหุ้นเพอร์ มาตา จาก สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดและแอสทร่ า ทีร้ อยละ 89.12 ของหุ้นทีออก
และชําระแล้ วทังหมด และการเข้ าทําคําเสนอซือหุ้นส่วนทีเหลือทังหมดจากผู้ถือหุ้นรายอืนอีกร้ อยละ 10.88 มีความสมเหตุสมผล
และคาดว่าจะเพิมความสามารถในการแข่งขันในฐานะธนาคารชันนําแห่งภูมิภาค รวมทังทําให้ ธนาคารมีการเติบโตอย่างยังยืนใน
ระยะยาว ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการมีความสมเหตุสมผล
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7.

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเป็ นธรรมของราคา

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาซือหุ้นสามัญของเพอร์ มาตา Discover ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินทีรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และเป็ นทีปรึ กษาทางการเงิน อิสระในการทํา รายการครังนี ได้ พิจารณาข้ อมูลจากงบการเงินที
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประมาณการทางการเงินและแผนธุรกิจของเพอร์ มาตา เอกสารและข้ อมูลอืนๆ ทีเกียวข้ องกับ
การทํารายการทีจัดเตรี ยมโดยทีปรึกษาอืนๆ ของธนาคาร ซึงได้ แก่ ทีปรึกษาทางการเงิน ทีปรึกษากฎหมาย ทีปรึกษาด้ านบัญชีและ
ภาษี ข้ อมูลต่างๆ ทีได้ รับจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หารของธนาคารและเพอร์ มาตา แผนธุรกิ จของธนาคารสําหรั บเพอร์ มาตา
การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ข้ อมูลทางธุรกิจและการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทอืนทีเทียบเคี ยงได้ ตลอดจนข้ อมูลที
เปิ ดเผยต่อสาธารณะโดยทัวไป โดยความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตังอยูบ่ นสมมติฐานว่าข้ อมูลและเอกสารสําคัญต่างๆ
ทีได้ รับดังกล่าว เป็ นข้ อมูลทีสมบูรณ์ ครบถ้ วนและถูกต้ อง ซึงหากมีการเปลียนแปลงดังกล่าวจากสภาวะปั จจุบนั อย่างมีนยั สําคัญ
อาจส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าหุ้น และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นได้
ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาซือขายหุ้นเพอร์ มาตา ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้น
ของเพอร์ มาตาด้ วยวิธีตา่ งๆ 7 วิธี ดังนี
1. วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach)
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
3. วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach)
4. วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)
5. วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
6. วิธีเปรี ยบเทียบกับรายการซือขายกิจการทีผ่านมา (Precedent Transaction Comparable Approach)
7. วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผล (Dividend Discount Model Approach)
7.1.

วิธีมูลค่ าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach)
การประเมินความเหมาะสมของราคาซือขายหุ้นของเพอร์ มาตาโดยวิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชีจะอ้ างอิงจากมูลค่าตามบัญชี
สุทธิ (สินทรัพย์รวมลบด้ วยหนีสินรวม) หารด้ วยจํานวนหุ้นของเพอร์ มาตา ณ วันที 30 กันยายน 2562
ลําดับ
รายละเอียด
มูลค่ า (ล้ านรู เปี ย)
1
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
3,837,985.00
2
ทุนชําระแล้ วเพิมเติม - สุทธิ
17,252,901.00
3
สํารองมูลค่ายุติธรรมสุทธิ - หลักทรัพย์เพือการลงทุน และ ตัวเงินฝากทีเปลียนมือได้
97,665.00
4
สํารองส่วนเกินทุนทีเกิดจากการตีราคาทรัพย์สินถาวร
1,853,060.00
5
(ขาดทุน) กําไรสะสม
687,813.00
6
รวมส่ วนของเจ้ าของ (6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
23,729,424.00
1/
7
จํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ ว (ล้ านหุ้น)
28,042.74
8
มูลค่ าหุ้นตามบัญชี (รู เปี ย)
846.19
หมายเหตุ: 1/ ทุน ที ออกและชําระแล้ วจํานวน 3,837,985.30 ล้ า นรู เปี ย ประกอบด้ วย หุ้นกลุ่ม ก. จํา นวน 26,880,234 หุ้น มูล ค่าทีตราไว้
12,500 รูเปี ยต่อหุ้น และหุ้นกลุม่ ข. จํานวน 28,015,858,971 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ 125 รูเปี ยต่อหุ้น
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จากการประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระคํา นวณราคาหุ้นของเพอร์ มาตาได้
846.19 รูเปี ยต่อหุ้น (มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นทังหมด 23,729,424 ล้ านรูเปี ย) ซึงตํากว่าราคาซือขายเบืองต้ นที 1,498 รูเปี ยต่อหุ้นอยู่
(651.81) รูเปี ยต่อหุ้น หรื อร้ อยละ (43.51)
การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี จะสะท้ อนฐานะการเงินของเพอร์ มาตา ณ วันที 30 กันยายน 2562 เท่านัน โดยไม่ได้
สะท้ อนมูลค่าตลาดของสินทรั พย์บางรายการให้ เป็ นปั จจุบัน และไม่ได้ คํา นึงถึงความสามารถในการทํา กํ าไรและการแข่งขัน
ทางด้ านธุรกิจของเพอร์ มาตาในอนาคต แต่สามารถใช้ เป็ นฐานในการอ้ างอิงราคาหุ้นของเพอร์ มาตาได้ ดังนัน ทีปรึ กษาทางการ
เงินอิสระจึงมีความเห็นว่ า วิธีประเมินมูลค่ าดังกล่ าวไม่ เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่ าหุ้นของเพอร์ มาตาในครังนี
7.2.

วิธีปรับปรุ งมูลค่ าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนีเป็ นการนําสินทรัพย์รวมของเพอร์ มาตา หักด้ วยหนีสินทังหมด รวมทังภาระผูกพันและ
หนีสินทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึงปรากฏตามงบการเงิน ณ วันที 30 กันยายน
2562 และปรับปรุ งด้ วยรายการต่างๆ ทีเกิดขึนภายหลังจากวันทีปิ ดงบการเงิน หรื อรายการทีมีผลกระทบทําให้ มลู ค่าตามบัญชี
สะท้ อนมูลค่าทีแท้ จริ งมากขึน เช่น ส่วนเพิมหรื อส่วนลดจากการประเมินราคาสินทรัพย์ทียังไม่ได้ บนั ทึกในงบการเงิน รายการบวก
กลับหนีสงสัยจะสูญหรื อหนีสูญทีได้ รับชําระคืน มูลค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ค่าความนิยม (Goodwill) สิทธิ บตั ร (Patent)
มูลค่า ตราสินค้ า (Brand Value) เงิ น ปั น ผลจ่ าย หรื อ รายการขาดทุน ที สามารถนํ ามาลดภาษี ได้ ใ นอนาคต (Losses Carried
Forward) เป็ นต้ น หลังจากนัน จึงนําผลลัพธ์ทีคํานวณได้ หารด้ วยจํานวนหุ้นทีชําระแล้ วทังหมดของกิจการ
การปรับปรุงมูลค่าหุ้นทีอาจจะเกิดขึน
1. การปรับปรุ งมูลค่าหุ้นตามบัญชีทีอาจจะเกิดขึนจากการเปลียนแปลงตามมาตรฐานบัญชี IFRS9 ในปี 2563 ซึงการ
เปลียนแปลงดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่องบการเงินของเพอร์ มาตา
2. เนืองจากเพอร์ มาตาดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ดังนัน อาจจะทําให้ เพอร์ มาตามีโอกาสในการปรับปรุ ง มูลค่า
สินทรัพย์จากค่าเผือการด้ อยค่า ภาษี และ การตังสํารองหนีสูญได้ ตลอดเวลา
อย่างไรก็ดี เพอร์ มาตาเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน IDX ทําให้ ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระไม่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวกับ
เพอร์ ม าตาก่ อ นเพอร์ ม าตาเปิ ด เผยได้ ทังนี ข้ อ มูลที ที ปรึ ก ษาทางการเงิ น ได้ รั บ ในช่ ว งการทํ า due diligence อาจจะมี ก าร
เปลียนแปลงได้ ในอนาคต
ลําดับ
1
2

หมายเหตุ:

รายละเอียด
รวมส่วนของเจ้ าของ
การปรับปรุงทีมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิทีอาจเกิดขึน จาก IFRS 9

มูลค่ า (ล้ านรู เปี ย)
23,729,424.00

ไม่สามารถเปิ ดเผยได้
ไม่สามารถเปิ ดเผยได้

3
การปรับปรุงทีมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิทีอาจเกิดขึน จาก รายการอืนๆ
4
ปรับปรุ งมูลค่ าส่ วนของเจ้ าของ (4)=(1)-(2)-(3)
N.A.
1/
5
จํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ ว (ล้ านหุ้น)
28,042.74
6
ปรับปรุ งมูลค่ าหุ้นตามบัญชี (รูเปี ย)
N.A.
1/ ทุน ที ออกและชําระแล้ วจํานวน 3,837,985.30 ล้ า นรู เปี ย ประกอบด้ วย หุ้นกลุ่ม ก. จํา นวน 26,880,234 หุ้น มูล ค่าทีตราไว้
12,500 รูเปี ยต่อหุ้น และหุ้นกลุม่ ข. จํานวน 28,015,858,971 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ 125 รูเปี ยต่อหุ้น
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เนืองจากข้ อจํากัดด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูลทําให้ ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระไม่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลการปรับปรุ งมูลค่าตาม
บัญชีของเพอร์ มาตาได้
ดังนัน การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนีจะเหมือนการประเมินมูลค่าตามบัญชี ซึงจะไม่คํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรใน
อนาคต โดยทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเชือว่าวิธีนีน่าจะไม่ใช่วิธีทีดีทีสุดทีสะท้ อนมูลค่าทีแท้ จริ งของเพอร์ มาตา แต่สามารถใช้
อ้ างอิงราคาหุ้นพืนฐานของเพอร์ มาตาได้ ที ปรึ ก ษาทางการเงินอิสระจึ งมี ความเห็นว่ า วิ ธี ป ระเมินมู ลค่ าดังกล่ าวไม่
เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่ าหุ้นของเพอร์ มาตาในครังนี
7.3.

วิธีมูลค่ าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี จะใช้ ราคาตลาดถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (มูลค่าการซือขายหุ้นของเพอร์ มาตา /ปริ มาณการซือ
ขายหุ้นของเพอร์ มาตา) จากการซือขายหลักทรัพย์ของเพอร์ มาตา ใน IDX ในช่วงเวลาก่อนหน้ า 7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน
180 วัน และ 360 วัน ทังนี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าช่วงเวลาดังกล่าวสามารถสะท้ อนการดําเนินธุรกิจและมูลค่า
หุ้น ของเพอร์ ม าตาได้ อ ย่า งเหมาะสม ในการประเมิ น มูลค่า หุ้น โดยวิ ธี นี ที ปรึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระพิ จ ารณาข้ อ มูล ถึ ง วัน ที
11 ธันวาคม 2562 ซึงเป็ นหนึงวันก่อนทีธนาคารจะประกาศข่าวการเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าว ดังนัน ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
เพอร์ มาตา จากการประเมินด้ วยวิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาดสามารถคํานวณได้ ดงั นี
หน่ วย:
รูเปี ยต่ อหุ้น
7
15
High
1,273.33 1,273.33
Low
1,048.66
980.39
Weighted Average 1,189.47 1,139.14
ทีมา: Bloomberg
หมายเหตุ: ข้ อมูลถึงวันที 11 ธันวาคม 2562
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ค่ าเฉลียถ่ วงนําหนักของเพอร์ มาตา (วัน)
30
60
90
120
1,388.41 1,388.41 1,388.41 1,388.41
980.39
980.39
893.80
786.10
1,190.93 1,201.31 1,135.32 1,089.38

180
1,388.41
776.92
1,038.53

360
1,388.41
440.03
977.09
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ราคาสูงสุดและตําสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วง 4 ปี ทีผ่านมา
ปี

2559

2560

2561

2562

ไตรมาส
ม.ค. – มี.ค.
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
ต.ค. – ธ.ค.
ม.ค. – มี.ค.
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
ต.ค. – ธ.ค.
ม.ค. – มี.ค.
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
ต.ค. – ธ.ค.
ม.ค. – มี.ค.
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
ต.ค. – 11 ธ.ค.

ช่ วงราคาสูงสุดและตําสุด (บาทต่ อหุ้น)
ราคาสูงสุด
ราคาตําสุด
829.09
526.41
1,140.55
531.54
734.49
541.20
608.85
507.38
763.48
502.54
725.00
585.00
725.00
585.00
725.00
585.00
695.00
575.00
655.00
480.00
610.00
460.00
670.00
438.00
1,280.00
595.00
1,030.00
770.00
1,170.00
780.00
1,425.00
950.00

ทีมา: Bloomberg

กราฟแสดงราคาหุ้นของเพอร์ มาตาก่อนและหลังวันทีธนาคารประกาศข่าวการเข้ าทํารายการ

ทีมา: Bloomberg
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ผลการประเมิ น มูลค่า หุ้น โดยวิ ธี มูลค่า หุ้น ตามราคาตลาด อยู่ร ะหว่า ง 977.09 – 1,201.31 รู เ ปี ย ต่อ หุ้น (มูลค่า หุ้น
เพอร์ มาตาทังหมดอยูร่ ะหว่าง 27,400,414.11 – 33,687,972.35 ล้ านรู เปี ย) ซึงตํากว่าราคาซือขายเบืองต้ นที 1,498 รู เปี ยต่อหุ้น
อยู่ (520.91) – (296.69) รูเปี ยต่อหุ้น หรื อร้ อยละ (34.77) – (19.81) ตามลําดับ
ราคาตลาด (Market Price) เป็ นกลไกทีถูกกําหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุนทีมีตอ่ หุ้นของเพอร์ มาตา อย่างไร
ก็ ดี พื นฐานที แข็ ง แกร่ ง ของเพอร์ ม าตาและศัก ยภาพการเติ บ โตในอนาคตไม่ได้ ส ะท้ อ นอยู่ใ นราคาหุ้น ซึงมี ส ภาพคล่อ งตํา
(สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด และแอสทร่ าถือหุ้นรวมกันทังสินในสัดส่วนร้ อยละ 89.12 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ วทังหมด) ทีปรึ กษา
ทางการเงินอิสระเชือว่า ราคาหุ้นในอดีตอาจไม่สะท้ อนมูลค่าทีแท้ จริ งของเพอร์ มาตาได้ ดังนัน ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นว่ า วิธีประเมินมูลค่ าดังกล่ าวไม่ เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่ าหุ้นของเพอร์ มาตาในครังนี
7.4.

วิธีอตั ราส่ วนราคาต่ อมูลค่ าหุ้นตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี เป็ นการนํามูลค่าตามบัญชีของเพอร์ มาตา ตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที 30 กันยายน
2562 ซึงมีค่าเท่ากับ 846.19 รู เปี ยต่อหุ้น คูณกับค่ามัธยฐานของอัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าตามบัญชีเฉลีย (P/BV) 7 วัน 15 วัน
30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน และ 360 วัน ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน IDX กลุ่ม ธนาคาร จํ า นวน 43 บริ ษั ท โดยมี
รายละเอียดดังตารางด้ านล่าง ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ คดั เลือกบริ ษัททีมีมลู ค่าตลาด 30,000,000 ล้ านรู เปี ย และมีผลกําไร
จากการดําเนินงานในงวด 12 เดือนล่าสุด เพือให้ สะท้ อนความเสียงของธุรกิจธนาคารได้ อย่างเหมาะสม
รายชือธนาคารทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย
(ช่องสีเทาเป็ นบริ ษัททีทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ เป็ นบริ ษัทเปรี ยบเทียบ)
(หน่วย: ล้ านรูเปี ย)
ลําดับ ชือย่ อ

1

AGRO

2

AGRS

รายละเอียดการดําเนินธุรกิจ

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk เป็ นธนาคารพาณิชย์
ในประเทศอินโดนีเซีย ได้ ให้ บริ การเกี ยวกับการออม เช่น บัญชีเงิน
ฝากออมทรั พ ย์ บัญ ชี เ งิ นฝากประจํ า และบัญ ชี ร ะบบ giro การ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นเงิ นให้ สินเชื อ เช่น สินเชื อด้ า นการลงทุน สินเชื อ
พนักงาน สินเชื อเพื อทีอยู่อาศัย และการให้ บริ การด้ านอื นๆ ของ
ธนาคาร เช่น หนังสือคําประกัน เลตเตอร์ ออฟเครดิตในประเทศ
ตู้นิรภัยและบริ การชํ าระเงิน นอกจากนี ยังมี การให้ บริ การเงินสด
จุดชํ าระเงิน และเครื องถอนเงินอัตโนมัติ (ATMs) โดยธนาคารมี
สาขาย่อยทีกระจายอยู่ทวกรุ
ั งจาการ์ ตา ทังเกอรัง สุราบายา เมดาน
เปกันบารู บันดาร์ -ลําปุง จัมบิ บันดุง เซมารังและบาลิกปาปั น
PT Bank IBK Indonesia Tbk เดิ ม ชื อ PT Bank Agris Tbk เป็ น
ธนาคารพาณิชย์ทีตังอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย โดยธนาคารมุ่งเน้ น
การจัดหาสินเชือและเงินให้ ก้ ยู ืมแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) ธนาคารตังอยู่ใ นบริ เ วณชวาตะวันตก นอกจากนี ยัง มี ที
สุมาตราและกาลิมนั ตัน ซึงธนาคารได้ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ ากลุม่ ต่างๆ
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มูลค่ าตลาด

สินทรั พย์ รวม

กําไรดอกเบีย
สุทธิ

กําไรสุทธิ

ณ วันที
11 ธ.ค. 62

ณ วันที
30 ก.ย. 62

3,607,016.05

24,924,164.30

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62
707,070.76

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62
47,914.96

1,002,277.30

7,460,411.00

152,692.00

-77,295.00
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ลําดับ ชือย่ อ

3

ARTO

4

BABP

5

BACA

6

BBCA

รายละเอียดการดําเนินธุรกิจ

เช่น ธุรกิจการค้ า โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง คลังสินค้ าและ
คมนาคม ธุ ร กิ จ บริ ก าร การเกษตร อุ ป กรณ์ เ กษตรกรรม การ
ก่อสร้ างและการบริ การสังคม
PT Bank Artos Indonesia Tbk ดําเนินงานภายใต้ ชือ Bank Artos
ซึ งดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย เป็ นหลัก โดยธนาคาร
ให้ บริ การบัญชีเงินฝากออมทรั พย์ บัญชี กระแสรายวัน และบัญชี
เงินฝากประจํ า นอกจากนี ยังมี บริ การการให้ สินเชื อ เช่น เงินให้
สินเชือเงินทุนหมุนเวียน สินเชือเพือการลงทุน และเงินให้ ก้ ยู ืมเพือ
อุปโภคบริ โภค โดยธนาคารมี สาขาและสํานักงานตังอยู่ในหลาย
พืนทีของอินโดนีเซีย เช่น จาการ์ ตา บันดุง และทันเกอรัง
PT Bank MNC International Tbk (ธนาคาร) เดิมชือ PT Bank ICB
Bumiputera Tbk เป็ นสถาบันการเงินในอินโดนี เซีย แบ่งประเภท
ธุรกิจออกเป็ นธุรกิจธนาคาร อุปโภคบริ โภค บริ หารทรัพย์สิน และ
อื นๆ โดยธนาคารมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ การที หลากหลาย
ประกอบด้ วย การออมและเงินฝากธนาคาร เช่น บัญชีเงินฝากออม
ทรั พย์ และบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน เงินให้ สินเชื อ เช่น เงิ นให้
สินเชื อธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม สินทรั พย์ เพือการอุปโภค
บริ โ ภค เช่ น สิ น เชื อที อยู่ อ าศัย และสิ น เชื อรถยนต์ การบริ ห าร
ทรั พย์ สิน เช่น ตัวเงินคลัง การค้ าระหว่างประเทศ เช่น เลตเตอร์
ออฟเครดิต การรับฝากสินทรัพย์กบั ศุลกากร หนังสือคําประกันเพือ
การออกสินค้ า บริ การสินเชือเพือการนําเข้ า สินเชือเอกสารส่งออก
และการจัดเก็ บเอกสาร บริ การด้ านการโอนเงินระหว่างประเทศ
เช่น การแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ โดยธนาคารมีสาขาย่อย
จุดชํ าระเงิน และเครื องถอนเงินอัตโนมัติ (ATMs) กระจายอยู่ทวั
อินโดนีเซีย
PT Bank Capital Indonesia Tbk เป็ นสถาบั น การเงิ น ที ดํ า เนิ น
ธุรกิจเกี ยวกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การธนาคารเพือการค้ า
ปลีกและการพาณิ ชย์ โดยผลิตภัณฑ์ บางส่วนของธนาคารได้ แ ก่
เงินให้ ก้ ูยืม บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน บัญชี เงินฝากออมทรัพย์
และบัญชีเงินฝากประจํา สินเชือ เช่น สินเชืออเนกประสงค์ สินเชือ
ด้ านการลงทุน และสินเชือเงินทุนหมุนเวียน สินชือรถยนต์ สินเชือที
อยู่ อ าศัย สิ น เชื อไม่ ใ ช้ ห ลัก ประกั น และสิ น เชื อการค้ า ระหว่ า ง
ประเทศ นอกจากนี ธนาคารยังมี การให้ บ ริ ก ารด้ า นธุ ร กรรมทาง
การเงิน ตู้นิรภัย ให้ บริ การชําระและรับสินค้ า โดยธนาคารมีสาขา
ย่อยต่างๆ ในอินโดนีเซีย ได้ แก่ จาการ์ ตา และสุราการ์ ตา
PT Bank Central Asia Tbk เป็ น บริ ษั ท ที ตั งอยู่ ใ นประเ ทศ
อิ น โดนี เ ซี ย ซึ งดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ านการธนาคารเป็ นหลั ก โดย
ดําเนินงานภายใต้ ชือ Bank BCA หรื อ BCA นอกจากนี ธนาคารยัง
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มูลค่ าตลาด

สินทรั พย์ รวม

กําไรดอกเบีย
สุทธิ

กําไรสุทธิ

ณ วันที
11 ธ.ค. 62

ณ วันที
30 ก.ย. 62

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62

2,629,625.00

718,949.10

15,748.09

-32,192.63

1,175,292.48

11,079,984.00

358,700.00

-36,001.00

2,121,142.76

19,192,375.00

326,579.00

87,541.00

786,494,819.00

893,593,882.00

49,148,388.00

28,267,731.00

Ë¹ŒÒ 55/90

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁàËç¹¢Í§·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÍÔÊÃÐ

ลําดับ ชือย่ อ

7

BBHI

8

BBKP

9

BBMD

รายละเอียดการดําเนินธุรกิจ

ให้ บริ การร่ วมกับ ชารี อะห์ผ่านทาง PT Bank BCA Syariah โดยมี
บริ ษั ท ย่ อ ย ได้ แก่ PT BCA Finance ประกอบธุ ร กิ จ เกี ยวกั บ
ทางด้ านการเงิน PT BCA Sekuritas ประกอบธุรกิจการให้ บริ การ
การจัดจํ า หน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ PT Asuransi Umum BCA ประกอบ
ธุ ร กิ จ การให้ บริ ก ารประกั น ภั ย ทั วไป และ BCA Financ Ltd
ประกอบธุรกิจการให้ บริ การกู้ยืมเงิน
PT Bank Harda Internasional Tbk เป็ นบริ ษั ท ที ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
เกี ยวกับธนาคารในประเทศอินโดนี เซียเป็ นหลัก โดยดําเนินงาน
ภายใต้ ชื อ Bank BHI ซึงธนาคารได้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ านการออม เช่ น
บัญ ชี ออมทรั พ ย์ บัญ ชี ก ระแสรายวัน และบัญ ชี เ งิ น ฝากประจํ า
นอกจากนี ยังให้ บ ริ ก ารด้ า นสิน เชื อต่า งๆ เช่น สินเชื อที อยู่อาศัย
สินเชือรถยนต์ สินเชือเงินทุนหมุนเวียน และสินเชือด้ านการลงทุน
ซึงธนาคารมี ส าขาย่ อ ยและสํ า นัก งานตังอยู่ใ นหลายพื นที ของ
อินโดนีเซีย เช่น จาการ์ ตา บันดุง ทันเกอรัง ปนตีอานัก สุราบายา
โซโล เปกันบารู และเบกาซี
PT Bank Bukopin Tbk เป็ นบริ ษัททีตังอยู่ในประเทศอินโดนีเซียซึง
ดําเนินธุรกิจด้ านการธนาคารเป็ นหลัก ดําเนินงานภายใต้ ชือ Bank
Bukopin นอกจากนี ธนาคารยังให้ บ ริ การชารี อะห์ ผ่าน PT Bank
Syariah Bukopin โดยมี สํา นัก งานและสาขาย่ อยในอิ นโดนี เ ซี ย
ได้ แ ก่ เดนปาซาร์ บาตัม บันดาร์ อ าเจะห์ ยอร์ ค จาการ์ ตา จัม บิ
บั น ดุ ง จาการ์ ต า โบโกร์ ซิ เ ลกอน กาลาวงศ์ ตาสิ ก มาลายา
ปู ร์ โ วเคอร์ โ ต เซอมารั ง เตกั ล ป์ เจิ ม เบอร์ มาลัง โปรโบลิ ง โก
สุร าบายา บาลิ ก ปาปั น บัน จาร์ ม าซิ น ปนตี อ านัก ซามาริ นดา
บันดาร์ ลมั ปุง มาตารัม กูปัง เปกันบารู มานาโด เมดัน ปาดัง และ
พาเล็มบาง อี กทังบริ ษัทยังดําเนินธุรกิ จด้ านการเงินผ่านทาง PT
Bukopin Finance ซึงเป็ นบริ ษัทย่อย
PT Bank Mestika Dharma Tbk เป็ นบริ ษัททีดําเนินธุรกิจเกี ยวกับ
ธนาคารในประเทศอินโดนี เซียเป็ นหลัก โดยดําเนินงานธนาคาร
ภายใต้ ชื อ Bank Mestika บริ ษั ทได้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการออม เช่ น
บัญ ชี ออมทรั พ ย์ บัญ ชี ก ระแสรายวัน และบัญ ชี เ งิ น ฝากประจํ า
นอกจากนี ยั ง ให้ บ ริ ก ารด้ า นสิ น เชื อต่ า งๆ เช่ น สิ น เชื อเงิ น ทุ น
หมุนเวี ยน สินเชื อเพื อการลงทุน และสินเชื ออุปโภคบริ โภค โดย
ธนาคารมี สํา นัก งานและสาขาย่ อยในอินโดนี เ ซี ย ได้ แ ก่ บาตัม
จาการ์ ตา จัมบิ คีซารัน เปมาตังเซียนตา ปาดัง เปกันบารู Rantau
Prapat สุราบายา บินไจ ดูไม ดูรี อินทราปุระ ลูบุคพาคัม มารี รัน
ทันจังบาไล และเตบิงติงงี

ºÃÔÉÑ· ´ÔÊ¤Ñ¿àÇÍÃ áÁà¹¨àÁŒ¹· ¨Ó¡Ñ´

มูลค่ าตลาด

สินทรั พย์ รวม

กําไรดอกเบีย
สุทธิ

กําไรสุทธิ

ณ วันที
11 ธ.ค. 62

ณ วันที
30 ก.ย. 62

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62

564,898.29

2,512,842.00

93,237.14

-110,307.97

2,726,546.65

95,984,292.00

1,746,298.00

13,119.00

9,775,315.10

12,414,578.36

678,706.36

265,446.65
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ลําดับ ชือย่ อ

10

BBNI

11

BBRI

12

BBTN

13

BBYB

รายละเอียดการดําเนินธุรกิจ

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk เป็ น บริ ษั ท ที ดํ า เนิ น
ธุรกิจเกี ยวกับธนาคารในประเทศอินโดนีเซียเป็ นหลัก ดําเนินงาน
ภายใต้ ชื อ Bank BNI หรื อ BNI ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ารหลัก ของ
ธนาคาร ได้ แก่ บัตรเครดิต บัญขี เงินฝากออมทรัพย์ บัญชี กระแส
รายวัน และบัญชีเงินฝากประจํา ซึงรวมถึงการให้ บริการด้ านสินเชือ
เช่น สินเชื อเพื อที อยู่อาศัย สินเชื ออุปโภคบริ โภคอื น นอกจากนี
ธนาคารยัง ให้ บ ริ ก ารชารี อ ะห์ ผ่ า น PT Bank BNI Syariah ซึงมี
บริ ษั ทย่ อยอื น ได้ แ ก่ PT BNI Life Insurance ประกอบธุ รกิ จการ
ให้ บริ การประกั น ชี วิ ต PT BNI Multi-Finance ประกอบธุ ร กิ จ
ทางด้ า นการให้ สิ น เชื อ PT BNI Securities ประกอบธุ ร กิ จ การ
ให้ บ ริ ก ารการจัดจํ า หน่ า ยหลัก ทรั พย์ และ BNI Remittance Ltd
ประกอบธุรกิจการให้ บริ การรับโอนเงิน
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ดําเนินธุรกิจเกี ยวกับ
ธนาคารในประเทศอินโดนีเซียเป็ นหลัก ดําเนินงานภายใต้ ชือ Bank
BRI ธนาคารให้ บริ การหลักๆ ด้ านการออม เช่น บัญชีเงินฝากออม
ทรั พ ย์ บัญ ชี เ งิ น ฝากกระแสรายวั น และบัญ ชี เ งิ น ฝากประจํ า
นอกจากนี ธนาคารยังให้ บ ริ การสินเชื อต่างๆ เช่ น สินเชื อเงินทุน
หมุนเวี ย นและสินเชื อเพื อการลงทุน ซึงธนาคารยัง ได้ ใ ห้ บ ริ การ
ชารี อ ะห์ ผ่ า นทาง PT Bank BRISyariah โดยมี บ ริ ษั ท ย่ อ ยอื นๆ
ได้ แก่ PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk ประกอบธุรกิจ
ด้ า นการธนาคารและ BRI Remittance Co Ltd ประกอบธุ ร กิ จ
ให้ บริ การการโอนเงิน
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ดําเนินธุรกิจเกียวกับ
ธนาคารในประเทศอินโดนีเซียเป็ นหลัก ดําเนินงานธนาคารภายใต้
ชื อ Bank BTN ผลิตภัณฑ์ หลักของธนาคาร ได้ แก่ บัญชี เงินฝาก
ออมทรั พย์ บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน และบัญชี เงินฝากประจํา
นอกจากนีธนาคารยังให้ บริ การด้ านสินเชือต่างๆ เช่น สินเชือเพือที
อยู่อาศัย สินเชือเพือการลงทุน และสินเชือเงินทุนหมุนเวียน อีกทัง
ธนาคารยังให้ บริ การชารี อะห์ ซึงมีสํานักงานและสาขาย่อยอยู่ทวั
พืนทีในประเทศอินโดนีเซีย
PT Bank Yudha Bhakti Tbk ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เกี ยวกั บ ธนาคารใน
ประเทศอินโดนีเซียเป็ นหลัก ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัท ได้ แก่ บัญชี
เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ บัญ ชี เ งิ น ฝากกระแสรายวัน บัญ ชี เ งิ น ฝาก
ประจํ า บัตรเงินฝากและผลิตภัณ ฑ์ ทางการเงิ นต่างๆ ธนาคารมี
สํา นัก งานและสาขาย่ อยตังอยู่ในหลายพื นที ในอินโดนี เ ซี ย เช่น
สุร าบายา บันดุง เซมารั ง เมดัง ปาเล็ม บัง พี กันบารู จาการ์ ตา
ทาเกรังเซลาตัน เบกาซี และดีโป

ºÃÔÉÑ· ´ÔÊ¤Ñ¿àÇÍÃ áÁà¹¨àÁŒ¹· ¨Ó¡Ñ´

มูลค่ าตลาด

สินทรั พย์ รวม

กําไรดอกเบีย
สุทธิ

กําไรสุทธิ

ณ วันที
11 ธ.ค. 62

ณ วันที
30 ก.ย. 62

140,331,139.86

815,264,923.00

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62
36,313,289.00

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62
15,550,049.00

519,285,860.10 1,305,666,548.00

80,340,286.00

33,660,151.00

22,239,000.00

316,211,345.00

9,495,474.00

1,373,214.00

1,737,622.55

4,731,855.12

243,889.80

-179,465.89
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ลําดับ ชือย่ อ

14

BCIC

15

BDMN

16

BEKS

17

BGTG

รายละเอียดการดําเนินธุรกิจ

PT Bank JTrust Indonesia Tbk เดิ ม ชื อ PT Bank Mutiara Tbk
เป็ นสถาบันการเงินในอินโดนี เซีย การดํ าเนินงานทางธุรกิ จของ
ธนาคารแบ่งออกเป็ น 5 ส่วนหลัก ๆ ได้ แก่ การบริ หารเงินและการ
ระดมทุน การธนาคารขนาดใหญ่และขนาดย่อม การธนาคารเพือ
ธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การธนาคารลูกค้ าส่วน
บุคคล และการธนาคารระหว่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์และบริ การ
ของธนาคาร ประกอบด้ ว ย การซือขายธนบัตร การแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ พันธบัตรหรื อตราสารหนี และผลิตภัณฑ์ อืน
ภายใต้ ก ารบริ หารการธนาคาร เงิ นฝากและการออมของลูกค้ า
องค์กร ได้ แก่ สินเชือเงินทุนหมุนเวียนและสินเชือผ่อนชําระในกลุม่
ธุรกิจ SMEs ลูกค้ าส่วนบุคคล ได้ แก่ สินเชือเพือทีอยู่อาศัย สินเชือ
ไม่ใช้ หลักประกัน และสินเชื อรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ นําเข้ า และ
ส่ ง ออกภายใต้ ก ลุ่ม ธุ ร กิ จ ต่ า งประเทศ นอกจากนี ธนาคารยัง
ให้ บริ การเครื องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และระบบ MoneyGram
ตู้เซฟ บริ การชําระบิล และบริ การโอนเงินอืนๆ ด้ วย
PT Bank Danamon Indonesia Tbk เป็ น ธนาคารที ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
เกี ยวกับการให้ บริ การรายย่อย โดยดําเนินงานทางธุรกิจทีสําคัญ
ของบริ ษัท จําแนกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ ธุรกิจค้ าปลีก ธุรกิจขนาดกลาง
และธุรกิ จค้ าส่ง ส่วนธุรกิ จค้ าปลีกประกอบด้ วย บริ การด้ านการ
ธนาคารรายย่อย เช่น สินเชื อส่ว นบุคคลที ไม่ มีหลักประกัน การ
จํานอง การออกบัตรเครดิตประกันภัย สินเชืออุปโภคบริ โภค และ
บริ ก ารรั บ จํ า นํ า ส่ ว นกลุ่ม ธุ ร กิ จ ขนาดกลางประกอบด้ ว ย การ
ให้ บริ การธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ ให้ บริ การทีหลากหลาย
เช่ น เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี สิ น เชื อเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นระยะสันแบบ
สามารถต่ออายุรายปี ส่วนธุรกิจค้ าส่ง บริ ษัทมุ่ งเน้ นการให้ บริ การ
ลูก ค้ า องค์ ก ร สถาบัน การเงิ น และบริ ก ารตัวเงิ นคลัง เช่ น การ
บริ ห ารเงิ น สด เงิ น ทุน หมุ น เวี ย น สิ น เชื อเพื อการลงทุน การค้ า
ต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์สนิ เชือเครื อข่าย
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk เดิ ม ชื อ PT Bank
Pundi Indonesia Tbk เป็ นสถาบันการเงินในประเทศอินโดนี เซีย
ซึงดําเนินธุรกิ จด้ านการธนาคาร ธนาคารตังอยู่ในกรุ งจาการ์ ตา
ประเทศอินโดนี เซีย โดยธนาคารไม่มีการแลกเปลียนเงินตราสกุล
ต่างประเทศ ซึงธนาคารจะมุ่งเน้ นการจัดหาเงินทุนให้ ธุรกิ จขนาด
กลางและขนาดย่ อม ผลิตภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ารของธนาคาร ได้ แก่
เงิ นให้ สินเชื อ การออม เงิ นฝากประจํ า และบัญ ชี ก ระแสรายวัน
สําหรับบุคคลธรรมดาและนิตบิ คุ คล
PT Bank Ganesha Tbk ตังอยู่ ใ นประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ซึงดํ า เนิ น
ธุรกิ จด้ านการธนาคารเป็ นหลัก การดําเนินงานของบริ ษัทฯ แบ่ง

ºÃÔÉÑ· ´ÔÊ¤Ñ¿àÇÍÃ áÁà¹¨àÁŒ¹· ¨Ó¡Ñ´

มูลค่ าตลาด

สินทรั พย์ รวม

กําไรดอกเบีย
สุทธิ

กําไรสุทธิ

ณ วันที
11 ธ.ค. 62

ณ วันที
30 ก.ย. 62

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62
-105,623.00

ไม่มีข้อมูล

17,029,802.00

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62
102,273.00

38,312,327.25

195,826,367.00

14,130,992.00

3,480,667.00

3,205,471.52

8,185,986.00

79,173.00

-104,352.00

715,203.84

4,511,748.00

193,034.00

-5,531.00
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ลําดับ ชือย่ อ

18

BINA

19

BJBR

20

BJTM

รายละเอียดการดําเนินธุรกิจ

ออกเป็ น 4 ส่วน ได้ แก่ ธนาคาร การบริ โภค การคลัง และอืน ๆ ส่วน
ของธนาคารมี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ารเป็ น ธุ ร กรรมเกี ยวข้ อ งกับ
ธนาคารอืน ส่วนของการบริ โภคผลิตภัณฑ์และบริ การเป็ นธุรกรรมที
เกี ยวข้ อ งกับ ลูก ค้ า ส่ว นผลิตภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ารของการคลัง เป็ น
ธุรกรรมทีเกี ยวกับแผนกการคลังทีนอกเหนื อจากการทําธุรกรรม
ธนาคารอืนและลูกค้ า ส่วนของอืนๆ เป็ นธุรกรรมอืนทีนอกเหนือจาก
การจัดประเภท ซึงธนาคารมีผลิตภัณฑ์เงินทุน ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ผลิตภัณฑ์การออม เงินฝากประจํา ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ รวมทังบริ การ
อืนของธนาคาร โดยธนาคารมีสํานักงานและสาขาย่อยหลากหลาย
พื นที ในอิ น โดนี เ ซี ย ได้ แ ก่ จาการ์ ต า เซมารั ง สุ ร าบายา และ
ทันเจอรัง
PT Bank Ina Perdana Tbk เป็ นบริ ษัทสัญชาติอินโดนีเซียทีดําเนิน
ธุ ร กิ จ ด้ า นการธนาคาร โดยธนาคารมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
ประกอบด้ วย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ระบบ GIRO บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ และเงินฝากทัวไป เงินให้ ก้ ยู ืม เช่น สินเชือเพือการลงทุน
สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สินเชือส่วนบุคคลเพื อทีอยู่
อาศัย สินเชือรถยนต์ส่วนบุคคล สินเชืออุปโภคบริ โภค และสินเชือ
ไม่มีหลักประประกัน นอกจากนีธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์และบริ การ
อืน เช่น เครื องบริ การถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) บริ การรับชําระเงิน
บริ การระบบเงินเดือนสําหรับลูกค้ า และบริ การแลกเปลียนเงินตรา
ต่ า งประเทศ ซึ งธนาคารมี สํ า นั ก งานใหญ่ อ ยู่ ที กรุ ง จาการ์ ต า
นอกจากนี ยัง มี ส าขาอื นในจาการ์ ต าและเมื อ งอื นๆ เช่ น บันดุง
ยอกยาการ์ ตา สุราบายา และเมืองอืนๆ
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat และ Banten Tbk
ดําเนินธุรกิจเกี ยวกับธนาคารในประเทศอินโดนีเซียเป็ นหลัก โดย
ดํ า เนิ นงานธนาคารภายใต้ ชื อ Bank BJB นอกจากนี แล้ ว ยัง ให้
บ ริ ก า ร ช า รี อ ะ ห์ ผ่ า น PT Bank Jabar Banten Syariah ซึ ง
ประกอบด้ วยสาขาย่อยและสํานักงานในพืนทีต่างๆ ของอินโดนีเซีย
เช่น บันดุง จี มาฮี โบโกร์ เดปก ทังเกอรั ง เซรั ง เบกาซี กาลาวงศ์
เชียนเจอร์ จาการ์ ตา การุ ต ตาสิกมาลายา และอินทรามายู
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk เป็ นสถาบัน
การเงินในอินโดนี เซีย ธนาคารมีสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ่ทีสุราบายา
ดํ า เนิ นงานในการให้ บ ริ ก ารธนาคารทัวไปรวมถึ ง การให้ บ ริ ก าร
ชารี อะห์และดําเนินงานทัวไป โดยธนาคารให้ บริ การเงินฝากและ
การออม เช่น เงินฝากประจํา เงินฝากประจําอัตโนมัติ (ARO) บัญชี
เงิ น ฝากกระแสรายวัน บัญ ชี GIRO เช่ น เดี ย วกั บ ผลิ ต ภัณ ทาง
การเงินของชารี อะห์ เช่น ฮัจญ์ ออมทรั พย์ ให้ บริ การสินเชื อ เช่น
สินเชือเพือการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์ สินเชือเพือธุรกิจการเกษตร
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มูลค่ าตลาด

สินทรั พย์ รวม

กําไรดอกเบีย
สุทธิ

กําไรสุทธิ

ณ วันที
11 ธ.ค. 62

ณ วันที
30 ก.ย. 62

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62

4,722,728.30

4,523,152.00

156,814.00

11,774.00

14,364,629.25

123,560,258.00

6,130,256.00

1,339,130.00

10,051,588.29

72,128,316.00

3,818,359.00

1,340,937.00
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BMRI

รายละเอียดการดําเนินธุรกิจ

และค้ าปลีก เครื องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) บริ การคอลเซ็นเตอร์
บริ ก ารรั บ โอนเงิ น mobile banking บริ ก ารธุ ร กรรมแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ และบริ การอืนๆ โดยธนาคารมีสาขาย่อยและ
เครื องถอนเงินอัตโนมัตอิ ยู่ทวพื
ั นทีอินโดนีเซีย
PT Bank QNB Indonesia Tbk เดิม ชื อ PT Bank QNB Kesawan
Tbk เป็ นสถาบันการเงินในอินโดนีเซีย ธนาคารประกอบธุรกิจการ
ธนาคารทัวไปทังด้ า นลูก ค้ า รายใหญ่ แ ละลูก ค้ า รายย่ อ ย โดย
ธนาคารมี ผลิตภัณฑ์ เงินฝาก เช่น บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ บัญชี
เงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ และบัญชี
เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ เ งิ น ตราต่ า งประเทศ ให้ บริ ก ารธุ ร กรรม
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์สินเชือ เช่น สินเชือส่วน
บุคคล สินเชือเงินทุนหมุนเวียน สินเชือเพือการลงทุน สินเชือเพือที
อยู่ อ าศัย สิ น เชื อรถยนต์ เลตเตอร์ อ อฟเครดิ ต และหนัง สื อ คํ า
ประกัน และผลิตภัณฑ์ อืนๆ เช่น ตู้นิรภัยและบริ การโอนเงิ น โดย
ธนาคารมีสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ่ทีกรุ งจาการ์ ตา มีสํานักงาน สาขา
ย่อย และเครื องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ทัวทังพืนทีอินโดนีเซีย
PT Bank Maspion Indonesia Tbk เป็ นบริ ษั ท ที ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ใน
ประเทศอินโดนี เซียเป็ นหลัก ดําเนินงานธนาคารภายใต้ ชือ Bank
Maspion ผลิตภัณ ฑ์ ข องธนาคารประกอบด้ วย บัญ ชี ออมทรั พย์
บัญ ชี ก ระแสรายวัน และบัญ ชี เ งิ น ฝากประจํ า นอกจากนี แล้ ว
ธนาคารยังให้ บริ การสินเชื อต่างๆ เช่น สินเชื อทีอยู่อาศัย สินเชื อ
รถยนต์ สินเชื อเพื อการลงทุน และสินเชื อเงินทุนหมุนเวี ยน โดย
ธนาคารมี ส าขาย่ อ ยในอิ น โดนี เ ซี ย ได้ แ ก่ บั น ดุ ง เดนปาซาร์
จาการ์ ตา มากัสซาร์ มาลัง เมดัง ปาเล็มบัง ปูร์โวเคอร์ โต เซมารัง
ซิโดอาโจ โซโล และสุราบายา
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ดําเนินธุรกิจเกี ยวกับธนาคารใน
ประเทศอินโดนีเซียเป็ นหลัก ดําเนินงานภายใต้ ชือ Bank Mandiri
ผลิตภัณฑ์ของธนาคารประกอบด้ วย บัญชีเงินฝาก บัญชีออมทรัพย์
และบัญชีเงินฝากประจํา นอกจากนียังมีการให้ บริ การสินเชือต่างๆ
เช่น สินเชือเพือทีอยู่อาศัย สินเชือเงินทุนหมุนเวียน และสินเชือเพือ
การลงทุ น อี ก ทังธนาคารยัง ให้ บ ริ ก ารชารี อ ะห์ ผ่ า น PT Bank
Syariah Mandiri โดยมี บริ ษั ท ย่ อ ย ได้ แ ก่ PT AXA Mandiri
Financial Services และ PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia
ประกอบธุรกิจการประกันชีวิต PT Mandiri AXA ประกอบธุรกิจการ
ประกันภัยทัวไป PT Mandiri Tunas Finance ประกอบธุรกิ จการ
ให้ สินเชื อ PT Mandiri Sekuritas ประกอบธุรกิ จให้ บริ การการจัด
จํ า หน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ PT Bank Sinar Harapan Bali และ Bank
Mandiri (Europe) Ltd ประกอบธุ ร กิ จ ด้ านการธนาคาร และ
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มูลค่ าตลาด

สินทรั พย์ รวม

กําไรดอกเบีย
สุทธิ

กําไรสุทธิ

ณ วันที
11 ธ.ค. 62

ณ วันที
30 ก.ย. 62

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62

2,963,319.47

21,621,173.00

402,098.00

139,005.00

1,457,455.38

7,383,960.38

241,988.66

75,087.60

342,999,999.99 1,275,670,413.00 58,710,096.00

27,173,159.00
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Mandiri International Remittance Sdn Bhd ประกอบธุ ร กิ จ การ
ให้ บริ การการโอนเงิน
PT Bank Bumi Arta Tbk เป็ นสถาบันการเงินในประเทศอินโดนีเซีย
ผลิตภัณฑ์ของธนาคารประกอบด้ วย บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเงิน
ออม บัญชีบํานาญ บัญชีเงินสวัสดิการ บัญชีเงินฝากประจํา และ
ใบรั บ ประกัน เงิ น ฝาก ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นสิ น เชื อ เช่ น สิ น เชื อบัญ ชี
กระแสรายวัน สินเชื อเงิ นฝากประจํ า สินเชื อเงิ นทุนหมุน เวี ย น
สินเชื อเพื อทีอยู่อาศัย สินเชื อรถยนต์ สินเชื อเงินบํ านาญ สินเชื อ
ระยะสัน สินเชื อเพื อการลงทุน และสินเชื อเพือการค้ า หนังสือคํา
ประกั น การให้ บ ริ ก ารผ่ า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น เครื องถอนเงิ น
อัตโนมัติ (ATM) บริ ก ารธนาคารผ่านมื อถื อ และผลิตภัณ ฑ์ และ
บริ การอืน เช่น บริ การรับชําระเงิน รับชําระเงินเดือนขององค์ กร รับ
ชํ า ระตัวเงิ น และบริ ก ารแลกเปลี ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศ โดย
ธนาคารมีสํานักงาน สาขาย่อย และจุดรับชําระเงินในกรุ งจาการ์ ตา
บันเตน ชวา บาหลี สุมาตราเหนือ และลัมปุง
PT Bank CIMB Niaga Tbk เป็ นบริ ษัททีดําเนินธุรกิจเกี ยวกับการ
ธนาคารในประเทศอินโดนีเซียเป็ นหลัก นอกเหนือจากเป็ นธนาคาร
แบบทัวไปแล้ วยังให้ บริ การธนาคารตามหลัก ชารี อะห์ สํานักงาน
ประกอบด้ วยสํานักงานใหญ่ สาขาย่อยและจุดชําระเงินทีตังอยู่ทวั
ประเทศอินโดนี เ ซีย บริ ษั ทยัง ดํ า เนิ นธุ ร กิ จด้ า นการเงิ นผ่า น PT
CIMB Niaga Auto Finance และ PT Kencana Internusa Artha
Finance
PT Bank Maybank Indonesia Tbk เป็ น บริ ษั ท ที ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จใน
ประเทศอินโดนี เซียเป็ นหลัก แบ่งประเภทธุรกิจออกเป็ นสามส่วน
คือ ส่วนGlobal Banking ซึงประกอบไปด้ วยการธนาคารองค์กร
ธุ ร กรรมการธนาคารและตลาดโลก ส่ว นการบริ ก ารทางการเงิน
ประชาคม (CFS) ซึงเกียวข้ องกับการรวมฟั งก์ชนผู
ั ้ ประกอบการราย
ย่อยและขนาดกลาง ประกอบด้ วยบริ การต่างๆ เช่น กองทุนบุคคล
ทีสาม สินเชือธุรกิจ สินเชือ SME และการจํานองอืนๆ และบริ การ
ธนาคารตามหลักชารี อะห์ โดยประกอบด้ วยสํานักงานใหญ่ สาขา
ย่ อยและ cash officesที ตังอยู่ทัวประเทศอินโดนี เซีย สาขาย่อย
ของ บริ ษัท คือ PT Maybank Indonesia Finance เดิมชื อ PT BII
Finance Centre และ PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ซึ ง
ทังสองมีสว่ นร่ วมในการจัดหาเงินทุนหลายอย่าง
PT Bank Permata Tbk เป็ นบริ ษัททีตังอยู่ในประเทศอินโดนีเซียซึง
ดํ า เนิ นธุ ร กิ จหลักในธุร กิ จ wholesale banking หรื อธนาคารราย
ย่อย นอกเหนือจากธนาคารแบบทัวไปแล้ วยังให้ บริ การธนาคารที
ตามหลักการชารี อะห์ โดยประกอบด้ วยสํานักงานสาขาใหญ่ สาขา
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มูลค่ าตลาด

สินทรั พย์ รวม

กําไรดอกเบีย
สุทธิ

กําไรสุทธิ

ณ วันที
11 ธ.ค. 62

ณ วันที
30 ก.ย. 62

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62

716,100.00

7,148,922.31

307,276.99

69,140.11

23,875,026.50

262,818,920.00

12,471,172.00

3,569,311.00

15,663,466.94

177,850,794.00

8,185,290.00

1,806,665.00

35,193,637.70

155,079,536.00

5,517,774.00

1,499,718.00
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BRIS
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ย่อยและ cash offices ซึงตังอยู่ในพืนทีต่างๆ ในประเทศอินโดนีเซีย
นอกจากนี บริ ษั ทยัง ดํ า เนิ นธุ ร กิ จด้ า นการเงิ นผ่า น PT Sahabat
Finansial Keluarga
PT Bank BRISyariah เป็ นธนาคารที ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการจัดหาโซลูชนทางการเงิ
ั
น
มุ่งเน้ นทีบริ การตามหลักชารี อะห์ ส่วนใหญ่ดําเนินธุรกิจในประเทศ
อินโดนีเซีย
PT Bank Sinarmas Tbk เป็ นสถาบันการเงินในประเทศอินโดนีเซีย
ดําเนินธุรกิจเกี ยวกับระบบธนาคารคู่ซงประกอบด้
ึ
วยธนาคารแบบ
ทัวไปและแบบชารี อะห์ ซึงผลิตภัณ ฑ์ แ บ่ ง ออกเป็ น ด้ า นเงิ น ทุน
ได้ แก่ บัญชี ออมทรัพย์ เงินฝากประจํ า บัญชี สําหรั บบริ หารหลาย
สกุ ล เงิ น และอื นๆ ด้ า นสิ งอํ า นวยความสะดวกทางการเงิ น ซึ ง
ประกอบด้ ว ยสินเชื อสินเชื อยานยนต์ สินเชื อเงิ นทุนหมุนเวี ย น
สินเชือเพือการลงทุน สินเชือธุรกิจขนาดเล็ก สินเชือผู้บริ โภค และ
สินเชื อทีไม่ใช่หลักทรั พย์ คําประกัน ด้ านบริ การจัดการกองทุนซึง
ประกอบด้ วยตลาดเงิน บริ การแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและ
การซือขายเงิ นตราต่า งประเทศแบบส่ง มอบทันที ด้ า นธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ ซึงให้ บริ การเครื องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) , บริ การ
ธนาคารทางอิ น เทอร์ เ น็ ต และบริ ก ารธนาคารบนมื อ ถื อ ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ตวั แทนขายซึงประกอบไปด้ วยระกันชี วิตประกันวินาศ
ภัยและกองทุนรวม และผลิตภัณฑ์และบริ การอืนๆ เช่น ตู้เซฟ การ
ชําระเงิน เป็ นต้ น
PT Bank of India Indonesia Tbk เป็ นสถาบันการเงินในประเทศ
อินโดนี เซีย กิ จกรรมทางธุรกิ จของธนาคารดําเนินธุรกิ จธนาคาร
พาณิชย์ ให้ บริ การทังแบบบุคคลธรรมดาและแบบนิติบุคคล ส่วน
บุ ค คลธรรมดาจะบริ ก ารในด้ า นเงิ น ทุน และผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ น เชื อ
ตลอดจนเครื องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และบริ การข้ อความสันๆ
(SMS) ส่ ว นนิ ติ บุ ค ล ประกอบด้ ว ยการจัด หาเงิ น ทุน หมุ น เวี ย น
สินเชือเพือการลงทุน การจัดหาเงินทุนส่งออกและนําเข้ าเลตเตอร์
ออฟเครดิตและหนังสือคําประกันธนาคาร ธนาคารมี สํา นักงาน
ใหญ่ในกรุ งจาการ์ ตา สํานักงานสาขาย่อยและ cash offices ตังอยู่
ทีจาการ์ ตา บันดุง มากัสซาร์ เมดานและสุราบายา
PT Bank BTPN Tbk เป็ นบริ ษัททีดําเนินธุรกิจเกียวกับการธนาคาร
ในประเทศอินโดนี เ ซีย บริ ษั ท ดํ า เนิ นธุ ร กิ จเกี ยวกับ wholesale
banking ตลอดจนให้ บริ การทางการเงินสําหรับกลุม่ ทีมีรายได้ น้อย
และธุรกิ จชุมชนขนาดเล็กผ่า นสินเชื อขนาดเล็ก PT Bank BTPN
Tbk เป็ นการควบรวมกิ จ การระหว่ า ง PT Bank Tabungan
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มูลค่ าตลาด

สินทรั พย์ รวม

กําไรดอกเบีย
สุทธิ

กําไรสุทธิ

ณ วันที
11 ธ.ค. 62

ณ วันที
30 ก.ย. 62

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62

3,109,156.32

37,052,848.00

1,972,391.00

11,909.00

9,509,809.80

37,390,492.00

2,215,010.00

-195,077.00

2,430,400.00

3,796,684.87

141,439.50

-10,169.64

26,239,550.96

182,240,542.00

10,425,995.00

2,292,718.00
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BTPS

33

BVIC

34

DNAR

35

INPC

36

MAYA

รายละเอียดการดําเนินธุรกิจ

Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) แ ล ะ PT Bank Sumitomo
Mitsui Indonesia (SMBCI)
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah เป็ นธนาคาร
ที ตังอยู่ ใ นประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ซึงดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในการให้ บ ริ ก าร
ธนาคารชารี อ ะห์ ธนาคารให้ บ ริ ก ารกลุ่ ม ที มี ร ายได้ น้ อย เช่ น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้รับบํานาญ
PT Bank Victoria International Tbk (ธนาคาร) เป็ นสถาบั น
การเงิ นในประเทศอินโดนี เ ซีย ซึงดํ า เนิ นธุ ร กิ จ ด้ า นการธนาคาร
ผลิตภัณฑ์และบริ การ ประกอบด้ วยบัญชีออมทรัพย์ บัญชีเงินฝาก
giro สินเชือเพือการพาณิชย์ สินเชือธุรกิจ สินเชือผู้บริ โภคตลาดเงิน
การชํ า ระบิ ล เงิ น ฝากอัต โนมัติ แ ละกิ จ กรรมการธนาคารอื นๆ
ธนาคารย่ อ ย PT Bank Victoria Syariah ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการ
ธนาคาร สํ า นั ก งานใหญ่ ข องธนาคารตังอยู่ ใ นกรุ ง จาการ์ ต า
ประเทศอินโดนีเซีย
PT Bank Oke Indonesia Tbk เดิมชื อ PT Bank Dinar Indonesia
Tbk เป็ น บริ ษั ท จากประเทศอิน โดนี เ ซี ย ที ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการ
ธนาคาร ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทประกอบด้ วยเงินฝากเผือเรี ยก การ
ออมเงินฝากประจําและเงินให้ ก้ ยู ืม ผลิตภัณฑ์สนิ เชือประกอบด้ วย
สินเชือเงินทุนหมุนเวียน สินเชือเพือการลงทุนและสินเชื อเพื อการ
บริ โภค ซึงผลิตภัณฑ์สินเชือเพือการบริ โภค ได้ แก่ สินเชือยานยนต์
สินเชือเพือทีอยู่อาศัยและสินเชื ออเนกประสงค์ บริ การของบริ ษัท
ประกอบไปด้ วยระบบชําระเงินแบบมี ผลทันทีและการหักบัญ ชี ใน
ประเทศ, Firecash, ชําระค่าโทรศัพท์, เช่าตู้เซฟ, หนังสือคําประกัน
ธนาคารและการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
PT Bank Artha Graha International Tbk (Bank Artha Graha)
เป็ นสถาบันการเงินในประเทศอินโดนีเซียซึงดําเนินธุรกิจด้ านการ
ธนาคาร มีผลิตภัณฑ์ซงประกอบด้
ึ
วยบัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแส
รายวัน เงินฝากประจํา สินเชือเงินทุนหมุนเวียน สินเชือเพือผู้บริ โภค
หนัง สือคํ าประกั นของธนาคารและคลัง ทรั พย์ สิน เครื อข่ า ยการ
ดําเนินงานครอบคลุมพืนทีต่าง ๆ ในอินโดนี เซีย ประกอบไปด้ วย
เดนปาซาร์ จาการ์ ตา จัมบี โบกอร์ เซมารัง สุราบายา ปนตียานัก
บันจาร์ มาวิน ซามาริ นดา บาตัม บันดาร์ ลมั ปุงอัมบอน ตีโดเร กูปัง
มานาโดปาเล็มบังและเมดาน
PT Bank Mayapada Internasional Tbk (Bank Mayapada) เป็ น
สถาบันการเงิ นในอินโดนี เ ซี ยที ดํ า เนิ นธุ รกิ จด้ า นการธนาคาร มี
ผลิตภัณฑ์ทีประกอบด้ วยบัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน เงิน
ฝากประจํ า และสินเชื อซึงประกอบด้ วยสินเชื อเงิ นทุนหมุนเวี ยน
สินเชือเพือผู้บริ โภค สินเชือเพือการค้ าระหว่างประเทศและสินเชือ
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มูลค่ าตลาด

สินทรั พย์ รวม

กําไรดอกเบีย
สุทธิ

กําไรสุทธิ

ณ วันที
11 ธ.ค. 62

ณ วันที
30 ก.ย. 62

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62

31,893,318.00

14,586,173.00

3,677,759.00

1,243,248.00

1,289,080.37

29,747,932.56

379,474.20

49,673.98

1,263,765.37

4,522,928.25

171,970.10

18,183.30

995,160.30

25,491,163.00

1,043,586.00

35,644.00

60,489,609.50

92,219,734.00

2,837,656.33

392,904.64
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ลําดับ ชือย่ อ

37

MCOR

38

MEGA

39

NISP

40

NOBU

รายละเอียดการดําเนินธุรกิจ

เพือการลงทุน การดําเนินงานครอบคลุมพืนทีต่างๆ ในอินโดนีเซีย
รวมถึ ง จาการ์ ต า ตาเงอรั ง โบกอร์ เบกาซี บั น ดุ ง จิ เ รบอน
เดปก ยอกยาการ์ ต า ซู ร าการ์ ต า สุร าบายา มาลัง เดนปาซาร์
เมดาน ปาเล็มบัง เปกันบารู , เปกันบา มากัซซาร์ และมานาโด
PT Bank China ก่ อ ตั ง Bank Indonesia Tbk เดิ ม ชื อ PT Bank
Windu Kentjana International Tbk เป็ นสถาบันการเงินทีตังอยู่ใน
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก าร ได้ แ ก่ สิ น เชื อซึ ง
ประกอบด้ วยสินเชื อยานยนต์ สินเชือเพือการพาณิชย์และสินเชื อ
เพื อทีอยู่อาศัย การออมซึงประกอบไปด้ วยการออมเงิน การออม
ผ่านระบบ giro และการออมสกุลเงินต่างประเทศ และบริ การอืนๆ
ซึงประกอบไปด้ ว ยบริ ก ารตู้เ ซฟและคลัง ทรั พ ย์ สิ น และบริ ก าร
ธนาคารระหว่างประเทศ โดยสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ่ในกรุ งจาการ์ ตา
แบ่งเป็ นสํานักงานใหญ่ สาขาย่อยและ cash offices ซึงตังอยู่ใน
เกาะจาวา ตันจุงปี นงั ปนตียานัก บาตัม เด็นปาซาร์ และปาเล็มบัง
PT Bank Mega Tbk เป็ นบริ ษั ทที ตังอยู่ในประเทศอินโดนี เซียซึง
ดําเนินธุรกิจด้ านการธนาคารเป็ นหลัก ดําเนินงานภายใต้ ชือ Bank
Mega ผลิตภัณ ฑ์ ป ระกอบไปด้ ว ยบัญ ชี ออมทรั พ ย์ บัญ ชี ก ระแส
รายวันและเงินฝากประจํา นอกจากนียัง มีสนิ เชือต่างๆ เช่นสินเชือ
เพื อทีอยู่อาศัย สินเชื อยานยนต์และสินเชื อเงินทุนหมุนเวียน โดย
ธนาคารมีทงสํ
ั านักงานสาขาใหญ่และสาขาย่อยทีตังอยู่ทวประเทศ
ั
อินโดนีเซีย
PT Bank OCBC NISP Tbk เป็ นบริ ษัททีดําเนินธุรกิจเกี ยวกับการ
ธนาคารในประเทศอินโดนีเซียเป็ นหลัก ดําเนินการภายใต้ ชือ Bank
OCBC NISP หรื อ OCBC NISP นอกจากเป็ นธนาคารทัวไปแล้ วยัง
ให้ บ ริ ก ารธนาคารที สอดคล้ อ งกับหลัก ชารี อ ะห์ มี ส าขาในพื นที
ต่า ง ๆ ในประเทศอินโดนี เ ซีย เช่น บาหลี , บาลิก ปาปั น , บันดุง,
บัน จาร์ บ ารู บัน จาร์ ม าซิ น ตาเงอรั ง บาตัม เบกาซี Binjai บิ ตุง
โบกอร์ Ciamis, Cianjur ชิ ก ารั ง จิ เ รบอน Deli Serdang Depok,
Gresik จัม บี สุร าบายา เคดิ ริ เก็ น ดารี บัน ดาร์ ลัม ปุ ง มาดิ อุ น
มาเกอลัง มากัซซาร์ มานาโด เมดัน มาตารั ม ปาดัง ปาลู ปั งกัล
ปี นงั ปากันบารู ปนตียานัก เซอมารังและ สุราบารา
PT Bank Nationalnobu Tbk เป็ นบริ ษัททีดําเนินธุรกิจเกียวกับการ
ธนาคารในประเทศอิ น โดนี เ ซีย เป็ น หลัก ดํ า เนิ น งานภายใต้ ชื อ
Nobu Bank ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระกอบไปด้ ว ยบัญ ชี อ อมทรั พ ย์ บัญ ชี
กระแสรายวันและเงินฝากประจํ า นอกจากนี ยังให้ บริ การสินเชือ
ต่าง ๆ เช่น สินเชือเพือทีอยู่อาศัย สินเชือยานยนต์ สินเชือเพือการ
ลงทุนและสินเชื อเงิ นทุนหมุนเวี ย น โดยมี สาขาในพื นที ต่า งๆ ใน
อินโดนีเซียเช่น จาการ์ ตา โบกอร์ เดปก ตาเงอรัง เบกาซี (จาโบเด
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มูลค่ าตลาด

สินทรั พย์ รวม

กําไรดอกเบีย
สุทธิ

กําไรสุทธิ

ณ วันที
11 ธ.ค. 62

ณ วันที
30 ก.ย. 62

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62

2,162,090.16

18,098,687.00

542,659.00

64,740.00

41,086,278.32

87,808,884.00

3,553,958.00

1,851,160.00

19,291,803.34

175,350,373.00

6,370,085.00

2,824,570.00

4,149,448.00

12,079,029.00

430,289.00

42,044.00
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ลําดับ ชือย่ อ

41

PNBN
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PNBS
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SDRA
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ตาเบิก) บันดุง โซโล เมดาน เปกันมารู บาตัม, ปนตียานัก ซีโดอาร์ โจ
มาลัง เคดิ ริ มาตารั ม ปาเล็ ม บัง ลัม ปุ ง บาลิ ก ปาปั น มานาโด
ปั งกัลป์ ปี นงั บาหลีและเซมารัง
PT Bank Pan Indonesia Tbk เป็ นบริ ษัททีดําเนินธุรกิจในประเทศ
อินโดนีเซียเป็ นหลัก ดําเนินงานภายใต้ ชือ Panin Bank หรื อ Bank
Panin มีผลิตภัณฑ์ซงประกอบไปด้
ึ
วยบัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแส
รายวันและเงินฝากประจํา นอกจากนียังให้ บริ การสินเชือต่างๆ เช่น
สิ น เชื อเพื อที อยู่ อ าศัย สิ น เชื อเพื อการลงทุน และสิ น เชื อเงิ น ทุน
หมุนเวียน นอกจากนียังให้ บริ การทีสอดคล้ องกับหลัก ชารี อะห์ผ่าน
PT Bank Panin Syariah Tbk ซึงยังมี ส่วนร่ วมในภาคการเงินผ่าน
PT Clipan Finance Indonesia Tbk แ ล ะ PT Verena Multi
Finance Tbk
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk เ ดิ ม ชื อ PT Bank Panin
Syariah Tbk เป็ นบริ ษั ทที ตังอยู่ใ นประเทศอินโดนี เ ซีย ซึงดํ า เนิน
ธุรกิจด้ านการธนาคาร นําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคาร
ตามหลักการชารี อะห์ เช่น เงินฝากซึงรวมถึงบัญชีออมทรัพย์ เงิน
ฝากประจําและเงินฝากอืนๆ ด้ านผลิตภัณฑ์สนิ เชือเพือผู้บริ โภคซึง
รวมถึ ง สินเชื อยานยนต์ สินเชื อเพื ออสัง หาริ มทรั พย์ สินเชื อการ
จัดหาเงินทุน สินเชื อเงินทุนหมุนเวี ยนและหนังสือคําประกันของ
ธนาคาร ด้ านการบริ การ ด้ านการดําเนินงานซึงรวมถึงบริ การหัก
บัญชี บริ การโอนเงินและบริ การแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
และผลิตภัณฑ์และบริ การอืนๆ ซึงรวมถึงบริ การให้ เช่าตู้เซฟ เครื อง
ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และบัตรเอทีเอ็ม โดยสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ่
ในกรุ งจาการ์ ตา นอกจากนี ยังมีสาขาในเมืองอืนๆ เช่น สุราบายา,
ซิโดอาร์ โจ, มาลัง, ตาเงอรังและบันดุง
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk เดิมชื อ PT Bank
Himpunan Saudara 1906 Tbk เป็ นสถาบัน การเงิ น ที ตังอยู่ ใ น
ประเทศอินโดนีเซีย ธนาคารเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การประกอบไป
ด้ วยผลิตภัณฑ์ ทางการเงินซึงรวมถึงการออม time savings การ
ออมเพือการเกษี ยณ employee savings เงินฝากประจําและอืนๆ
ด้ านผลิตภัณฑ์ สินเชื อซึงรวมไปถึงสินเชือพนักงาน สินเชื อเพือวัย
เกษี ยณ สินเชือเพือการทํางาน สินเชือเพือทีอยู่อาศัย สินเชือธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม linkage programs หุ้นกู้คาประกั
ํ
นและ
การเงินเพือการค้ า ด้ านผลิตภัณฑ์ และบริ การอื นๆ ทีประกอบไป
ด้ ว ยประกันชี วิ ตและประกันวิ นาศภัย และการธนาคารระหว่ า ง
ประเทศซึงให้ บริ การโอนเงินและชํ าระเป็ นเงินสดในต่างประเทศ
ผ่านธนาคารตัวแทนและผู้ให้ บริ การทางการเงิน บริ การการเงินเพือ
การค้ า และบริ การรับฝากทรัพย์สินซึงประกอบด้ วยการเก็บไว้ ในที
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มูลค่ าตลาด

สินทรั พย์ รวม

กําไรดอกเบีย
สุทธิ

กําไรสุทธิ

ณ วันที
11 ธ.ค. 62

ณ วันที
30 ก.ย. 62

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62

28,784,736.97

212,671,857.00

8,303,632.00

3,389,150.00

1,191,322.37

9,523,514.72

151,171.19

17,292.72

5,198,931.74

39,065,823.00

1,182,181.00

568,301.00
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ลําดับ ชือย่ อ

รายละเอียดการดําเนินธุรกิจ

มูลค่ าตลาด

สินทรั พย์ รวม

กําไรดอกเบีย
สุทธิ

กําไรสุทธิ

ณ วันที
11 ธ.ค. 62

ณ วันที
30 ก.ย. 62

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62

12 เดือน ล่ าสุด
จนถึง
ณ วันที
30 ก.ย. 62

ปลอดภัย การจัด การธุ ร กรรม การบริ ก ารด้ า นการธนาคารของ
องค์กรและการบริ หารกองทุนต่างๆ

ทีมา: Bloomberg

ทังนี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระใช้ ค่าเฉลียเคลือนทีของอัตราส่วนราคาของอัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าตามบัญชีของ
บริ ษัทจดทะเบียนทีนํามาเปรี ยบเทียบ คํานวณจากค่าเฉลียเคลือนทีของบริ ษัทดังกล่าว ตามช่วงระยะเวลาข้ างต้ นหารด้ วยมูลค่า
ตามบัญชีของบริ ษัทนันๆ
รายละเอียดสามารถสรุปได้ ดงั นี
ค่ าเฉลีย (วัน)
7
15
30
60
90
120
180
360
BBCA
4.68
4.65
4.64
4.59
4.61
4.63
4.56
4.45
BBNI
1.18
1.18
1.18
1.17
1.20
1.26
1.33
1.41
BBRI
2.59
2.59
2.57
2.56
2.62
2.68
2.67
2.55
BDMN
0.85
0.85
0.89
0.96
1.02
1.04
1.18
1.50
BMRI
1.71
1.68
1.67
1.65
1.70
1.77
1.81
1.85
BNLI
1.40
1.29
1.38
1.40
1.33
1.26
1.19
1.02
BTPS
7.66
7.59
7.55
7.18
6.83
6.75
6.19
5.56
MAYA
5.34
4.98
4.70
4.26
3.98
3.83
3.96
3.86
MEGA
2.75
2.73
2.74
2.69
2.75
2.75
2.76
2.66
3/
ค่ามัธยฐาน (Median)
2.59
2.59
2.57
2.56
2.62
2.68
2.67
2.55
2/
มูลค่ าหุ้นเพอร์ มาตา (รูเปี ย/หุ้น)
2,195.36 2,188.41 2,171.59 2,168.96 2,216.91 2,270.61 2,262.89 2,160.72
ทีมา:
1/ ทีมา: Bloomberg ข้ อมูลอัตราส่วน P/BV Ratio ถึง ณ วันที 11 ธันวาคม 2562
2/ ตามงบการเงินบริษัทคูเ่ ปรียบเทียบ ณ วันที 30 กันยายน 2562
3/ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้ ค่ามัธยฐานในการคํานวณ (ค่ากลางของชุดข้ อมูล) แทนทีค่าเฉลียเพือลดผลกระทบจาก
ข้ อมูลทีมีผลการเบียงเบนสูง (Outlier)
P/BV: (times)1/

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนีจะได้ มลู ค่าหุ้นของเพอร์ มาตา อยู่ระหว่าง 2,160.72 – 2,270.61 รู เปี ยต่อหุ้น (มูลค่า
บริ ษัทอยู่ระหว่าง 60,592,504.13 – 63,674,112.60 ล้ านรู เปี ย) ซึงสูงกว่าราคาซือขายเบืองต้ นที 1,498 รู เปี ยต่อหุ้นอยู่ 662.72 –
772.61 รูเปี ยต่อหุ้น หรื อร้ อยละ 44.24 – 51.58 ตามลําดับ
ปกติแล้ วการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนีเป็ นวิธีทีนิยมทีสุดวิธีหนึงในการหามูลค่าหุ้นของสถาบันการเงิน โดยมูลค่าตาม
บัญชีของเพอร์ มาตาจะถูกนํามาคูณกับอัตราส่วน P/BV ของบริ ษัทเปรี ยบเทียบทีเป็ นสถาบันการเงินทีมีโครงสร้ างทางการเงินและ
นโยบายทางบัญชีภายใต้ การกํากับดูแลของ OJK ดังนั น ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ า การประเมินมูลค่ าหุ้น
โดยวิธีนี มีความเหมาะสมสําหรั บการประเมินมูลค่ าหุ้นของเพอร์ มาตา อย่ างไรก็ดี วิธีดังกล่ าวไม่ ได้ พิจารณาถึงมูลค่ า
หุ้นส่ วนเพิมสําหรับการซือหุ้นจนมีอาํ นาจควบคุมในบริษัท
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7.5.

วิธีอตั ราส่ วนราคาต่ อกําไรต่ อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี เป็ นการนํากําไรสุทธิของเพอร์ มาตา 4 ไตรมาสล่าสุดจนสินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2562
ซึงมีค่าเท่ากับ 53.48 รู เปี ยต่อหุ้น คูณกับค่ามัธยฐานของอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้นเฉลีย (P/E Ratio) 7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน
90 วัน 120 วัน 180 วัน และ 360 วัน ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อินโดนีเซียกลุ่มธนาคารจํานวน 43 บริ ษัทโดยมี
รายละเอียดตามข้ อ 7.4 วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)
รายละเอียดสามารถสรุปได้ ดงั นี:
ค่ าเฉลีย P/E (Average) (วัน)
7
15
30
60
90
120
180
BBCA
27.79
27.63
27.54
27.22
27.21
27.29
27.01
BBNI
9.02
9.03
9.04
8.93
9.12
9.53
9.95
BBRI
15.18
15.13
15.01
14.92
15.05
15.31
15.36
BDMN
12.82
12.83
13.40
14.35
14.61
14.70
15.99
BMRI
12.41
12.19
12.11
11.94
12.20
12.62
12.92
BNLI
22.17
20.48
21.85
22.36
21.93
21.15
21.33
BTPS
30.56
30.30
30.13
28.65
27.26
26.96
24.71
MAYA
155.87
145.22
137.20
127.87
124.47
122.41
122.24
MEGA
22.26
22.07
22.15
21.74
22.10
22.04
22.50
3/
ค่ามัธยฐาน
22.17
20.48
21.85
21.74
21.93
21.15
21.33
2/
มูลค่ าหุ้นเพอร์ มาตา (รูเปี ย/หุ้น)
1,185.71 1,095.33 1,168.49 1,162.64 1,173.07 1,131.33 1,140.63
ทีมา:
1/ ทีมา: Bloomberg ข้ อมูลอัตราส่วน P/E Ratio ถึง ณ วันที 11 ธันวาคม 2562
2/ ตามงบการเงินบริษัทคูเ่ ปรียบเทียบ ณ วันที 30 กันยายน 2562
3/ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้ ค่ามัธยฐาน (Median) ในการคํานวณ (ค่ากลางของชุดข้ อมูล) แทนทีค่าเฉลียเพือลด
ผลกระทบจากข้ อมูลทีมีผลการเบียงเบนสูง (Outlier)
P/E: (เท่ า)1/

360
25.99
10.13
15.32
19.20
13.55
25.30
22.20
95.26
22.49
22.20
1,187.51

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนีจะได้ มลู ค่าหุ้นของเพอร์ มาตา อยู่ระหว่าง 1,095.33 - 1,187.51 รู เปี ยต่อหุ้น (มูลค่า
บริ ษัทอยูร่ ะหว่าง 30,716,004.31 - 33,300,969.57 ล้ านรูเปี ย) ซึงตํากว่าราคาซือขายเบืองต้ นที 1,498 รูเปี ยต่อหุ้นอยู่ (402.67) –
(310.49) รูเปี ยต่อหุ้น หรื อร้ อยละ (26.88) – (20.73) ตามลําดับ
อย่างไรก็ ดี การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี เป็ นวิธีทีไม่เหมาะสมสําหรั บการใช้ ประเมินมูลค่าหุ้นของสถาบันการเงิน
เนืองจากกําไรสุทธิ ของสถาบันการเงินมีความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศนันๆ ดังนัน การประเมินมูลค่าหุ้นของ
เพอร์ มาตาโดยการใช้ กําไรต่อหุ้นเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนกําไรต่อหุ้นของบริ ษัทเปรี ยบเทียบ ณ ช่วงเวลาหนึงนันไม่สามารถ
สะท้ อนมูลค่าทีแท้ จริ งของเพอร์ มาตาได้ ดังนัน ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่ า วิธีประเมินมูลค่ าดังกล่ าวไม่
เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่ าหุ้นของเพอร์ มาตาในครังนี
7.6.

วิธีเปรียบเทียบกับรายการซือขายกิจการทีผ่ านมา (Precedent Transaction Comparable Approach, PTC)
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนีจะนํา ราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้น ตามบัญชีของการซือขายกิจการทีดําเนินธุรกิ จธนาคารใน
ประเทศอินโดนีเซียทีผ่านมาในอดีตมาเปรี ยบเทียบเพือหามูลค่าทีเหมาะสมของเพอร์ มาตา โดยรายละเอียดของรายการซือขายใน
อดีตสามารถสรุปได้ ดงั ตารางต่อไปนี
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ปี

ผู้ซือ

บริษัทเป้าหมาย

% ซือหุ้น

มูลค่ ารายการ
(ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ)
1,560

P / BV

2556

Sumitomo Mitsui Banking Corporation PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

40.0%

4.91

2558

Cathay Financial Holding Co. Ltd.

PT Bank Mayapada Internasional Tbk

40.0%

279

3.15

2560

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

73.8%

4,345

2.00

2560

Salim Group

PT Bank Ina Perdana Tbk

51.0%

43

2.27

2560

Kasikorn bank Plc.

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

10.0%

20

2.33

2561

Industrial Bank of Korea

PT Bank Agris Tbk

82.9%

91

2.65

2561

Industrial Bank of Korea

PT Bank Mitra Niaga Tbk

71.7%

18

1.51

2562

Bank Central Asia

Bank Royal Indonesia PT

100.0%

71
มัธยฐาน
สูงสุด
ตําสุด

3.01
2.49
4.91
1.51

ทีมา: Attractive Price for a Strategic Investment in Indonesia
หมายเหตุ: ข้ อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2562
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สรุปการประเมินมูลค่าจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชี
(หน่วย: ล้ านรูเปี ย)
ลําดับ

รายละเอียด

ตําสุด

P/BV ratio
ค่ ากลาง
2.49
23,729,424.00
59,086,265.76
28,042.74
2,107.01

สูงสุด

1
อัตราส่วน P/BV (เท่า)
1.51
4.91
1/
2
มูลค่าตามบัญชีของเพอร์ มาตา (ล้ านรูเปี ย)
23,729,424.00
23,729,424.00
3
มูลค่ าเพอร์ มาตา (ล้ านรู เปี ย) = (1) * (2)
35,831,430.24
116,511,471.84
2/
4
จํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ ว (ล้ านหุ้น)
28,042.74
28,042.74
5
มูลค่ าหุ้นเพอร์ มาตา (รู เปี ย)
1,277.74
4,154.78
หมายเหตุ: 1/ อ้ างอิงจากงบการเงินรวมเพอร์ มาตา ณ วันที 30 กันยายน 2562
2/ ทุนทีออกและชําระแล้ วจํานวน 3,837,985.30 ล้ านรูเปี ย ประกอบด้ วย หุ้นกลุม่ ก. จํานวน 26,880,234 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ 12,500 รูเปี ยต่อ
หุ้น และหุ้นกลุม่ ข. จํานวน 28,015,858,971 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ 125 รูเปี ยต่อหุ้น

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนจะได้
ี มลู ค่าหุ้นของเพอร์ มาตา อยูร่ ะหว่าง 1,277.74 - 4,154.78 รูเปี ยต่อหุ้น (มูลค่า
บริ ษัทอยูร่ ะหว่าง 35,831,430.24 - 116,511,471.84 ล้ านรูเปี ย) ซึงสูง(ตํา)กว่าราคาซือขายเบืองต้ นที 1,498 รูเปี ยต่อหุ้นอยู่
(220.26) - 2,656.78 รูเปี ยต่อหุ้น หรื อร้ อยละ (14.70) และ 177.36 ตามลําดับ แม้ วา่ การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนีจะไม่คํานึงถึง
สัดส่วนการซือหุ้นเพือครอบงํากิจการและขนาดของบริษัท อย่างไรก็ดี รายการทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกนํามาเปรี ยบเทียบ
ล่าสุดทังหมดนันเป็ นการซือขายกิจการทีดําเนินธุรกิจธนาคารในประเทศอินโดนีเซีย (ในช่วงระยะเวลา 6 ปี ทีผ่านมา) ซึงมี
สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ ช่วงระยะเวลาการซือขาย มาตรฐานบัญชีและกฎเกณฑ์ ทีคล้ ายคลึงกัน ซึงน่าจะสะท้ อนราคาตลาดที
เหมาะสม ณ ปั จจุบนั ได้ นอกจากนี การซือขายดังกล่าวเป็ นการเปิ ดประมูลทําให้ กระบวนการการซือขายถูกกําหนดโดยอยูก่ บั
อุปสงค์ – อุปทานซึงเป็ นกลไกตลาด ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่ าวิธีประเมินมูลค่ าดังกล่ าวเหมาะสม
สําหรับการประเมินมูลค่ าหุ้นของเพอร์ มาตาในครังนี
7.7.

วิธีมูลค่ าปั จจุบันของเงินปั นผล (Dividend Discount Model หรือ ”DDM”)
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาใช้ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผล (Dividend Discount Model หรื อ ”DDM”) สําหรับ
การประเมินมูลค่าหุ้นของเพอร์ มาตาซึงเป็ นการประเมินมูลค่าหุ้นจากเงินปั นผลที เพอร์ มาตาคาดว่าจะสามารถจ่ายออกจากกําไร
สุทธิได้ ในแต่ละปี ภายหลังจากธนาคารซือกิจการของเพอร์ มาตาได้ สาํ เร็ จโดยอ้ างอิงจากอัตราการจ่ายเงินปั นผลของธนาคาร ทีจ่าย
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นจริ งอย่างสมําเสมอเป็ นประจําทุกปี นอกจากนี วิธีดงั กล่าวยังเป็ นวิธีทีนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ใช้ กนั อย่างแพร่หลายใน
การประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการทีเป็ นสถาบันการเงิน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณานําวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผลมา
ใช้ อ้างอิงในการประเมินมูลค่าหุ้นของเพอร์ มาตา
สําหรับการประเมินมูลค่าหุ้นของเพอร์ มาตาโดยวิธีนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผลจ่าย
ของเพอร์ มาตาในอนาคตโดยนําเอาข้ อมูลกําไรสุทธิทีได้ จากประมาณการทางการเงิน ในระยะเวลา 10 ปี (ปี 2563 – 2572) โดย
สมมติฐานทีใช้ ในการจัดทําประมาณการทางการเงิน อ้ างอิงจากนโยบายการดําเนินธุรกิจแผนการดําเนินงานในอนาคต ประมาณ
การทางการเงิน และข้ อมูลอืนๆ ทีได้ รับจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารของเพอร์ มาตาและธนาคาร รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้ มของ
อุตสาหกรรมทีเกียวข้ อง และการพิจารณาข้ อมูลหรื ออัตราส่วนทางการเงินทีเกิดขึนจริ ง ตังแต่ปี 2560 ซึงเป็ นช่วงเวลาทีเพอร์ มาตา
ได้ พ้นจากปั ญหาทางการเงิ นของบริ ษัทฯ และเข้ าสู่การดําเนินงานในสภาวะปกติ โดยทีปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ปรั บปรุ ง
สมมติฐานให้ สะท้ อนถึงสภาวะตลาด การแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในปั จจุบนั โดยใช้ หลักความ
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ระมัดระวัง (Conservative basis) ทังนี ประมาณการทางการเงินดังกล่าวตังอยู่บนสมมติฐานทีว่าธุรกิจของเพอร์ มาตา จะดําเนิน
ไปอย่างต่อเนือง (Ongoing basis) โดยไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ในช่วงระยะเวลาประมาณการภายใต้ ส ภาวะ
เศรษฐกิจปั จจุบนั ดังนัน สมมติฐานทีใช้ จดั ทําประมาณการทางการเงินของเพอร์ มาตา มีดงั ต่อไปนี
7.7.1. เงินให้ สินเชือ
เงินให้ สนิ ของเพอร์ มาตา ประกอบด้ วย สินเชือธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สินเชือทีอยูอ่ าศัย
สินเชือเช่าซือ สินเชือส่วนบุคคล สินเชือบัตรเครดิต และชารี อะห์ เป็ นต้ น เมือพิจารณาจากอัตราการเติบโตของเงินให้ สนิ เชือในอดีต
ของเพอร์ มาตา จะพบว่าอัตราการเติบโตของเงินให้ สินเชือมีแนวโน้ มเพิมขึนอย่างต่อเนือง โดยในปี 2559 – งวด 9 เดือน ปี 2562
อัตราการเติบโตของเงินให้ สินเชืออยูท่ ีร้ อยละ (17.85) ร้ อยละ (7.29) ร้ อยละ 8.92 และร้ อยละ 0.93 ตามลําดับ โดยในปี 2559 ซึง
เป็ นปี ทีเพอร์ มาตาเกิดปั ญหาทางการเงิน อันเกิดจากการบริ หารงานผิดพลาดของผู้บริ หารชุดก่อนทําให้ มีการตัดจําหน่ายหนีสูญถึง
12,207,656.00 ล้ านรู เปี ย มีผลขาดทุนสุทธิ 6,483,084.00 ล้ านรู เปี ย และทําให้ เงินให้ สินเชือลดลงถึงร้ อยละ 17.85 จากปี ก่อนหน้ า
อย่างไรก็ดี ภายใต้ ผ้ บู ริ หารชุดปั จจุบันได้ มีการปรั บเปลียนนโยบายในการให้ สินเชือโดยเพิมมาตรการการคัดกรองลูกหนี และ
กระจายความเสียงของประเภทลูกหนีธุรกิจขนาดใหญ่ให้ มากขึน
ทังนี ภายหลังจากธนาคารเข้ าซือกิจการของเพอร์ มาตา ธนาคารคาดว่ายอดเงินให้ สนิ เชือของเพอร์ มาตาจะเพิมขึนอย่าง
มีนยั สําคัญ เนืองจากธนาคารกรุ งเทพสาขาอินโดนีเซียมีข้อจํากัดในการให้ วงเงินสินเชือ จากข้ อจํากัดในการจัดหาเงินฝาก ทังนี
ภายหลังเข้ าทํารายการเสร็ จสิน ธนาคารจะสามารถให้ บริ การสินเชือแก่ลกู ค้ าผ่านเพอร์ มาตาได้ อีกทังเงินให้ สินเชือของประเทศ
อินโดนีเซีย ณ เดือนพฤษภาคม 2562 มีมลู ค่ากว่า 4,800,000,000.00 ล้ านรูเปี ย16 ซึงเมือเทียบกับเงินให้ สนิ เชือของเพอร์ มาตา ณ
วัน ที 30 กัน ยายน 2562 จํ า นวน 108,406,729.00 ล้ า นรู เ ปี ย จะคิ ด เป็ นร้ อยละ 2.26 ของเงิ น ให้ สิน เชื อทังหมดของประเทศ
อินโดนีเซีย ดังนัน จะเห็นได้ วา่ เพอร์ มาตามีโอกาสในการเพิมส่วนแบ่งทางการตลาดของเงินให้ สนิ เชืออีกมาก
ตารางสรุปประมาณการเงินให้ สนิ เชือของเพอร์ มาตา
(หน่วย: ล้ านรู เปี ย)
เงินให้ สนิ เชือ
อัตราการเติบโต
(หน่วย: ล้ านรู เปี ย)
เงินให้ สนิ เชือ
อัตราการเติบโต

2559A
2560A
2561A
2562F
2563F
2564F
2565F
106,372,456.00 98,615,022.00 107,411,295.00 108,406,729.00 123,463,121.96 148,155,746.35 173,827,932.81
-17.85%
-7.29%
8.92%
0.93%
13.89%
20.00%
17.33%
2566F
2567F
2568F
2569F
2570F
2571F
2572F
203,544,504.86 238,447,039.14 279,459,125.27 307,405,037.80 338,145,541.58 355,052,818.66 372,805,459.59
17.10%

17.15%

17.20%

10.00%

10.00%

5.00%

5.00%

ในช่วงระยะเวลาประมาณการ อัตราการเติบโตเฉลียทบต้ นของเงินให้ สินเชือ (CAGR) อยู่ทีร้ อยละ 13.15 ต่อปี หรื อเป็ น
การเติ บ โตในช่ ว งร้ อยละ 5.00 - 20.00 ต่ อ ปี โดยเน้ นการให้ สิ น เชื อแก่ ลูก ค้ า ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ แ ละธุ ร กิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ซึงเป็ นกลุ่มลูกค้ าทีธนาคารมีความเชียวชาญ นอกจากนี เพอร์ มาตามีแผนทีจะขยายเงินให้ สินเชือส่วนบุคคลและ
สินเชื อบัตรเครดิตซึงปั จจุบันมีสดั ส่วนเพียงร้ อยละ 3.55 ของเงิ นให้ สินเชือทังหมดของเพอร์ มาตา อย่างไรก็ ดี ในช่วงปี 2571
เป็ นต้ นไป ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ปรับ ลดอัตราการเติบโตของสินเชือให้ อยู่ทีร้ อยละ 5.00 ต่อปี ซึงถือว่าตํากว่าอัตราการ
16

ทีมา: Bank Indonesia
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เติบโตของเงินให้ สนิ เชือของธนาคารพาณิชย์และธนาคารรัฐของประเทศอินโดนีเซียทีมีอตั ราการขยายตัวของเงินให้ สนิ เชือเฉลีย 5
ปี ย้ อนหลังทีร้ อยละ 10.6217 ตามหลักความระมัดระวัง
7.7.2. ค่ าเผือด้ อยค่ าเงินให้ สินเชือ
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าเผือด้ อยค่าเงินให้ สินเชือ โดยพิจารณาจากอัตราส่วนการตังสํารองหนีสูญต่อ
เงิ น ให้ สิน เชื อที ไม่ก่ อให้ เ กิ ดรายได้ หรื อ NPL Coverage Ratio ในปี 2560 – งวด 9 เดื อ น 2562 โดยช่ ว งระยะเวลาดังกล่าว
เพอร์ มาตามีอตั ราส่วนดังกล่าวอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 163.00 – 191.00 ซึงแสดงถึงความเพียงพอของการตังสํารองหนีสูญ เมือเทียบ
กับปี 2558 ซึงเป็ นปี ก่อนเกิดปั ญหาทางการเงิน เพอร์ มาตามีอตั ราส่วน NPL Coverage Ratio ร้ อยละ 96.90 อย่างไรก็ดี การกําหนด
NPL Coverage Ratio อยู่ในระดับทีสูงเกินไปอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของเพอร์ มาตาในอนาคตได้
ดังนัน ในช่วงตลอดระยะเวลาประมาณการทางการเงินทีปรึ กษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ เพอร์ มาตามีการคงอัตราส่วน NPL
Coverage Ratio ไม่ตํากว่าร้ อยละ 135.00 ซึงสอดคล้ องกับการคาดการณ์ของธนาคาร สําหรับเงินให้ สนิ เชือทีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ หรื อ
NPL Ratio ของเพอร์ มาตา ณ สินปี 2560 ถึงกันยายน 2562 อยู่ทีร้ อยละ 3.30 – 4.60 ของเงินให้ สินเชือทังหมด โดยตลอดช่ว ง
ระยะเวลาประมาณทีปรึ กษาทางการเงิ นอิสระคาดว่าสัดส่วนสินเชื อทีไม่ก่อให้ เกิ ดรายได้ เฉลียของเพอร์ มาตาในภาพรวม จะ
อยูท่ ีร้ อยละ 3.11 ของสินเชือทังหมดซึงสอดคล้ องกับ NPL Ratio ในอดีตของเพอร์ มาตา
(หน่ วย: ล้ านรูเปี ย)
ค่าเผือด้ อยค่าเงินให้ สินเชือ
สัดส่วนต่อเงินให้ สินเชือ
NPL Coverage Ratio
Gross NPL Ratio

2559A
11,589,792.00
10.90%
122.10%
8.80%

2560A
8,594,037.00
8.71%
191.00%
4.60%

2561A
8,201,694.00
7.64%
176.20%
4.36%

2562F
5,814,796.00
5.36%
147.76%
3.62%

2563F
8,333,862.58
6.75%
146.55%
3.49%

2564F
10,000,635.10
6.75%
153.68%
3.18%

2565F
11,969,657.98
6.89%
156.97%
3.10%

(หน่ วย: ล้ านรูเปี ย)
ค่าเผือด้ อยค่าเงินให้ สินเชือ
สัดส่วนต่อเงินให้ สินเชือ
NPL Coverage Ratio
Gross NPL Ratio

2566F
14,259,381.52
7.01%
155.45%
3.06%

2567F
16,991,418.56
7.13%
154.69%
2.94%

2568F
20,251,887.13
7.25%
149.37%
2.87%

2569F
22,277,075.84
7.25%
141.09%
2.97%

2570F
24,504,783.43
7.25%
138.33%
2.94%

2571F
25,730,022.60
7.25%
135.71%
3.03%

2572F
27,016,523.73
7.25%
137.82%
3.00%

7.7.3. เงินรับฝาก
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระประมาณการเงิน รั บฝาก โดยพิจารณาจากอัตราส่วนเงินให้ สินเชือต่อเงินฝาก (Loan-toDeposit Ratio หรื อ “LDR”) ควบคู่กับการพิ จารณาสัดส่วนเงิ น ฝากประเภทต่างๆ ในอดี ต โดยในปี 2559 ถึ ง กัน ยายน 2562
เพอร์ มาตามี LDR ทีร้ อยละ 80.50 ร้ อยละ 87.50 ร้ อยละ 90.10 และร้ อยละ 90.17 ตามลําดับ ซึงมีแนวโน้ มเพิมขึนอย่างต่อเนือง
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากทีธนาคารเข้ าซือกิจการของเพอร์ มาตาแล้ วนัน ธนาคารมีแผนทีจะทยอยปรับเพิม LDR ให้ ได้ ถึงร้ อยละ
96.00 ภายในปี 2564 และจะกระทําควบคูก่ บั การปรับเพิมอัตราดอกเบียเงินฝาก ทังนี ณ กันยายน 2562 เพอร์ มาตามีสดั ส่วนเงิน
ฝากประจํ า เงิ นฝากกระแสรายวัน และเงิ นฝากออมทรั พย์ ทีร้ อยละ 50.35 ร้ อยละ 25.56 และร้ อยละ 24.09 ตามลําดับ โดย
ภายหลังจากธุรกรรมแล้ วเสร็ จ ธนาคารไม่มีแผนการปรับสัดส่วนเงินฝาก โดยจะอ้ างอิงสัดส่วนเงินฝากจากกันยายน 2562 จน
สินสุดระยะเวลาประมาณการ ดังนัน สามารถสรุปประมาณการเงินรับฝากได้ ดงั ตารางต่อไปนี
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(หน่ วย: ล้ านรูเปี ย)
เงินรับฝาก
อัตราการเติบโต
LDR

2559A
130,302,660.00
-10.42%
80.50%

2560A
111,288,007.00
-14.59%
87.50%

2561A
118,135,189.00
6.15%
90.10%

2562F
120,229,778.00
1.77%
90.17%

2563F
132,756,045.11
10.42%
93.00%

2564F
154,328,902.44
16.25%
96.00%

2565F
181,070,763.34
17.33%
96.00%

(หน่ วย: ล้ านรูเปี ย)
เงินรับฝาก
อัตราการเติบโต
LDR

2566F
212,025,525.89
17.10%
96.00%

2567F
248,382,332.44
17.15%
96.00%

2568F
291,103,255.49
17.20%
96.00%

2569F
320,213,581.04
10.00%
96.00%

2570F
352,234,939.15
10.00%
96.00%

2571F
369,846,686.11
5.00%
96.00%

2572F
388,339,020.41
5.00%
96.00%

7.7.4. รายได้ ดอกเบีย
รายได้ ดอกเบียของเพอร์ มาตา ประกอบด้ วย 1) ดอกเบียรับจากเงินให้ สนิ เชือ 2) ดอกเบียรับจากรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน และ 3) ดอกเบียรับจากเงินลงทุนในตราสารหนีและหลักทรัพย์อืนๆ โดยสมมติฐานทีใช้ ประมาณการรายได้ ดอกเบีย
แต่ละประเภท มีดงั นี
1) รายได้ ดอกเบียจากเงินให้ สนิ เชือ
ในปี 2560 – งวด 9 เดือน ปี 2562 ธนาคารมีอตั ราผลตอบแทนสินเชือเฉลียอยู่ในช่วงร้ อยละ 8.73 – 8.99 ต่อปี ทังนี
ตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ ธนาคารมีแผนปรับอัตราดอกเบียเงินให้ สินเชือบางประเภทเพิมขึน ประมาณ 2 – 15 Basis
point ต่อปี ซึงทําให้ อตั ราดอกเบียสุทธิเฉลียจะอยูในช่วงร้ อยละ 9.16 - 9.61 ต่อปี ระหว่างปี 2563 – 2572 อย่างไรก็ตาม การปรับ
เพิมอัตราดอกเบียสินเชือดังกล่าว ไม่ทําให้ อตั ราผลตอบแทนสินเชือเฉลียตลอดระยะเวลาประมาณการสูงกว่าร้ อยละ 10.34 ซึง
เป็ นอัตราผลตอบแทนสินเชือเฉลียในปี 2559 ซึงเป็ นปี ทีเกิดปั ญหาทางการเงินของเพอร์ มาตา
2) รายได้ ดอกเบียจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
กําหนดให้ อตั ราดอกเบียจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ในปี 2562 เท่ากับร้ อยละ 5.09 ต่อปี โดยอ้ างอิงจาก
งวด 9 เดือน ปี 2562 และสําหรับปี 2563 เป็ นต้ นไปจนสินสุดระยะเวลาประมาณการเท่าร้ อยละ 4.98 ต่อปี โดยอ้ างอิงจากค่าเฉลีย
ย้ อนหลังปี 2561 – 2562
3) รายได้ ดอกเบียจากเงินลงทุนหลักทรัพย์อืนๆ
เงินลงทุนหลักทรัพย์อืนๆ ประกอบด้ วย เงินลงทุนในหลักทรัพย์ สินทรัพย์เพือค้ า หลักทรัพย์ซือโดยมีสญ
ั ญาว่าจะขายคืน
และอืนๆ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ อตั ราดอกเบียรับจากเงินลงทุนหลักทรัพย์อืนๆ ในปี 2562 อ้ างอิงจากอัตราดอกเบีย
รับจากเงินลงทุนหลักทรัพย์อืนๆ ของงวด 9 เดือน ปี 2562 และสําหรับปี 2563 เป็ นต้ นไปจนสินสุดระยะเวลาประมาณการอ้ างอิง
จากอัตราดอกเบียรับ เฉลียย้ อนหลังปี 2561 – 2562
(หน่ วย: ล้ านรูเปี ย)
รายได้ ดอกเบีย
อัตราดอกเบีย

(หน่ วย: ล้ านรูเปี ย)
รายได้ ดอกเบีย
อัตราดอกเบีย

2559A

2560A

13,013,698.00
7.96%

9,726,541.00
6.69%

2566F

2567F

2568F

17,738,078.78
7.66%

20,863,131.49
7.77%

24,597,863.61
7.86%
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2561A
9,419,839.00
6.70%

2562F

2563F

2564F

2565F

10,807,721.98
7.00%

12,536,799.00
7.21%

14,961,902.77
7.46%

2569F

2570F

2571F

2572F

28,045,454.14
7.92%

31,064,834.30
7.95%

33,675,015.35
7.96%

35,785,476.73
7.94%

9,924,084.80
6.81%
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7.7.5. รายได้ จากธุรกิจชารีอะห์
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ รายได้ จากธุรกิจชารี อะห์ ในปี 2562 โดยปรับเทียบเต็มปี จากรายได้ ในงวด 9 เดือน
ปี 2562 และสําหรับปี 2563 เป็ นต้ นไป จนสินสุดระยะเวลาประมาณการ กําหนดโดยอ้ างอิงจากรายได้ ธุรกิจชารี อะห์ต่อเงินให้
สินเชือธุรกิจชารี อะห์เฉลียย้ อนหลังปี 2561 – 2562
(หน่ วย: ล้ านรูเปี ย)
รายได้ ธุรกิจชารี อะห์
สัดส่วนต่อเงินให้ สินเชือธุรกิจชารี อะห์

(หน่ วย: ล้ านรูเปี ย)
รายได้ ธุรกิจชารี อะห์
สัดส่วนต่อเงินให้ สินเชือชารี อะห์

2559A

2560A

2561A

2562F

2563F

2564F

2565F

1,384,872.00
12.59%

1,471,605.00
11.76%

1,661,113.00
11.25%

1,614,652.00
10.66%

1,710,414.41
10.95%

1,971,798.89
10.95%

2,151,053.34
10.95%

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

2571F

2572F

2,312,382.34
10.95%

2,659,239.69
10.95%

3,058,125.64
10.95%

3,435,057.40
10.95%

3,778,563.14
10.95%

4,057,457.09
10.95%

4,260,329.94
10.95%

7.7.6. รายได้ ค่าธรรมเนียมและค่ านายหน้ า
รายได้ ค่ า ธรรมเนี ย มและค่า นายหน้ า ประกอบด้ ว ย ค่ า ธรรมเนี ย มจากการให้ สิ น เชื อ ค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การ
ค่าธรรมเนียมสินเชือทางการค้ า ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือคําประกันธนาคาร ค่า ธรรมเนียมการบริ การ ค่าธรรมเนียมจากบัตร
เดบิตและบัตรเครดิต ค่านายหน้ าจากการขายประกัน ค่านายหน้ าจากการขายกองทุนรวม และอืนๆ โดยรายได้ จากค่าธรรมเนียม
แต่ละประเภทมีสมมติฐานดังนี
กํ า หนดให้ ร ายได้ จ ากค่า ธรรมเนี ย มจากการให้ สิน เชื อ ค่า ธรรมเนี ย มการจัด การ ค่า ธรรมเนี ย มสิน เชื อทางการค้ า
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือคําประกันธนาคาร ค่าธรรมเนียมการบริ การ ในปี 2562 เท่ากับร้ อยละ 0.60 ของเงินให้ สินเชือ
โดยอ้ างอิงจากรายได้ ในงวด 9 เดือน ปี 2562 และกําหนดให้ ประมาณการรายได้ ปี 2563 จนสินสุดระยะเวลาประมาณการ เท่ากับ
ร้ อยละ 0.61 ของเงินให้ สนิ เชือโดยอ้ างอิงจากค่าเฉลียย้ อนหลังปี 2561 – 2562
กําหนดให้ ค่าธรรมเนียมจากบัตรเดบิตและบัตรเครดิตในปี 2562 เท่ากับร้ อยละ 10.56 ของเงินให้ สินเชือประเภทบัตร
เดบิตและบัตรเครดิตอ้ างอิงจากงวด 9 เดือน ปี 2562 และกําหนดให้ ปี 2563 จนสินสุดระยะเวลาประมาณการเท่ากับร้ อยละ 10.28
ของเงินให้ สนิ เชือประเภทบัตรเดบิตและบัตรเครดิต อ้ างอิงจากค่าเฉลียย้ อนหลังปี 2561 – 2562
กําหนดให้ คา่ นายหน้ าจากการขายประกัน ค่านายหน้ าจากการขายกองทุนรวม และอืนๆ ในปี 2562 ปรับเทียบเต็มปี จาก
งวด 9 เดือน ปี 2562 และกําหนดให้ ตงแต่
ั ปี 2563 เป็ นต้ นไปมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 10.00 ต่อปี ซึงสอดคล้ องกับการคาดการณ์
ของ BBL
ล้ าเนรู
(หน่(หน่
วย:วล้ย:านรู
ปี ย)เปี ย)

2559A
2559A

2560A
2560A

2561A
2561A

2562F
2562F

2563F
2563F

2564F
2564F

2565F
2565F

ค่าธรรมเนี
ยมและค่
านายหน้
1,292,984.00 1,284,452.00
1,284,452.00 1,256,074.00
1,256,074.00 1,252,804.00
1,252,804.001,334,617.70
1,364,413.061,474,089.64
1,561,333.281,641,014.69
1,809,963.55
รายได้รายได้
ค่าธรรมเนี
ยมและค่
านายหน้
า า 1,292,984.00
อัตราการเติ
-4.72%
-0.66%
-2.21%
-0.26%
14.43% 11.32%
15.92%
อัตราการเติ
บโต บโต
-4.72%
-0.66%
-2.21%
-0.26%
6.53%8.91% 10.45%

ล้ าเนรู
(หน่(หน่
วย:วล้ย:านรู
ปี ย)เปี ย)

2566F
2566F

2567F
2567F

2568F
2568F

2569F
2569F

2570F
2570F

2571F 2572F
2572F
2571F

ค่าธรรมเนี
ยมและค่
านายหน้
2,080,696.42 1,979,678.62
2,386,199.39 2,168,453.34
2,739,323.46 2,319,475.16
3,075,125.242,424,979.06
3,382,637.772,535,444.05
3,656,205.212,651,108.77
3,889,198.26
รายได้รายได้
ค่าธรรมเนี
ยมและค่
านายหน้
า า 1,810,156.33
อัตราการเติ
14.96%
14.68%
14.80%
12.26%
10.00%
8.09%
6.37%
อัตราการเติ
บโต บโต
10.31%
9.37%
9.54%
6.96%
4.55%
4.56%
4.56%
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7.7.7. กํ า ไรจากการขายตราสารหนี และอนุ พั น ธ์ กํ า ไรจากการขายทรั พ ย์ สิ น รอการขาย และรายได้ จ ากการ
ดําเนินงานอืนๆ
รายได้ จากการดําเนินงานอืน ประกอบด้ วย กําไรจากการขายตราสารหนีและอนุพนั ธ์ กําไรจากการขายทรัพย์สินรอการ
ขาย และรายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ในปี 2562 ปรับเทียบเต็มปี จากงวด 9 เดือน ปี 2562
และสําหรับปี 2563 เป็ นต้ นไปจนสินสุดระยะเวลาประมาณการอ้ างอิงจากสัดส่วนกําไรต่อเงินลงทุนเฉลียย้ อนหลังปี 2561 – 2562
7.7.8. ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบีย ประกอบด้ วย 1) ค่าใช้ จ่ายดอกเบียจากเงินฝาก 2) ค่าใช้ จ่ายดอกเบียเงินกู้ยืม 3) ค่าใช้ จ่ายดอกเบีย
จากหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ 4) ค่าใช้ จ่ายดอกเบียรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และตราสารหนีอืนๆ ซึงทีปรึ กษาทางการเงิน
อิสระประมาณการอัตราดอกเบียจ่ายโดยอ้ างอิงจากข้ อมูลทีเกิดขึนจริ งในอดีต ดังนี
1) ค่าใช้ จ่ายดอกเบียเงินฝาก กํ าหนดให้ ต้นทุนอัตราดอกเบียเงินฝากประจํ า เงิ นฝากกระแสรายวัน และเงิ นฝาก
ออมทรัพย์ในปี 2562 เท่ากับร้ อยละ 5.95 2.30 และ 1.50 ต่อปี ตามลําดับ โดยอ้ างอิงจากอัตราดอกเบียในงวด 9
เดือน ปี 2562 จากนันในปี 2563 - 2566 กําหนดให้ อตั ราดอกเบียเงินฝากทุกประเภทปรับเพิมขึน 5 Basis Point
ต่อปี จนกระทังในปี 2566 ต้ นทุนดอกเบียเงินฝากประจํา เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากออมทรัพย์จะอยู่ที
ร้ อยละ 6.10 ร้ อยละ 2.45 และร้ อยละ 1.65 ต่อปี ตามลําดับ และคงทีไปจนสินสุดระยะเวลาประมาณการ โดยการ
ปรับขึนต้ นทุนดอกเบียเงินฝากดังกล่าวอ้ างอิงจากแผนของธนาคารทีจะเพิมฐานเงินฝากให้ เพียงพอต่อการขยาย
เงินให้ สนิ เชือแก่ลกู ค้ าในอนาคต
2) ค่าใช้ จ่ายดอกเบียเงินกู้ยืม กํ า หนดให้ อัตราดอกเบียในปี 2562 เท่า กับร้ อยละ 3.11 ต่อปี โดยอ้ างอิงจากอัตรา
ดอกเบียในงวด 9 เดือน ปี 2562 และกําหนดให้ คงทีไปจนสินสุดระยะเวลาประมาณการ
3) ค่าใช้ จ่ายดอกเบียจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิ กําหนดให้ คา่ ใช้ จ่ายอัตราดอกเบียเท่ากับร้ อยละ 10.15 ต่อปี โดยอ้ างอิงจาก
อัตราดอกเบียในงวด 9 เดือน ปี 2562 และกําหนดให้ คงทีไปจนสินสุดระยะเวลาประมาณการ
4) ค่าใช้ จ่ายดอกเบียรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และตราสารหนีอืนๆ กําหนดให้ เท่ากับร้ อยละ 9.02 ต่อปี
โดยอ้ างอิงจากอัตราดอกเบียในงวด 9 เดือน ปี 2562 และกําหนดให้ คงทีไปจนสินสุดระยะเวลาประมาณการ
(หน่ วย: ล้ านรู เปี ย)

2559A

ค่าใช้ จ่ายดอกเบียจากเงินรับฝาก
อัตราดอกเบียเฉลีย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบียจากหนีสินประเภทอืน
อัตราดอกเบียเฉลีย

6,829,125.00
4.95%
1,090,112.00
10.31%

(หน่ วย: ล้ านรู เปี ย)

2566F

ค่าใช้ จ่ายดอกเบียจากเงินรับฝาก
อัตราดอกเบียเฉลีย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบียจากหนีสินประเภทอืน
อัตราดอกเบียเฉลีย

8,053,616.28
4.10%
698,917.91
9.57%
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2560A
4,535,981.00
3.76%
888,424.00
9.14%

2567F
9,432,671.65
4.10%
699,467.83
9.55%

2561A

2562F

2563F

2564F

2565F

4,201,156.00
3.66%
825,734.00
9.57%

4,735,696.00
3.97%
718,544.00
9.64%

4,993,343.76
3.95%
698,335.68
9.58%

5,738,151.33
4.00%
698,017.94
9.59%

6,787,698.56
4.05%
698,446.55
9.58%

2568F

2569F

2570F

2571F

2572F

11,052,787.91
4.10%
700,113.88
9.53%

12,524,440.86
4.10%
700,700.72
9.52%

13,776,884.95
4.10%
701,200.15
9.50%

14,793,750.27
4.10%
701,605.64
9.49%

15,533,437.78
4.10%
701,900.60
9.48%
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7.7.9. ค่ าใช้ จ่ายธุรกิจชารีอะห์
กําหนดให้ ค่าใช้ จ่ายธุรกิจชารี อะห์ในปี 2562 เท่ากับร้ อยละ 50.26 ของรายได้ จากธุรกิจชารี อะห์ โดยอ้ างอิงจากงวด 9
เดือน ปี 2562 และสําหรับปี 2563 เป็ นต้ นไปจนสินสุดระยะเวลาประมาณการกําหนดให้ เท่ากับร้ อยละ 44.81 ของรายได้ จากธุรกิจ
ชารี อะห์โดยอ้ างอิงจากค่าเฉลียย้ อนหลังปี 2561 – 2562
(หน่ วย: ล้ านรูเปี ย)
ค่าใช้ จ่ายธุรกิจชารี อะห์
สัดส่วนร้ อยละต่อรายได้ ธุรกิจชารี อะห์

2559A
595,892.00
43.03%

2560A
549,515.00
37.34%

2561A
653,877.00
39.36%

2562F
608,586.67
50.26%

2563F
766,429.26
44.81%

2564F
883,554.51
44.81%

2565F
963,877.65
44.81%

(หน่ วย: ล้ านรูเปี ย)
ค่าใช้ จ่ายธุรกิจชารี อะห์
สัดส่วนร้ อยละต่อรายได้ ธุรกิจชารี อะห์

2566F
1,036,168.47
44.81%

2567F
1,191,593.74
44.81%

2568F
1,370,332.80
44.81%

2569F
1,539,234.28
44.81%

2570F
1,693,157.71
44.81%

2571F
1,818,128.88
44.81%

2572F
1,909,035.32
44.81%

7.7.10. ค่ าใช้ จ่ายค่ าธรรมเนียมและค่ านายหน้ า
กํ า หนดให้ ค่า ใช้ จ่า ยค่า ธรรมเนี ย มและค่า นายหน้ า ในปี 2562 เท่า กับ ร้ อยละ 11.95 ของรายได้ ค่า ธรรมเนี ย มและ
ค่านายหน้ า โดยอ้ างอิงจากงวด 9 เดือน ปี 2562 และสําหรับปี 2563 เป็ นต้ นไปจนสินสุดระยะเวลาประมาณการกําหนดให้ เท่ากับ
ร้ อยละ 10.98 ของรายได้ คา่ ธรรมเนียมและค่านายหน้ า โดยอ้ างอิงจากค่าเฉลียย้ อนหลังปี 2561 – 2562
(หน่ วย: ล้ านรู เปี ย)

2559A

2560A

2561A

2562F

51,225.00
3.96%

51,082.00
3.98%

125,758.00
10.01%

149,748.00
11.95%

(หน่ วย: ล้ านรู เปี ย)

2566F

2567F

2568F

2569F

ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมฯ
สัดส่วนต่อรายได้ จากค่าธรรเนียมฯ

228,512.66
10.98%

262,064.55
10.98%

300,846.43
10.98%

337,725.89
10.98%

ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมฯ
สัดส่วนต่อรายได้ จากค่าธรรเนียมฯ

2563F
149,846.78
10.98%

2570F
371,498.48
10.98%

2564F

2565F

171,473.56
10.98%

198,779.40
10.98%

2571F

2572F

401,543.04
10.98%

427,131.52
10.98%

7.7.11. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน ประกอบด้ วยค่าเช่า ค่าบํารุงรักษาอาคารและสาขา ค่าติดต่อสือสาร ค่าใช้ จา่ ยอุปกรณ์
สํานักงาน ค่าใช้ จ่ายทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด ค่าเดินทาง ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ดและอืนๆ
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ คา่ เช่า ค่าบํารุงรักษาอาคารและสาขา ค่าติดต่อสือสารและค่าใช้ จ่ายอุปกรณ์
สํานักงานในปี 2562 ปรับเทียบเต็มปี จากงวด 9 เดือน ปี 2562 และกําหนดให้ ตงแต่
ั ปี 2563 เป็ นต้ นไปจนสินสุดระยะเวลาการ
ประมาณการปรับเพิมในอัตราร้ อยละ 3.00 ต่อปี โดยอ้ างอิงจากอัตราการเงินเฟ้ อของประเทศอินโดนีเซียเฉลีย 5 ปี ย้ อนหลัง19
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ คา่ ใช้ จา่ ยทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2562 ปรับเทียบเต็มปี จากงวด 9 เดือน
ปี 2562 และในปี 2563 – 2564 ปรับเพิมขึนในอัตราร้ อยละ 10.00 และ 5.00 ต่อปี ตามลําดับ โดยอ้ างอิงจากแผนของธนาคารทีจะ
เพิมการลงทุน เพือเพิมความสามารถในการแข่งขันทางด้ านธุรกิจ Mobile Banking ทีน่าจะมีการเติบโตอย่างมีนยั สําคัญในอนาคต
และกําหนดให้ ตงแต่
ั ปี 2565 เป็ นต้ นไปจนสินสุดระยะเวลาการประมาณ ค่าใช้ จา่ ยทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศปรับเพิมในอัตรา
ร้ อยละ 3.00 ต่อปี โดยอ้ างอิงจากอัตราการเงินเฟ้ อของประเทศอินโดนีเซียเฉลีย 5 ปี ย้ อนหลัง20
19
20

ทีมา: Bloomberg
ทีมา: Bloomberg
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สําหรับค่าใช้ จ่ายทางการตลาด ค่าเดินทาง ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดและอืนๆ ในปี 2562 ปรับเทียบจากงวด 9 เดือน ปี 2562
สําหรับปี 2563 - 2568 คิดเป็ นร้ อยละ 4.68 สําหรับปี 2569 – 2571 มีคา่ ใช้ จ่ายเท่ากับร้ อยละ 6.35 และในปี 2572 เท่ากับร้ อยละ
7.35 ของผลรวมของรายได้ จากธุรกิจชารี อะห์ และรายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ โดยธนาคารมีแผนปรับเพิมค่าใช้ จ่ายทางการตลาด
เพือให้ สอดคล้ องกับอัตราการเติบโตของเงินให้ สนิ เชือทีเพิมขึน
(หน่ วย: ล้ านรู เปี ย)

2559A

2560A

2561A

2562F

2563F

2564F

2565F

ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและบริ หารจัดการ
สัดส่วนต่อรายได้ จากการดําเนินงาน

1,760,182.00
11.22%

1,801,827.00
14.43%

1,742,024.00
14.12%

1,842,943.87
14.41%

1,934,431.00
13.93%

1,982,377.26
12.34%

2,137,645.01
11.30%

(หน่ วย: ล้ านรู เปี ย)

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

2571F

2572F

ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและบริ หารจัดการ
สัดส่วนต่อรายได้ จากการดําเนินงาน

2,336,866.91
10.56%

2,581,573.58
9.96%

2,852,407.33
9.38%

3,685,678.14
10.67%

3,981,638.03
10.42%

4,246,462.45
10.26%

4,896,656.88
11.15%

7.7.12. ค่ าใช้ จ่ายพนักงาน
ค่าใช้ จ่ายจ่ายพนักงานประกอบด้ วย เงินเดือน ผลประโยชน์ทีเกียวข้ องกับพนังงาน ค่าใช้ จ่ายทางด้ านอบรม และอืนๆ
โดยทีปรึ กษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ค่าใช้ จ่ายพนักงานในปี 2562 ปรับเทียบเต็มปี จากงวด 9 เดือน ปี 2562 สําหรับปี 2563
ปรั บเพิมขึนในอัตราร้ อยละ 5.00 ต่อปี ช่วงปี 2564 – 2565 ปรั บเพิมขึนในอัตราร้ อยละ 15.00 ต่อปี ช่วงปี 2566 – 2568 ปรั บ
เพิมขึนในอัตราร้ อยละ 10.00 และตังแต่ปี 2569 เป็ นต้ นไป จนสินสุดระยะเวลาการประมาณการปรับเพิมในอัตราร้ อยละ 8.00 ต่อปี
โดยอ้ างอิงจากแผนของธนาคาร ทังนี การปรับเพิมค่าใช้ จ่ายพนักงานอย่างมีนยั สําคัญในช่วงปี 2564 – 2568 นันเพือทีจะเพิมการ
ฝึ กอบรมพนักงานเพือเพิมความสามารถและศักยภาพให้ สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(หน่ วย: ล้ านรู เปี ย)
ค่าใช้ จ่ายพนักงาน
อัตราการเติบโต

(หน่ วย: ล้ านรู เปี ย)
ค่าใช้ จ่ายพนักงาน
อัตราการเติบโต

2559A

2560A

2561A

2562F

2563F

2564F

2565F

2,241,129.00
0.79%

2,341,513.00
4.48%

2,380,462.00
1.66%

2,362,772.00
-0.74%

2,480,910.60
5.00%

2,853,047.19
15.00%

3,281,004.27
15.00%

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

2571F

2572F

3,609,104.70
10.00%

3,970,015.16
10.00%

4,367,016.68
10.00%

4,716,378.02
8.00%

5,093,688.26
8.00%

5,501,183.32
8.00%

5,941,277.98
8.00%

7.7.13. ต้ นทุนความเสียงจากการให้ สนิ เชือ (Credit Cost)
Credit cost คือความเสียงจากการให้ สนิ เชือหรื อต้ นทุนความเสียงของสินเชือทีไม่ได้ รับการชําระคืนเงินต้ นดอกเบีย
ประกอบด้ วย การเพิมขึนของการตังสํารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ และหนีสูญตัดจําหน่าย โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้
Credit cost ในปี 2562 เท่ากับร้ อยละ 0.88 อ้ างอิงจาก งวด 9 เดือน ปี 2562 อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเข้ าทํารายการธนาคาร
มีแผนปรับ Credit cost ในแต่ละปี อยูใ่ นช่วงระหว่างร้ อยละ 1.00 – 1.50 เพือคง NPL Coverage ratio ให้ อยูใ่ นระดับทีเหมาะสมที
จะสามารถแข่งขันในตลาดได้
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7.7.14. ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
สมมติฐานด้ านอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของประเทศอินโดนีเซียเท่ากับร้ อยละ 25 ของกําไรก่อนภาษี ตลอดช่วงเวลาของ
การประมาณการ
7.7.15. อัตราส่ วนเงินกองทุนทังหมดต่ อสินทรัพย์ เสียง (Capital Adequacy Ratio: CAR)
ณ วันที 30 กันยายน 2562 เพอร์ มาตามีเงินกองทุนตามเกณฑ์ BASEL III ทังสิน 22,890,466 ล้ านรูเปี ย และมีสนิ ทรัพย์
เสียงจํานวน 115,361,458 ล้ านรู เปี ย คิดเป็ นอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียงเท่ากับร้ อยละ 19.80 และคาดว่าอัตราส่วน
ดังกล่าวตลอดระยะเวลาประมาณการจะอยูท่ ีประมาณร้ อยละ 14.86 – 20.88 ซึงตํากว่าค่าเฉลียของธนาคารพาณิชย์ของประเทศ
อินโดนีเซีย ณ เดือนมิถนุ ายน 2562 ทีอยู่ในระดับร้ อยละ 22.63 เล็กน้ อย แต่อย่างไรก็ดีอตั ราส่วนดังกล่าวยังคงสูงกว่าเกณฑ์ขนั
ตําที OJK กําหนดไว้ ทีร้ อยละ 8.00
(หน่ วย: ล้ านรู เปี ย)
อัตราส่วนเงินกองทุนทังหมดต่อ
สินทรัพย์เสียง (CAR)

(หน่ วย: ล้ านรู เปี ย)
อัตราส่วนเงินกองทุนทังหมดต่อ
สินทรัพย์เสียง (CAR)

2559A
15.60%
2566F
16.29%

2560A
18.10%
2567F
15.45%

2561A
19.40%
2568F
14.86%

2562F
20.88%
2569F
15.14%

2563F
20.53%
2570F
15.45%

2564F

2565F

18.88%
2571F

17.42%
2572F

16.37%

17.22%

7.7.16. อัตราการจ่ ายเงินปั นผล
เนืองจากในอดีตทีผ่านมา เพอร์ มาตาไม่มีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการ
อัตราการจ่ายเงินปั นผลของเพอร์ มาตาทีร้ อยละ 35.00 ของกําไรสุทธิตลอดระยะเวลาประมาณการโดยอ้ างอิงสมมติฐานว่า เพอร์ มาตา
จะจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนเหมาะสมโดยจะยังคงรักษาอัตราส่วนเงินกองทุนทังหมดต่อสินทรัพย์เสียง (Capital Adequacy
Ratio หรื อ CAR) ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 12.50 และอัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะสอดคล้ องกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลทีธนาคาร
จ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นในงวด 12 เดือน สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ทีอัตราร้ อยละ 35.00 ของกําไรสุทธิ
อัตราการจ่ายเงินปั นผลของธนาคารระหว่างรอบบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 - วันที 31 ธันวาคม 2561

กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
เงินปั นผลจ่าย (ล้ านบาท)
อัตราการจ่ ายเงินผลต่ อกําไรสุทธิ
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งวด 12 เดือน สินสุด
งวด 12 เดือน สินสุด
งวด 12 เดือน สินสุด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
32,068.72
33,317.54
35,716.67
12,407.48
12,407.48
12,407.48
39%

37%

35%
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(หน่ วย: ล้ านรู เปี ย)
สรุ ปงบกําไรขาดทุน
รายได้ ดอกเบีย - สุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ-สุทธิ
รายได้ จากการดําเนินงานอืน
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายพนักงาน
ภาษี
กําไรสุทธิ
สรุ ปงบแสดงสถานะการเงิน
เงินให้ สนิ เชือ – สุทธิ
เงินลงทุนอืน
สินทรัพย์อืน
สินทรั พย์ รวม
เงินรับฝาก
เงินกู้ยืมและตราสารหนีอืนๆ
หนีสินอืน
หนีสินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

2560A
5,224,226.00
1,233,370.00
2,122,589.00
(3,127,098.00)
(1,801,827.00)
(2,341,513.00)
(202,699.00)
748,433.00
90,020,985.00
43,392,654.00
14,914,731.00
148,328,370.00
111,288,007.00
9,625,303.00
5,904,318.00
126,817,628.00
21,510,742.00

2559A

5,883,441.00
1,241,759.00
1,027,020.00
(12,207,656.00)
(1,760,182.00)
(2,241,129.00)
2,150,950.00
(6,483,084.00)

94,782,664.00
55,454,814.00
15,290,034.00
165,527,512.00
130,302,660.00
9,841,805.00
6,093,441.00
146,237,906.00
19,289,606.00

7.7.17. สรุ ปงบกําไรขาดทุนและงบแสดงสถานะการเงิน

99,209,601.00
38,959,190.00
14,724,075.00
152,892,866.00
118,135,189.00
7,696,303.00
4,609,438.00
130,440,930.00
22,451,936.00

5,400,185.00
1,130,316.00
830,980.00
(1,676,421.00)
(1,742,024.00)
(2,380,462.00)
(317,975.00)
901,252.00

2561A

102,591,933.00
39,265,229.02
14,727,069.36
156,584,231.38
120,229,778.00
7,255,401.00
3,893,847.33
131,379,026.33
25,205,205.05

5,475,910.14
1,103,056.00
897,610.67
(949,814.67)
(1,842,943.87)
(2,362,772.00)
(491,923.68)
1,475,771.05

2562F

115,129,259.37
40,816,153.48
14,624,206.49
170,569,619.34
132,756,045.11
7,255,401.00
3,918,726.73
143,930,172.84
26,639,446.50

6,060,027.69
1,214,566.28
950,694.79
(1,514,135.83)
(1,934,431.00)
(2,480,910.60)
(478,080.48)
1,434,241.45

2563F

138,155,111.25
42,475,705.63
13,312,657.96
193,943,474.83
154,328,902.44
7,255,401.00
3,999,851.94
165,584,155.38
28,359,319.45

7,188,874.12
1,389,859.72
1,030,909.35
(2,037,141.51)
(1,982,377.26)
(2,853,047.19)
(573,290.98)
1,719,872.95

2564F
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161,858,274.83
47,117,788.62
14,232,046.65
223,208,110.10
181,070,763.34
7,255,401.00
4,091,656.08
192,417,820.42
30,790,289.68

8,662,933.35
1,611,184.15
1,162,434.96
(2,253,885.75)
(2,137,645.01)
(3,281,004.27)
(810,323.41)
2,430,970.22

2565F
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กําไรสุทธิ
สรุ ปงบแสดงสถานะการเงิน
เงินให้ สนิ เชือ – สุทธิ
เงินลงทุนอืน
สินทรัพย์อืน
สินทรั พย์ รวม
เงินรับฝาก
เงินกู้ยืมและตราสารหนีอืนๆ
หนีสินอืน
หนีสินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

(หน่ วย: ล้ านรู เปี ย)
สรุ ปงบกําไรขาดทุน
รายได้ ดอกเบีย - สุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ - สุทธิ
รายได้ จากการดําเนินงานอืน
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายพนักงาน
ภาษี
4,469,922.11
221,455,620.58
60,684,195.24
16,400,650.45
298,540,466.27
248,382,332.44
7,255,401.00
4,306,630.99
259,944,364.42
38,596,101.84

189,285,123.34
52,966,760.04
15,348,671.69
257,600,555.07
212,025,525.89
7,255,401.00
4,193,448.45
223,474,375.34
34,126,179.73

12,198,637.95
2,124,134.84
1,556,355.70
(2,651,949.26)
(2,581,573.58)
(3,970,015.16)
(1,489,974.04)

10,261,758.45
1,852,183.76
1,344,151.30
(2,452,920.84)
(2,336,866.91)
(3,609,104.70)
(1,111,963.35)

3,335,890.05

2567F

2566F

259,207,238.15
70,742,585.79
17,345,514.25
347,295,338.19
291,103,255.49
7,255,401.00
4,432,564.19
302,791,220.69
44,504,117.50

5,908,015.66

14,532,754.66
2,438,477.03
1,813,665.84
(2,848,483.90)
(2,852,407.33)
(4,367,016.68)
(1,969,338.55)

2568F

285,127,961.96
79,049,633.05
19,276,240.14
383,453,835.15
320,213,581.04
7,255,401.00
4,559,632.33
332,028,614.37
51,425,220.78

6,921,103.28

16,716,135.68
2,737,399.36
2,065,539.19
(2,934,320.82)
(3,685,678.14)
(4,716,378.02)
(2,307,034.43)

2569F

313,640,758.16
88,353,525.98
21,583,718.71
423,578,002.85
352,234,939.15
7,255,401.00
4,697,171.57
364,187,511.72
59,390,491.13

7,965,270.35

18,672,154.63
3,011,139.29
2,296,095.79
(3,227,752.90)
(3,981,638.03)
(5,093,688.26)
(2,655,090.12)

2570F

329,322,796.07
98,773,886.05
22,115,965.96
450,212,648.08
369,846,686.11
7,255,401.00
4,836,804.12
381,938,891.23
68,273,756.85

8,883,265.72

20,418,987.65
3,254,662.17
2,527,656.45
(3,465,991.80)
(4,246,462.45)
(5,501,183.32)
(2,961,088.57)

2571F
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345,788,935.87
110,444,689.34
21,945,913.20
478,179,538.41
388,339,020.41
7,255,401.00
4,987,329.90
400,581,751.31
77,597,787.09

9,324,030.24

21,901,432.97
3,462,066.74
2,759,420.63
(3,639,291.39)
(4,896,656.88)
(5,941,277.98)
(3,108,010.08)

2572F
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7.7.18. อัตราคิดลด (Discount Rate)
อัตราคิดลดทีใช้ ในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้น ได้ มาจากการคํานวณต้ นทุนของเงินทุน (Ke)
หรื ออัตราผลตอบแทนทีผู้ถือหุ้นต้ องการ (Re) คํานวณได้ จาก Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดังนี
=
Rf + β (Rm – Rf)
Ke (หรื อ Re)
โดยที
Risk Free Rate (Rf) = อ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ปี มีคา่ เท่ากับร้ อยละ 7.61 ต่อปี (ข้ อมูล ณ
วันที 11 ธันวาคม 256221)
Beta (β)

= เนืองจากหุ้นเพอร์ มาตาดมีสภาพคล่องตํา ดังนันทีปรึ กษาทางการเงินอิสระอ้ างอิง Beta เฉลียของ
บริ ษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียซึงได้ แก่ BBCA.JK BBRI.JK BMRI.JK BBNI.JK
MAYA.JK MEGA.JK BDMN.JK BNLI.JK และ BTPS.JK ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ย้ อนหลัง (จนถึงวันที

Market Risk (Rm)

11 ธันวาคม 2562) ซึงมีค่าเท่ากับ 0.73 22 โดยกลุม่ บริ ษัทดังกล่าวทีนํามาคํานวณ Beta นัน มีมลู ค่า
ตลาดสูงกว่า 30,000,000.00 ล้ านรู เปี ยขึนไป และมีผลประกอบการเป็ นกําไรในงวด 12 เดือนล่าสุด
ซึงน่าจะสะท้ อนความเสียงของบริ ษัททีประกอบธุรกิจธนาคารได้ อย่างเหมาะสม
= อ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ใน Jakarta Stock Exchange Composite Index เฉลีย
ย้ อนหลัง 15 ปี จนถึง วันที 11 ตุลาคม 2562 ซึงเท่ากับร้ อยละ 13.32 ต่อปี 23

ดังนัน จากสูตรการคํานวณข้ างต้ น อัตราคิดลดซึงเท่ากับอัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of equity: Ke)
เท่ากับ ร้ อยละ 11.81 ต่อปี
7.7.19. มูลค่ ากิจการในปี สุดท้ าย
มูลค่ากิจการ ณ ปี ประมาณการสุดท้ าย (“Terminal value”) คํานวณจาก :
Terminal value =

FCFn x (1+g)
(Wacc - g)

โดยที
FCFn

= กระแสเงินสดทีผู้ถือหุ้นจะได้ รับในปี สุดท้ ายของประมาณการทางการเงิน ซึงทีปรึ กษาทางการเงิน
กําหนดให้ เท่ากับกําไรสุทธิ ของเพอร์ มาตา ในปี 2572

21

ทีมา: Bloomberg
ทีมา: Bloomberg
23
ทีมา: Bloomberg
22
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g

= อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดสุทธิ กําหนดให้ เท่ากับ ร้ อยละ 3.00 ต่อปี โดยอ้ างอิงจากอัตรา

การเงินเฟ้ อของประเทศอินโดนีเซียเฉลีย 5 ปี ย้ อนหลัง24
Wacc = อัตราคิดลดซึงเท่ากับอัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of equity: Ke) เท่ากับ ร้ อยละ
11.81 ต่อปี
เมือคํานวณจากสูตรดังกล่าวจะได้ มูลค่า Terminal Value เท่ากับ 109,001,507.63 ล้ านรู เปี ย หรื อคิดเป็ น 1.40
เท่าของมูลค่าตามบัญชี ณ ปี สุดท้ ายของระยะเวลาจัดทําประมาณการ (ปี 2572) ซึงตํากว่าราคาเสนอซือเพอร์ มาตาในครังนี
ที 1.77 เท่าของมูลค่าตามบัญขี และยังตํากว่ามูลค่าตามบัญชี ของธนาคารทีถูกซือขายกิจการในประเทศอินโดนีเซียช่วงปี
2556 – 2562 ที 1.51 - 4.91 เท่าของมูลค่าตามบัญชี ซึงทีปรึ กษาทางการเงิ นอิสระมีความเห็นว่า การคํานวณ Terminal
Value โดยวิธีนีมีความเหมาะสมตามหลัก ความระมัดระวัง
7.7.20. สรุ ปการประเมินมูลค่ าหุ้นของเพอร์ มาตา ด้ วยวิธีมูลค่ าปั จจุบันของเงินปั นผล
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าหุ้นของเพอร์ มาตา ด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผล โดยการนําเอาเงินปั นผล
ทีคาดว่าจะได้ รับในปี ประมาณการมาคิดลดให้ เป็ นมูลค่าปั จจุบนั จากนันบวกด้ วยมูลค่ากิจการในปี สุดท้ าย (Terminal Value) ซึง
อ้ างอิงจากกํ าไรสุทธิ ในปี สุดท้ ายของประมาณการทางการเงิ น และนํามาคิดลดด้ วยอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Cost of
equity) ซึงคํานวณจากแบบจําลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยผลการประเมินมูลค่าหุ้นของเพอร์ มาตา ด้ วยวิธี
มูลค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผลสามารถสรุปได้ ดงั นี
(หน่ วย: ล้ านรู เปี ย)
ประมาณการกําไรสุทธิ
ประมาณการเงินปั นผล
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
อัตราคิดลด
มูลค่ าปั จจุบันของเงินปั นผล
(หน่ วย: ล้ านรู เปี ย)
ประมาณการกําไรสุทธิ
ประมาณการเงินปั นผล
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
อัตราคิดลด
มูลค่ าปั จจุบันของเงินปั นผล
Terminal Value
มูลค่ าปั จจุบันของ Terminal Value
บวก:เงินกองทุนส่วนเกิน
มูลค่ าเพอร์ มาตา (กรณีฐาน)

24

2563F
1,434,241.45
501,984.51
35.00%
11.81%
448,959.44
2568F
5,908,015.66
2,067,805.48
35.00%
11.81%
1,058,304.00

2564F
1,719,872.95
601,955.53
35.00%
11.81%
481,501.89
2569F
6,921,103.28
2,422,386.15
35.00%
11.81%
1,108,819.68

2565F
2,430,970.22
850,839.58
35.00%
11.81%
608,692.66
2570F
7,965,270.35
2,787,844.62
35.00%
11.81%
1,141,308.12

2566F
3,335,890.05
1,167,561.52
35.00%
11.81%
747,045.31
2571F
8,883,265.72
3,109,143.00
35.00%
11.81%
1,138,391.99

2567F
4,469,922.11
1,564,472.74
35.00%
11.81%
895,265.74
2572F
9,324,030.24
3,263,410.58
35.00%
11.81%
1,068,660.23
109,001,507.63
35,694,428.51
7,758,174.00
52,149,551.57

ทีมา: Bloomberg
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จากการประเมินมูลค่าหุ้นของเพอร์ มาตา ด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผล (DDM) โดยการกําหนดสมมติฐานทีกล่าว
ข้ างต้ น จะได้ มลู ค่าหุ้นของเพอร์ มาตา ในกรณีฐานเท่ากับ 52,149,551.57 ล้ านรูเปี ย ทังนี เงินปั นผลจ่ายของเพอร์ มาตาตามที
แสดงข้ างต้ น เป็ นเพียงการประมาณการภายใต้ สมมติฐานทีธนาคารคาดการณ์ไว้ เท่านัน
นอกจากนี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ทํา การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของการเปลียนแปลง
มูลค่าหุ้น โดยการปรับสมมติฐานอัตราคิดลด (Discount rate) จากกรณีฐานโดยการเพิม (ลด) ร้ อยละ 0.25 ซึงจะทําให้ มลู ค่าหุ้น
เปลียนแปลงไปดังนี
อัตราคิดลด (Discount Rate): WACC (ร้ อยละต่อปี )
+0.25%
%
-0.25%
มูลค่ าเพอร์ มาตา (ล้ านรูเปี ย)
มูลค่ าต่ อหุ้น (รูเปี ย/หุ้น)

50,276,503.20
1,792.85

52,149,551.57
1,859.65

54,147,410.76
1,930.89

ผลจากการวิเคราะห์ ความอ่อนไหวของมูลค่าหุ้น โดยการเปลียนแปลงอัตราคิดลด จะได้ มูลค่าหุ้นของเพอร์ มาตา
อยูร่ ะหว่าง , . – , . รูเปี ยต่อหุ้น (มูลค่ากิจการอยูร่ ะหว่าง , , . – , , . ล้ านรูเปี ย) ซึงสูงกว่า
ราคาซือเบืองต้ นที , รูเปี ยต่อหุ้น อยู่ . – . รูเปี ยต่อหุ้น หรื อร้ อยละ . – . ตามลําดับ
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนีสะท้ อนความสามารถในการทํากําไรในอนาคต โดยการพิจารณาถึงแผนการดําเนินงาน
ภายหลังการควบรวมกับธนาคาร ความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพในการควบคุมต้ นทุน แผนการลงทุนในอนาคต ตลอด
การคงเงิน กองทุน ตามข้ อกําหนดของทางการ ทังนีการตังสมมติฐานของอัตราส่วนทางการเงิ นทีสําคัญต่างๆ จะอ้ างอิงจาก
ผลประกอบการในอดีต แผนธุรกิจของเพอร์ มาตา สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร ดังนัน ทีปรึ กษา
ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่ า วิธีประเมินมูลค่ าดังกล่ าวเหมาะสมสําหรั บการประเมินมูลค่ าหุ้นของเพอร์ มาตาใน
ครังนี
7.8.

สรุ ปการประเมินมูลค่ าหุ้นของเพอร์ มาตา
มูลค่ายุติธรรมของเพอร์ มาตาโดยอ้ างอิงจากวิธีตา่ งๆ สามารถสรุปได้ ดงั นี

ลําดับ

วิธีประเมิน
มูลค่ า

1

วิธีมลู ค่าหุ้น
ตามบัญชี

2

วิธีปรับปรุง
มูลค่าหุ้นตาม
บัญชี
วิธีมลู ค่าหุ้น
ตามราคา
ตลาด

3

มูลค่ าเพอร์
มาตา
(รู เปี ย/หุ้น)
846.19

N.A.

977.09 –
1,201.31
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ความเหมาะสม

ราคาซือขาย
เบืองต้ น (รู เปี ย)1/
1,498

สูงกว่ า (ตํากว่ า)
ราคาซือขาย
เบืองต้ น (รู เปี ย)
(651.81)

สูงกว่ า (ตํากว่ า)
ราคาซือขาย
เบืองต้ น (%)
(43.51%)

ไม่ เหมาะสม: ไม่สะท้ อนมูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ
ความสามารถในการทํากําไรและการแข่งขันทางด้ าน
ธุรกิจของเพอร์ มาตาในอนาคต2/
ไม่ เหมาะสม: คํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรและ
ผลการดําเนินงานในอนาคต

1,498

N.A.

N.A.

ไม่ เหมาะสม: ราคาตลาดสามารถสะท้ อนราคาหุ้นพืนฐาน
และมุมมองชองนักลงทุนต่ออนาคตของเพอร์ มาตาได้
อย่างไรก็ตาม หุ้นเพอร์ มาตามีสภาพคล่องทีตําจึงอาจไม่

1,498

(520.91) –
(296.69)

(34.77%) –
(19.81%)
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ลําดับ

วิธีประเมิน
มูลค่ า

มูลค่ าเพอร์
มาตา
(รู เปี ย/หุ้น)

ความเหมาะสม

ราคาซือขาย
เบืองต้ น (รู เปี ย)1/

สูงกว่ า (ตํากว่ า)
ราคาซือขาย
เบืองต้ น (รู เปี ย)

สูงกว่ า (ตํากว่ า)
ราคาซือขาย
เบืองต้ น (%)

สามารถสะท้ อนอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุนได้ เพียง
พอทีจะสะท้ อนมูลค่าทีแท้ จริ ง
4

วิธีอตั ราส่วน
P/BV

5
6

วิธีอตั ราส่วน
P/E
วิธี PTC

7

วิธี DDM

หมายเหตุ:

2,160.72 –
2,270.61

เหมาะสม: บริ ษัททีนํามาเปรี ยบเทียบเป็ นสถาบันการเงิน
1,498
662.72 – 772.61
44.24% –
ทีมีโครงสร้ างทางการเงินและนโยบายทางบัญชีทีถูกกํากับ
51.58%
และดูแลโดย OJK
1,095.33 ไม่ เหมาะสม: กําไรของสถาบันการเงินมีความผันผวน
1,498
(402.67) –
(26.88%) –
1,187.51
ตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศนันๆ
(310.49)
(20.73%)
1,277.74 เหมาะสม: ธุรกรรมทีนํามาเปรี ยบเทียบอยู่ภายใต้
1,498
(220.26) (14.70%) 4,154.78
สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ ช่วงระยะเวลาการซือขาย
2,656.78
177.36%
มาตรฐานบัญชี กฎเกณฑ์ ทีคล้ ายคลึงกัน
1,792.85 เหมาะสม: สะท้ อนความสามารถในการทํากําไรใน
1,498
294.85 - 432.89
19.68% 1,930.89
อนาคตโดยพิจารณาปั จจัยต่างๆทีส่งผลกระทบต่อการ
28.90%
ดําเนินงานของกิจการ
1/ราคาซือขายหุ้นเบืองต้ นอ้ างอิงจากมูลค่าทางบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2562 ทังนีราคาขายหุ้นจริ งจะอิงตามมูลค่าทางบัญชีตามงบ
การเงินล่าสุดทีเผยแพร่ ก่อนวันเห็นชอบร่ วมกัน
2/ ไม่เหมาะสมแต่สามารถใช้ เป็ นราคาพืนฐานได้ .

ความเหมาะสมของวิธีประเมินมูลค่าหุ้นต่างๆ ของเพอร์ มาตาสามารถสรุปได้ ดงั นี
1) วิ ธี มู ล ค่ าหุ้ น ตามบั ญ ชี (Book Value Approach) จะพิ จ ารณาสถานะทางการเงิ น ของเพอร์ ม าตา ณ ขณะใด
ขณะหนึงเท่านัน โดยไม่ได้ คํานึงถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ความได้ เปรี ยบในการแข่งขันทางด้ านธุรกิจ แนวโน้ มอุตสาหกรรม
ทีดี ยิงไปกว่านันมิได้ พิจารณาถึงความสามารถในการทํากําไรของเพอร์ มาตาในอนาคต อย่างไรก็ดี สามารถใช้ เป็ นราคาอ้ างอิงที
สะท้ อนราคาหุ้นพืนฐานของเพอร์ มาตาได้ ดังนัน ทีปรึ กษาทางการเงิ นอิสระจึงมีความเห็นว่า วิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่
เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่าหุ้นของเพอร์ มาตาในครังนี
2) วิธีปรั บปรุ งมูลค่ าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) สามารถสะท้ อนถึงมูลค่าทรัพย์สนิ ของกิจการ
ได้ ดีกว่าวิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชีเนืองจากจะต้ องปรับปรุงด้ วยส่วนเพิมหรื อส่วนลดจากการประเมินราคาสินทรัพย์ทียังไม่ได้ บนั ทึกใน
งบการเงิ น เช่น ทีดินและสิงปลูกสร้ าง ค่าความนิยม (Goodwill) สิทธิ บัตร (Patent) มูลค่าตราสินค้ า (Brand Value) เป็ นต้ น
หลังจากนัน จึงนําผลลัพธ์ ทีคํานวณได้ หารด้ วยจํานวนหุ้นทีชําระแล้ วทังหมดของกิจการ อย่างไรก็ดี วิธีนีไม่ได้ คํานึงถึงความสามารถ
ในการทํากําไรและผลประกอบการในอนาคตของเพอร์ มาตา ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า วิธีประเมินมูลค่าดังกล่าว
ไม่สามารถสะท้ อนมูลค่าทีแท้ จริ งของเพอร์ มาตา จึงไม่เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่าหุ้นของเพอร์ มาตาในครังนี
3) วิธีมูลค่ าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) เป็ นวิธีประมาณการราคาหุ้น จากกลไกของอุปสงค์และ
อุปทานของนักลงทุนทีมีต่อราคาหุ้นทีซือขายในตลาดหลักทรัพย์ ทังนี หากหุ้นของบริ ษัทมีสภาพคล่องทีเพียงพอราคาตลาดจะ
สามารถสะท้ อนพืนฐานบริ ษัท การเติบโตในอนาคต และมูลค่าหุ้น ณ เวลานันๆ ได้ อย่างไรก็ดี หุ้นของเพอร์ มาตานันมีสภาพคล่องตํา
ไม่เพียงพอต่ออุปสงค์และอุปทานของนักลงทุน ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเชือว่า ราคาหุ้นในอดีตจะไม่สะท้ อนมูลค่าทีแท้ จริ งของ
เพอร์ มาตาได้ ดังนัน ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า วิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่า
หุ้นของเพอร์ มาตาในครังนี
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4) วิธีอัตราส่ วนราคาต่ อมูลค่ าหุ้นตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio) จะพิจารณาถึง
สถานะทางการเงินของบริ ษัท ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึงโดยเปรี ยบเทียบกับกลุม่ บริษัทอ้ างอิงทีความสามารถและศักยภาพใกล้ เคียง
กัน แต่มิได้ คาํ นึงถึงความสามารถในการทํากําไรในอนาคต การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนีจะมีสมมติฐานว่าบริ ษัททีถูกประเมินมี
ความสามารถและศักยภาพเทียบเคียงได้ กบั บริ ษัททีนํามาเทียบเคียง โดยทัวไปวิธีนเป็
ี นวิธีทีนิยมทีสุดวิธีหนีงในการหามูลค่าหุ้น
ของสถาบันการเงิน โดยมูลค่าตามบัญชีของเพอร์ มาตาจะถูกนํามาคูณกับอัตราส่วน P/BV ของบริ ษัทเปรี ยบเทียบทีเป็ นสถาบัน
การเงินทีมีโครงสร้ างทางการเงินและนโยบายทางบัญชีทีถูกภายใต้ กํากับและดูแลโดย OJK ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่า การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนมีี ความเหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่าหุ้นของเพอร์ มาตา
5) วิ ธี อั ต ราส่ ว นราคาต่ อ กํา ไรต่ อ หุ้ น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio) จะพิ จ ารณาถึงกํ าไรของ
บริ ษัท ณ ปั จจุบนั เปรี ยบเทียบกับกลุม่ บริ ษัทอ้ างอิงทีความสามารถและศักยภาพใกล้ เคียงกับบริ ษัท ซึงมิได้ คํานึงถึงความสามารถ
ในการทํากําไรในอนาคต วิธีนีเป็ นวิธีประเมินมูลค่ากิจการทีใช้ กันอย่างกว้ างขวาง อย่างไรก็ดี วิธีนีไม่เหมาะสมสําหรับการใช้
ประเมินมูลค่าหุ้นของสถาบันการเงินเนืองจากกําไรสุทธิของสถาบันการเงินมีความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศนันๆ
นอกจากนี การประเมินมูลค่าหุ้นของเพอร์ มาตาโดยการใช้ กําไรต่อหุ้นเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนกําไรต่อหุ้นของบริ ษัทเปรี ยบเทียบ
ณ ช่วงเวลาหนึงนันไม่สามารถสะท้ อ นมูลค่า ทีแท้ จ ริ งของเพอร์ มาตาได้ ดังนัน ทีปรึ กษาทางการเงิ นอิสระจึงมีความเห็ น ว่า
วิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่าหุ้นของเพอร์ มาตาในครังนี
6) วิธีเปรี ยบเทียบกับรายการซือขายกิจการทีผ่ านมา (Precedent Transaction Comparable Approach, PTC)
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนีจะนํา ราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้น ตามบัญชี ของการซือขายกิ จการทีดําเนินธุรกิ จธนาคารในประเทศ
อินโดนีเซีย (ในช่วงระยะเวลา 6 ปี ทีผ่านมา) ซึงมีสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ ช่วงระยะเวลาการซือขาย มาตรฐานบัญชี กฎเกณฑ์
ทีคล้ ายคลึงกัน ซึงน่าจะสะท้ อนราคาตลาดทีเหมาะสม ณ ปั จจุบนั ได้ นอกจากนีการซือขายดังกล่าวเป็ นการเปิ ดประมูลภายใต้ การ
ควบคุมของ OJK ทําให้ กระบวนการการซือขายถูกกําหนดโดยอยูก่ บั อุปสงค์ – อุปทานซึงเป็ นกลไกตลาด ดังนัน ทีปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงมีความเห็นว่า วิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวเหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่าหุ้นของเพอร์ มาตาในครังนี
7) วิธีมูล ค่ า ปั จ จุบัน ของเงิน ปั น ผล (Dividend Discount Model หรื อ ”DDM”) เป็ นวิธี ที เหมาะสมและสะท้ อ น
ความสามารถในการทํากําไรในอนาคต โดยพิจารณาถึงแผนการดําเนินงานภายหลังการควบรวมกับธนาคาร ความสามารถในการ
แข่งขัน การควบคุมต้ นทุน การแผนการลงทุนในอนาคต และการคงเงินทุนสํารองต่างๆ ตามข้ อกําหนด ทังนีการตังสมมติฐานของ
อัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญต่างๆ จะอ้ างอิงจากตัวเลขในอดีต การสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร ซึงจะสอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจ และ
แผนการดําเนินงานในอนาคต ดังนัน ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า วิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวเหมาะสมสําหรับการ
ประเมินมูลค่าหุ้นของเพอร์ มาตาในครั งนี อย่างไรก็ ดี การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนีมีความอ่อนไวต่อการเปลียนสมมติฐาน
ทางการเงิน
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หมายเหตุ:

1/ราคาซือขายหุ้น ณ วันที 30 กันยายน 2562 ทังนี ราคาสามารถเปลียนแปลงได้ ขนอยู
ึ ก่ บั วันทีได้ รับความเห็นชอบร่วมกัน

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีทีเหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารคือวิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี (P/BV) วิธี
เปรี ยบเทียบกับธุรกรรมซือขายในอดีต (PTC) และวิธีมูลค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผล (DDM) ทังนี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระได้
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเพอร์ มาตา ได้ ระหว่าง 1,277.74 – 4,154.78 รูเปี ยต่อหุ้น และการเข้ าซือหุ้นทีร้ อยละ 100 ของหุ้นทีออก
และชําระได้ แล้ วทังหมด จะอยูร่ ะหว่าง 35,831,430.24 - 116,511,471.84 ล้ านรูเปี ย ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น
ว่ า ราคาที ธนาคารจะเข้ า ทํ า ธุ ร กรรมเพื อซื อหุ้น ของเพอร์ ม าตา ที ร้ อยละ 89.12 ของหุ้น ที ออกและชํ า ระได้ แ ล้ ว ทังหมดที
37,430,998.74 ล้ านรู เปี ย หรื อร้ อยละ 100 ของหุ้นทีออกและชําระได้ แล้ วทังหมดที 42,001,105.48 ล้ านรู เปี ยเป็ นราคาเหมาะสม
ตามการคํานวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
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8.

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความเป็ นธรรมของเงือนไขของรายการ

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาความเหมาะสมของการทําธุรกรรมโดยพิจารณาข้ อกําหนดและเงือนไขทีกําหนดไว้
ในสัญญาซือขายหุ้น ซึงสรุ ปไว้ ในข้ อ 1.8 สรุ ปเงือนไขสําคัญของสัญญาซือขายหุ้น โดยทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นต่อ
ข้ อกําหนดและเงือนไขสําคัญของสัญญาดังกล่าว ดังนี
เงือนไขบังคับก่ อน
เงือนไขบังคับก่อน เช่น การได้ รับการอนุมตั ิด้านกฎระเบียบจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง (ทัง ธปท. และ OJK) รวมถึงการ
อนุมตั ิของผู้ถือหุ้นของธนาคารสําหรับการเข้ าทําธุรกรรมและการอนุมตั ิของผู้ถือหุ้นของเพอร์ มาตาสําหรับแผนการเข้ าซือกิจการ
เป็ นเงื อนไขปกติสาํ หรั บธุรกรรมประเภทนี เพือให้ แน่ใจว่าการทําธุรกรรมนันจะเป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับทีเกียวข้ อง
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงือนไขบังคับก่อนของธุรกรรมเป็ นมาตรฐานสําหรับการทําธุรกรรมในลักษณะนี

8.1.

8.2.

คํายืนยันการปฏิบัตติ าม
ตามสัญญาซือขายหุ้นถือเป็ นสัญญาการดําเนินการตามปกติทีผู้ขายต้ องดําเนินการทีเกียวข้ องกับการใช้ สิทธิออกเสียง
ในฐานะผู้ถือหุ้นซึงได้ รับความยินยอมสําหรับการทําธุรกรรมทังหมด ไม่ ก่อภาระผูกพันใดๆ ในหุ้นทีจะขาย ดําเนินกิจการของ
เพอร์ มาตาตามปกติ ฯลฯ สัญญาซือขายหุ้นยังมีคํายืนยันการปฏิบตั ิตามของผู้ซือ ทีกําหนดให้ ธนาคารต้ องชําระเงินให้ แก่แอสทร่ า
และสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด หากจําเป็ นต้ องซือตราสารหนี ทีออกโดย OJK (โดยไม่รวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของเพอร์ มาตา และจะ
จ่ายตามจริ ง) และจะดําเนินการเพือให้ ได้ รับมติ ความเห็นชอบ และการอนุมตั ิทีเกียวข้ องกับการทําธุรกรรม โดยทีปรึกษาทางการ
เงินอิสระเห็นว่า คํายืนยันการปฏิบตั ิตามสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิสาํ หรับธุรกรรมลักษณะเดียวกัน
8.3.

การพิจารณามูลค่ าธุรกรรม
การพิจารณาขันสุดท้ ายสําหรับการทําธุรกรรมขึนอยูก่ บั มูลค่าทางบัญชี ของเพอร์ มาตา ตามทีปรากฎในงบการเงินล่าสุด
ทีเผยแพร่ก่อนวันทีเห็นชอบร่ วมกันตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาซือขายหุ้น (อาจมีการปรับปรุง) เป็ นทีน่าสังเกตว่าการดําเนินการใดๆ
สําหรับหุ้นใหม่ทีออกระหว่างวันทีลงนามในสัญญาซือขายหุ้น และวันทีเห็นชอบร่ วมกัน จะไม่รวมเป็ นส่วนหนึงของราคาขาย ที
1.77 เท่า แต่จะคํานวณตามราคาทีจ่ายจริ ง ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า มูลค่าธุรกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับ
แนวปฏิบตั ิสาํ หรับธุรกรรมลักษณะเดียวกัน
8.4.

การให้ คาํ รับรองหรือคํารับประกัน (Representations and Warranties)
ผู้ขายให้ การรับรองว่าเป็ นเจ้ าของหุ้นตามกฎหมาย สามารถเข้ าทําสัญญาซือขายหุ้น ไม่ถกู ดําเนินการทางกฎหมายทีมี
นัยสําคัญ งบการเงินทีตรวจสอบแล้ วมีความถูกต้ อง โดยเฉพาะอย่างยิง ในบริ บทของการเข้ าซือกิจการของธนาคารเพอร์ มาตา ซึง
ถูกกํากับดูแลอย่างเข้ มงวด
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อย่างไรก็ดี เพือลดความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการทําธุรกรรม ธนาคารและทีปรึกษาได้ ดําเนินการตรวจสอบข้ อมูลเชิงลึก
ทังทางการเงิน กฎหมาย และภาษี ของเพอร์ มาตา และประเด็นใดก็ตามทีธนาคารพบระหว่างการตรวจสอบ ธนาคารได้ นํามาเป็ น
ส่วนหนึงในการพิจารณาเงือนไข และการต่อรองสัญญาการซือขายหุ้น
ข้ อสังเกตของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ1 (ผลกระทบกรณีการทําธุรกรรมไม่ แล้ วเสร็จ)
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในกรณีการทําธุรกรรมไม่แล้ วเสร็ จ ธนาคารได้ ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการทําธุรกรรม รวมทัง
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีอาจเกิดขึนในระยะเวลา เดือนนับจากการลงนามในสัญญาซือขายหุ้น โดยไม่คํานึงถึงความสําเร็ จของธุรกรรม
ทังนีฝ่ ายบริ หารได้ ประเมินค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องแล้ วเห็นว่า ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวสอดคล้ องกับการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันและ
ไม่สง่ ผลอย่างมีนยั สําคัญต่อธนาคารและผู้ถือหุ้น
8.5.

8.6.

ข้ อสังเกตของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ2 (หลักทรัพย์ ชันที 2 ของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด)
เนืองด้ วย ธนาคารและสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดได้ ทําข้ อตกลงว่า ธนาคารจะต้ องรับโอนหลักทรัพย์ชนที
ั
ของสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ดทียังไม่ได้ รับชําระคืนเต็มจํานวนโดยเพอร์ มาตาก่อนวันธุรกรรมเสร็ จสิน โดยรายละเอียดของหลักทรัพย์ชนที
ั
ของ
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด มีดงั นี
ลําดับ

หลักทรัพย์ ชนที
ั
ของ
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (รูเปี ย)

วันครบกําหนดไถ่ ถอน

อัตราดอกเบีย (%)

อัตราดอกเบีย 3 เดือนฝาก
ประจําเท่ากัน+2.75%1/
2
103,000,000,000.00
24 ตุลาคม 2564
11.75%
หมายเหตุ: 1/ ณ เดือน พฤศจิกายน 2562 อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 3 เดือนของ BI เท่ากับ 6.35%
2/ จัดอันดับความน่าเชือถือโดย PEFINDO Credit Rating Agency และถือว่ามีสถานะแข็งแกร่งมาก
1

700,000,000,000.00

0 มีนาคม 2563

อันดับความ
น่ าเชือถือ
N/A
AA2/

อย่างไรก็ ดี เนืองจากหลักทรั พย์ชันที 2 ของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ลําดับที 1 (หุ้นกู้ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบียลอยตัว
จํานวน 700,000 ล้ านรู เปี ย) จะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที 10 มีนาคม 2563 ก่อนวันธุรกรรมเสร็ จสินตามทีธนาคารได้ วางแผนไว้
ดังนัน หุ้นกู้ด้อยสิทธิอตั ราดอกเบียลอยตัวจํานวน 700,000 ล้ านรูเปี ย จึงไม่อยูใ่ นการวิเคราะห์และให้ ความเห็น อย่างไรก็ดี สําหรับ
หลักทรัพย์ชนที
ั 2 ของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ลําดับที 2 (หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนที
ั 2 ระยะที 2 ปี 2557 จํานวน 103,000 ล้ านรู เปี ย) จะ
ครบกําหนดเมือวันที 24 ตุลาคม 2564 ซึงการเข้ าทําธุรกรรมในครังนีอาจจะเสร็ จสินก่อนวันกําหนดไถ่ถอนก่อนวันธุรกรรมเสร็ จสิน
ธนาคารจึงอาจต้ องรับโอนสิทธิห้ นุ กู้ด้อยสิทธิดงั กล่าวมา โดยมีรายละเอียด ดังนี
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ลักษณะหุ้นกู้
ราคาต่อหน่วย
ปี ทีออก
จํานวนทีสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดถือ
วันครบกําหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบีย1/
เรตติง
หมายเหตุ:

หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนที
ั 2
100 รูเปี ย
2557
103,000 ล้ านรูเปี ย
24 ตุลาคม 2564

11.75%
AA จัดทําโดย PEFINDO Credit Rating Agency
1/ ราคาหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนที
ั 2 ลําดับที 2 จดทะเบียนใน IDX โดย ณ วันที 11 ธันวาคม 2562 ราคาหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ดังกล่าว 108.991 รูเปี ยโดยมีอตั ราผลตอบแทนที 6.581%

ทังนี ธนาคารจะรับโอนหลักทรัพย์ชนที
ั 2 ของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ลําดับที 2 ข้ างต้ น ทีราคาตามมูลค่าทีตราไว้ รวมกับ
ดอกเบียค้ างรับ ซึงเป็ นราคาทีตํากว่าราคาตลาด ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงมีเหตุอนั เชือได้ วา่ หากธนาคารได้ รับโอนหลักทรัพย์
ชันที 2 ของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ลําดับที 2 จํานวน 103,000 ล้ านรูเปี ย ธนาคารสามารถลงทุนในตราสารดังกล่าว โดยได้ รับอัตรา
ผลตอบแทนมากกว่าอัตราผลตอบแทนในตลาด หรื อ มีโอกาสทีจะขายในตลาดรองได้ ดังนัน ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า
การได้ มาซึงหลักทรั พย์ ชันที 2 ของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ลําดับที 2 ดังกล่าวในราคาตามมูลค่าทีตราไว้ เป็ นราคาเหมาะสม
เนืองจากเป็ นราคาทีตํากว่าราคาตลาด
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9.

สรุ ปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากการวิเคราะห์ ความเหมาะสมของการเข้ าทําธุรกรรมทังทางด้ านราคาและความเป็ นธรรมของเงือนไขการเข้ าทํา
ธุรกรรม ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้ าทําธุรกรรมในครังนีมีความเหมาะสม และจะก่อให้ เกิดประโยชน์ระยะยาว
แก่ธนาคาร เนืองจาก
1) การเข้ าทําธุรกรรมมีความสมเหตุสมผล เนืองจากสอดคล้ องกับแผนธุรกิจของธนาคาร และเป็ นการได้ มาซึงธนาคาร
พาณิชย์ทีมีศกั ยภาพในการเติบ โต ทังด้ านสินเชือ รายได้ และผลกําไร นอกจากนี การเข้ าทําธุรกรรมในครังนี ยังช่วยให้ ธนาคาร
สามารถเข้ าสูต่ ลาดทีมีศกั ยภาพในการเติบโตสูง พร้ อมกับเครื อข่ายและสาขาทีครอบคลุม ส่งผลให้ ภายหลังจากการเข้ าซือกิจการ
ของเพอร์ มาตา ธนาคารจะเพิมความสามารถในการแข่งขันในฐานะธนาคารชันนําแห่งภูมิภาคอาเซียน รวมทังยังสามารถช่วย
กระจายความเสียงจากการดําเนินธุรกิจทีหลากหลายมากขึน นอกจากนี ธนาคารจะได้ ประโยชน์จากการผสานความร่ วมมือทาง
ธุรกิ จ ซึงจะส่งผลดีต่อความสามารถในการทํากํ าไรของธนาคารในอนาคต และผลประโยชน์ ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ดังนัน
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า การเข้ าทําธุรกรรมในครังนีมีความสมเหตุสมผล
2) ภายใต้ สมมติฐานวันเข้ าทําธุรกรรมคือวันที 30 กันยายน 2562 ราคาซือของหุ้นทังหมดของเพอร์ มาตา คาดว่าจะอยู่
ที 42,001,105.48 ล้ านรู เปี ย (รวมค่าธรรมเนียมการซือสุทธิ ) โดยราคายุติธรรมของเพอร์ มาตา ประเมินโดยทีปรึ กษาทางการเงิน
อิสระ (โดยวิธี P/BV, PTC และ DDM อยูร่ ะหว่าง 35,831,430.24 - 116,511,471.84 ล้ านรูเปี ย) ดังนัน ราคาหุ้นของเพอร์ มาตา จึง
มีความเหมาะสม ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า มูลค่าทีธนาคารคาดว่าจะเข้ าทําธุรกรรมที 37,430,998.74 ล้ าน
รู เปี ย เพือถื อหุ้นร้ อยละ 89.12 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ วทังหมดของเพอร์ มาตา และ 42,001,105.48 ล้ านรู เปี ย เพือถื อหุ้น
ร้ อยละ 100 มีความเหมาะสม เนืองจากมูลค่าอยูใ่ นช่วงราคาตามการคํานวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระข้ างต้ น
3) ทังนี ข้ อตกลงและเงือนไขส่วนใหญ่เป็ นข้ อตกลงทัวไป และสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิทางธุรกิจสําหรับการทําธุรกรรม
ซือขายหุ้น โดยปราศจากเงือนไขทีไม่สมเหตุสมผล ข้ อกําหนดและเงือนไขดังกล่าวช่วยให้ การเข้ าทําธุรกรรมสามารถดําเนินการได้
อย่างเหมาะสมตามแผนทีวางไว้
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิการเข้ าทําธุรกรรมการเข้ าซือกิจการของเพอร์ มาตา
ทังนี การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัตหิ รือไม่ อนุมัตกิ ารทําธุรกรรมดังกล่ าว ขึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถอื หุ้นแต่ ละราย
เป็ นสําคัญ ผู้ถอื หุ้นจึงควรทําการศึกษาข้ อมูลทังหมดทีปรากฏในรายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ และ
เอกสารทังหมดทีส่ งมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถอื หุ้นในครังนี และใช้ ดุลยพินิจตัดสินใจเพือลงมติอย่ างรอบคอบ
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Discover ในฐานะทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองว่าได้ พิจารณา และให้ ความเห็นข้ างต้ นด้ วยความรอบคอบตาม
หลักมาตรฐานวิชาชีพ โดยคํานึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

(นายวุฒชิ ยั ธรรมสาโรช)
กรรมการ

(นางสาวกนกพร พงศ์เจตน์พงศ์)
กรรมการ

(นายวุฒชิ ยั ธรรมสาโรช)
ผู้ควบคุมการปฏิบตั ิงาน

ติดต่อ: บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
02-651-4447
Info@discoverym.com
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เอกสารแนบ 1: สวนของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาซึ่งหุนสามัญของธนาคารพีที เพอรมาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk)

เอกสารแนบ 1
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) (“BBL” หรือ “ธนาคาร” หรือ “ธนาคารกรุ งเทพ”)
1. ข้ อมูลเบืองต้ น
ชือบริ ษัท
ทีตังสํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:
:
:

ทุนชําระแล้ ว

:

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เลขที 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2231-4333
0-2231-4890
การธนาคารพาณิชย์
0107536000374
https://www.bangkokbank.com
จํานวน 40,000,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 3,998,345,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ จํานวน 1,655,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จํานวน 19,088,428,940 บาท โดยเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 1,908,842,894 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

2. ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเป็ นมา การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
ธนาคารกรุ งเทพ จํา กัด (มหาชน) ก่อ ตังเมื อวัน ที 1 ธัน วาคม 2487 และเป็ นธนาคารไทยแห่งแรกทีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนับแต่เริ มจัดตังตลาดหลักทรัพย์ในปี 2518 ปั จจุบนั เป็ นหนึงในธนาคารชันนําในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ด้ วยมูลค่าของสินทรัพย์รวม 3,228,092 ล้ านบาท ณ วันที 30 กันยายน 2562 ธนาคารเป็ นผู้นําในการสนับสนุน
ทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอีในประเทศไทย โดยมีสาํ นักธุรกิจและสํานักธุรกิจย่อยกว่า 240 แห่ง
ธนาคารมีสาขาภายในประเทศรวม 1,148 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัดทัวประเทศ นับเป็ นหนึงในธนาคารทีมีเครื อข่าย
สาขาครอบคลุมทีสุดในประเทศไทย ปั จจุบนั ธนาคารมีเงินฝากประมาณ 17 ล้ านบัญชี ซึงเป็ นหนึงในธนาคารทีมีฐานลูกค้ า
เงินฝากใหญ่ทีสุดในประเทศไทย นอกจากนี ธนาคารมีเครื อข่ายในต่างประเทศ 31 แห่ง ในกัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ฮ่องกง ญีปุ่ น
ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ ไต้ หวัน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริ กา และเวียดนาม จึงนับได้ วา่ ธนาคารมีเครื อข่าย
ในต่างประเทศครอบคลุมมากทีสุดในกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ ไทย ทําให้ ธนาคารสามารถกระจายการลงทุนตามลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ และเปิ ดรับโอกาสการเติบโตในเอเชียตะออกเฉียงใต้
2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธนาคารกรุ งเทพให้ บริ การทางการเงินหลากหลายรู ปแบบอย่างครบวงจร โดยจําแนกการดําเนินธุรกิจเป็ น 6 กลุม่ ได้ แก่
ธุรกิจลูกค้ ารายใหญ่ ธุรกิจลูกค้ ารายกลาง ธุรกิจลูกค้ ารายปลีก ธุรกิจลูกค้ าบุคคล ธุรกิจธนาคารต่างประเทศ และธุรกิจการเงินธนกิจ
ธนาคารมีบริ ษัท ย่อยทีสําคัญประกอบด้ วย บริ ษั ทหลักทรั พย์ บัว หลวง จํา กัด (มหาชน) บริ ษั ทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จํากัด กิจการในเครื อทีอยูต่ า่ งประเทศ 2 บริ ษัท คือ บางกอก แบงค์ เบอร์ ฮาด และธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
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ธุรกิจลูกค้ ารายใหญ่
ธนาคารเป็ นผู้นําในการให้ บริ การทางการเงินแก่ผ้ ปู ระกอบการขนาดใหญ่ และบริ ษัทข้ ามชาติทีเข้ ามาดําเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมีเจ้ าหน้ าทีทีมีความเชียวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมเป็ นผู้ดแู ล ธนาคารยังให้ บริ การ
ด้ านธุรกรรมธนาคาร เช่น บริ การบริ หารจัดการเงินสด สินเชือการค้ าระหว่างประเทศ สินเชือเพือซัพพลายเชน ตลอดจนโซลูชัน
ดิจิทลั ทีเพิมมูลค่าให้ ธุรกิจของลูกค้ ารายใหญ่ ทังบริ การด้ านการชําระเงิน และสินเชือทีสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของคู่ค้าทุกฝ่ าย
ในซัพพลายเชน
ธุรกิจลูกค้ ารายกลาง
ธุรกิจลูกค้ ารายกลางดูแลและสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลาง รวมถึงธุรกิจครอบครัวอย่างใกล้ ชิด ด้ วยบริ การที
ตอบสนองทังความต้ องการด้ านการเงินและธุรกิจ ในฐานะธนาคารแห่งเดียวทีมีเครื อข่ายครอบคลุมทัวภูมิภาค ธนาคารให้ บริ การ
เพือตอบสนองความต้ องการของธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น ธุรกิจส่งออกและนําเข้ า และธุรกิจทีมีซพั พลายเชนในภูมิภาค
ธุรกิจลูกค้ ารายปลีก
นอกเหนือจากการให้ บริ การทางการเงินทัวไป ผู้เชียวชาญของธนาคารยังให้ คําแนะนําด้ านการเงินและธุรกิจ และทํางาน
กับลูกค้ าในฐานะพันธมิตรเพือเพิมมูลค่าให้ กบั ธุรกิจของลูกค้ า ด้ วยการเพิมประสิทธิภาพธุรกิจ บริ หารความเสียง และเชือมโยงลูกค้ า
สูโ่ อกาสใหม่ๆ ทีเกิดขึน
ธุรกิจลูกค้ าบุคคล
ธนาคารให้ บริ การทางการเงินทีหลากหลายเพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในทุกช่วงวัยผ่านเครื อข่ายสาขาทัว
ประเทศ บริ การเอทีเอ็มและบริ การธนาคารอัตโนมัติ รวมถึงบริ การธนาคารดิจิทลั เช่น บริ การธนาคารทางอินเทอร์ เน็ต (บัวหลวง
ไอแบงก์กิง) บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (บัวหลวง เอ็มแบงก์กิง) และบริการชําระเงินด้ วย QR Code
ธุรกิจธนาคารต่ างประเทศ
ในฐานะธนาคารผู้นําตลาดธุรกิจลูกค้ าขนาดใหญ่ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย และมีเครื อข่ายใน
ต่างประเทศทีกว้ างขวางทีสุด จํานวน 31 แห่ง ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจทัวโลก ธนาคารมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนบริษัท
ข้ ามชาติทีทําธุรกิจในอาเซียน นอกเหนือจากการให้ สินเชือ ธนาคารยังสนับสนุนลูกค้ าด้ วยความรู้ และความเชียวชาญเกียวกับ
ประเทศต่างๆ พร้ อมทังเชือมโยงลูกค้ ากับคูค่ ้ าทีมีศกั ยภาพในภูมิภาค
ธุรกิจการเงินธนกิจ
ภายใต้ การประสานความร่ วมมือกับสายลูกค้ าธุรกิจรายใหญ่ บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด กลุม่ ธุรกิจการเงินธนกิจมุ่งมันทีจะนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และบริการทางการเงินที
มีประสิทธิภาพซึงสอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และแนวปฏิบตั ิในการดําเนินงานขององค์กรทีรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทหลักทรั พย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) หรื อ บล.บัวหลวง จัดตังในปี
ดํา เนินธุรกิจนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์
ธุรกิจวานิชธนกิจ และบริการวิจยั หลักทรัพย์ นอกจากนี ยังดําเนินธุรกิจการจัดการกองทุน ภายใต้ การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล ซึง บล.บัวหลวงถือหุ้นทังหมด นอกเหนือจากสาขาทัง แห่ง ในกรุงเทพฯ และหัวเมืองสําคัญ
แล้ ว บล.บัวหลวง ยังนํา เสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินผ่านเครื อข่ายของธนาคารกรุ งเทพทีครอบคลุมทัวประเทศ และ
ขยายฐานลูกค้ าผ่านคําแนะนําจากสาขาธนาคาร
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บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํา กัด หรื อ บลจ.บัวหลวง จัดตังในปี 2535 ดําเนินธุรกิจกองทุนรวมเป็ น
ผลิตภัณฑ์หลัก โดยเสนอขายผ่านเครื อข่ายของธนาคารกรุ งเทพ ทังสาขาและช่องทางอิเล็ กทรอนิกส์ รวมถึงตัวแทนซือขายหน่วย
ลงทุน เช่น บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และ บล.บัวหลวง นอกจากนี บลจ.บัวหลวง ยังบริ หารจัดการกองทุนสํารองเลียงชีพ กองทุนส่วน
บุคคล กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน และกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วย
2.3 ลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการ และช่ องทางการให้ บริการ
ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ธนาคารกรุงเทพให้ บริ การทางการเงินหลายรู ปแบบและครบวงจรสําหรับทังลูกค้ าธุรกิจและลูกค้ าบุคคล ทังในประเทศไทย
และต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์สินเชือเพือธุรกิจของธนาคาร ประกอบด้ วยสินเชือระยะสันและระยะยาว สินเชือการค้ าระหว่างประเทศ
สินเชือเพือเงินทุนหมุนเวียน หนังสือคําประกัน การอาวัล/การรับรอง รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินอืนๆ เช่น บริ การ
เงินรับฝาก บริ การโอนเงิน บริ การบริ หารจัดการเงินสด บริ การประกันผ่านธนาคาร (แบงก์แอสชัวรันส์) บริ การวานิชธนกิจ บริ การ
ซือขายตราสารหนี บริ การแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน เป็ นต้ น บริ การเหล่านีช่วยสร้ างรายได้
จากค่าธรรมเนียมและค่าบริ การของธนาคาร นอกจากนี ธนาคารยังพัฒนาบริ การเพืออํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ าทังในและ
ต่างประเทศ
ช่ องทางการให้ บริการ
ธนาคารมีช่องทางการให้ บริ การทีครอบคลุมกว้ างขวางประกอบด้ วย เครื อข่ายสาขา สํานักธุรกิจ บริ การเอทีเอ็ม และ
บริ การธนาคารอัตโนมัติ บริ การธนาคารดิจิทลั เช่น บริ การธนาคารทางอินเทอร์ เน็ต (บัวหลวง ไอแบงก์กิง) บริ การธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือ (บัวหลวง เอ็มแบงก์กิง) บริการชําระเงินด้ วย QR Code สําหรับลูกค้ าบุคคล บริการธนาคารทางอินเทอร์ เน็ตสําหรับ
ลูกค้ าธุรกิจ (บิซ ไอแบงก์กิง และคอร์ ปอเรท ไอแคช) บริ การธุรกรรมการค้ าระหว่างประเทศทางอินเทอร์ เน็ต (บัวหลวง ไอเทรด)
และบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (บัวหลวงโฟน)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสาขาภายในประเทศรวม 1,148 แห่ง ครอบคลุมทัวประเทศ มีสํานักธุรกิจเพือให้
บริ การลูกค้ าธุรกิจ 117 แห่ง และสํานักธุรกิจย่อยรวม 126 แห่ง รวมถึงศูนย์ปฏิบตั ิการธุรกิจส่งออกและนําเข้ า 68 แห่ง ซึงแต่ละ
สํานักธุรกิจมีผ้ จู ดั การธุรกิจสัมพันธ์และเจ้ าหน้ าทีธุรกิจสัมพันธ์ คอยให้ บริ การลูกค้ าอย่างครบวงจร ปั จจุบนั ธนาคารมีเครื อข่ายใน
ต่างประเทศครอบคลุมมากทีสุดในกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ไทย จํานวน 31 แห่ง ครอบคลุม 14 เขต เศรษฐกิจทัวโลก
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2.4 โครงสร้ างกลุ่มธุรกิจทางการเงินก่ อนการทําธุรกรรม

ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นในกิจการต่างๆ ตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไป ของทุนในส่วนทีชําระแล้ ว ณ วันที 31 ธันวาคม 2561:

ลําดับ

1

2

3

ชือบริษัท
บางกอก แบงค์ เบอร์ ฮาด
1-45-01 Menara Bangkok Bank Laman Sentral Berjaya
No.105, Jalan Ampang 50450, Kuala Lumpur, Malaysia
Tel. (60) 32-174-6888 Fax. (60) 32-174-6800
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
25 Main Street George Town, P.O. Box 694
Grand Cayman, KY1-1107, Cayman Islands
Tel. 1(345) 949-8066 Fax. 1(345) 949-8080
ธนาคารกรุ งเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
Bangkok Bank Building, 2/F (Zone B&C), 3/F, 4/F
No. 7, Zhongshan East-1 Road, Huangpu District,
Shanghai 200002, The People’s Republic of China
Tel. (86-21) 2329-0100 Fax. (86-21) 2329-0168

บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด

ประเภทธุรกิจ

อัตราร้ อยละของ
จํานวนหุ้นทีถือ
จํานวนหุ้นที
ประเภทหุ้น
(หุ้น)
จําหน่ ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริษัท

ธนาคาร

สามัญ

1,000,000,000

100.00

INVESTMENT
COMPANY

สามัญ

100,000

100.00

ธนาคาร

-

-

100.00

เอกสารแนบ 1 หนา 4/24

เอกสารแนบ 1: สวนของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาซึ่งหุนสามัญของธนาคารพีที เพอรมาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk)

ลําดับ

4

5

6

7

8

9

10

ชือบริษัท
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ทวี จํากัด
323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชัน 30 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.0-2635-5001-3 โทรสาร 0-2635-5004
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ ส จํากัด
173/10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร.0-2011-8730 โทรสาร 0-2058-9807
บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน 10,12,19,23,29-32
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.0-2618-1000, 0-2231-3777
โทรสาร 0-2231-3951, 0-2618-1001
บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด
175 อาคารสาธรซิตทาวเวอร์
ี
ชัน 7 ชัน 21 และ ชัน 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร.0-2674-6400 โทรสาร 0-2679-5995-6,0-2679-6855
บริษัท ไทยพรีซีชัน แมนูแฟคเจอริง จํากัด
226 หมู่ที 3 ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
บริษัท ไทย เพย์ เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากัด
173/19 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชันที18 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร.0-2017-9900 โทรสาร 0-2017-9929
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิง จํากัด
175 อาคารสาธรซิตทาวเวอร์
ี
ชัน 19 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร.0-2670-4700 โทรสาร 0-2679-6160

11

บริษัท ศูนย์ ประมวลผล จํากัด
319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชัน 25 ห้ อง 9-12 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2029-0290 โทรสาร 0-2029-0291

12

บริษัท อุตสาหกรรมท่ อสตีมเหล็กกล้ า จํากัด
36/4 หมู่ที 2 ซอยวัดมหาวงษ์ ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย ตําบลสําโรง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด

ประเภทธุรกิจ

อัตราร้ อยละของ
จํานวนหุ้นทีถือ
จํานวนหุ้นที
ประเภทหุ้น
(หุ้น)
จําหน่ ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริษัท

บริ หารสินทรัพย์

สามัญ

24,999,997

100.00

ธุรกิจเงินร่วมลงทุน

สามัญ

199,999,997

100.00

ธุรกิจหลักทรัพย์

สามัญ

1,079,990,920

99.91

จัดการกองทุนรวม

สามัญ

749,996

75.00

ผลิตชินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

สามัญ

4,017,984

59.77

ผู้ให้ บริ การสวิตช์ชิง
ภายในประเทศและ
ให้ บริ การชําระ

สามัญ

5,240,000

68.08

ให้ เช่าทรัพย์สิน
แบบลีสซิง
และให้ เช่าซือ

สามัญ

358,750

35.88

บริ การด้ าน
คอมพิวเตอร์

สามัญ

149,985

30.00

ผลิตและจําหน่าย
ท่อเหล็กกล้ า

สามัญ

95,603

19.12

เอกสารแนบ 1 หนา 5/24

เอกสารแนบ 1: สวนของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาซึ่งหุนสามัญของธนาคารพีที เพอรมาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk)

ลําดับ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ชือบริษัท
บริษัท เนชันแนล ไอทีเอ็มเอ๊ กซ์ จํากัด
5/13 หมู่ 3 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.0-2558-7555 โทรสาร 0-2558-7566
บริษัท อัลฟาเทค อีเล็คโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)
179/74-80 อาคารบางกอกซิตทาวเวอร์
ี
ชัน 15 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร.0-2210-0593-6 โทรสาร 0-2210-0597
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
55 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
10250 โทร.0-2721-8888 โทรสาร 0-2721-8976
บริษัท โตโยต้ า ลีสซิง (ประเทศไทย) จํากัด
990 อาคารอับดุลราฮิม ชัน 18-19 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.0-2634-6400,0-2634-6391 โทรสาร 0-2636-1380
บริษัท ไทยนําศิริ อินเตอร์ เท็กซ์ จํากัด
44 ชัน 17 อาคารศรี จลุ ทรัพย์ ถนนพระรามที 1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2613-7429 โทรสาร 0-2613-7422
บริษัท ธนาเทพการพิมพ์ จํากัด
1017/5 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร.0-2360-7914-7 โทรสาร 0-2360-7918
บริษัท นันทวัน จํากัด
161 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2252-5200 โทรสาร 0-2252-5381
บริษัท บางกอก มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ ลิส จํากัด
173/35 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชัน 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร.0-2163-6400 โทรสาร 0-2163-6411, 0-2163-6422
บริษัท บางกอก เอ็มยูเอฟจี จํากัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน 9 โซน บี1
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2263-0856 โทรสาร 0-2263-0860

บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด

ประเภทธุรกิจ

อัตราร้ อยละของ
จํานวนหุ้นทีถือ
จํานวนหุ้นที
ประเภทหุ้น
(หุ้น)
จําหน่ ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริษัท

ให้ บริ การรับส่ง
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างสถาบัน
การเงิน

สามัญ

69,221

13.84

ชินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

สามัญ

326

12.34

ให้ เช่าพืนที
อาคาร ร้ านค้ า

สามัญ

574,000

10.00

เช่าซือ

สามัญ

5,140,000

10.00

สิงทอ

สามัญ

1,000,000

10.00

การพิมพ์

สามัญ

30,000

10.00

รับเหมาก่อสร้ าง

สามัญ

2,000

10.00

เช่าซือ

สามัญ

60,000

10.00

ให้ บริ การทีปรึกษา
และการลงทุน

สามัญ

200,000

10.00

เอกสารแนบ 1 หนา 6/24

เอกสารแนบ 1: สวนของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาซึ่งหุนสามัญของธนาคารพีที เพอรมาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk)

ลําดับ

ชือบริษัท

22

บริษัท บางกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติง จํากัด
1 อาคารคิวเฮ้ าส์ลมุ พินีชนั 16 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร.0-2677-7270-5 โทรสาร 0-2677-7279

23

บริษัท บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
33 ซอยสุขมุ วิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2066-8888,0-2011-4956 โทรสาร 0-2011-5100

24

บริษัท ยูไนเต็ดไซโลแอนด์ เซอร์ วสิ จํากัด
177 ชัน 9 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร.0-2225-0200 โทรสาร 0-2224-5670

25

เอเซีย อินชัวรันซ์ (ฟิ ลิปปิ นส์ ) คอร์ ปอเรชัน
15th Floor, Tytana Plaza Building, PlazaLorenzo Ruiz,
Binondo, Manila, Philippines
Tel. (632)241-5201 Fax. (632)243-3216

ประเภทธุรกิจ

อัตราร้ อยละของ
จํานวนหุ้นทีถือ
จํานวนหุ้นที
ประเภทหุ้น
(หุ้น)
จําหน่ ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริษัท

ให้ บริ การทีปรึกษา
ด้ านการลงทุน

สามัญ

2,000

10.00

ลงทุนในบริ ษัทอืน
และเป็ นสํานักงาน
ปฏิบตั ิการภูมิภาค
(อยู่ระหว่างการชําระ
บัญชี)

สามัญ

4,593

10.00

บริ การ

สามัญ

200,000

10.00

ประกันภัย

สามัญ

350,000

10.00

26

บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จํากัด
199 หมู่ 2 ถนนพุทธรักษา ตําบลท้ ายบ้ าน
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร.0-2702-9467-8 โทรสาร 0-2702-9470

ผลิตและจําหน่าย
หลอดไฟฟ้า

สามัญ

700,000

10.00

27

บริษัท แอสแพค จํากัด
717 สุขมุ วิท 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2185-1375-80 โทรสาร 0-2185-1395

นําเข้ า และส่งออก
เคมีภณ
ั ฑ์

สามัญ

26,000

10.00

สามัญ

14,500,000

10.00

สามัญ

86,826,816

10.00

สามัญ

400,000

10.00

28

29

30

บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จํากัด
32/40 อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชันที 16 ถนนสุขมุ วิท 21(อโศก)
ผลิตและจําหน่ายเหล็ก
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2259-2942-5 โทรสาร 0-2259-2946
ผลิตและส่งออก
บริษัท วงศ์ ไพฑูรย์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
686 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
รองเท้ ากีฬา
บริษัท บางกอก สมาร์ ทการ์ ด ซิสเทม จํากัด
ให้ บริ การเกียวกับ
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชัน 19 และ 24 ถนนวิภาวดี-รังสิต
ธุรกิจบัตรเงิน
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
อิเล็กทรอนิกส์
โทร.0-2617-8338 โทรสาร 0-2617-8339

บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด

เอกสารแนบ 1 หนา 7/24

เอกสารแนบ 1: สวนของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาซึ่งหุนสามัญของธนาคารพีที เพอรมาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk)

ลําดับ

31

ชือบริษัท

ประเภทธุรกิจ

FUCHS CAPITAL PARTNERS PTE. LTD.
112 Robinson Road, #14-04, Singapore 068902
Tel. (65) 6576-5555 Fax. (65) 6576-5592

อัตราร้ อยละของ
จํานวนหุ้นทีถือ
จํานวนหุ้นที
ประเภทหุ้น
(หุ้น)
จําหน่ ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริษัท

ALTERNATIVE
INVESTMENT
MANAGEMENT
COMPANY

CLASS B
SHARES

ให้ บริ การทีปรึกษา
ด้ านการลงทุน

400,000

10.00

สามัญ

200

10.00

โรงแรมและ
ภัตตาคาร

สามัญ

200,000

10.00

34

บริษัท บีเอสเอส โฮลดิงส์ จํากัด
21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชัน 19 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร.0-2617-8338 โทรสาร 0-2617-8339

โฮลดิงส์

สามัญ

1,200,000

10.00

35

PERENNIAL HC HOLDINGS PTE. LTD.
8 Shenton Way, #36-01, AXA Tower, Singapore 068811
Tel. (65) 6602-6800 Fax. (65) 6602-6801

REAL ESTATE
DEVELOPMENT

ORDINARY

13,836,500

10.00

36

บริษัท สยาม โซล่ าร์ เจนเนอเรชัน จํากัด
89 หมู่ที 11 ตําบลบ้ านตาล
อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220

โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์
หรื อโซล่าร์ เซลล์
ผลิต รวมทังจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า

สามัญ

1,111,111

10.00

32

33

บริษัท บางกอก คอนซัลติง พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด
942/43 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชันที 1 ถนนพระราม 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.0-2632-9179 โทรสาร 0-2632-9354-5
บริษัท ควอลิตี อินน์ จํากัด
137/10 สุขมุ วิท 9 (ซอยรื นจิต) ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2255-4661-4 โทรสาร 0-2255-4660

ทีมา: รายงานประจําปี 2562 ของ BBL

3. ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
3.1 ผู้ถือหุ้น
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที 5 กันยายน 2562 มีรายละเอียดดังนี
ลําดับ
1
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
สํานักงานประกันสังคม
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝาก
THE BANK OF NEW YORK MELLON
STATE STREET EUROPE LIMITED

บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด

จํานวนหุ้น
% การถือหุ้น
593,959,154
31.12
77,555,250
4.06
65,464,800
3.43
47,544,315
2.49
41,333,600
2.17
35,686,774
1.87
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ลําดับ
7.
8.
9.
10.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
ผู้ถือหุ้นอืนๆ
รวม
ทีมา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จํานวนหุ้น
% การถือหุ้น
34,817,270
1.82
34,097,030
1.79
25,690,400
1.35
25,421,229
1.33
927,273,072
48.57
1,908,842,894

3.2 คณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารประกอบด้ วยกรรมการทังสิน 17 ท่าน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี
คณะกรรมการ
1. นายปิ ติ สิทธิอํานวย
2. นายเดชา ตุลานันท์
3. นายชาติศิริ โสภณพนิช
4. นายอมร จันทรสมบูรณ์
5. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
6. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ
7. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
8. นายชาญศักดิ เฟื องฟู
9. นายจรัมพร โชติกเสถียร
10. นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์
11. พล.ร.อ. ประเจตน์ ศิริเดช
12. นายพรเทพ พรประภา
13. นางเกศินี วิฑรู ชาติ
14. นายโกวิทย์ โปษยานนท์
15. ม.จ. มงคลเฉลิม ยุคล
16. นายอรุณ จิรชวาลา
17. นายโชคชัย นิลเจียรสกุล
ทีมา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ / กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
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4. สรุ ปรายการสําคัญในงบการเงิน
4.1 งบแสดงฐานะการเงิน – งบการเงินรวม
หน่วย : ล้ านบาท
สินทรัพย์

ธันวาคม 2559
จํานวน

ธันวาคม 2560
%

จํานวน

%

ธันวาคม 2561
จํานวน

%

กันยายน 2562
จํานวน

%

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมสุทธิ
รวมเงินให้ สินเชือแก่ลกู หนีและดอกเบียค้ างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง

66,338

2.25%

65,473

2.13%

62,394

2.00%

51,825

1.61%

394,612

13.40%

437,738

14.23%

450,700

14.46%

575,970

17.84%

24,471

0.83%

27,360

0.89%

28,650

0.92%

52,795

1.64%

546,614

18.57%

591,720

19.23%

556,788

17.86%

614,339

19.03%

1,327

0.05%

1,460

0.05%

1,608

0.05%

1,732

0.05%

62.11% 1,847,821

57.24%

1,826,227

62.03% 1,869,029

60.76% 1,935,781

686

0.02%

1,433

0.05%

1,578

0.05%

1,562

0.05%

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

12,262

0.42%

11,415

0.37%

10,604

0.34%

9,890

0.31%

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ

45,231

1.54%

43,834

1.42%

42,567

1.37%

41,208

1.28%

829

0.03%

1,032

0.03%

1,080

0.03%

1,792

0.06%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

3,348

0.11%

3,676

0.12%

4,091

0.13%

4,144

0.13%

ลูกหนีซือหลักทรัพย์ด้วยเงินสด

3,541

0.12%

5,301

0.17%

3,550

0.11%

-

หลักประกันทีนําไปวางกับคูส่ ญ
ั ญาทางการเงิน

4,367

0.15%

3,203

0.10%

3,324

0.11%

8,743

0.27%

14,375

0.49%

13,636

0.44%

14,036

0.45%

16,269

0.50%

2,944,230 100.00% 3,076,310 100.00% 3,116,750 100.00% 3,228,092

100.00%

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนสุทธิ

สินทรัพย์อืนสุทธิ
รวมสินทรัพย์

หนีสินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีสิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนีสิน
หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนีสินอืน
รวมหนีสิน
ส่ วนของเจ้ าของ

บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด

-

ธันวาคม 2559
จํานวน
%

ธันวาคม 2560
จํานวน
%

ธันวาคม 2561
จํานวน
%

กันยายน 2562
จํานวน
%

2,178,141
130,928
12,326
26,714
137,815
686
12,941
5,702
59,731
2,564,985

2,310,743
133,584
7,252
21,002
107,190
1,433
13,504
5,743
73,853
2,674,303

2,326,470
136,862
7,223
22,338
116,348
1,578
16,519
1,399
74,854
2,703,591

2,362,766
148,575
5,535
39,465
147,375
1,562
16,985
2,004
73,387
2,797,654

73.98%
4.45%
0.42%
0.91%
4.68%
0.02%
0.44%
0.19%
2.03%
87.12%

75.11%
4.34%
0.44%
0.68%
3.48%
0.05%
0.44%
0.19%
2.40%
86.93%

74.64%
4.39%
0.23%
0.72%
3.73%
0.05%
0.53%
0.04%
2.40%
86.74%
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หนีสินและส่ วนของเจ้ าของ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ 1,655,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 3,998,345,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ 1,908,842,894 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้ าของ
กําไรสะสม - จัดสรรแล้ ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
อืน ๆ
กําไรสะสม - ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของธนาคาร
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีสินและส่ วนของเจ้ าของ

ธันวาคม 2559
จํานวน
%

ธันวาคม 2560
จํานวน
%

ธันวาคม 2561
จํานวน
%

กันยายน 2562
จํานวน
%

17
39,983

0.00%
1.36%

17
39,983

0.00%
1.30%

17
39,983

0.00%
1.28%

17
39,983

0.00%
1.24%

19,088
56,346
55,239

0.65%
1.91%
1.88%

19,088
56,346
56,283

0.62%
1.83%
1.83%

19,088
56,346
42,843

0.61%
1.81%
1.37%

19,088
56,346
43,779

0.59%
1.75%
1.36%

21,000
0.71%
91,500
3.11%
135,842
4.61%
379,016 12.87%
229
0.01%
379,245 12.88%
2,944,230 100.00%

22,000
0.72%
96,500
3.14%
151,506
4.92%
401,724 13.06%
283
0.01%
402,007 13.07%
3,076,310 100.00%

23,000
0.74%
101,500
3.26%
170,037
5.46%
412,814 13.25%
345
0.01%
413,159 13.26%
3,116,750 100.00%

24,000
0.74%
106,500
3.30%
180,464
5.59%
430,178 13.33%
260
0.01%
430,438 13.33%
3,228,092 100.00%

4.2 งบกําไรขาดทุน – งบการเงินรวม
รายการ
รายได้
รายได้ ดอกเบีย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบีย
รายได้ ดอกเบียสุทธิ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพือค้ าและปริ วรรตเงินตรา
ต่างประเทศ
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
รายได้ จากเงินปั นผล
รายได้ จากการดําเนินงานอืน ๆ
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ
ค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด

หน่วย : ล้ านบาท
9 เดือน 2562
จํานวน
%

ธันวาคม 2559
จํานวน
%

ธันวาคม 2560
จํานวน
%

ธันวาคม 2561
จํานวน
%

102,443
38,445
63,998
32,936
8,444
24,492

96.77%
36.32%
60.46%
31.11%
7.98%
23.14%

105,476
38,851
66,625
36,460
8,934
27,526

93.78%
34.54%
59.24%
32.42%
7.94%
24.47%

110,781
39,405
71,376
37,437
9,847
27,590

91.25%
32.46%
58.79%
30.84%
8.11%
22.73%

84,851
30,972
53,878
28,205
7,885
20,319

94.25%
34.40%
59.85%
31.33%
8.76%
22.57%

7,459
4,272
97
999
3,966
575
105,858

7.05%
4.04%
0.09%
0.94%
3.75%
0.54%
100.00%

6,257
6,428
204
1,196
3,788
443
112,468

5.56%
5.72%
0.18%
1.06%
3.37%
0.39%
100.00%

8,300
8,009
78
1,049
3,781
1,218
121,400

6.84%
6.60%
0.06%
0.86%
3.11%
1.00%
100.00%

5,675
4,777
88
1,700
3,153
433
90,023

6.30%
5.31%
0.10%
1.89%
3.50%
0.48%
100.00%

25,247
125

23.85%
0.12%

25,541
148

22.71%
0.13%

28,774
154

23.70%
0.13%

19,908
111

22.11%
0.12%
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รายการ
ค่าใช้ จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อืน ๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ
หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิส่วนทีเป็ นของธนาคาร

ธันวาคม 2559
จํานวน
%
9,909
9.36%
3,388
3.20%
11,836
11.18%
50,505
47.71%
15,728
14.86%
39,624
37.43%
(7,556)
(7.14%)
32,069
30.29%
31,815
30.05%

ธันวาคม 2560
จํานวน
%
10,252
9.12%
3,357
2.99%
9,650
8.58%
48,948
43.52%
22,370
19.89%
41,150
36.59%
(7,832)
(6.96%)
33,318
29.62%
33,009
29.35%

ธันวาคม 2561
จํานวน
%
10,467
8.62%
3,367
2.77%
12,403
10.22%
55,165
45.44%
21,965
18.09%
44,271
36.47%
(8,554)
(7.05%)
35,717
29.42%
35,330
29.10%

หน่วย : ล้ านบาท
9 เดือน 2562
จํานวน
%
8,326
9.25%
2,509
2.79%
8,122
9.02%
38,976
43.30%
16,009
17.78%
35,038
38.92%
(6,929)
(7.70%)
28,110
31.22%
27,814
30.90%

4.3 งบกระแสเงินสด – งบการเงินรวม

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม

2559
1,762.34
15,314.09
(12,273.43)
(50.04)
4,752.96
65,384.72
70,137.68

2560
72,814.99
(44,926.13)
(32,172.35)
(86.61)
(4,370.09)
70,137.68
65,767.59

2561
(23,855.37)
23,119.87
(2,503.84)
(51.84)
(3,291.18)
65,767.59
62,476.40

หน่วย : ล้ านบาท
9 เดือน 2562
14,675.59
(49,507.55)
24,379.89
(116.95)
(10,569.02)
62,394.09
51,825.06

4.4 อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ – งบการเงินรวม
อัตราส่ วนทางการเงิน
เงินให้ สินเชือต่อเงินรับฝาก
เงินให้ สินเชือด้ อยคุณภาพต่อเงินให้ สินเชือรวม
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อเงินให้ สินเชือด้ อยคุณภาพ
กําไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลีย
กําไรสุทธิต่อส่วนของเจ้ าของเฉลีย
ส่วนต่างอัตราดอกเบียสุทธิ
ค่าใช้ จ่ายต่อรายได้ จากการดําเนินงาน
เงินกองทุนชันที 1 ต่อสินทรัพย์เสียง
เงินกองทุนทังสินต่อสินทรัพย์เสียง

บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด

2559
89.12
3.22
173.6
1.09
8.59
2.34
47.71
16.40
18.32

2560
86.72
3.88
160.17
1.09
8.49
2.32
43.52
16.63
18.17

2561
89.54
3.42
190.93
1.13
8.73
2.40
45.44
16.43
17.96

หน่วย : %
กันยายน 2562
84.71
3.60
183.36
1.17
8.78
2.36
41.93
17.66
20.71
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ภายใต้ หลักเกณฑ์ Basel III ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ทีจดทะเบียนในประเทศและกลุม่ ธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ดํารงเงินกองทุนขันตําเป็ น 3 อัตราส่วน ได้ แก่ อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของ
ต่อสินทรั พย์ เสียงไม่ตํากว่าร้ อยละ 4.50 อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ต่อสินทรั พย์ เสียงไม่ตํากว่าร้ อยละ 6.00 และอัตราส่วน
เงินกองทุนทังสินต่อสินทรัพย์เสียงไม่ตํากว่าร้ อยละ 8.50 นอกจากนี ธนาคารแห่งประเทศไทยยังกําหนดให้ ทยอยดํารงอัตราส่วน
เงินกองทุนส่วนเพิมเพือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) อีกมากกว่าร้ อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ ม
ตังแต่วันที 1 มกราคม 2559 จนอัตราส่วนเพิมมากกว่าร้ อยละ 2.50 ตังแต่วันที 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป รวมทังกําหนดให้
ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์ทีมีนยั ต่อความเสียงเชิงระบบต้ องดํารงเงินกองทุนส่วนเพิมเพือรองรับความเสียหาย (Higher
Loss Absorbency) ในรู ป ของเงิ น กองทุน ชันที 1 ที เป็ นส่ว นของเจ้ า ของต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี ยง เพิ มเติ ม จากการดํ า รงอัต ราส่ว น
เงินกองทุนขันตําอีกร้ อยละ 1.00 โดยให้ ทยอยดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิมอีกร้ อยละ 0.50 ในแต่ละปี เริ มตังแต่วันที 1
มกราคม 2562 จนอัตราส่วนเพิมเป็ นร้ อยละ 1.00 ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป
5. การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
30 กันยายน 2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที 30 กันยายน 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 3,228,092 ล้ านบาท เพิมขึน 111,342 ล้ านบาท จาก
สินเดือนธันวาคม 2561 โดยมีรายการทีสําคัญ ได้ แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจํานวน 575,970 ล้ านบาท
เพิมขึน 125,270 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 27.8 ส่วนใหญ่จากการเพิมขึนของปริ มาณธุรกรรมการให้ ก้ ยู ืมและเงินให้ ก้ ยู ืมตามธุรกรรม
ซือคืน และเงินลงทุนสุทธิมีจํานวน 614,339 ล้ านบาท เพิมขึน 57,551 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 10.3 จากการเพิมขึนของเงินลงทุนทุก
ประเภท ขณะทีเงินให้ สินเชือมีจํานวน 2,001,445 ล้ านบาท ลดลง 81,715 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.9
เงินให้ สินเชือ
ณ วันที 30 กันยายน 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินให้ สินเชื อจํ านวน 2,001,445 ล้ านบาท ลดลงจากสินเดื อน
ธันวาคม 2561 จํานวน 81,715 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.9 จากการลดลงของสินเชือลูกค้ าธุรกิจและสินเชือกิจการต่างประเทศ
ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินให้ สินเชือกระจายตัวในหลายประเภทธุรกิจ โดยมีสดั ส่วนสินเชือในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและการพาณิชย์ทีร้ อยละ 37.6 ภาคการสาธารณูปโภคและบริ การทีร้ อยละ 22.8 ภาคสินเชือเพือทีอยู่อาศัยร้ อยละ 12.3 และ
ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ างร้ อยละ 10.0 โดยจํานวนเงินให้ สินเชือทีลดลงจากสินเดือนธันวาคม 2561 ส่วนใหญ่จาก
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์และภาคธุรกิจอืนๆ
เงินให้ สนิ เชือจัดชันและค่ าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ณ สินเดือนกันยายน 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินให้ สินเชือด้ อยคุณภาพจํานวน 86,221 ล้ านบาท เพิมขึน 6,084
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 7.6 จากสินเดือนธันวาคม 2561 โดยมีอตั ราส่วนเงินให้ สินเชือด้ อยคุณภาพต่อเงินให้ สินเชือรวมอยู่ทีร้ อยละ
3.6 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ณ สินเดือนกันยายน 2562 จํานวน 158,095 ล้ านบาท โดยมีสํารองขันตําตาม
เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยจํานวน 64,048 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนค่าเผือหนี สงสัยจะสูญต่อสํารองขันตําเท่ากับ
ร้ อยละ 246.8 ทังนี อัตราส่วนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อเงินให้ สินเชือด้ อยคุณภาพ ณ สินเดือนกันยายน 2562 เท่ากับร้ อยละ 183.4
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เงินลงทุนสุทธิ
ณ วันที 30 กันยายน 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิ จํานวน 614,339 ล้ านบาท เพิมขึนจากสินเดือน
ธันวาคม 2561 จํานวน 57,551 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 10.3 จากเงินลงทุนทุกประเภท
ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิ ส่วนใหญ่ เป็ นเงินลงทุนในหลักทรั พย์ รัฐบาลและรั ฐวิสาหกิจ ซึง ณ วันที 30
กันยายน 2562 มีจํานวน 301,320 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 49.0 ของเงินลงทุนทังหมด ส่วนทีเหลือเป็ นเงินลงทุนในตราสารหนี
ต่างประเทศจํานวน 119,598 ล้ านบาท และตราสารหนีภาคเอกชนจํานวน 69,559 ล้ านบาท และเงินลงทุนสุทธิ ในตราสารทุน
จํานวน 116,027 ล้ านบาท
หนีสิน
หนีสินรวม ณ วันที 30 กันยายน 2562 มีจํานวน 2,797,654 ล้ านบาท เพิมขึน 94,063 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.5 จากสิน
เดือนธันวาคม 2561 โดยมีเงินรับฝากจํานวน 2,362,766 ล้ านบาท เพิมขึน 36,296 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.6 และมีตราสารหนีที
ออกและเงินกู้ยืมจํานวน 147,375 ล้ านบาท เพิมขึน 31,027 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 26.7
เงินรั บฝาก
ณ วันที 30 กันยายน 2562 ธนาคารและบริ ษั ทย่อ ยมี เงิ นรั บ ฝากจํ า นวน 2,362,766 ล้ านบาท เพิมขึนจากสินเดื อ น
ธันวาคม 2561 จํานวน 36,296 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.6 จากการเพิมขึนของเงินรับฝากกระแสรายวัน และเงินรับฝากประจํา
ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม
ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม ณ วันที 30 กันยายน 2562 จํานวน 147,375 ล้ านบาท เพิมขึน
31,027 ล้ านบาท จากสินเดือนธันวาคม 2561 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิอายุ 15 ปี ทีสามารถนับเป็ นเงินกองทุน
ชันที 2 ในเดือนกันยายน 2562 จํานวน 1,200 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
ส่วนของเจ้ าของ
ส่วนของเจ้ าของส่วนทีเป็ นของธนาคาร ณ วันที 30 กันยายน 2562 มีจํานวน 430,178 ล้ านบาท เพิมขึน 17,364 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 4.2 จากสินปี 2561 ส่วนใหญ่ จากกํ าไรสุทธิ ส่วนที เป็ นของธนาคารสํา หรั บงวด 9 เดื อน ปี 2562 จํ านวน 27,814
ล้ า นบาท สุท ธิ ด้ ว ยการจ่า ยเงิน ปั น ผลในระหว่า งปี 2562 จํา นวนรวม 12,093 ล้ า นบาท เป็ นเงิน ปั น ผลงวดสุด ท้ า ยสํา หรั บ
ผลประกอบการปี 2561 จํานวน 8,371 ล้ านบาท (ทีอัตรา 4.50 บาทต่อหุ้น) ตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ของธนาคารเมือวันที 12
เมษายน 2562 และเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานงวดมกราคมถึงมิถนุ ายน 2562 จํานวน 3,722 ล้ านบาท (ทีอัตรา
2.00 บาทต่อหุ้น) และกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขายเพิมขึน 7,099 ล้ านบาท ขณะทีขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการดําเนินงานในต่างประเทศเพิมขึน 5,459 ล้ านบาท
หนีสินทีอาจเกิดขึนในภายหน้ า
ณ วันที 30 กันยายน 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีหนีสินทีอาจเกิดขึนในภายหน้ าจํานวน 660,109 ล้ านบาท เพิมขึน
6,379 ล้ านบาท จากสินเดือนธันวาคม 2561 โดยส่วนใหญ่ เป็ นการเพิมขึนจากภาระผูกพันอืนๆ ขณะทีการคําประกันอืนและ
เล็ตเตอร์ ออฟเครดิตลดลง
แหล่งทีมาและใช้ ไปของเงินทุน
ณ วันที 30 กันยายน 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีแหล่งทีมาของเงินทุนทีสําคัญประกอบด้ วย เงินรับฝากจํ านวน
2,362,766 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 73.2 ส่วนของเจ้ าของส่วนทีเป็ นของธนาคารจํานวน 430,178 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 13.3
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ านหนีสินจํานวน 148,575 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.6 และตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม
จํานวน 147,375 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.6
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สํ า หรั บ แหล่ง ใช้ ไ ปของเงิ นทุน ของธนาคารและบริ ษั ท ย่อ ยที สํ า คัญ ประกอบด้ ว ย เงิ น ให้ สิ น เชื อจํ า นวน 2,001,445
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 62.0 เงินลงทุนสุทธิ (รวมเงินลงทุนสุทธิ ในบริ ษัทร่ วม) จํานวน 616,071 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 19.1
และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้านสินทรัพย์จํานวน 575,970 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 17.8
เงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง
สําหรับปี 2562 ธนาคารต้ องดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนขันตํารวมอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม โดยดํารงอัตราส่วน
เงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสียงมากกว่าร้ อยละ 7.50 อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ต่อสินทรัพย์เสียง
มากกว่าร้ อยละ 9.00 และอัตราส่วนเงินกองทุนทังสินต่อสินทรัพย์เสียงมากกว่าร้ อยละ 11.50
ณ วันที 30 กันยายน 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินกองทุนตามกฎหมายจํานวน 487,730 ล้ านบาท เงินกองทุนชันที
1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของจํานวน 415,774 ล้ านบาท และเงินกองทุนชันที 1 จํานวน 415,837 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนเงินกองทุน
ทังสินต่อสินทรัพย์เสียงร้ อยละ 20.71 อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสียงร้ อยละ 17.66 และ
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ต่อสินทรัพย์เสียงร้ อยละ 17.66
การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
สินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารและบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนเพือค้ า และเงินลงทุนเผือขาย ซึง ณ วันที 30 กันยายน 2562 มีสินทรัพย์สภาพคล่องรวม 1,180,661 ล้ านบาท เพิมขึน
162,213 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 15.9 จากสินเดือนธันวาคม 2561 รายการทีสําคัญคือ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน สุทธิ
เพิมขึน 125,270 ล้ านบาท และเงินลงทุนเผือขายเพิมขึน 38,908 ล้ านบาท
งบกําไรขาดทุน
รายได้ ดอกเบียสุทธิ
ในงวด 9 เดือนปี 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีรายได้ ดอกเบียสุทธิเพิมขึน 925 ล้ านบาท จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
เป็ นผลจากการเพิมขึนของอัตราผลตอบแทนและปริ มาณสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้ เฉลียทุกประเภท ส่งผลให้ รายได้ ดอกเบีย
เพิมขึน 2,578 ล้ านบาท ส่วนใหญ่จากรายได้ ดอกเบียจากเงินให้ สินเชือเพิมขึน 1,035 ล้ านบาท ขณะทีค่าใช้ จ่ายดอกเบียเพิมขึน
1,653 ล้ านบาท เป็ นผลจากการขยายตัวของเงินรับฝากและเงินกู้ยืม สําหรับส่วนต่างอัตราดอกเบียสุทธิเพิมขึนเล็กน้ อยเป็ นร้ อยละ
2.39
รายได้ ทีมิใช่ ดอกเบีย
ในงวด 9 เดือนปี 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีรายได้ ทีมิใช่ดอกเบียจํา นวน 36,145 ล้ านบาท ลดลง 3,240 ล้ านบาท
เมือเทียบกับงวดเดียวกันปี ก่อน เป็ นผลจากกําไรสุทธิจากเงินลงทุน กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพือค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
และรายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ ลดลงเนืองจากในปี ก่อนมีการรับรู้การจัดสรรผลกําไรจากการบริ หารสินทรัพย์ด้ อยคุณภาพของ
บรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ขณะทีปี
มีกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์เพิมขึน นอกจากนี รายได้ ค่าธรรมเนียมและ
บริ การสุทธิลดลง จากผลของการยกเว้ นค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทลั และค่าธรรมเนียมจากธุรกิจหลักทรัพย์
ลดลงตามสภาวะตลาดทุน ขณะทีค่าธรรมเนียมจากบริการประกันผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวมเติบโตดี
ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
สําหรับงวด 9 เดือน ปี 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน 38,975 ล้ านบาท เพิมขึนจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนเล็กน้ อยทีร้ อยละ 0.4
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ค่ าใช้ จ่ายหนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ในงวด 9 เดือนปี 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายหนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า จํานวน
16,009 ล้ านบาท เทียบกับจํานวน 19,200 ล้ านบาท ในงวดเดียวกันของปี ก่อน
2561
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 3,116,750 ล้ านบาท เพิมขึน 40,440 ล้ านบาท จาก
ณ สินเดือนธันวาคม 2560 โดยมีรายการทีสําคัญ ได้ แก่ เงินให้ สินเชือเพิมขึน 79,171 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.0 ขณะทีเงินลงทุน
สุทธิลดลง 34,932 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5.9 ส่วนใหญ่จากเงินลงทุนเผือขาย
เงินให้ สินเชือ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินให้ สินเชือจํานวน 2,083,160 ล้ านบาท เพิมขึนจากสินเดือน
ธันวาคม 2560 จํานวน 79,171 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.0 จากการเพิมขึนของสินเชือลูกค้ าธุรกิจรายใหญ่ สินเชือลูกค้ าบุคคล และ
สินเชือกิจการต่างประเทศ
ธนาคารและบริ ษัทย่อยให้ สินเชือในสัดส่วนสูงทีสุดแก่ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ทีร้ อยละ 39.3
รองลงมา ได้ แ ก่ ภาคการสาธารณู ป โภคและบริ ก ารที ร้ อยละ 21.9 ภาคสิ น เชื อเพื อที อยู่อ าศัย ร้ อยละ 11.5 และภาคธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ างร้ อยละ 9.7 โดยจํานวนเงินให้ สินเชือทีเพิมขึนจากสินเดือนธันวาคม 2560 ส่วนใหญ่จากภาค
สาธารณูปโภคและบริการ และภาคธุรกิจอืนๆ
เงินให้ สินเชือจัดชันและค่ าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ณ สินเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินให้ สินเชือด้ อยคุณภาพจํา นวน 80,137 ล้ านบาท ลดลง 7,282
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 8.3 จาก ณ สินเดือนธันวาคม 2560 โดยมีอตั ราส่วนเงินให้ สินเชือด้ อยคุณภาพต่อเงินให้ สินเชือรวมอยู่ที
ร้ อยละ 3.4 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ณ สินเดือนธันวาคม 2561 จํานวน 153,003 ล้ านบาท โดยมีสํารองขันตํา
ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยจํานวน 64,035 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อสํารองขันตําเท่ากับ
ร้ อยละ 238.9 ทังนี อัต ราส่ ว นค่ า เผื อหนี สงสัย จะสูญ ต่ อ เงิ น ให้ สิ น เชื อด้ อ ยคุณ ภาพ ณ สิ นเดื อ นธั น วาคม 2561 เท่ า กับ
ร้ อยละ 190.9
เงินลงทุนสุทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิ จํานวน 556,788 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ สินเดือน
ธันวาคม 2560 จํานวน 34,932 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5.9 ส่วนใหญ่จากเงินลงทุนเผือขายลดลง
ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิ ส่วนใหญ่ เป็ นเงินลงทุนในหลักทรั พย์ รัฐบาลและรั ฐวิสาหกิจ ซึง ณ วันที 31
ธันวาคม 2561 มีจํานวน 314,541 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 56.5 ของเงินลงทุนทังหมด ส่วนทีเหลือเป็ นเงินลงทุนในตราสารหนี
ต่างประเทศจํานวน 86,799 ล้ านบาท และตราสารหนีภาคเอกชนจํานวน 37,384 ล้ านบาท และเงินลงทุนสุทธิ ในตราสารทุน
จํานวน 110,571 ล้ านบาท
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หนีสิน
หนีสินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 2,703,591 ล้ านบาทเพิมขึน 29,288 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.1 จาก ณ
สินเดือนธันวาคม 2560 โดยเพิมขึนมากทีเงินรับฝาก 15,727 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.7 และตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืมเพิมขึน
9,158 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 8.5
เงินรั บฝาก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษั ท ย่อ ยมี เงิ นรั บ ฝากจํ า นวน 2,326,470 ล้ านบาท เพิ มขึนจากสินเดื อ น
ธันวาคม 2560 จํานวน 15,727 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.7 จากการเพิมขึนของเงินรับฝากออมทรัพย์ ขณะทีเงินรับฝากประจํา และ
เงินรับฝากกระแสรายวันลดลง
ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม
ในระหว่างปี 2561 ธนาคารมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลั กประกันในต่างประเทศจํานวน 1,200
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ในเดือนกันยายน 2561 และมีการครบกําหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันจํานวน 400
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม 2561 และจํานวน 500 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม 2561 จึงเป็ นผลให้ ณ วันที 31
ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืมจํานวน 116,348 ล้ านบาท เพิมขึน 9,158 ล้ านบาทหรื อ
ร้ อยละ 8.5 จากสินเดือนธันวาคม 2560
ส่วนของเจ้ าของ
ส่ว นของเจ้ า ของส่ว นที เป็ นของธนาคาร ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2561 มี จํ า นวน 412,814 ล้ า นบาท เพิ มขึ น 11,090
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2.8 จาก ณ สินปี 2560 ส่วนใหญ่ จากกํ าไรสุทธิ ส่ว นทีเป็ นของธนาคารสํา หรั บปี 2561 จํ านวน 35,330
ล้ านบาท สุทธิด้วยการจ่ายเงินปั นผล 2 ครังในระหว่างปี 2561 จํานวนรวม 12,066 ล้ านบาท เป็ นเงินปั นผลงวดสุดท้ ายสําหรับ
ผลประกอบการปี 2560 จํานวน 8,350 ล้ านบาท (ทีอัตรา 4.50 บาทต่อหุ้น) ตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้นเมือวันที 12 เมษายน 2561
และเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานงวดมกราคมถึงมิถนุ ายน 2561 จํานวน 3,716 ล้ านบาท (ทีอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น)
โดยมี กําไรจากการวัดมูล ค่าเงิ น ลงทุน เผื อขายลดลง 9,317 ล้ านบาท และมี ผลขาดทุนจากการแปลงค่า งบการเงิ น จากการ
ดําเนินงานในต่างประเทศเพิมขึน 3,180 ล้ านบาท ซึงเป็ นผลจากการแข็งค่าของเงินบาท
หนีสินทีอาจเกิดขึนในภายหน้ า
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีหนีสินทีอาจเกิดขึนในภายหน้ าจํานวน 653,730 ล้ านบาท เพิมขึน
53,784 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 9.0 จาก ณ สินเดือนธันวาคม 2560 ส่วนใหญ่เป็ นการเพิมขึนจากภาระผูกพันอืนๆ
แหล่งทีมาและใช้ ไปของเงินทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีแหล่งทีมาของเงินทุนทีสําคัญประกอบด้ วย เงินรับฝากจํ านวน
2,326,470 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 74.6 ส่วนของเจ้ าของส่วนทีเป็ นของธนาคาร จํานวน 412,814 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 13.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ านหนีสินจํานวน 136,862 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.4 และตราสารหนีที
ออกและเงินกู้ยืมจํานวน 116,348 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.7
สํ า หรั บ แหล่ง ใช้ ไ ปของเงิ น ทุน ของธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยที สํ า คัญ ประกอบด้ ว ย เงิ น ให้ สิ น เชื อจํ า นวน 2,083,160
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 66.8 เงินลงทุนสุทธิ (รวมเงินลงทุนสุทธิในบริ ษัทร่วม) จํานวน 558,396 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
17.9 และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้านสินทรัพย์จํานวน 450,700 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.5
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เงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง
สําหรับปี 2561 ธนาคารต้ องดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสียงมากกว่าร้ อยละ
6.375 อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ต่อสินทรัพย์เสียงมากกว่าร้ อยละ 7.875 และอัตราส่วนเงินกองทุนทังสินต่อสินทรัพย์เสียง
มากกว่าร้ อยละ 10.375
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินกองทุนตามกฎหมายจํานวน 426,563 ล้ านบาท เงินกองทุนชันที
1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของจํานวน 390,309 ล้ านบาท และเงินกองทุนชันที 1 จํานวน 390,369 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนเงินกองทุน
ทังสินต่อสินทรัพย์เสียงร้ อยละ 17.96 อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสียงร้ อยละ 16.43 และ
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ต่อสินทรัพย์เสียงร้ อยละ 16.43
การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
สินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารและบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงิ นลงทุนเพื อค้ า และเงิ นลงทุนเผื อขาย ซึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษั ทย่อยมี สิน ทรั พ ย์ สภาพคล่อ งรวม
1,018,448 ล้ านบาท ลดลง 33,527 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.2 จาก ณ สินเดือนธันวาคม 2560 จากเงินลงทุนเผื อขายลดลง
35,813 ล้ านบาท และเงินลงทุนเพือค้ าลดลง 7,597 ล้ านบาท ขณะทีรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิเพิมขึน 12,962
ล้ านบาท
งบกําไรขาดทุน
รายได้ ดอกเบียสุทธิ
ในปี 2561 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีสว่ นต่างอัตราดอกเบียสุทธิร้อยละ 2.40 เพิมขึนร้ อยละ 0.08 จากปี ก่อน เป็ นผลจาก
การเพิมขึนของอัตราผลตอบแทนจากเงินให้ สินเชือ ประกอบกับต้ นทุนเงินรับฝากลดลง ตามการขยายฐานเงินรับฝากต้ นทุนตํา
ประเภทออมทรั พย์ และกระแสรายวัน โดยรายได้ ดอกเบียสุทธิ มีจํานวน 71,376 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี 2560 จํ านวน 4,751
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 7.1 สาเหตุหลักจากรายได้ ดอกเบียเพิมขึน 5,305 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5.0 ส่วนใหญ่จากการเพิมขึนของ
รายได้ ดอกเบียเงินให้ สินเชือจํานวน 4,255 ล้ านบาท สอดคล้ องกับการขยายตัวของปริมาณเงินให้ สินเชือทังจากสินเชือ ลูกค้ าธุรกิจ
รายใหญ่ สินเชือลูกค้ าบุคคล และสินเชือกิจการต่างประเทศ และอัตราผลตอบแทนเงินให้ สินเชือเพิมขึน สําหรับค่าใช้ จ่ายดอกเบีย
เพิมขึน 554 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.4 เป็ นผลจากค่าใช้ จ่ายดอกเบีย จากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิมขึน 1,103
ล้ านบาท จากต้ นทุนและปริ มาณธุ ร กรรมที เพิ มขึน ขณะที ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ย จากตราสารหนี ที ออกและเงิ นกู้ยืม ลดลง 962
ล้ านบาท สาเหตุหลักจากการครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
รายได้ ทีมิใช่ ดอกเบีย
ในปี 2561 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีรายได้ ทีมิใช่ดอกเบียจํานวน 50,025 ล้ านบาท เพิมขึน 4,182 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
9.1 เมือเทียบกับปี 2560 เป็ นผลจากกําไรสุทธิจากธุรกรรมเพือค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศเพิมขึน 2,043 ล้ านบาท และ
กําไรสุทธิ จากเงินลงทุน เพิมขึน 1,581 ล้ านบาท สําหรับรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ เพิมขึนจากปี ก่อนเล็กน้ อยแม้ ว่า
ธนาคารมีการยกเว้ นค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทลั โดยค่าธรรมเนียมจากบริ การประกันผ่านธนาคารและบริ การ
กองทุนรวม รวมทังค่าธรรมเนียมจากบริการด้ านหลักทรัพย์ยงั เติบโตดี
ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
ในปี 2561 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน 55,165 ล้ านบาท เพิมขึน 6,217 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
12.7 จากปี 2560 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงานเพิมขึน 3,233 ล้ านบาท เพือรองรับประมาณการหนีสินทีเพิมขึน
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จากการปรับค่าชดเชยกรณีพนักงานเกษี ยณและเลิกจ้ างตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน (ฉบับที ) พ.ศ.
ประกอบกับ
จากค่าใช้ จ่ายอืนๆ เพิมขึน 2,753 ล้ านบาท ส่วนหนึงจากการใช้ จ่ายเพือรองรับการเปลียนแปลงทีรวดเร็วทางนวัตกรรม การพัฒนา
ระบบงาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานอย่างต่อเนือง
ค่ าใช้ จ่ายหนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ในปี 2561 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายหนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า จํานวน 21,965 ล้ านบาท
เทียบกับจํานวน 22,370 ล้ านบาท ในปี ก่อน
2560
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 3,076,310 ล้ านบาท เพิมขึน 132,080 ล้ านบาท จาก
ณ สินเดือนธันวาคม 2559 รายการทีสําคัญได้ แก่ เงินให้ สินเชือเพิมขึน 62,896 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.2 เงินลงทุนสุทธิเพิมขึน
45,106 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 8.3 จากเงินลงทุนเผือขาย และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิเพิมขึน 43,126 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 10.9 จากการเพิมขึนของธุรกรรมการให้ สินเชือ
เงินให้ สินเชือ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินให้ สินเชือจํานวน 2,003,989 ล้ านบาท เพิมขึนจากสินเดือน
ธันวาคม 2559 จํานวน 62,896 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.2 จากการเพิมขึนของสินเชือลูกค้ าธุรกิจรายใหญ่ และรายกลาง สินเชือ
ลูกค้ าบุคคล และสินเชือกิจการต่างประเทศ
ธนาคารและบริ ษัทย่อยให้ สินเชือในสัดส่วนสูงทีสุดแก่ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ทีร้ อยละ 40.9
รองลงมา ได้ แ ก่ ภาคการสาธารณูป โภคและบริ ก ารที ร้ อยละ 21.0 ภาคสิ น เชื อเพื อที อยู่อ าศัย ร้ อยละ 11.4 และภาคธุ ร กิ จ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละการก่ อ สร้ างร้ อยละ 9.6 ขณะที เงิ น ให้ สิ น เชื อเพิ มขึ นจากเดื อ นธั น วาคม 2559 ส่ว นใหญ่ จ ากภาคการ
สาธารณูปโภคและบริการ และภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง
เงินให้ สนิ เชือจัดชันและค่ าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ณ สิ นเดื อ นธัน วาคม 2560 ธนาคารและบริ ษั ท ย่อ ยมี เ งิ น ให้ สิ น เชื อด้ อ ยคุณ ภาพจํ า นวน 87,419 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น
อัตราส่วนเงินให้ สินเชือด้ อยคุณภาพต่อเงินให้ สินเชือรวมเท่ากับร้ อยละ 3.9
ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ณ สินเดือนธันวาคม 2560 จํานวน 140,021 ล้ านบาท โดยมีสํารองขัน
ตําตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยจํานวน 70,017 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อสํารองขันตํา
เท่ากับร้ อยละ 200.0 ทังนี อัตราส่วนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อเงินให้ สินเชือด้ อยคุณภาพ ณ สินเดือนธันวาคม 2560 เท่ากับ
ร้ อยละ 160.2
เงินลงทุนสุทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิจํานวน 591,720 ล้ านบาท เพิมขึนจาก ณ สินเดือน
ธันวาคม 2559 จํานวน 45,106 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 8.3 ส่วนใหญ่จากเงินลงทุนเผือขาย
ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิ ส่วนใหญ่ เป็ นเงิ นลงทุนในหลักทรั พย์ รัฐบาลและรั ฐวิสาหกิจ ซึง ณ วันที 31
ธันวาคม 2560 มีจํานวน 315,830 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 53.4 ของเงินลงทุนทังหมด ส่วนทีเหลือเป็ นเงินลงทุนในตราสารหนี
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ต่างประเทศจํานวน 99,413 ล้ านบาท และตราสารหนีภาคเอกชนจํานวน 43,468 ล้ านบาท และเงินลงทุนสุทธิ ในตราสารทุน
จํานวน 124,131 ล้ านบาท
หนีสิน
หนีสินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 2,674,303 ล้ านบาท เพิมขึน 109,318 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.3 จาก
ณ สินเดือนธันวาคม 2559 โดยส่วนใหญ่เป็ นเงินรับฝากทีเพิมขึนจํานวน 132,602 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 6.1 ขณะทีตราสารหนีที
ออกและเงินกู้ยืมลดลง 30,625 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 22.2
เงินรั บฝาก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริ ษั ทย่อยมี เ งิ นรั บฝากจํ า นวน 2,310,743 ล้ านบาท เพิมขึนจากสินเดื อ น
ธันวาคม 2559 จํานวน 132,602 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 6.1 จากการเพิมขึนทีเงินรับฝากทุกประเภท โดยเงินรับฝากออมทรัพย์
เพิมขึนร้ อยละ 11.2 เงินรับฝากกระแสรายวันเพิมขึนร้ อยละ 10.8 และเงินรับฝากประจําเพิมขึนร้ อยละ 1.3 เป็ นผลจากบริ หาร
ต้ นทุนเงินรับฝากโดยการเพิมสัดส่วนเงินรับฝากทีมีต้นทุนตํา
ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม
ธนาคารและบริษัทย่อยมีตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 107,190 ล้ านบาท ลดลงจาก
สินเดือนธันวาคม 2559 จํานวน 30,625 ล้ านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครังที 1/2555 ก่อนวันครบกําหนด
เมือวันที 7 ธันวาคม 2560 จํานวน 20,000 ล้ านบาท และลดลงจากมูลค่าหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศตามการแข็งค่าของเงินบาท
ส่วนของเจ้ าของ
ส่ว นของเจ้ า ของส่ว นที เป็ นของธนาคาร ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2560 มี จํ า นวน 401,724 ล้ า นบาท เพิ มขึ น 22,708
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 6.0 จาก ณ สินปี 2559 ส่วนใหญ่ จากกํ าไรสุทธิ ส่วนทีเป็ นของธนาคารสําหรั บปี 2560 จํ านวน 33,009
ล้ านบาท สุทธิด้วยการจ่ายเงินปั นผล 2 ครังในระหว่างปี 2560 จํานวนรวม 12,056 ล้ านบาท เป็ นเงินปั นผลงวดสุดท้ ายสําหรับ
ผลประกอบการปี 2559 จํานวน 8,346 ล้ านบาท (ทีอัตรา 4.50 บาทต่อหุ้น) ตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้นเมือวันที 12 เมษายน 2560
และเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานงวดมกราคมถึงมิถนุ ายน 2560 จํานวน 3,710 ล้ านบาท (ทีอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น)
โดยมีกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขายเพิมขึน 7,005 ล้ านบาท ขณะทีมีผลขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการ
ดําเนินงานในต่างประเทศเพิมขึน 5,018 ล้ านบาท เป็ นผลจากการแข็งค่าของเงินบาท
หนีสินทีอาจเกิดขึนในภายหน้ า
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีหนีสินทีอาจเกิดขึนในภายหน้ าจํานวน 599,946 ล้ านบาท ลดลง
3,098 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.5 จาก ณ สินเดือนธันวาคม 2559 จากการลดลงของการคําประกันอืนและเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
ขณะทีภาระผูกพันอืนๆ เพิมขึน
แหล่งทีมาและใช้ ไปของเงินทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีแหล่งทีมาของเงินทุนทีสําคัญประกอบด้ วย เงินรับฝากจํ านวน
2,310,743 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 75.1 ส่วนของเจ้ าของส่วนทีเป็ นของธนาคาร จํานวน 401,724 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 13.1 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ านหนีสินจํานวน 133,584 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.3 และตราสารหนี
ทีออกและเงินกู้ยืมจํานวน 107,190 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.5
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สํ า หรั บ แหล่ง ใช้ ไ ปของเงิ น ทุน ของธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยที สํ า คัญ ประกอบด้ ว ย เงิ น ให้ สิ น เชื อจํ า นวน 2,003,989
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 65.1 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้านสินทรัพย์จํานวน 437,738 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 14.2 และเงินลงทุนสุทธิ (รวมเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วม) จํานวน 593,180 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 19.3
เงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง
สําหรับปี 2560 ธนาคารต้ องดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสียงมากกว่าร้ อยละ
5.75 อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ต่อสินทรัพย์เสียงมากกว่าร้ อยละ 7.25 และอัตราส่วนเงินกองทุนทังสินต่อสินทรัพย์เสียงมากกว่า
ร้ อยละ 9.75
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินกองทุนตามกฎหมายจํานวน 419,580 ล้ านบาท เงินกองทุนชันที
1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของจํานวน 383,841 ล้ านบาท และเงินกองทุนชันที 1 จํานวน 383,942 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนเงินกองทุน
ทังสินต่อสินทรัพย์เสียงร้ อยละ 18.17 อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสียงร้ อยละ 16.62 และ
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ต่อสินทรัพย์เสียงร้ อยละ 16.63
การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
สินทรั พย์ สภาพคล่องของธนาคารและบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน สุทธิ
เงินลงทุนเพือค้ า และเงินลงทุนเผือขาย ซึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มีสินทรัพย์สภาพคล่องรวม 1,051,975 ล้ านบาท เพิมขึน
95,135 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 9.9 จากสินเดือนธันวาคม 2559 ทีสําคัญคือ เงินลงทุนเผือขายเพิมขึน 70,909 ล้ านบาท และรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิมขึน 43,126 ล้ านบาท
งบกําไรขาดทุน
รายได้ ดอกเบียสุทธิ
ในปี 2560 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีรายได้ ดอกเบียสุทธิ จํานวน 66,625 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี 2559 จํานวน 2,627
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.1 สาเหตุหลักจากรายได้ ดอกเบียจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิมขึน 2,236 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 36.5 และรายได้ ดอกเบียจากเงินให้ สินเชือเพิมขึน 797 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.9 จากการขยายตัวของปริ มาณเงินให้ สินเชือ
ขณะทีค่าใช้ จ่ายดอกเบียเพิมขึน 406 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.1 สาเหตุหลักจากค่าใช้ จ่ายดอกเบียเงินรับฝากและเงินนําส่งสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากและกองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพิมขึนตามปริมาณเงินรับฝากทีเพิมขึน สําหรับส่วนต่าง
อัตราดอกเบียสุทธิลดลงร้ อยละ 0.02 จากปี ก่อน เป็ นร้ อยละ 2.32 เป็ นผลจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลง
รายได้ ทีมิใช่ ดอกเบีย
ในปี 2560 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีรายได้ ทีมิใช่ดอกเบี ยจํานวน 45,843 ล้ านบาท เพิมขึน 3,983 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
9.5 เมือเทียบกับปี 2559 โดยมีรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ เพิมขึน 3,034 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ เกิดจากการเพิมขึนของ
ค่าธรรมเนียมจากบริ การประกันผ่านธนาคารและบริ การกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมจากการอํานวยสินเชือ และค่าธรรมเนียมจาก
บริ การทําธุรกรรมผ่านธนาคาร และกําไรสุทธิ จากเงินลงทุนเพิมขึน 2,156 ล้ านบาท ขณะทีกําไรสุทธิ จากธุรกรรมเพือค้ าและ
ปริ วรรตเงินตราต่างประเทศลดลง 1,202 ล้ านบาท จึงส่งผลให้ มีอตั ราส่วนรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ ต่อรายได้ จากการ
ดําเนินงานอยูท่ ีร้ อยละ 24.5 เพิมขึนจากปี ก่อนทีร้ อยละ 23.1
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ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
ในปี 2560 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน 48,948 ล้ านบาท ลดลง 1,557 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
3.1 จากปี 2559 สาเหตุหลักจากค่าใช้ จ่ายอืนๆ ลดลง 2,186 ล้ านบาท จากการลดลงของค่าใช้ จ่ายประมาณการหนีสินสําหรับ
ภาระผูกพัน
ค่ าใช้ จ่ายหนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ในปี 2560 ธนาคารและบริ ษั ทย่อยมี ค่าใช้ จ่ายหนี สูญ หนี สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า จํ า นวน 22,370
ล้ านบาท เทียบกับจํานวน 15,728 ล้ านบาท ในปี ก่อน
2559
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,944,230 ล้ านบาท เพิมขึน108,378 ล้ านบาท จาก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 รายการทีสําคัญ ได้ แก่ เงินให้ สินเชือเพิมขึน 72,190 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.9 เงินลงทุนสุทธิเพิมขึน
27,089 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5.2 ส่วนใหญ่จากเงินลงทุนเผือขาย และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิเพิมขึน 22,605
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 6.1
เงินให้ สินเชือ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินให้ สินเชือจํานวน 1,941,093 ล้ านบาท เพิมขึนจากสินเดือน
ธันวาคม 2558 จํานวน 72,190 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.9 โดยเป็ นการเพิมขึนของสินเชือลูกค้ าธุรกิจรายใหญ่และรายกลาง สินเชือ
ลูกค้ าบุคคล และสินเชือกิจการต่างประเทศ
ธนาคารและบริ ษัทย่อยให้ สินเชือในสัดส่วนสูงทีสุดแก่ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ทีร้ อยละ 41.7
ซึงเป็ นการกระจายตัวในหลายอุตสาหกรรม รองลงมา ได้ แก่ ภาคสาธารณูปโภคและบริ การทีร้ อยละ 20.6 ภาคสินเชือเพือทีอยู่
อาศัยร้ อยละ 11.3 และภาคธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่ อสร้ างร้ อยละ 9.3 โดยจํานวนเงินให้ สินเชือทีเพิมขึนจากสินเดือน
ธันวาคม 2558 ส่วนใหญ่จากภาคสาธารณูปโภค และภาคธุรกิจอืนๆ
เงินให้ สนิ เชือจัดชันและค่ าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ณ สิ นเดื อ นธัน วาคม 2559 ธนาคารและบริ ษั ท ย่อ ยมี เ งิ น ให้ สิ น เชื อด้ อ ยคุณ ภาพจํ า นวน 68,841 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น
อัตราส่วนเงินให้ สินเชือด้ อยคุณภาพต่อเงินให้ สินเชือรวมเท่ากับร้ อยละ 3.2
ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ณ สินเดือนธันวาคม 2559 จํานวน 119,518 ล้ านบาท ในขณะทีสํารอง
ขันตําตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเท่ากับ 58,304 ล้ านบาท โดยค่าเผือหนีสงสัยจะสูญทีมีอยูค่ ิดเป็ นร้ อยละ 205.0 ของ
สํารองขันตําฯ ทังนี อัตราส่วนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อเงินให้ สินเชือด้ อยคุณภาพ ณ สินเดือนธันวาคม 2559 เท่ากับร้ อยละ
173.6
เงินลงทุนสุทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิจํา นวน 546,614 ล้ านบาท เพิมขึนจาก ณ สินเดือน
ธันวาคม 2558 จํานวน 27,089 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5.2 ส่วนใหญ่จากเงินลงทุนเผือขาย
ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิ ส่วนใหญ่ เป็ นเงินลงทุนในหลักทรั พย์ รัฐบาลและรั ฐวิสาหกิจ ซึง ณ วันที 31
ธันวาคม 2559 มีจํานวน 339,527 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 62.1 ของเงินลงทุนทังหมด ส่วนทีเหลือเป็ นเงินลงทุนในตราสารหนี
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ต่างประเทศจํานวน 82,764 ล้ านบาท ตราสารหนีภาคเอกชนจํานวน 18,905 ล้ านบาท และเงินลงทุนสุทธิในตราสารทุนจํานวน
104,731 ล้ านบาท
หนีสิน
หนีสินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 2,564,985 ล้ านบาท เพิมขึน 91,164 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.7 จาก
ณ สินเดือนธันวาคม 2558 โดยเพิมขึนมากทีเงินรับฝากจํานวน 87,176 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.2 และรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินเพิมขึน 2,247 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.7 ส่วนใหญ่เพิมขึนจากธุรกรรมการกู้ยืม
เงินรั บฝาก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบริ ษั ทย่อยมี เงิ นรั บฝากจํ านวน 2,178,141 ล้ านบาท เพิมขึนจากสินเดื อ น
ธันวาคม 2558 จํานวน 87,176 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.2 ส่วนใหญ่มาจากเงินรับฝากออมทรัพย์เพิมขึนร้ อยละ 12.6 ขณะทีเงินรับฝาก
ประจําลดลงร้ อยละ 2.5 เป็ นผลจากบริหารต้ นทุนเงินรับฝากโดยการเพิมสัดส่วนเงินรับฝากทีมีต้นทุนตํา
ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม
ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 137,815 ล้ านบาท ลดลง
587 ล้ านบาท จากสินเดือนธันวาคม 2558 เป็ นผลจากการลดลงของมูลค่าหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศจากการแข็งค่าของเงินบาท
ส่วนของเจ้ าของ
ส่วนของเจ้ าของ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 379,016 ล้ านบาท เพิมขึน 17,184 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 4.7 จาก
ณ สินปี 2558 ส่วนใหญ่จากกําไรสุทธิ สํา หรับปี 2559 จํานวน 31,815 ล้ านบาทสุทธิ ด้วยการจ่ายเงินปั นผล 2 ครังในระหว่างปี
2559 จํานวนรวม 12,022 ล้ านบาท โดยเป็ นเงินปั นผลงวดสุดท้ ายสําหรับผลประกอบการปี 2558 จํานวน 8,310 ล้ านบาท (ทีอัตรา
4.50 บาทต่อ หุ้น ) ตามมติ ที ประชุมผู้ถื อ หุ้น ของธนาคารเมื อวันที 12 เมษายน 2559 และเงิ น ปั น ผลระหว่า งกาลจากผลการ
ดําเนินงานงวดมกราคมถึงมิถนุ ายน 2559 จํานวน 3,712 ล้ านบาท (ทีอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น) และการจัดสรรกําไรเป็ นสํารองตาม
กฎหมายและสํารองอืนๆ รวม 6,000 ล้ านบาท ขณะทีมีผลขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ
เพิมขึน 2,117 ล้ านบาท ซึงเป็ นผลจากการแข็งค่าของเงินบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดินและอาคารลดลง 947 ล้ านบาท
และกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขายลดลง 620 ล้ านบาท
หนีสินทีอาจเกิดขึนในภายหน้ า
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีหนีสินทีอาจเกิดขึนในภายหน้ าจํานวน 603,044 ล้ านบาท เพิมขึน
47,020 ล้ านบาท หากเทียบกับ ณ สินเดือนธันวาคม 2558 โดยส่วนใหญ่เพิมขึนจากการคําประกันอืน
แหล่งทีมาและใช้ ไปของเงินทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 แหล่งทีมาของเงินทุนของธนาคารและบริ ษัทย่อยทีสําคัญประกอบด้ วย เงินรับฝากจํานวน
2,178,141 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 74.0 ส่วนของเจ้ าของจํานวน 379,016 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 12.9 ตราสารหนีที
ออกและเงินกู้ยืมจํานวน 137,815 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.7 และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ านหนีสินจํานวน
130,928 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.4
ในขณะทีแหล่งใช้ ไปของเงิ นทุนของธนาคารและบริ ษัทย่อยทีสํา คัญประกอบด้ วย เงินให้ สินเชื อจํ า นวน 1,941,093
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 65.9 เงินลงทุนสุทธิ (รวมเงินลงทุนสุทธิในบริ ษั ทร่วม) จํานวน 547,941 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
18.6 และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้านสินทรัพย์จํานวน 394,612 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 13.4
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เงินกองทุนและอัตราส่วน เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง
ในปี 2559 ธนาคารต้ องดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสียงมากกว่าร้ อยละ 5.125
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ต่อสินทรัพย์เสียงมากกว่าร้ อยละ 6.625 และอัตราส่วนเงินกองทุนทังสินต่อสินทรัพย์เสียงมากกว่า
ร้ อยละ 9.125
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินกองทุนตามกฎหมายจํานวน 403,068 ล้ านบาท เงินกองทุนชันที
1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของจํานวน 360,702 ล้ านบาท และเงินกองทุนชันที 1 จํานวน 360,818 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนเงินกองทุน
ทังสินต่อสินทรัพย์เสียงร้ อยละ 18.32 อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสิน ทรัพย์เสียงร้ อยละ 16.40 และ
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ต่อสินทรัพย์เสียงร้ อยละ 16.40
การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
สินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารและบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน สุทธิ
เงินลงทุนเพือค้ า และเงินลงทุนเผือขาย ซึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 มีสินทรัพย์สภาพคล่องรวม 956,840 ล้ านบาท เพิมขึน
50,220 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5.5 จาก ณ สินเดือนธันวาคม 2558 รายการทีสําคัญคือ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เพิมขึน 22,605 ล้ านบาท และเงินลงทุนเผือขายเพิมขึน 21,245 ล้ านบาท
งบกําไรขาดทุน
รายได้ ดอกเบียสุทธิ
ในปี 2559 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีรายได้ ดอกเบียสุทธิ จํานวน 63,998 ล้ านบาท เพิมขึนจาก ปี 2558 จํานวน 6,488
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 11.3 สาเหตุหลักจากค่าใช้ จ่ายดอกเบียเงินรับฝากลดลง 7,495 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 25.9 จากการขยาย
ฐานเงินรับฝากต้ นทุนตําประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน และการลดลงของต้ นทุนเงินรับฝากประจํา และรายได้ ดอกเบียรับ
จากเงินลงทุนเพิมขึน 1,401 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20.5 ขณะทีรายได้ ดอกเบียรับจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลง
3,393 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 35.7 จากปริ มาณธุรกรรมและอัตราผลตอบแทนลดลง ซึงสอดคล้ องกับอัตราผลตอบแทนในตลาด
ส่วนต่างอัตราดอกเบียสุทธิเพิมขึนจากปี ก่อนร้ อยละ 0.18 ทีร้ อยละ 2.34
รายได้ ทีมิใช่ ดอกเบีย
ในปี 2559 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีรายได้ ทีมิใช่ดอกเบียจํานวน 41,860 ล้ านบาท เมือเทียบกับปี 2558 ลดลง 3,359
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 7.4 โดยมี กําไรจากการจํ าหน่ายสินทรั พ ย์ ลดลง 2,009 ล้ านบาท กํ าไรสุทธิ จากเงิ นลงทุนลดลง 1,564
ล้ านบาท ขณะทีรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิเพิมขึน 421 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิมขึนของรายได้ ค่าธรรมเนียม
จากบริการอิเล็กทรอนิกส์และการโอนเงิน บริการธุรกิจหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมจากการอํานวยสินเชือและบริการด้ านหลักทรัพย์
ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
ในปี 2559 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน 50,505 ล้ านบาท เพิมขึน 5,460 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
12.1 จากปี 2558 รายการสําคัญ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายอืนๆ เพิมขึน 4,169 ล้ านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้ค่าใช้ จ่ายประมาณการ
หนีสินสําหรับภาระผูกพัน และค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงานเพิมขึน 1,020 ล้ านบาท เนืองจากการปรับเงินเดือนประจําปี และจํานวน
พนักงานทีเพิมขึน
ค่ าใช้ จ่ายหนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ในปี 2559 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายหนี สูญ หนี สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า จํานวน 15,728
ล้ านบาท เทียบกับจํานวน 14,654 ล้ านบาทในปี ก่อน
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เอกสารแนบ 2
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
ธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค (“เพอร์ มาตา” หรือ “Permata”)
1. ข้ อมูลเบืองต้ น
ชือบริ ษัท
: ธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค ( PT Bank Permata Tbk)
ทีตัง
: Gedung WTC II, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 JAKARTA SELATAN 12920 Indonesia
โทรศัพท์
: +62-21-5237788
โทรสาร
: +62-21-5237244
ประเภทธุรกิจ
: การธนาคาร
เลขทะเบียนบริ ษัท : J.A.5/2/2
เว็บไซต์
: https://www.permatabank.com
ทุนจดทะเบียน
: จํ า นวน 12,500,000.00 ล้ า นรู เ ปี ย แบ่ง เป็ นหุ้น ประเภท ก จํ า นวน 26,880,234 หุ้น มูลค่า ที ตราไว้
12,500 รูเปี ยต่อหุ้น และหุ้นประเภท ข จํานวน 28,015,858,971 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ 125 รูเปี ยต่อหุ้น
ทุนชําระแล้ ว
: จํานวน 3,837,985.30 ล้ านรูเปี ย แบ่งเป็ นหุ้นประเภท ก จํานวน 26,880,234 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ 12,500
รูเปี ยต่อหุ้น และหุ้นประเภท ข จํานวน 28,015,858,971 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ 125 รูเปี ยต่อหุ้น
2. ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเป็ นมา การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
เพอร์ มาตาก่อตังขึนภายใต้ ชือ ธนาคาร PT Bank Persatuan Dagang Indonesia โดยใช้ เอกสารรับรองลําดับที 228
ลงวันที 17 ธันวาคม 2497 และได้ รับการอนุมตั ิให้ เป็ นนิติบุคคลโดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรมของประเทศอินโดนีเซีย
(ปั จจุบนั เป็ นรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน) เมือวันที 4 มกราคม 2498 เพอร์ มาตาได้ รับการจดทะเบียนเป็ น
ธนาคารพาณิชย์ตามพระราชกฤษฎีการัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเลขที 19371/U.M.II ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2500 และ
ได้ รับอนุญาตให้ ดําเนินธุรกรรมแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศตามหนังสืออนุญาตของคณะกรรมการการเงินธนาคารแห่งประเทศ
อินโดนีเซีย เลขที Sekr/D.M./97 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2499
ทังนี ธนาคาร PT Bank Persatuan Dagang Indonesiaได้ เปลียนชื อเป็ นธนาคาร PT Bank Bali ตามเอกสารรั บรอง
หมายเลข 35 ลงวันที 20 สิงหาคม 2514 จากนันธนาคารได้ นําหุ้นเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศอินโดนีเซีย (IDX)
ด้ วยสัญลักษณ์ยอ่ BNLI เมือวันที 15 มกราคม 2533 และเปลียนชือเป็ น PT Bank Bali Tbk เมือวันที 21 สิงหาคม 2540
ในปี 2545 ถื อ เป็ นก้ า วสํา คัญ ของเพอร์ ม าตา เนื องจากองค์ ก รการปรั บ โครงสร้ างธนาคารในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย
(Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN)) ได้ นําธนาคารเหล่านี: PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Ekspress,
PT Bank Artamedia และ PT Bank Patriot เข้ ารวมกับ PT Bank Bali Tbk และเปลียนชื อเป็ นธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค
(PT Bank Permata Tbk) ในเวลาต่อมา
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ในปี 2547 ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (Standard Chartered Bank) และพีที แอสทร่ า อินเตอร์ เนชันแนล ทีบีเค
(PT Astra International Tbk) เข้ าซือกิจการเพอร์ มาตาและเริ มการเปลียนแปลงองค์กร จากนันในปี 2549 ทังสองบริ ษัทได้ เข้ าซือ
หุ้นเพอร์ มาตารวมกันถึงร้ อยละ 89.01 ทําให้ เพอร์ มาตาได้ รับการสนับสนุนจากทังสองบริ ษัทอย่างต่อเนือง
พีที แอสทร่า อินเตอร์ เนชันแนล ทีบีเค เป็ นบริ ษัทชันนําของประเทศอินโดนีเซียทีมีประสบการณ์อย่างกว้ างขวางในตลาด
ภายในประเทศ ขณะที ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เ ตอร์ ด เป็ นธนาคารระหว่า งประเทศที ได้ รั บ การยอมรั บ ในระดับ สากลด้ ว ย
ประสบการณ์และความเชียวชาญ การรวมกันทีค่อนข้ างพิเศษนีทําให้ เพอร์ มาตามีจดุ แข็ง แกร่ งทีสําคัญและแตกต่างจากธนาคาร
อืนๆ ในอุตสาหกรรมการธนาคารของประเทศอินโดนีเซีย
วิสยั ทัศน์ของเพอร์ มาตาคือการเป็ นธนาคารทีได้ รับการยอมรับ การรักษาความสัมพันธ์ และการสร้ างมูลค่าให้ กบั ผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียตลอดระยะเวลาการดําเนินงานทีผ่านมา รวมไปถึงค่านิยมหลัก I-PRICE (ความซือตรง การเป็ นหุ้นส่วน การตอบสนอง
ทีรวดเร็ ว นวัตกรรม ความเอาใจใส่ และความเป็ นเลิศ) ซึงเป็ นค่านิยมหลักและเป็ นแนวทางความเชือทียึดถือโดยพนักงานของ
เพอร์ มาตา
เพอร์ มาตามีสาขา 332 แห่ง (รวมสาขาปกติและสาขาแบบเคลือนที) กระจายอยู่ใน 62 เมืองทัวประเทศอินโดนีเซีย
ศูนย์บริ การชารี อะฮ์แบบครบวงจร 23 แห่งและเครื องเอทีเอ็ม 989 เครื อง ซึงเชือมต่อกับเครื อข่ายเอทีเอ็มหลายแห่ง ได้ แก่ Prima,
ATM Bersama, ALTO และ VISA/Plus นอกจากนี ลูกค้ าของเพอร์ มาตายังสามารถเข้ าถึงเครื องเอทีเอ็มกว่า 100,000 เครื องทัว
ประเทศอินโดนีเซีย และสามารถใช้ บตั รเอทีเอ็ม/บัตรเดบิตกับเครื องเอทีเอ็มในต่างประเทศนับล้ านเครื องทีเชือมต่อกับ VISA/Plus
2561: - การขายเงินลงทุนใน PT Astra Sedaya Finance
- เปิ ดตัว PermataMobile X
- เปิ ดตัววิสยั ทัศน์ใหม่ ภารกิจและค่านิยม I-PRICE
- การชําระเงินต้ นและดอกเบียของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ลาํ ดับสองของเพอร์ มาตาปี 2554
2560: - การออกสิทธิจองซือหุ้นลําดับแปด มูลค่า 3 ล้ านล้ านรูเปี ย
2559: - การออกสิทธิจองซือหุ้นลําดับเจ็ด มูลค่า 5.5 ล้ านล้ านรูเปี ย
- การชําระเงินต้ นและดอกเบียของหุ้นกู้ตอ่ เนืองลําดับหนึงของเพอร์ มาตา เฟส 1 ปี 2556 ในหุ้นประเภท ข
2558: - การชําระเงินต้ นและดอกเบียของหุ้นกู้ต่อเนืองลําดับหนึงของเพอร์ มาตา เฟส 1 ปี 2556 ในหุ้นประเภท ก
มูลค่ารวม 715 พันล้ านรูเปี ย
2557: - การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิลาํ ดับสองของเพอร์ มาตา เฟส 2 ปี 2557 มูลค่า 700 ล้ านรูเปี ย
- ลงทุนใน PT Astra Sedaya Finance ทีสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 25
2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
จากข้ อบังคับข้ อที 3 ในข้ อบังคับของบริ ษัทของเพอร์ มาตา ได้ มีการระบุการดําเนินธุรกิจ ไว้ ดงั นี
- เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเพอร์ มาตา คือ การประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์
- เพอร์ มาตาสามารถดําเนินงานตามกิ จกรรมทางธุรกิ จหลักและกิ จกรรมทางธุรกิ จ รอง เพือให้ บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้ างต้ น ได้ ดงั ต่อไปนี
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2.2.1 กิจกรรมทางธุรกิจหลัก
ก. การรวบรวมเงินทุนจากประชาชนทัวไปในรู ปแบบของเงินฝากรวมถึงเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประจํา
บัตรเงินฝาก เงินฝากสะสมทรัพย์และ/หรื อรูปแบบอืนๆ ทีคล้ ายคลึงกัน
ข. การให้ สนิ เชือ
ค. การออกตัวสัญญาใช้ เงิน
ง. การจัดซือ การขายและการรับประกันความเสียง และเพือผลประโยชน์ตามความต้ องการของลูกค้ า
ก) ตราสารทีเปลียนมือได้ รวมถึงตราสารทีเปลียนมือได้ ทีธนาคารยอมรับและมีระยะเวลาตามปกติ
สําหรับการซือขายตราสารทีเปลียนมือดังกล่าว
ข) การรับรองหนีหรื อตราสารทางการค้ าอืน ๆ ทีมีระยะเวลาตามปกติสาํ หรับการซือขายตราสารทาง
การค้ านัน
ค) ตัวเงินคลังและพันธบัตรของรัฐบาล
ง) ตัวเงินธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซีย (Bank Indonesia certificates (SBI))
จ) หุ้นกู้
ฉ) ตราสารทางการค้ ามีอายุไม่เกิน 1 (หนึง) ปี และ
ช) ตราสารเชิงพาณิชย์อืนๆ ซึงมีอายุไม่เกิน 1 (หนึง) ปี
จ. การโอนเงินทุนเพือผลประโยชน์ของเพอร์ มาตาและลูกค้ า
ฉ. การกู้หรื อยืมระหว่างธนาคาร ในรู ปแบบของตราสารหรื อการทํารายการผ่านเครื องมือสือสารต่างๆ รวมถึง
ตราสารทีเปลียนมือได้ เช็คและอืนๆ
ช. การรับชําระคืนตามตราสารเชิงพาณิชย์รวมทังการคํานวณการชําระต่อบุคคลทีสาม
ซ. จัดหาสถานทีสําหรับเก็บสิงของและเอกสารสําคัญ
ฌ. การให้ บริ การรับฝากทรัพย์สนิ แก่บคุ คลทีสามตามสัญญา
ญ. การลงทุนเพีอลูกค้ ากับลูกค้ ารายอืนโดยซือหลักทรัพย์ทีไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฎ. การขายลูกหนีการค้ า บริ การบัตรเครดิตและการบริ การทําหน้ าทีทรัสตี
ฏ. การจัดหาเงินทุนและ/หรื อการมีส่วนร่ วมในธุรกรรมอืนๆ ตามหลักการของชารี อะฮ์ และกฎระเบียบของ
หน่วยงานกํากับดูแลการบริ การด้ านการเงิน และ
ฐ. การมีสว่ นร่วมในธุรกรรมอืนๆ ตามทีธนาคารพึงมีสว่ นร่วมตามปกติและมิได้ ละเมิดกฎระเบียบทีมีผลบังคับใช้
2.2.2 กิจกรรมทางธุรกิจรอง
ก. ดําเนินการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศตามระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแลการบริ การด้ านการเงิน
ข. มีสว่ นร่ วมในการลงทุนในธนาคารหรื อบริ ษัททีให้ บริ การทางการเงินอืนๆ ประกอบด้ วย บริ ษัทเช่าซือ บริ ษัท
ร่ วมทุน นายหน้ าซือขายหลักทรั พย์ บริ ษัทประกันภัย และสํานัก หักบัญชี และรั บฝากทรั พย์ สิน ภายใต้
กฎระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแลการบริ การด้ านการเงิน
ค. มีส่วนร่ วมในการเป็ นผู้ถือหุ้นชัวคราวเพือจัดการปั ญหาทางการเงินหรื อแก้ ไขปั ญหาสินเชือตามหลักการ
ชารี อะฮ์ โดยจะถอนการลงทุนดังกล่าวในภายหลังตามกฎระเบียบของหน่วยงานบริ การด้ านการเงิน
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ง. ทําหน้ าทีเป็ นผู้ก่อตังและผู้จดั การกองทุนบําเหน็จบํานาญให้ เป็ นไปตามระเบียบทีใช้ บงั คับในธุรกิจกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
จ. ซือหลักประกันทังหมดหรื อบางส่วนโดยการประมูลหรื อวิธีการอืนในกรณี ทีผู้ก้ ูยืมผิดนัดและไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามเงือนไขหรื อข้ อผูกพันต่อบริ ษัท โดยดําเนินการอย่างรวดเร็ วทีสุดเพือรับรู้หลักประกันดังกล่าว
ฉ. การมีสว่ นร่วมในธุรกรรมต่างๆ ทีธนาคารดําเนินการตามปกติโดยไม่ขดั ต่อกฎระเบียบทีใช้ บงั คับ
2.3 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์
ทัวไป
ลูกหนีทางการเงิน

ชารี อะฮ์
ผลิตภัณฑ์ Permata iB Bintang

การออก LC และ SKBDN

ผลิตภัณฑ์ PermataMe iB

การแจ้ ง LC

ผลิตภัณฑ์ PermataTabungan iB Optima

การยืนยัน LC/SKBDN
หนังสือคําประกันและ SBLC

ผลิตภัณฑ์ PermataTabungan iB Bebas
ผลิตภัณฑ์ PermataTabungan iB Masa Depan

บริการคําประกันเพือรับสินค้ า
การรับซือตัวเงิน (CBN)
การเรียกเก็บตามตัวเงินนําเข้ า
การเรียกเก็บตามตัวเงินส่งออก
บริการเรียกเก็บหนี
การให้ สินเชือหลังการนําเข้ า
การให้ สินเชือก่อนการส่งออก

ผลิตภัณฑ์ PermataPayroll iB
ผลิตภัณฑ์ PermataPayroll iB Astra
ผลิตภัณฑ์ PermataTabungan iB Perusahaan
ผลิตภัณฑ์ TabunganKu iB
ผลิตภัณฑ์ Tabungan SimPel iB
ผลิตภัณฑ์ Permata Sub Account iB
ผลิตภัณฑ์ PermataDollar iB

LC Usance Payable at Sight (UPAS)

ผลิตภัณฑ์ PermataTabungan iB Haji

UPAS for FI

ผลิตภัณฑ์ PermataTabungan iB Haji Khusus
ผลิตภัณฑ์ PermataTabungan iB Bijak & Umroh
ผลิตภัณฑ์ PermataTabungan iB Bijak

การให้ สินเชือตามใบแจ้ งยอดการค้ า (Invoice
Financing)
ตัวแลกเงินทีธนาคารรับรอง
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ผลิตภัณฑ์ PermataGiro iB IDR & Valas

บริการ
การบริการ
สือข้ อมูลทางบัญชี (สมุดคูฝ่ าก, ใบแจ้ งยอดค่าใช้ จา่ ย
อิเล็กทรอนิกส์, รายการเดินบัญชี) (รวมทัง iB)
บริการ PermataDebit, Permata Corporate Debit
Card, PermataLink (รวมทังแบบ iB)
บริการ Permatae-Banking (PermataATM,
PermataMobile X, PermataNet, PermataTel,
PermataMini ATM dan Permata Bisnis Payment
Point/PBPP) และ Navigator (รวมทังแบบ iB)
บริการ PermataAPI
บริ การ Permata eWealth (eBond & eMutualFund)
(รวมทังแบบ iB)
บริการตู้เซฟ (รวมทังแบบ iB)
บริการ Permata e-Form (includes iB)
บริการ PermataBank Priority
บริการ PermataBank Priority Syariah
บริการ PermataBank Preferred
บริการ PermataBank Preferred Syariah
บริการหลักทรัพย์และตัวแทน:
- PermataBank Agency Services (รวมทังแบบ iB)
- PermataBank Custody Services (รวมทังแบบ iB)
- PermataBank Fund Services (รวมทังแบบ iB)
บริการ Permata e-Business (Cash, Trade & Value
Chain)
บริการ Cash Pooling and Netting
บริการ Notional Pooling
บริการ PermataAuto Sweep (รวมทังแบบ iB)
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ผลิตภัณฑ์
ทัวไป
การรับโอนความเสียงด้ านเครดิต
การรับซือลูกหนีจากผู้สง่ ออก
การเจรจาต่อรองหนี
ตลาดเงิน
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศปั จจุบนั วันรุ่งขึน
สปอตและฟอร์ เวิร์ด (Spot & Forward)
สัญญาซือขายล่วงหน้ าทีไม่มีการส่งมอบ
(Domestic Non-Deliverable Forward
(DNDF))
สวอปเงินตราต่างสกุลเงิน (FX Swap)
FX Option
Cross Currency Swap
Interest Rate Swap
ตราสารพันธบัตรซือคืน (Repo)
ตราสารรัฐ ซึงหมายรวมถึง หุ้นกู้พนั ธบัตรรัฐบาล
FR, INDON, ORI และ หุ้นกู้ออมทรัพย์ (Saving
Bond Ritel (SBR)) ออกโดยรัฐบาลแห่งประเทศ
อินโดนีเซีย
ธนบัตร

ชารี อะฮ์
ผลิตภัณฑ์ PermataGiro iB Maxima
ผลิตภัณฑ์ PermataGiro iB Ganda
ผลิตภัณฑ์ PermataDeposito iB
ผลิตภัณฑ์ PermataKPR iB
ผลิตภัณฑ์ PermataKPR iB Bijak

บริการ
การบริการ
บริการรับฝาก/ถอนเงิน (รวมทังแบบ iB)
บริการบัญชีจําลอง (รวมทังแบบ iB)
บริการรับและจัดส่งเงินสด (รวมทังแบบ iB)
เครือข่ายพันธมิตรภายในประเทศ
บริการ SKN/RTGS/Online Transfer

สินเชือระยะยาว

สินเชือหมุนเวียน
การออก LC และ SKBDN แบบ iB
การออกแบงก์การันตี แบบ iB
การให้ สินเชือหลังการนําเข้ า แบบ iB
การให้ สินเชือก่อนการส่งออก แบบ iB
Invoice Financing แบบ iB

PO Financing แบบ iB
ผลิตภัณฑ์ PermataMultiguna iB
ผลิตภัณฑ์ Permata Indirect Consumer Financing iB
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยชารี อะฮ์ตา่ งๆ ผ่านบริษัท
ประกันภัยชันนํา
กองทุนรวมชารีอะห์บริหารโดยบริษัทการจัดการลงทุน
ชันนํา
ตลาดการเงิน แบบ iB
ผลิตภัณฑ์ PermataFX iB (Spot & Wa’ad)
ตราสารหนี แบบ iB
ตราสารรัฐชารีอะฮ์ ประกอบด้ วย PBS (Project Based
Sukuk), Sukuk Global, Sukuk Retail และ Sukuk
Tabungan ออกโดยรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซีย
ทีมา: รายงานประจําปี 2561 ของเพอร์ มาตา
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2.4 พืนทีการดําเนินงาน
เพอร์ มาตามีสาขากระจายอยู่อย่างกว้ างขวางและง่ายต่อการเข้ าถึง ครอบคลุม 62 เมืองในประเทศอินโดนีเซีย
ซึงสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์และการบริ การธนาคารทีน่าเชือถือ

ทีมา: รายงานประจําปี 2561 ของเพอร์ มาตา

2.5 โครงสร้ างการถือหุ้น
2.5.1 บริษัทย่ อย
ชือบริษัทย่ อย
ประเภทธุรกิจ
ทีอยู่
สัดส่ วนการถือหุ้น
ประเภทนิติบุคคล
สินทรั พย์ รวม
สถานะการดําเนินงาน

PT Sahabat Finansial Keluarga
บริษัทเงินทุน
Metropolitan Tower - Lantai 3 ABEF Jl. RA Kartini Kav 14, TB Simatupang, Jakarta Selatan 12430
99.998%
บริษัทจํากัด
386,360 ล้ านรูเปี ย
ดําเนินการอยู่

2.5.2 การลงทุนในหุ้นอืนๆ
ลําดับ
ชือบริษัท
1.
PT Sarana Bali Ventura

สายธุรกิจ
การร่วมลงทุน

2.

PT Aplikanusa Lintasarta

การสือสาร

3.

PT Sarana Bersama Pengembangan
Indonesia

การลงทุน

4.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

ตลาดทุน
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สัดส่ วนผู้ถือหุ้น สถานะการดําเนินงาน
ทีอยู่
3.05 %
ดําเนินการอยู่
Jl. Diponegoro No 150 Komplek
IDT/Ruko Genteng Biru Blok B 23-24
Denpasar, Bali
1.45 %
ดําเนินการอยู่
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 Menara Thamrin
Lt. 12 Jakarta 10250
0.92 %
ดําเนินการอยู่
Setiabudi 2 Building, Suite 603 G Jl.
H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan
Jakarta 12920
1.00 %
ดําเนินการอยู่
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav.
52-53 Jakarta 12190
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2.5.3 โครงสร้ างการถือหุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

ทีมา: รายงานประจําปี 2561 ของเพอร์ มาตา
หมายเหตุ: 1/ ไม่รวม บริษัทโฮลดิงระดับกลางทีถือบริษัท Jardine Cycle & Carriage Limited
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(613,745)
43,910
969,487
399,652
(54,917)
344,735
66
344,801
, ,
8,010,253

10,970
1,682,650
963,688
(111,878)
851,810
19
851,829
9,919,371
8,008,756

,
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2560

อืนๆ

2560
1,849,012
1,479,594
1,263,241
4,591,847
(3,328,256)
1,263,591
(882,515)
381,076
60,282,229
85,800,197

ลูกค้ าบุคคล

)

(

2559

2559
1,296,493
1,408,351
1,978,877
4,683,721
(3,187,628)
1,496,093
(1,018,581)
477,512
58,651,431
99,468,600

ทีมา: รายงานประจําปี และงบการเงินของเพอร์ มาตา

รายได้ ทีไม่ใช่ดอกเบียและรายได้ ของของชารี อะฮ์
– สุทธิ
รายได้ ทีไม่ใช่ดอกเบียและของชารี อะฮ์ - สุทธิ
รายได้ ระหว่างส่วนงาน
รายได้ ขนต้
ั น
ค่าใช้ จ่ายดําเนินงานอืนๆ
กําไรก่อนหักค่าเสือมราคา
ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ทางการเงิน
กําไรก่อนหักภาษี
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม

รายการ (ล้ านรู เปี ย)

รายได้ ดอกเบียและรายได้ ของชารี อะฮ์ - สุทธิ
รายได้ ทีไม่ใช่ดอกเบียและของชารี อะฮ์ - สุทธิ
รายได้ ระหว่างส่วนงาน
รายได้ ขนต้
ั น
ค่าใช้ จ่ายดําเนินงานอืน ๆ
กําไรก่อนหักค่าเสือมราคา
ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ทางการเงิน
กําไรก่อนหักภาษี
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม

รายการ (ล้ านรู เปี ย)

3,673
873,812
580,363
(110,202)
470,161
124
470,285
8,998,040
5,604,681

9 เดือน Q3/2562
(297,122)

9 เดือน Q3/2562
1,602,655
879,129
1,138,231
3,620,012
(2,504,324)
1,115,688
(627,221)
488,467
62,201,506
92,455,149

2,268,779
8,152,220
(4,578,598)
3,573,622
(12,207,656)
(8,634,034)
165,524,2741/
146,224,9531/

2559
5,883,441

2559
5,316,880
849,458
(3,661,527)
2,504,811
(1,279,092)
1,225,719
(11,189,094)
(9,963,375)
96,953,472
38,747,597
รวม

3,355,959
8,580,185
(4,501,955)
4,078,230
(3,127,098)
951,132
, ,
126,817,628

5,224,226

2560

หมายเหตุ: จําแนกประเภทตามรายงานประจําปี 2559 ของเพอร์ มาตา

244,714
912,352
639,135
(59,067)
580,068
(146)
579,922
, ,
6,145,510

(517,931)

2561

2561
2,340,127
1,212,151
1,106,236
4,658,514
(3,346,265)
1,312,249
(830,759)
481,490
, ,
91,031,412

1,500,000
5,607,433
(3,432,306)
2,175,127
(712,361)
1,462,766
155,079,536
131,350,102

4,106,933

9 เดือน Q3/2562

9 เดือน Q3/2562
2,801,400
617,701
(2,012,043)
1,407,058
(817,780)
589,278
(85,264)
504,014
83,879,990
33,290,272
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1,961,296
7,361,481
(4,465,833)
2,895,648
(1,676,421)
1,219,227
, ,
130,440,930

5,400,185

2561

ลูกค้ ารายใหญ่
2560
2561
3,988,959
3,577,989
1,832,455
504,431
(2,232,728)
(2,018,588)
3,588,686
2,063,832
(1,118,782)
(1,060,501)
2,469,904
1,003,331
(2,244,649)
(845,516)
225,255
157,815
, ,
, ,
33,007,178
33,264,008

2.6 โครงสร้ างรายได้
เพอร์ มาตาจัดกลุม่ การดําเนินงานออกเป็ นส่วนของลูกค้ าบุคคล ลูกค้ ารายใหญ่ และอืน ๆ โดยมีงบกําไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินแยกตามส่วนการดําเนินงาน ดังนี
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3 ผู้ถอื หุ้นและคณะกรรมการ
3.1 ผู้ถอื หุ้น
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที 23 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี
ลําดับ
1
2.
3.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
PT Astra International Tbk
Standard Chartered Bank
ประชาชนทัวไป
รวม
ทีมา: เพอร์ มาตา

จํานวน
จํานวนหุ้น (%)
12,495,714,666
44.56
12,495,714,666
44.56
3,051,309,873
10.88
28,042,739,205
100.00

3.2 คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการและคณะกรรมการบริ หาร ณ วันที 23 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี
รายชือ
คณะกรรมการ
1. Sebastian Ramon Arcuri
2. Suparno Djasmin
3. Mark Spencer Greenberg
4. Ian Charles Anderson
5. David Allen Worth
6. Haryanto Sahari
7. Zulkifli Zaini
8. Rahmat Waluyanto
คณะกรรมการบริหาร
1. Ridha DM Wirakusumah
2. Abdy Dharma Salimin
3. Lea Setianti Kusumawijaya
4. Darwin Wibowo
5. Dhien Tjahajani
6. Herwin Bustaman
7. Djumariah Tenteram
8. Dayan Sadikin
ทีมา: เว็บไซต์เพอร์ มาตา
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ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หาร
ผู้อํานวยการฝ่ ายเทคโนโลยีและปฏิบตั กิ าร
ผู้อํานายการฝ่ ายการเงิน
ผู้อํานวยการฝ่ ายธนบดีธนกิจ
ผู้อํานายการฝ่ ายกฎหมายและการกํากับดูแลกิจการ
ผู้อํานวยการหน่วยธุรกิจชารี อะฮ์
ผู้อํานวยการฝ่ ายสินเชือรายย่อย
ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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4 สรุ ปรายการสําคัญในงบการเงิน
4.1 งบแสดงฐานะการเงิน
2559
ล้ านรูเปี ย
สินทรัพย์
เงินสด
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซีย
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ธนาคารอืนๆ - สุทธิ
เงินฝากระหว่างธนาคารของ
ธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซีย
และธนาคารอืนๆ - สุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินเพือการค้ า สุทธิ
หลักทรัพย์ซอโดยมี
ื
สญ
ั ญาขายคืน
ลูกหนีจากการรับรอง - สุทธิ
เงินให้ สินเชือ - สุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
สินทรัพย์รอการขาย
สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์อืน ๆ
สินทรัพย์ รวม
หนีสิน
เจ้ าหนีจ่ายคืนเมือทวงถาม
เงินฝากจากลูกค้ า
เงินฝากจากธนาคารอืน
หนีสินทางการเงินเพือการค้ า
เจ้ าหนีจากการรับรอง
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
เงินกู้ยืม
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนีสินอืนๆ
ตราสารหนีทีออก
ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์
พนักงาน
ประมาณการหนีสิน
ตราสารหนีด้ อยสิทธิ

%

2560
ล้ านรู เปี ย

%

2561
ล้ านรู เปี ย

%

Q3/2562
ล้ านรู เปี ย

%

2,070,557

1.25%

1,940,485

1.31%

2,185,074

1.43%

1,810,187

1.17%

10,541,849

6.37%

8,541,582

5.76%

8,901,492

5.82%

7,862,493

5.07%

1,869,188

1.13%

1,176,921

0.79%

1,472,630

0.96%

1,517,192

0.98%

8,045,662

4.86%

6,294,096

4.24%

11,850,858

7.75%

11,691,701

7.54%

1,879,548
3,227,881
3,893,443
94,782,664
27,401,825
2,488,861
2,554,424
412,980

1.14%
1.95%
2.35%
57.26%
16.55%
1.50%
1.54%
0.25%

1,104,840
976,045
3,629,860
90,020,985
22,820,908
2,478,262
2,460,534
485,283

0.74%
0.66%
2.45%
60.69%
15.39%
1.67%
1.66%
0.33%

1,744,498
2,753,391
99,209,601
14,989,712
2,552,305
498,426

1.14%
0.00%
1.80%
64.89%
9.80%
0.00%
1.67%
0.33%

2,041,928
393,093
1,763,836
102,591,933
15,524,988
2,458,751
503,800

1.32%
0.25%
1.14%
66.15%
10.01%
0.00%
1.59%
0.32%

2,650,768
3,707,862
165,527,512

1.60%
2.24%
100.00%

2,454,077
3,944,492
148,328,370

1.65%
2.66%
100.00%

2,181,667
4,553,212
152,892,866

1.43%
2.98%
100.00%

1,749,892
5,169,742
155,079,536

1.13%
3.33%
100.00%

607,930
130,302,660
2,661,635
45,654
3,990,150
1,177,535
752,498
61,774

0.37%
78.72%
1.61%
0.03%
2.41%
0.00%
0.00%
0.71%
0.45%
0.00%
0.04%

384,169
111,288,007
2,697,543
11,948
3,752,073
1,032
36,017
1,184,496
724,977
138,159

0.26%
75.03%
1.82%
0.01%
2.53%
0.00%
0.02%
0.80%
0.49%
0.00%
0.09%

336,640
118,135,189
2,460,671
114,705
2,765,682
346
16,971
1,125,496
621,315
20,163

0.22%
77.27%
1.61%
0.08%
1.81%
0.00%
0.01%
0.74%
0.41%
0.00%
0.01%

1,004,097
120,229,778
2,115,495
51,968
1,777,924
101,440
1,246,842
635,534
47,240

0.65%
77.53%
1.36%
0.03%
1.15%
0.00%
0.07%
0.80%
0.41%
0.00%
0.03%

111,484
6,526,586

0.07%
3.94%

67,564
6,531,643

0.05%
4.40%

59,465
4,784,287

0.04%
3.13%

55,943
4,083,841

0.04%
2.63%
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2559
ล้ านรูเปี ย
146,237,906

%
85.50%

2561
ล้ านรู เปี ย
130,440,930

%
85.32%

3,837,985
17,252,901
67,999

2.59%
11.63%
0.00%
0.05%

3,837,985
17,252,901
(87,215)

2.51%
11.28%
0.00%
-0.06%

3,837,985
17,252,901
97,665

2.47%
11.13%
0.00%
0.06%

1.02%

1,693,735

1.14%

1,853,060

1.21%

1,853,060

1.19%

0.00%

(8,625)

-0.01%

-

0.00%

-

0.00%

0.00%
0.00%
0.22%
-1.42%
11.65%
0.00%
100.00%

128
363,624
(1,697,014)
21,510,733
9
148,328,370

0.00%
0.00%
0.25%
-1.14%
14.50%
0.00%
100.00%

363,624
(768,429)
22,451,926
10
152,892,866

0.00%
0.00%
0.24%
-0.50%
14.68%
0.00%
100.00%

363,624
324,189
23,729,424
10
155,079,536

0.00%
0.00%
0.23%
0.21%
15.30%
0.00%
100.00%

2559
ล้ านรู เปี ย

%

2560
ล้ านรู เปี ย

%

2561
ล้ านรู เปี ย

%

13,013,698
1,384,872
(7,919,237)
(595,892)

221.19%
23.54%
-134.60%
-10.13%

9,726,541
1,471,605
(5,424,405)
(549,515)

186.18%
28.17%
-103.83%
-10.52%

9,419,839
1,661,113
(5,026,890)
(653,877)

174.44%
30.76%
-93.09%
-12.11%

7,443,064
1,210,989
(4,090,680)
(456,440)

181.23%
29.49%
-99.60%
-11.11%

5,883,441

100.00%

5,224,226

100.00%

5,400,185

100.00%

4,106,933

100.00%

1,292,984

21.98%

1,284,452

24.59%

1,256,074

23.26%

939,603

22.88%

(51,225)

-0.87%

(51,082)

-0.98%

(125,758)

-2.33%

(112,311)

-2.73%

1,241,759
564,948
87,898
235,466

21.11%
9.60%
1.49%
4.00%

1,233,370
258,235
39,379
239,019

23.61%
4.94%
0.75%
4.58%

1,130,316
286,182
17,566
87,333

20.93%
5.30%
0.33%
1.62%

827,292
457,485
83,951
-

20.14%
11.14%
2.04%
0.00%

รวมหนีสิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
3,125,134
ทุนชําระแล้ วเพิมเติม - สุทธิ
14,970,302
ทุนชําระล่วงหน้ า
1,500,000
สํารองมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
(23,665)
สํารองส่วนเกินทุนทีเกิดจาก
1,693,735
การตีราคาสินทรัพย์ถาวร
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
อืนในบริษัทร่วม
5,284
เงินปั นผลคงค้ างทีผู้ถือหุ้นมิได้ มา
128
รับ
(ขาดทุน) กําไรสะสม
จัดสรร
363,624
ยังไม่ได้ จดั สรร
(2,344,945)
รวมส่ วนของเจ้ าของ
19,289,597
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
9
รวมหนีสินและส่ วนของ
165,527,512
เจ้ าของ
ทีมา: งบการเงินรวมของเพอร์ มาตา

%
88.35%

2560
ล้ านรู เปี ย
126,817,628

1.89%
9.04%
0.91%
-0.01%

Q3/2562
ล้ านรู เปี ย
%
131,350,102
84.70%

4.2 งบกําไรขาดทุน

รายได้
รายได้ ดอกเบีย
รายได้ ชารีอะฮ์
ดอกเบียจ่าย
ค่าใช้ จา่ ยชารีอะฮ์
รายได้ ดอกเบียและชารีอะฮ์
สุทธิ
รายได้ จากค่าธรรมเนียมและค่า
นายหน้ า
ค่าใช้ จา่ ยจากค่าธรรมเนียมและ
ค่านายหน้ า
รายได้ ค่าธรรมเนียมและค่ า
นายหน้ าสุทธิ
รายได้ การซือขายสุทธิ
กําไรจากการขายหลักทรัพย์
ส่วนแบ่งกําไรสุทธิของบริษัทร่วม
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%
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2559
ล้ านรู เปี ย
%
138,708
2.36%
8,152,220.00 138.56%

รายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
สินทรัพย์ทางการเงิน
(12,207,656)
ค่าใช้ จา่ ยทัวไปและการบริหาร
(1,760,182)
เงินเดือนและผลประโยชน์ของ
(2,241,129)
ผู้บริหารและพนักงาน
อืนๆ
(577,287)
รวมค่ าใช้ จ่ายดําเนินงานอืน ๆ
(16,786,254)
กําไรก่ อนหักภาษี
(8,634,034)
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
2,150,950
กําไรสุทธิ
(6,483,084)
ทีมา: งบการเงินรวมของเพอร์ มาตา

2560
ล้ านรู เปี ย
%
1,585,956
30.36%
8,580,185.00 164.24%

2561
ล้ านรู เปี ย
%
439,899
8.15%
7,361,481.00 136.32%

9 เดือน Q3/2562
ล้ านรู เปี ย
%
131,772
3.21%
5,607,433.00 136.54%

-207.49%
-29.92%

(3,127,098)
(1,801,827)

-59.86%
-34.49%

(1,676,421)
(1,742,024)

-31.04%
-32.26%

(712,361)
(1,378,954)

-17.35%
-33.58%

-38.09%
-9.81%
-285.31%
-146.75%
36.56%
-110.19%

(2,341,513)
(358,615)
(7,629,053)
951,132
(202,699)
748,433

-44.82%
-6.86%
-146.03%
18.21%
-3.88%
14.33%

(2,380,462)
(343,347)
(6,142,254)
1,219,227
(317,975)
901,252

-44.08%
-6.36%
-113.74%
22.58%
-5.89%
16.69%

(1,790,322)
(263,030)
(4,144,667)
1,462,766
(370,148)
1,092,618

-43.59%
-6.40%
-100.92%
35.62%
-9.01%
26.60%

4.3 งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศต่อเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสินปี
ทีมา: งบการเงินรวมของเพอร์ มาตา

2559
ล้ านรู เปี ย
5,333,310.00
(9,495,423.00)
4,135,126.00
(26,987.00)
24,145,117.00

2560
ล้ านรู เปี ย
(13,394,147.00)
4,931,597.00
867,649.00
(7,594,901.00)
24,155,902.00

2561
ล้ านรู เปี ย
(4,698,941.00)
11,090,333.00
(2,339,405.00)
4,051,987.00
16,597,184.00

9 เดือน Q3/2562
ล้ านรู เปี ย
(2,719,939.00)
(915,792.00)
(954,596.00)
(4,590,327.00)
20,896,263.00

37,772.00
24,155,902.00

36,183.00
16,597,184.00

247,091.00
20,896,262.00

162,832.00
16,468,768.00

4.4 อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ
งบการเงินของเพอร์ มาตา

อัตราส่ วนทางการเงิน1/
อัตราส่ วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราส่วนเงินกองทุนทังหมดต่อสินทรัพย์เสียง (CAR)
สิ น ทรั พ ย์ ที ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ แ ละไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ที
ก่อให้ เกิดรายได้ และสินทรัพย์ทีไม่มีประสิทธิผลทังหมด
สินทรัพย์ทีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ตอ่ สินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้
ค่า เผื อการด้ อ ยค่า ของสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน ต่อ สิน ทรั พย์ ที ก่ อให้ เกิ ด
รายได้ ทงหมด
ั
สินเชือด้ อยคุณภาพก่อนกันเงินสํารอง (NPL-gross)
สินเชือด้ อยคุณภาพสุทธิ (NPL-net)
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(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

2559

2560

2561

9 เดือน Q3/2562

15.6

18.1

19.4

19.8

5.0

2.7

2.8

2.0

6.3

3.3

3.5

2.6

7.7

6.4

6.1

4.3

8.8
2.2

4.6
1.7

4.4
1.7

3.3
1.2
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อัตราส่ วนทางการเงิน1/
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
(%)
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE)
(%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบียสุทธิ (NIM)
(%)
ค่าใช้ จา่ ยดําเนินงานต่อรายได้ จากการดําเนินงาน
(%)
อัตราส่วนสินเชือต่อเงินฝาก (LDR)
(%)
อัต ราส่ว นการดํ า รงสินทรั พย์ ส ภาพคล่อง (Liquidity Coverage Ratio
(%)
1/
(LCR))
การดํ า รงแหล่ง ที มาของเงิ น ให้ ส อดคล้ อ งกับ การใช้ ไ ปของเงิ น (Net
(%)
Stable Funding Ratio (NSFR))
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของเจ้ าของ
(%)
อัตราส่วนหนีสินต่อสินทรัพย์
(%)
อัตราส่ วนตามเกณฑ์ ทางการ
ร้ อยละการฝ่ าฝื นข้ อกําหนดการให้ สินเชือตามกฎหมาย
ผู้เกียวข้ อง
(%)
บุคคลทีสาม
(%)
ร้ อยละการให้ สินเชือเกินข้ อกําหนดการให้ สินเชือตามกฎหมาย
ผู้เกียวข้ อง
(%)
บุคคลทีสาม
(%)
การดํารงเงินสํารองขันตํา
สกุลเงินรูเปี ย (Rupiah primary GWM)
(%)
สกุลเงินต่างประเทศ (Foreign curreny GWM)
(%)
ฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ (Overall net open position)
(%)
ทีมา: รายงานประจําปี 2561 ของเพอร์ มาตา
หมายเหตุ: 1/ อัตราส่วนทางการเงินถูกคํานวณจากเพอร์ มาตาเท่านัน
2/ เฉลียใน 1 เดือน (ธันวาคม 2561 และ 2560)

งบการเงินของเพอร์ มาตา

2559

2560

2561

(4.9)
(38.3)
3.9
150.8
80.5

0.6
4.8
4.0
94.8
87.5

0.8
5.0
4.1
93.4
90.1

9 เดือน Q3/2562
1.3
7.1
4.2
87.2
88.0

239.9

274.5

228.7

262.6

NA

NA

120.1

119.4

-

597.3
85.7

589.3
85.5

NA
NA

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.8
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

6.9
8.4
19.7

6.7
8.1
1.0

6.9
8.1
0.1

6.1
8.4
12.6

5. การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
งวด 9 เดือน ปี 2562 (Q3/2562)
เพอร์ มาตาประกาศกํ าไรสุทธิ ทีเพิมขึนอย่างมากในไตรมาส 3 สินสุด วันที 30 กันยายน 2562 ซึงเกิ ดจากผล
ประกอบการทีแข็ง แกร่ ง และคุณภาพสินทรั พย์ ทีดีขึนพร้ อมๆ กับการพยายามรั กษาระดับสภาพคล่องให้ อยู่ในระดับ
เหมาะสมทีสุด
กําไรสุทธิเติบโตขึนร้ อยละ 121 เป็ น 1.1 ล้ านล้ านรูเปี ยจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน กําไรจากการดําเนินงาน
ก่อนตังสํารองหนีเพิมขึนร้ อยละ 15 เป็ น 2.1 ล้ านล้ านรู เปี ย โดยรายได้ ดอกเบียสุทธิเพิมขึนร้ อยละ 3.0 และกําไรจากการ
ดําเนินงานอืนๆ ร้ อยละ 22 ในขณะทีส่วนต่างอัตราดอกเบีย (NIM) เพิมขึนเป็ นร้ อยละ 4.2 ส่งผลให้ กําไรสุทธิก่อนภาษี เงินได้
เพิมขึนอย่างมากถึง ร้ อยละ 279 เป็ น 1.4 ล้ านล้ านรู เปี ย ณ สินเดือนกันยายน 2562 ทังนีคุณภาพสินทรัพย์ทีดีขนของ
ึ
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เพอร์ มาตาส่งผลให้ ต้นทุนความเสียงจากการให้ สินเชือ (cost of credit provision) ลดลงร้ อยละ 50 เหลือ 741 พันล้ านรูเปี ย
ณ สินเดือนกันยายน 2562
เพอร์ มาตาขยายสินเชือได้ ระดับปานกลางทีร้ อยละ 1.0 เงิ นให้ สินเชื อ ณ สินเดือนกันยายน 2562 มีจํานวน
107.6 ล้ านล้ านรู เปี ย มาจากทังกลุม่ ลูกค้ าบุคคลและลูกค้ ารายใหญ่ เงินให้ สินเชือสุทธิเติบโตเพียงเล็กน้ อยเนืองมาจาก
การเร่งรับชําระสินเชือด้ อยคุณภาพทําให้ ยอดสินเชือลดลง เมือพิจารณาสินเชือคุณภาพดีเพิมขึนร้ อยละ 8 จากปี ทีผ่านมา
โดยสินเชือดังกล่าวผ่านกระบวนการกลันกรองคุณภาพของสินทรัพย์ ภายใต้ กรอบแนวทางการบริ หารความเสียงด้ าน
สินเชือทีเข้ มงวด
อัตราส่วนสินเชือด้ อยคุณภาพก่อนหักเงินกันสํารองและสินเชือด้ อยคุณภาพสุทธิในเดือนกันยายน 2562 ปรับตัว
ดีขึนเป็ นร้ อยละ 3.3 และ 1.2 ตามลําดับ จากร้ อยละ 4.8 และ 1.7 ในเดือนกันยายน 2561 และร้ อยละ 4.4 และ 1.7 ใน
เดือนธันวาคม 2561 ตามลําดับ และอยู่ในระดับทีอยู่ภายใต้ กฎระเบียบทีกําหนด อัตราส่วนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อเงิน
ให้ สินเชือด้ อยคุณภาพอยู่ทีร้ อยละ164 ลดลงจากร้ อยละ 189 ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน และร้ อยละ 176.2 ใน
เดือนธันวาคม 2561 ความสําเร็ จนีสอดคล้ องกับการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์และการลดความเสียงจากการให้ สนิ เชือ
ในภาพรวมต้ นทุนการดําเนินงานของเพอร์ มาตาอยูใ่ นระดับทีจัดการได้ และเพิมขึนจากอัตราเงินเฟ้ อเป้าหมายที
ร้ อยละ 3.0 ต่อปี อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานต่อรายได้ จากการดําเนินงาน (BOPO) ในเดือนกันยายน ปี 2562
ดีขนเป็
ึ นร้ อยละ 87 จากร้ อยละ 96 ในเดือนกันยายน ปี 2561 เป็ นผลของการลดลงของค่าเผือการด้ อยค่าและประสิทธิ ภาพ
ในการดําเนินงานท่ามกลางภาวะกดดันของเงินเฟ้ อ
อัตราส่วนสินเชือต่อเงินฝาก (LDR) อยู่ในระดับแข็งแกร่ งทีร้ อยละ 88 ณ เดือนกันยายน ปี 2562 จากร้ อยละ 91
ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และร้ อยละ 90 ในเดือนธันวาคม ปี 2561 แสดงให้ เห็นถึงการมีสภาพคล่องทีแข็งแรง
สอดคล้ องกับความพยายามของเพอร์ มาตาในการรักษาระดับสินเชือทีดีและมีสภาพคล่องทีเหมาะสมเพือรองรั บการ
เติบโตของสินเชือในอนาคต
เพอร์ มาตาสามารถเพิมกองทุนบุคคลทีสามเป็ นร้ อยละ 2.0 ต่อปี ในเดือนกันยายน ปี 2562 โดยหลักมาจากการ
เพิมขึนของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีร้ อยละ 11.0 และ 6.0 ตามลําดับ ในขณะทีบัญชีเงินฝาก
ประจําลดลงร้ อยละ 4.0 อัตราส่วน CASA ของเพอร์ มาตา เพิมขึนเป็ นร้ อยละ 50 จากร้ อยละ 47 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน ซึงแสดงให้ เห็นถึงการมีแหล่งโครงสร้ างของเงินทุนทีดีขนในการรั
ึ
กษาสมดุลในการเพิมกําไรและรักษาสภาพคล่องให้
ได้ เหมาะสม
สถานะเงินทุนทีแข็งแกร่ งของเพอร์ มาตายังสะท้ อนให้ เห็นได้ จากการเพิมขึนของอัตราส่วนเงินกองทุนชันที ที
เป็ นส่วนของเจ้ าของ (Common Equity Tier 1 (CET-1) ratio) ร้ อยละ 18.6 จากร้ อยละ 17.1 และอัตราส่วนเงินกองทุน
ทังหมดต่อสินทรัพย์เสียง (Capital Adequacy Ratio (CAR)) ร้ อยละ 19.8 จากร้ อยละ 19.2 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ของปี ทีผ่านมา ซึงสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขันตําตามเกณฑ์ทางการ
2561
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ในปี 2561 เพอร์ มาตามีการเติบโตของสินทรัพย์รวมร้ อยละ 3.1 หรื อ 152.89 ล้ านล้ านรู เปี ย มาจากการเติบโต
ของเงิ น ให้ สิน เชื อสุท ธิ ที ร้ อยละ 10.2 อยู่ที 99.21 ล้ า นล้ า นรู เ ปี ย สิน ทรั พ ย์ อื นๆ เช่ น เงิ น ฝากระหว่า งธนาคารกลาง
อินโดนีเซียและธนาคารอืนๆเติบโตทีร้ อยละ 88.3 อยู่ที 11.85 ล้ านล้ านรู เปี ย ในส่วนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลงร้ อยละ
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34.3 มาอยูท่ ี 14.99 ล้ านล้ านรูเปี ยลูกหนีจากการรับรองลดลงร้ อยละ 24.1 มาอยูท่ ี 2.75 ล้ านล้ านรูเปี ย และการลดลงของ
สินทรัพย์รอการขายจํานวน 2.48 ล้ านล้ านรูเปี ย
เงินสด
เพอร์ มาตามีเงินสดที 2.19 ล้ านล้ านรูเปี ย หรื อเพิมขึนร้ อยละ 12.6 จากปี 2560 ซึงมีจํานวน 1.94 ล้ านล้ านรูเปี ย
สอดคล้ องกับเงินฝากของบุคคลทีสามทีสูงขึนทังในเงินสกุล รู เปี ยและสกุลเงินต่างประเทศซึงเพิมขึนร้ อยละ 6.2 เมือเทียบ
กับปี 2560
เงินฝากกระแสรายวันธนาคารแห่ งประเทศอินโดนีเซีย
เงินฝากกระแสรายวันธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซียเพิมขึนร้ อยละ 4.2 เป็ น 8.90 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2561 เมือ
เทียบกับปี ก่อนที 8.54 ล้ านล้ านรูเปี ย เป็ นผลมาจากการเพิมขึนของเงินฝากกระแสรายวันธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซีย
ทีสูงขึนทังในเงินสกุลรู เปี ยและสกุลเงินต่างประเทศ ซึงเพิมขึนร้ อยละ 2.6 และ 10.7 เป็ น 7.05 ล้ านล้ านรู เปี ย และ 1.85
ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2561 ตามลําดับ สอดคล้ องกับระเบียบปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซียทีเกียวกับข้ อ ง
กําหนดการการดํารงเงินสํารองขันตํา (GWM) และสอดคล้ องกับจํานวนเงินฝากจากลูกค้ าทีเพิมขึนร้ อยละ 6.2
เพอร์ มาตาสามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดการดํารงเงินสํารองขันตํา (GWM) ทีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศ
อินโดนีเซียสําหรับทังหน่วยธุรกิจธนาคารทัวไปและชารี อะฮ์
เงินฝากกระแสรายวันธนาคารอืนๆ
เงินฝากกระแสรายวันธนาคารอืนๆ เพิมขึนร้ อยละ 25.1 หรื อเพิมขึน 295.71 พันล้ านรูเปี ย เป็ น 1.47 ล้ านล้ านรูเปี ย
เมือเทียบกับปี ก่อนที 1.18 ล้ านล้ านรูเปี ย เป็ นผลมาจากเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารทังในเงินสกุลรูเปี ยและสกุลเงิน
ต่างประเทศเพิมขึนร้ อยละ 229.2 และ 3.7 เป็ น 367.81 พันล้ านรู เปี ยและ1,104.82 พันล้ านรู เปี ย ตามลําดับ สอดคล้ อง
กับการเติบโตของเงินฝากจากลูกค้ าในปี 2561
เงินฝากระหว่ างธนาคารของธนาคารแห่ งประเทศอินโดนีเซียและธนาคารอืนๆ
เงินฝากระหว่างธนาคารของธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซีย และธนาคารอืนๆ อยู่ที 11.85 ล้ านล้ านรู เปี ย ในปี
2561 เพิมขึนร้ อยละ 88.3 เมือเทียบกับปี ก่อนที 6.29 ล้ านล้ านรู เปี ย สอดคล้ องกับการเพิมขึนของเงินฝากประจํา 5.74
ล้ านล้ านรูเปี ย เป็ น 7.87 ล้ านล้ านรูเปี ย เพิมขึนจํานวน 2.12 ล้ านล้ านรูเปี ยจากปี 2560 เนืองจากสภาพคล่องส่วนเกินทียัง
ไม่ได้ นําไปลงทุนในสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้ อืนๆ ดังนันจึงนําไปลงทุนในตราสารระยะสันทีมีความเสียงตํา
สินทรัพย์ ทางการเงินเพือค้ า
เพอร์ ม าตาดําเนินธุร กรรมซือขายตราสารหนีในตลาดรองในปี 2561 ท่า มกลางความเชื อมันที เพิ มขึนของ
นักลงทุนในเศรษฐกิจอินโดนีเซีย กอปรกับการปรับอันดับเครดิตตราสารหนีอินโดนีเซียโดยมูดีส์เป็ นระดับ Baa2 แนวโน้ ม
คงที จากระดับ Baa3 แนวโน้ มดีขนึ เมือวันที 13 เมษายน 2561 สินทรัพย์ทางการเงินเพือค้ าเพิมขึนร้ อยละ 57.9 มาอยูท่ ี
1.74 ล้ านล้ านรูเปี ย เมือเทียบกับปี ก่อนที 1.10 ล้ านล้ านรูเปี ย
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สินทรัพย์ ทางการเงินเพือค้ าปี 2561

พันธบัตรรัฐบาลจากตลาดรองมีสดั ส่วนร้ อยละ 69.7 ของสินทรัพย์ทางการเงินเพือค้ าซึงเป็ นสัดส่วนทีใหญ่ทีสุด
เมือเทียบกับปี 2560 มีสดั ส่วนเพียงร้ อยละ 38.5 สอดคล้ องกับพอร์ ตการลงทุนทีสูงขึนถึง 1.22 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2561
จาก 425.86 พันล้ านรู เปี ยในปี ก่อน นอกจากนียังมีการลดลงของพันธบัตรรั ฐบาล (Sukuk Ijarah) ร้ อยละ 27.4 จาก
430.50 พันล้ านรูเปี ยในปี 2560 ลดลงเป็ น 312.73 พันล้ านรูเปี ย
ลูกหนีการรับรอง
ลูกหนีการรับรองลดลงร้ อยละ 24.1 มาอยูท่ ี 2.75 ล้ านล้ านรูเปี ย เมือเทียบกับปี ก่อนที 3.63 ล้ านล้ านรูเปี ย สาเหตุ
หลักมาจากการลดลงของการรับรองลูกค้ าในสกุลเงินต่างประเทศแก่ลกู ค้ าบุคคลภายนอก จํานวน 1.82 ล้ านล้ านรู เปี ย
จาก 2.97 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2560 อันเป็ นผลมาจากปริ มาณสินเชือการค้ าระหว่างประเทศทีลดลงตลอดปี 2561
เงินให้ สินเชือ
เพอร์ มาตามีการเติบโตของเงินให้ สินเชือถึงร้ อยละ 10.2 หรื อจํานวน 9.2 ล้ านล้ านรู เปี ย เป็ นจํานวน ณ สินปี
2561 ที 99.2 ล้ านล้ านรู เปี ย เมือเทียบกับสินปี 2560 ที 90.02 ล้ านล้ านรู เปี ย โดยสัดส่วนของเงินให้ สินเชือต่อสินทรัพย์
รวมเพิมขึนร้ อยละ 64.9 ในปี 2561 และร้ อยละ 60.7 ในปี ก่อน แสดงให้ เห็นว่าเพอร์ มาตายังคงทําหน้ าทีหลักอย่างต่อเนือง
ในฐานะทีเป็ นตัวกลางหรื อผู้ให้ สนิ เชือ
การเติบโตของเงินให้ สินเชือเป็ นผลมาจากการปล่อยสินเชือเพิมขึนทังส่วนลูกค้ าบุคคลและลูกค้ ารายใหญ่ ซึง
ผ่านการกลันกรองอย่างระมัดระวัง โดยพยายามทีจะพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์ให้ สอดคล้ องกับกรอบแนวทางการบริ หาร
ความเสียงด้ านสินเชือทีเข้ มงวด
เพอร์ มาตาจัดประเภทสินเชือเป็ น 4 ประเภท คือ เงินทุนหมุนเวียน ผู้บริ โภค การลงทุนและชารี อะฮ์ การจัดหา
เงินทุนชารี อะฮ์ ขยายไปยังลูกหนีสินเชือเพือเงินทุนหมุนเวียน การลงทุน และผู้บริ โภค โดยสินเชือเงินทุนหมุนเวียนและ
สิ น เชื อเพื อการลงทุน ยัง ขยายรวมไปถึ ง ลูก หนี ที ต้ อ งการเงิ น ทุน หมุน เวี ย นและสิ น ค้ า ทุน สิ น เชื อเงิ น ทุน หมุน เวี ย น
ประกอบด้ วยบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน และเงินเบิกเกินบัญชี สินเชือเพือผู้บริ โภคประกอบด้ วยสินเชือเพือทีอยู่อาศัย
สินเชือยานยนต์และสินเชือบุคคลอืนๆ

ºÃÔÉÑ· ´ÔÊ¤Ñ¿àÇÍÃ áÁà¹¨àÁŒ¹· ¨Ó¡Ñ´

àÍ¡ÊÒÃá¹º 2 Ë¹ŒÒ 16/38

àÍ¡ÊÒÃá¹º 2: Ê‹Ç¹¢Í§ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁàËç¹¢Í§·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÍÔÊÃÐμ‹ÍÃÒÂ¡ÒÃä´ŒÁÒ«Öè§ËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃ¾Õ·Õ à¾ÍÃÁÒμÒ ·ÕºÕà¤ (PT Bank Permata Tbk)

องค์ ประกอบสินเชือปี 2561

เพอร์ มาตายังมีการเติบโตของสินเชือเงินทุนหมุนเวียนร้ อยละ 6.3 หรื อ 2.57 ล้ านล้ านรูเปี ย สอดคล้ องกับการเป็ น
ผู้นําด้ านสินเชือเงินทุนหมุนเวียนในอุตสาหกรรมการธนาคาร นอกจากนีสินเชือเพือผู้บริ โภคเพิมขึนร้ อยละ 16.2 หรื อ 3.12
ล้ านล้ านรู เปี ย ตามด้ วยสินเชือเพือการลงทุนทีเติบโตถึง ร้ อยละ 14.0 หรื อ 2.17 ล้ านล้ านรู เปี ย และการจัดหาเงินทุนของ
ชารี อะฮ์ร้อยละ 9.4 หรื อ 1.32 ล้ านล้ านรูเปี ย
นอกจากนี เพอร์ มาตายังจัดประเภทสินเชือตามลูกค้ าบุคคลและลูกค้ ารายใหญ่ด้วยสัดส่วนสินเชือร้ อยละ 62.6
และ 36.9 ตามลําดับ ณ สินปี 2561 โดยแต่ละกลุ่มมีการเพิมขึนร้ อยละ 9.0 และ 12.6 ตามลําดับ สอดคล้ องกับความ
มุง่ มันของเพอร์ มาตาทีจะขยายธุรกิจอย่างยังยืนในปี 2561
หากแบ่งตามประเภทสกุลเงินให้ สินเชือของเพอร์ มาตา เงินให้ สินเชือส่วนใหญ่ เป็ นเงินสกุลรู เปี ย โดยคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 86.5 ของเงินให้ สนิ เชือรวมในปี 2561 และร้ อยละ 85.7 ในปี ก่อน เงินให้ สนิ เชือรวมในสกุลเงินรูเปี ยเพิมขึน
ร้ อยละ 11.2 หรื อเพิมขึนจาก 77.16 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2560 เป็ น 85.77 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2561 ซึงสอดคล้ องกับการ
เพิมขึนของปริ มาณสินเชือ ทังนี สินเชือในสกุลเงินต่างประเทศเติบโตร้ อยละ 4.5 เป็ น 13.44 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2561
ทังนี หากแบ่งตามภาคเศรษฐกิจ ปริ มาณการให้ สินเชือส่วนใหญ่เป็ นสินเชือส่วนบุคคล ทังสินเชือเพือทีอยูอ่ าศัย
(KPR) สินเชื อยานยนต์ และสินเชื อบุคคลอืนๆ ซึงมีสดั ส่วนร้ อยละ 33.1 สูงสุดในปี 2561 สินเชื ออืนๆ ปริ มาณการให้
สินเชือส่วนใหญ่ ได้ แก่ การค้ าส่งและค้ าปลีกที ร้ อยละ 20.6 และภาคการผลิต ทีร้ อยละ 19.4 องค์ประกอบของสินเชือ
ค่อนข้ างคงทีเมือเทียบกับในปี ก่อนทีมีสดั ส่วนสินเชือทัง 3 ภาคเศรษฐกิจ โดยอยูท่ ร้ี อยละ 33.4 ในสินเชือส่วนบุคคล ร้ อยละ
21.4 ในสินเชือเพือการค้ าส่งและค้ าปลีก และร้ อยละ 23.3 ในสินเชือภาคการผลิต
ในด้ านของระยะเวลาให้ สินเชือตามสัญญาให้ ก้ ูยืมเงิน เงินให้ สินเชือของเพอร์ มาตา ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย
เงินให้ สินเชือทีมีระยะเวลากู้สงู สุดหนึงปี ซึงเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 43.5 ของสินเชือรวมในปี 2561 ซึงไม่เปลียนแปลงมากนัก
เมือเทียบกับองค์ประกอบของเงินให้ สนิ เชือในปี ทีผ่านมาทีร้ อยละ 45.2 เงินให้ สนิ เชือของเพอร์ มาตามีการกระจายตัวตาม
ระยะเวลาให้ สนิ เชือ โดยส่วนของเงินให้ สินเชือทีมีระยะเวลากู้ยืม 1 - 2 ปี จะอยู่ทีร้ อยละ 12.0 เงินให้ สินเชือทีมีระยะเวลา
กู้ยืม 2-5 ปี ทีร้ อยละ 23.2 และเงินให้ สนิ เชือทีมีระยะเวลากู้ยืมมากกว่า 5 ปี ทีร้ อยละ 21.3
เพอร์ ม าตาได้ ป ฏิ บัติ ต ามข้ อ กํ า หนดการให้ สิ น เชื อตามกฎหมาย (LLL) สํ า หรั บ ทังบุค คลที เกี ยวข้ อ งและ
บุคคลภายนอก ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และวันที 31 ธันวาคม 2560
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นอกจากนีสัดส่วนสินเชือทีให้ แก่วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ต่อสินเชือรวม ณ วันที
31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ทีร้ อยละ 5.8 และ 6.4 ตามลําดับ อัตราส่วนเหล่านีคํานวณโดยใช้ ระเบียบ
ของธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซีย
ท่ามกลางการฟื นตัวของสินเชือ เพอร์ มาตาสามารถบริ การจัดการคุณภาพสินทรั พย์ ที มีประสิทธิ ผลได้ อย่าง
เหมาะสมรวมถึงคุณภาพสินเชือ แสดงให้ เห็นจากอัตราส่วนสินเชือด้ อยคุณภาพก่อนการกันเงินสํารองในปี 2561 ทีร้ อยละ
4.4 ซึงปรับตัวดีขนเมื
ึ อเทียบกับผลการดําเนินงานของปี ก่อนทีร้ อยละ 4.6 ในขณะทีสินเชือด้ อยคุณภาพสุทธิยงั ทรงตัวที
ร้ อยละ 1.7 สําหรับปี 2561 และปี 2560 คุณภาพสินทรัพย์ ทีดีขึนมาจากความพยายามในหลายๆ ด้ าน ได้ แก่ การปรับ
โครงสร้ างสินเชือด้ อยคุณภาพทีมีแนวโน้ มค่อยๆ ฟื นตัว การตัดบัญชีสนิ เชือบางส่วน การขายสินเชือด้ อยคุณภาพ และการ
เพิมจํานวนบัญชีสนิ เชือทีดีอย่างระมัดระวัง
เพือสนับสนุนการจัดการสินเชือให้ ดีขนึ เพอร์ มาตายังคงใช้ หลักการการดําเนินธุรกิจธนาคารอย่างระมัดระวัง
โดยจัดสรรค่าเผือหนีสงสัยจะสูญในปี 2561 จํานวน 8.20 ล้ านล้ านรู เปี ย ซึงตํากว่าปี ก่อนเพียงเล็กน้ อยปี ก่อน นอกจาก
การปรับปรุ งคุณภาพสินทรัพย์แล้ ว อัตราส่วนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อเงินให้ สินเชือด้ อยคุณภาพ (NPL coverage ratio)
รักษาระดับทีร้ อยละ 176.2 จากทีลดลงจากปี ก่อนทีร้ อยละ 191.0 แต่ยงั คงค่อนข้ างสูงเมือเทียบกับธนาคารอืน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลงร้ อยละ 34.3 มาอยู่ที 14.99 ล้ านล้ านรู เปี ย ณ สินปี 2561 เมือเทียบกับ 22.82
ล้ านล้ านรูเปี ย ณ สินปี 2560
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ประกอบด้ วยเครื องมือต่างๆ ได้ แก่ บัตรเงินฝากของธนาคารแห่ง
ประเทศอินโดนีเซีย (Bank Indonesia’s Certificate of Deposits (SDBI)) ตัวเงินคลัง (Treasury Bills (SPN)) ตัวเงินคลัง
ชารี อะฮ์ (Shariah Treasury Bills (SPNS)) หุ้นกู้องค์กร (Corporate Bonds) พันธบัตรรัฐบาลจากตลาดรอง (Government
bonds from the secondary market) ใบรั บ รองธนาคารแห่ ง ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ของชารี อ ะฮ์ (Certificate of Bank
Indonesia – Shariah (SBIS)) ตัวเงิ น (Bills) และ พันธบัตรรั ฐบาล (Sukuk Ijarah) พอร์ ตเงิ นลงทุนในหลักทรั พย์ ในปี
2560 สัดส่วนของ SDBI และพันธบัตรรัฐบาล (Sukuk Ijarah) มีสดั ส่วนสําคัญ ทีร้ อยละ 37.1 และ 34.1 ตามลําดับ ในปี
2561 องค์ประกอบของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ มีการเปลียนแปลงทีหลากหลายขึน โดยพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีสดั ส่วนที
มากทีสุดทีร้ อยละ 53.8 รองลงมาคือพันธบัตรรัฐบาลจากตลาดรอง (Government bonds from the secondary market)
ทีร้ อยละ 21.2
พอร์ ตเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ปี 2561
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พันธบัตรรัฐบาลเป็ นตราสารคงทีและออกโดยรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซีย ซึงรัฐบาลอาจซือคืนพันธบัตรตาม
มูลค่าตลาดก่อนวันครบกําหนดได้ ตัวเงินคลัง (SPN) และตัวเงินคลังชารี อะฮ์ (SPNS) ทีถือโดยเพอร์ มาตาเป็ นพันธบัตรที
ไม่มีดอกเบียจากรัฐบาล ส่วนหุ้นกู้องค์กรทีเพอร์ มาตาถือครองไว้ เพือการลงทุนมีอนั ดับเครดิต สูงมาก ระหว่าง AA- ถึง
AAA ตามอันดับความน่าเชือถือของหุ้นกู้ทออกโดย
ี
Pefindo
สินทรัพย์ ทถืี อไว้ เพือขายทีถือไว้ เพือขาย
การลดลงของสินทรัพย์ทีถือไว้ เพือขายเกิดจากการทีเพอร์ มาตาทําการขายหุ้นทังหมด ใน PT Astra Sedaya Finance
(ASF) ซึงเป็ นบริ ษัทร่วม ซึงมีการอธิบายข้ อมูลเกียวกับการทําธุรกรรมนีในหัวข้ อ ข้ อมูลการทําธุรกรรมการลงทุน การขยาย
กิจการ การขายกิจการ การรวมกิจการ การเข้ าซือกิจการ การปรับโครงสร้ าง การทําธุรกรรมในเครื อ และความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ในรายงานประจําปี ของเพอร์ มาตา
หนีสิน
เพอร์ มาตามีหนีสินเพิมขึนร้ อยละ 2.9 เป็ น 130.44 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2561 ซึงสอดคล้ องกับการเพิมขึนของ
เงินฝากจากลูกค้ าร้ อยละ 6.2 จาก 111.29 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2560 เป็ น 118.14 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2561 การเพิมขึนของ
เงินฝากจากลูกค้ าเป็ นกลยุทธ์ในการจัดการสภาพคล่องของเพอร์ มาตาให้ สอดคล้ องกับการเติบโตของเงินให้ สินเชือทีร้ อยละ
10.2 รวมถึงการปรับโครงสร้ างเงินทุนให้ เหมาะสม ในส่วนของหุ้นกู้ด้อยสิทธิลดลงร้ อยละ 26.8 ลดลงจาก 6.53 ล้ านล้ านรู เปี ย
ณ สินปี 2560 เป็ น 4.78 ล้ านล้ านรูเปี ย ณ สินปี 2561 ตามการชําระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิลาํ ดับที 2 ปี 2554 ซึงครบกําหนดใน
ปี 2561
เงินฝากจากลูกค้ า
เงินฝากจากลูกค้ าทังหมดได้ แก่เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจําเพิมขึนเป็ น 118.14
ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2561 หรื อเพิมขึนร้ อยละ 6.2 เมือเทียบกับปี ก่อนที 111.29 ล้ านล้ านรู เปี ย สัดส่วนของเงินฝากเท่ากับ
ร้ อยละ 90.6 ของหนีสินรวมในปี 2561 ซึงเพิมขึนจากในปี ก่อนร้ อยละ 87.8
ท่ามกลางอุปสรรคเรื องการขึนอัตราดอกเบียของธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซียในธุรกิจการธนาคาร เพอร์ มาตา
ยังคงรักษาและปรับปรุงโครงสร้ างเงินทุนให้ เหมาะสมอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะการรักษาองค์ประกอบของเงินทุนต้ นทุนตํา
ซึงสะท้ อนให้ เห็นผ่านอัตราส่วน CASA ในปี 2561 ทีร้ อยละ 48.2 ซึงลดลงเล็กน้ อยจากร้ อยละ 52.1 ในปี ก่อน
เงินฝากของเพอร์ มาตาในปี 2560 - 2561 แสดงในกราฟต่อไปนี:
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อัตราดอกเบียเฉลียของเงินฝากจากลูกค้ าในปี 2561 โดยเฉพาะสกุลเงินรู เปี ยลดลงเมือเทียบกับปี ทีแล้ วแม้ ว่า
อัตราดอกเบียของธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซียจะเพิมขึนเล็กน้ อยตลอดปี 2561
อัตราดอกเบียเฉลียของเงินฝากจากลูกค้ าในสกุลเงินรู เปี ย เท่ากับร้ อยละ 4.6 ในปี 2561 ลดลงจากร้ อยละ 4.8
ในปี 2560 สอดคล้ องกับการรักษาองค์ประกอบของเงินทุนต้ นทุนตํา ในขณะทีอัตราดอกเบียเฉลียของเงินฝากจากลูกค้ า
ในสกุลเงินต่างประเทศเพิมขึนเล็กน้ อยจากร้ อยละ 0.7 ในปี 2560 เป็ นร้ อยละ 1.2 ในปี 2561 สอดคล้ องกับการขึนของ
อัตราดอกเบียมาตรฐาน (Fed Fund) ซึงเพิมขึนหลายครังในปี 2561
เจ้ าหนีการรับรอง
เจ้ าหนีการรับรองลดลงร้ อยละ 26.3 มาอยูท่ ี 2.77 ล้ านล้ านรูเปี ย เมือเทียบกับในปี ก่อนที 3.75 ล้ านล้ านรูเปี ย การ
ลดลงนีส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลดลงของลูกหนีการรับรองจากบุคคลทีสามในสกุลเงินต่างประเทศอันเป็ นผลมาจาก
ปริ มาณสินเชือการค้ าระหว่างประเทศทีมีแนวโน้ มลดลงตลอดปี 2561
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เพอร์ มาตาออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ เพือเพิมเงินกองทุนและเพือใช้ ในการจัดบริ หารสินทรัพย์ทีมีประสิทธิ ผลต่อ การ
พัฒนาธุรกิจ หุ้นกู้ด้อยสิทธิและตราสารหนีด้ อยสิทธิ MTN จํานวน 4.78
4.72 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2561 ซึงตํากว่าปี ก่อนที 6.53
ล้ านล้ านรู เปี ย การลดลงนีเป็ นผลมาจากการชําระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ลําดับ 2 ปี 2554 มูลค่า 1.75 ล้ านล้ านรู เปี ย ซึงครบ
กําหนดในเดือนมิถนุ ายน 2561
ส่วนของเจ้ าของ
เพอร์ ม าตามีส่ว นของเจ้ า ของรวม 22.45 ล้ า นล้ า นรู เ ปี ยในปี 2561 เพิ มขึนร้ อยละ 4.4 จากปี ก่อ นที 21.51
ล้ านล้ านรู เปี ย การเติบโตนีสอดคล้ องกับผลกําไรสุทธิในปี 2561 ที 0.90 ล้ านล้ านรู เปี ย ซึงลดผลขาดทุนลงเป็ น 0.40
ล้ านล้ านรูเปี ยใน 2561 เมือเทียบกับปี ก่อนที 1.33 ล้ านล้ านรูเปี ย
งบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เพอร์ มาตา มีกําไรสุทธิ ที 901.25 พันล้ านรู เปี ย เพิมขึนร้ อยละ 20.4 เมือเทียบกับ 748.43 พันล้ านรู เปี ย ในปี ที
ผ่านมา กํ าไรของเพอร์ มาตาเป็ นผลมาจากการปรั บปรุ งคุณภาพสินทรั พย์ การเพิมจํ านวนบัญชี สินเชื อทีดี การปรั บ
โครงสร้ างหนีสําหรับสินเชือด้ อยคุณภาพ และการบริ หารต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
สินทรั พย์ ทางการเงิ นลดลงอย่างมีนัยสําคัญเมือเทียบกับปี ทีผ่านมา ซึงสอดคล้ องกับ ความพยายามในการปรั บปรุ ง
คุณภาพสินทรัพย์ การจัดเก็บหนีและการปรับโครงสร้ างหนีสําหรับสินเชือด้ อยคุณภาพ
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องค์ ประกอบของดอกเบียและรายได้ ชารีอะฮ์ 2561

เพอร์ มาตามีดอกเบียและรายได้ ชารี อะฮ์อยูท่ ี 11.08 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2561 ลดลงเล็กน้ อยเมือเทียบกับของปี
ก่อนที 11.20 ล้ านล้ านรูเปี ย ซึงเกิดจากการลดลงของรายได้ ดอกเบียจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์จํานวน 0.26 ล้ านล้ านรูเปี ย
เป็ น 0.92 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2561 จากการลดลงของยอดเฉลียรายการเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ระหว่างปี 2561 และการ
ลดลงของรายได้ ดอกเบียจากหลักทรัพย์ทีซือภายใต้ สญ
ั ญาขายคืนที 0.21 ล้ านล้ านรูเปี ย จากการจ่ายคืนเต็มจํานวนในปี
2561
รายได้ ดอกเบียส่วนใหญ่มาจากเงินให้ สินเชือ ที ร้ อยละ 70.3 ของรายได้ ดอกเบียรวมในปี 2561 ซึงค่อนข้ างทรง
ตัวเมือเทียบกับร้ อยละ 69.8 ในปี ก่อน รายได้ ดอกเบียจากเงินให้ สนิ เชือลดลงเล็กน้ อยร้ อยละ 0.3 ในปี 2561 จากแนวทาง
การจัดการการให้ สินเชือทีเข้ มงวดขึน โดยจัดลําดับความสําคัญในการกลันกรองสินเชื อให้ กับลูกค้ าทีมีอันดับความ
น่าเชื อถื อ ทีดีและมีต้นทุนตํากว่า ซึงสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของเพอร์ มาตาทีต้ องการเพิมจํ านวนบัญชี สินเชื อทีดี อย่าง
ต่อเนือง
ในขณะเดียวกัน รายได้ ดอกเบียจากเงินฝากระหว่างธนาคารกับธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซียและธนาคารอืนๆ
เพิมขึนร้ อยละ 56.0 เป็ น 404.16 พันล้ านรูเปี ย จาก 259.16 พันล้ านรูเปี ย เนืองจากการเพิมขึนของยอดคงเหลือเฉลียจาก
การมีสภาพคล่องส่วนเกินซึงยังไม่ได้ ลงทุนในสินทรัพย์ทีมีประสิทธิผลอืนๆ จึงไปลงทุนในตราสารระยะสันทีมีความเสียงตํา
รายได้ ของชารี อะฮ์เพิมขึนร้ อยละ 12.9 จาก 1.47 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2560 เป็ น 1.66 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2561
โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้ จากการจัดหาเงินทุนของชารี อะฮ์
ดอกเบียจ่ ายและค่ าใช้ จ่ายของชารีอะฮ์
เพอร์ มาตารายงานค่าใช้ จ่ายดอกเบียและค่าใช้ จ่ายชารี อะฮ์ที 5.68 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2561 ลดลงร้ อยละ 4.9
เมือเทียบกับของปี ทีแล้ ว ที 5.97 ล้ านล้ านรูเปี ย ซึงโดยส่วนใหญ่มาจากการลดลงของดอกเบียจ่ายเงินฝากประจําซึงลดลง
เหลือ 3.11 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2561จาก 3.29 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี ทีผ่านมา และดอกเบียจ่ายเงินฝากออมทรัพย์ทีลดลง
เหลือ 0.45 ล้ านล้ านรูเปี ย จาก 0.56 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี ก่อน ในขณะทีค่าใช้ จ่ายของชารี อะฮ์เพิมขึนร้ อยละ 19.0 จาก 0.50
ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2560 เป็ น 0.65 ล้ านล้ านรูเปี ย ซึงสอดคล้ องกับการขยายตัวของกลุม่ ธุรกิจชารี อะฮ์ในปี 2561
การลดลงของค่าใช้ จ่ายดอกเบียและค่าใช้ จ่ายชารี อะฮ์เป็ นไปตามกลยุทธ์ของเพอร์ มาตา ในการเพิมประสิทธิ ภาพ
การบริ หารสภาพคล่องทีสอดคล้ องกับการเติบโตของสินเชือรวมถึงการเพิมเงินทุนต้ นทุนตําอย่างต่อเนืองเพือเพิมส่วนต่าง
อัตราดอกเบียสุทธิ (NIM)
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รายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ ในปี 2561

เพอร์ มาตา บันทึกรายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ ซึงประกอบไปด้ วยรายได้ ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้ า ธุรกรรม
การซือขายการขายหลักทรัพย์ ส่วนแบ่งกําไรสุทธิ ของบริ ษัทร่ วม และรายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ ซึงรายได้ จากการ
ดําเนินงานอืนๆ อยู่ที 1.96 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2561 ลดลงร้ อยละ 41.6 จากปี ก่อน ที 3.36 ล้ านล้ านรู เปี ย ส่วนองค์ประกอบ
ของรายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ มาจากรายได้ คา่ ธรรมเนียมและค่านายหน้ าทีร้ อยละ 57.6 ในปี 2561 และร้ อยละ 36.7
ในปี 2560
ในปี 2561 รายได้ จากค่าธรรมเนียมและค่านายหน้ าลดลงเป็ น 1.13 ล้ านล้ านรู เปี ย ลดลงร้ อยละ 8.4 จาก 1.23
ล้ านล้ านรู เปี ย ในปี 2560 ขณะทีรายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ ลดลงร้ อยละ 72.3 จาก 1.59 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2560
เป็ น 0.44 ล้ านล้ านรู เปี ย เนืองจากการลดลงของการขายสินเชือ ในปี 2560 เพอร์ มาตามีกําไรจากการขายสินเชือจํานวน
1.31 ล้ านล้ านรูเปี ย นอกจากนีในเดือนพฤษภาคม 2561 เพอร์ มาตายังมีกําไรจากการขายเงินลงทุนใน PT Astra Sedaya
Finance ที 0.22 ล้ านล้ านรูเปี ย
การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ ทางการเงิน
เพอร์ มาตา รายงานผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จํานวน 1.68 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2561
ลดลงร้ อยละ 46.3 เมือเทียบกับปี ก่อน ที 3.13 ล้ านล้ านรูเปี ย การลดลงส่วนใหญ่เป็ นไปตามคุณภาพสินเชือทีปรับตัวดีขนึ
ในปี 2561 ทําให้ มีการลดลงของการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินให้ สนิ เชือลดลงร้ อยละ 43.4 มาอยูท่ ี 1.79 ล้ านล้ านรูเปี ย ในปี 2561 จาก 3.16
ล้ านล้ านในปี ทีผ่านมา สืบเนืองจากการจัดการสินทรัพย์ทีมีประสิทธิผลทีดี และสอดคล้ องกับการบริ หารอัตราส่วนสินเชือ
ด้ อยคุณภาพก่อนการกันสํารองทีดีขนเมื
ึ อเทียบกับปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายการดําเนินงานอืนๆ
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานอืนๆ ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายทัวไปและการบริ หาร เงินเดือนและผลประโยชน์ ของ
ผู้บ ริ ห ารและพนักงาน และค่าใช้ จ่ายอื นๆ ในปี 2561 เพอร์ มาตารายงานค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ ที 4.47
ล้ านล้ านรู เปี ย ลดลงร้ อยละ 0.8 เมือเทียบกับปี ก่อนที 4.50 ล้ านล้ านรู เปี ย โดยหลักมาจากการลดลงของค่าใช้ จ่ายทัวไป
และการบริ หาร เป็ น 1.74 ล้ านล้ านรู เปี ย เมือเทียบกับปี ก่อนที 1.80 ล้ านล้ านรู เปี ย เป็ นผลมาจากการลดลงของค่าเสือมราคา
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และค่าตัดจําหน่ายจํานวน 50.80 พันล้ านรู เปี ย และการลดลงของค่าเช่าจํานวน 44.25 พันล้ านรู เปี ย ในขณะทีค่าใช้ จ่าย
ในการส่งเสริ มการขายเพิมขึนโดยมียอดการใช้ จ่ายปี 2561อยูท่ ี 54.19 พันล้ านรูเปี ย
เพอร์ มาตายังคงปรับปรุงระเบียบในการจัดการต้ นทุนการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาระดับความ
มีเสถียรภาพ ท่ามกลางการลงทุนต่างๆ ของเพอร์ มาตาและภาวะกดดันของเงินเฟ้ อ เพอร์ มาตามุง่ เน้ นการพัฒนาไปทีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนือง ด้ วยการตรวจสอบประสิทธิภาพขององค์กรและการพัฒนานวัตกรรมเพือลดต้ นทุน ใน
การดําเนินงาน รวมถึงการทําให้ กระบวนการการทํางานง่ายขึนและอยูใ่ นรูปแบบดิจิทลั มากขึน
กําไรสุทธิและกําไรสุทธิเบ็ดเสร็จ
เพอร์ มาตามีกําไรสุทธิจํานวน 901.25 พันล้ านรูเปี ย เพิมขึนร้ อยละ 20.4 เมือเทียบกับ 748.43 พันล้ านรูเปี ย ในปี
ทีแล้ ว ในขณะที มีกําไรสุทธิ เบ็ดเสร็ จรวมถึง 941.32 พันล้ านรู เปี ย เพิมขึนร้ อยละ 29.7 เมือเทียบกับปี ทีแล้ วที 725.69
พันล้ านรูเปี ย สะท้ อนให้ เห็นถึงความสําเร็ จของเพอร์ มาตาในการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์ การเพิมจํานวนบัญชีสนิ เชือที
ดี การฟื นตัวของสินเชือด้ อยคุณภาพ และการบริ หารต้ นทุนอย่างมีวินยั
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน
ในปี 2561 เพอร์ มาตามีกระแสเงินสดสุทธิทีใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงานที 4.70 ล้ านล้ านรู เปี ย ลดลงจาก 13.39
ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2560 เป็ นผลมาจากการลดลงของกระแสเงินสดจ่ายให้ กบั เงินฝากจากลูกค้ าจํานวน 25.81 ล้ านล้ านรูเปี ย
ซึงถูกหักล้ างด้ วยการเพิมขึนของกระแสเงินสดจ่ายออกไปในเงินให้ สนิ เชือจํานวน 13.14 ล้ านล้ านรูเปี ย และการลดลงของ
กระแสเงินสดทีได้ รับจากการซือหลักทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาขายคืนและสินทรัพย์เพือค้ าจํานวน 2.80 ล้ านล้ านรู เปี ย และ
1.13 ล้ านล้ านรูเปี ย ตามลําดับ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เพอร์ มาตา มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน 11.09 ล้ านล้ านรู เปี ย ในปี 2561 เพิมขึนเมือเทียบกับปี ที
แล้ ว ซึงมีจํานวน 4.93 ล้ านล้ านรู เปี ย เงินสดสุทธิทีได้ จากกิจกรรมการลงทุนมาจากเงินสดสุทธิจากการขายและการซือ
เงินลงทุนในหลักทรั พย์ จํานวน 2.91 ล้ านล้ านรู เปี ยและการดําเนินการขายหุ้นจํานวน 2.8 ล้ านล้ านรู เปี ยใน PT Astra
Sedaya Finance ซึงเป็ นบริ ษัทร่วม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน
ในปี 2561 เพอร์ มาตามีกระแสเงินสดสุทธิทีใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินทุน 2.34 ล้ านล้ านรู เปี ย ในขณะทีปี 2560
เงินสดทีได้ รับจากกิจกรรมจัดหาเงินทุนเป็ นจํานวน 0.87 ล้ านล้ านรู เปี ย โดยสาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดจ่ายในปี
2561 เพือชําระหุ้นกู้ด้อยสิทธิจํานวน 1.75 ล้ านล้ านรูเปี ย ในขณะทีในปี 2560 เพอร์ มาตาได้ รับกระแสเงินสดจากการเสนอ
ขายหุ้นลําดับ 8 แบบจํากัดจํานวน จํานวน 1,499.68 พันล้ านรูเปี ย
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ สินปี
โดยรวมในปี 2561 เพอร์ มาตาบันทึกเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิที 4.05 ล้ านล้ านรู เปี ย ก่อน
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จากการ
เพิมขึนของอัตราแลกเปลียนสกุลเงินรู เปี ยทําให้ เพอร์ มาตาบันทึกผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าวจํานวน 0.25
ล้ านล้ านรูเปี ย ทําให้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน 4.30 ล้ านล้ านรูเปี ย
ณ สินปี เพอร์ มาตาจึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 20.90 ล้ านล้ านรู เปี ย เพิมขึนจาก 16.60
ล้ านล้ านรูเปี ย ณ สินปี 2560
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2560
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ สินเดือนธันวาคม 2560 เพอร์ มาตามีสนิ ทรัพย์รวม 148,328.37 พันล้ านรูเปี ย ลดลง 17,199.14 พันล้ านรูเปี ย
หรื อร้ อยละ 10.4 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากรายการบัญชี เงิ นฝากกระแสรายวัน ธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซีย จํานวน
2,000.27 พันล้ านรู เปี ย บัญชีเงินฝากกระแสรายวันธนาคารอืนๆ จํานวน 692.27 พันล้ านรู เปี ย เงินฝากระหว่างธนาคาร
ของธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซียและธนาคารอืนๆ จํานวน 1,751.57 พันล้ านรู เปี ย สินทรัพย์เพือค้ า จํานวน 774.71
พันล้ านรู เปี ย หลักทรัพย์ซือโดยมีสญ
ั ญาขายคืน 2,251.84 พันล้ านรู เปี ย เงินให้ สินเชือ 4,761.68 พันล้ านรู เปี ย และการ
ลดลงในเงินลงทุนในหลักทรัพย์จํานวน 4,580.92 พันล้ านรูเปี ย
เงินฝากกระแสรายวันธนาคารแห่ งประเทศอินโดนีเซีย
เงินฝากกระแสรายวันธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซียลดลงร้ อยละ 19.0 หรื อลดลงไปที 8,541.58 พันล้ านรู เปี ย
จาก 10,541.85 พันล้ านรู เปี ย ณ สินปี 2559 การลดลงนีเป็ นไปตามข้ อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซีย เรื อง
การตังเงินสํารองขันตํา และสอดคล้ องกับการลดลงร้ อยละ 14.6 ของเงินฝากจากลูกค้ า
เงินฝากกระแสรายวันธนาคารอืนๆ
เงินฝากกระแสรายวันธนาคารอืนๆ ลดลงร้ อยละ 37.0 หรื อลดลงไปที 1,176.92 พันล้ านรู เปี ย จาก 1,869.19
พันล้ านรู เปี ย ณ สินปี 2559 สอดคล้ องกับแหล่งเงินทุนทีลดลงจากเงินฝากลูกค้ าซึงลดลงร้ อยละ 14.6 ในปี 2560 เมือ
เทียบกับปี ทีผ่านมา
หลักทรัพย์ ซอโดยมี
ื
สัญญาขายคืน (Reverse Repo Receivables)
ณ สินเดือนธันวาคม 2560 หลักทรัพย์ซือโดยมีสญ
ั ญาขายคืนลดลงร้ อยละ 69.8 จาก 3,227.88 พันล้ านรู เปี ย
เป็ น 976.05 พันล้ านรู เปี ย ซึงส่วนใหญ่ มาจากพันธบัตรรั ฐบาลทีครบกํ าหนดและถูกซือคืน โดยธนาคารแห่ง ประเทศ
อินโดนีเซีย
เงินฝากระหว่ างธนาคารของธนาคารแห่ งประเทศอินโดนีเซียและธนาคารอืนๆ
เงินฝากระหว่างธนาคารของธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซียและธนาคารอืนๆ ลดลงร้ อยละ 21.8 หรื อลดลงไปที
6,294.10 พันล้ านรู เปี ย จาก 8,045.66 ล้ านรู เปี ย ณ สินปี 2559 โดยการลดลงส่วนใหญ่มาจากการลดลงของปริ มาณ
เงินฝากประจําในธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซียจํานวน 3,816.57 พันล้ านรู เปี ย ซึงสอดคล้ องกับการลดลงของเงินฝาก
จากลูกค้ า ในขณะทีเงินฝากเรี ยกคืนเมือทวงถามเพิมขึน 1,235.27 พันล้ านรูเปี ย
เงินให้ สินเชือ
เงินให้ สนิ เชือลดลงร้ อยละ 5.0 อยู่ที 90,020.99 พันล้ านรู เปี ย ณ สินเดือนธันวาคม 2560 ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 60.7
ของสินทรัพย์รวมของเพอร์ มาตา เงินให้ สนิ เชือสุทธิประกอบด้ วย สินเชือเงินทุนหมุนเวียน สินเชือเพือการลงทุน สินเชือเพือ
ผู้บริ โภค และสินเชือชารี อะฮ์
ภาพรวมเงินให้ สินเชือลดลงเนืองจากปั จจัยหลักสองประการ ประการแรก คือ ความท้ าทายในการดําเนินธุรกิจ
และการฟื นตัวของเศรษฐกิจมหภาค ประการทีสอง คือ ในช่วงครึ งปี แรกเพอร์ มาตาได้ ให้ ความสําคัญกับการปรับปรุ ง
คุณภาพสินทรัพย์ทีมีประสิทธิผลและการจัดการสินเชือด้ อยคุณภาพ ในขณะทีการอนุมตั ิสินเชือใหม่ผ่านการกลันกรอง
อย่างเข้ มงวด การจัดหาเงินทุนตามหลักชารี อะฮ์ยงั คงมีผลการเติบโตในเชิงบวก
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ในช่วงครึ งหลัง เพอร์ มาตาเริ มมีการเติบโตของสินเชือทีเป็ นบวก โดยสินเชือส่วนใหญ่มาจากการจํานอง (KPR)
สินเชือทางอ้ อมผู้บริ โภคของสินเชือรถยนต์ (ICF) สินเชือธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSME) และสินเชือ
เพือธุรกิจขนาดใหญ่ จากการเพิมขึนของลูกค้ ารายใหม่ทีมีคณ
ุ ภาพสูง
โดยรวมแล้ วสินเชือทัวไป - สุทธิ ลดลง โดยสินเชือเงินทุนหมุนเวียนลดลงร้ อยละ 6.1 หรื อ 2,658.36 พันล้ านรูเปี ย
และสินเชือเพือการลงทุนลดลงร้ อยละ 25.4 หรื อ 5,303.45 พันล้ านรูเปี ย ในขณะเดียวกันการจัดหาเงินทุนชารี อะฮ์เพิมขึน
ร้ อยละ 29.1 หรื อ 3,183.37 พันล้ านรูเปี ย คิดเป็ นร้ อยละ 15.7 ของการจัดหาเงินทุนทังหมดของเพอร์ มาตา
เงินให้ สินเชือตามส่ วนงาน
เพอร์ มาตาแบ่งการดําเนินงานออกเป็ นกลุ่ม ลูกค้ าบุคคลและลูกค้ ารายใหญ่โดยมีสดั ส่วนสินเชือร้ อยละ 63.3
และ 36.1 ตามลําดับ ในปี 2560 เทียบกับร้ อยละ 58.2 และ 41.1 ในปี ทีผ่านมา โดยสัดส่วนของลูกค้ ารายใหญ่ทีลดลงเกิด
จากการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและการเติบโตของสินเชืออย่างระมัดระวังในช่วงครึงปี แรก
เพอร์ มาตายังคงมุง่ เน้ นไปทีกลุม่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และตลาดระดับกลางซึงมีศกั ยภาพ
ในการฟื นตัวและปรับตัวทีเร็ วขึนด้ วยการพลิกฟื นของเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงผลิตภัณฑ์ตามความต้ องการขันพืนฐานของ
ผู้บริ โภค
ผลการดําเนินงานทางการเงินตามหลักชารี อะฮ์ ของเพอร์ มาตาในปี 2560 ปรับเพิมขึน ส่วนใหญ่มาจากกลุ่ม
ผู้บริ โภค โดยเฉพาะจากสินเชือเพือผู้บริ โภคทางอ้ อม (ICF) และ KPR iB ในขณะเดียวกันสําหรับกลุม่ วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อ ม (SME) และธุ ร กิ จ รายใหญ่ การจัด หาเงิ น ทุน นันได้ มี ก ารดํ า เนิ น การผ่ า นการคัด เลื อ กประเภทของ
อุตสาหกรรมทีมีระดับความเสียงทีสามารถจัดการได้
เงินให้ สินเชือตามสกุลเงิน
ในปี 2560 สัด ส่ว นของเงิ น ให้ สิน เชื อในสกุลเงิ น รู เ ปี ยและสกุลเงิ น ต่างประเทศอยู่ที ร้ อยละ 85.7 และ 14.3
ตามลําดับ หรื อเปลียนแปลงจากสัดส่วนของปี ก่อนทีร้ อยละ 84.0 สําหรับสกุลเงินรู เปี ย และร้ อยละ 16.0 สําหรับสกุลเงิน
ต่างประเทศ เงิ นให้ สินเชื อสกุลเงิ น รู เปี ยอยู่ที 77,162.65 พันล้ านรู เปี ย หรื อลดลงร้ อยละ 3.1% เมือเทียบกับ ปี ก่อนที
79,620.37 พันล้ านรูเปี ย ในขณะทีเงินให้ สนิ เชือสกุลเงินต่างประเทศอยูท่ ี 12,858.34 พันล้ านรูเปี ย หรื อลดลงร้ อยละ 15.2
เมือเทียบกับปี ก่อนที 15,162.29 พันล้ านรูเปี ย การมุง่ เน้ นไปทีการเพิมเงินให้ สนิ เชือสกุลเงินรูเปี ยและลดเงินให้ สนิ เชือสกุล
เงินต่างประเทศเป็ นส่วนหนึงของการบริ หารความเสียง เพือลดความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนในปี
2560
เงินให้ สินเชือตามภาคเศรษฐกิจ
เงินให้ สินเชือสุทธิของเพอร์ มาตาได้ รับผลกระทบในด้ านลบจากภาคส่วนต่างๆ กล่าวคือ การขนส่ง คลังสินค้ า
และการสือสาร อสังหาริ มทรัพย์ การให้ เช่าและบริ การภาคธุรกิจ ไฟฟ้ า ก๊ าซและนํา การก่อสร้ าง และการเกษตรกรรม การ
ล่าสัตว์และป่ าไม้ ซึงลดลงร้ อยละ 20.1 ร้ อยละ 45.4 ร้ อยละ 21.9 ร้ อยละ 35.0 และร้ อยละ 26.8 ตามลําดับ
ผลกระทบจากผลการดําเนินงานทีติดลบอย่างต่อเนืองในปี 2559 ยังคงเป็ นอุปสรรคสําคัญสําหรับเพอร์ มาตาใน
การเติบโตในปี 2560 เพอร์ มาตาได้ ดําเนินการตามขันตอนเชิงกลยุทธ์ ในการเพิมคุณภาพสินทรัพย์ รวมไปถึงการจัดเก็บ
สินเชือด้ อยคุณภาพอย่างเข้ มงวด การขายและตัดบัญชี สินเชือด้ อยคุณภาพบางรายการ ตลอดจนการปรับโครงสร้ างหนี
สินเชื อด้ อยคุณภาพทียัง สามารถชําระคืนได้ และการเพิมบัญชีสินเชือคุณภาพดี ความพยายามนีได้ รับการพิสจู น์ว่า
สามารถลดอัตราส่วนของสินเชือด้ อยคุณภาพก่อนกันเงินสํารองและสินเชือด้ อยคุณภาพสุทธิเป็ นร้ อยละ 4.6 และ 1.7
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 จากร้ อยละ 8.8 และร้ อยละ 2.2 เมือวันที 31 ธันวาคม 2559 สะท้ อนให้ เห็นว่าเพอร์ มาตา
พยายามลดความเสียงด้ านสินเชืออย่างเข้ มงวด
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เพอร์ มาตายังคงรักษาระดับสภาพคล่องอย่างต่อเนืองโดยมีสดั ส่วนสินเชือต่อเงินฝาก (LDR) อยู่ทีร้ อยละ 87.5
ณ สินเดือนธันวาคม 2560 เทียบกับร้ อยละ 80.5 ณ สินเดือนธันวาคม 2559
อัตราส่วนสินเชือธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSME) ต่อสินเชือรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 เท่ากับร้ อยละ 6.4 และ 5.7 ตามลําดับ โดยอัตราส่วนเหล่านีคํานวณโดยใช้ กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศ
อินโดนีเซีย
อัตราดอกเบียเงินให้ สินเชือลูกค้ าชันดีในสกุลเงินรูเปี ย
ธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซียกําหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ทกุ แห่งทีดําเนินธุรกิจตามปกติในประเทศอินโดนีเซีย
รายงานและเผยแพร่ อตั ราดอกเบียเงินให้ สินเชือลูกค้ าชันดีสกุลเงินรู เปี ย (SBDK) ซึงเป็ นไปตามระเบียบของธนาคารแห่ง
ประเทศอินโดนีเซียหมายเลข 14/14/ PBI/2555 เกียวกับความโปร่งใสและการเผยแพร่ รายงานของธนาคาร (ราชกิจจานุเบกษา
อินโดนีเซียปี 2555 ฉบับที 199 ส่วนเพิมเติมราชกิจจานุเบกษาอินโดนีเซีย ฉบับที 5353) และระเบียบของธนาคารแห่ง
ประเทศอินโดนีเซียเลขที 7/6/PBI/2548 เกียวกับความโปร่ งใสของข้ อมูลผลิตภัณฑ์ธนาคารและการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้ า (ราชกิจจานุเบกษาอินโดนีเซียปี 2548 ฉบับที 16 ส่วนเพิมเติมราชกิจจานุเบกษาอินโดนีเซียฉบับที 4475)
การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่ งใสเกียวกับอัตราดอกเบียเงินให้ สินเชือลูกค้ าชันดีเป็ นหนึงในความพยายามทีจะให้
ความกระจ่างแก่ลกู ค้ าและช่วยให้ ลกู ค้ าสามารถพิจารณาผลประโยชน์ ต้ นทุนและความเสียงด้ านสินเชือที เพอร์ มาตา
นําเสนอ นอกจากนียังปรับปรุ งการกํากับดูแลทีดีและส่งเสริ มการแข่งขันทีดีในแวดวงธนาคารรวมถึงการสร้ างวินยั ทาง
การตลาดทีดีขนึ
อัตราดอกเบียเงินให้ สินเชือลูกค้ าชันดียงั ใช้ เป็ นตัวบ่งชีอัตราดอกเบียเงินให้ สินเชือทีจะนําไปใช้ กับลูกค้ าทีขอ
สินเชื อจากเพอร์ มาตา ซึงเพอร์ มาตาจะเผยแพร่ อัตราดอกเบียเงิ นให้ สินเชือลูกค้ าชันดี ตามการเคลือนไหวของอัตรา
ดอกเบียอ้ างอิงทีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซีย โดยทัวไปอัตราดอกเบียเงินให้ สินเชือลูกค้ าชันดีจะคํานวณ
จากองค์ประกอบ 3 ประการ ได้ แก่ ต้ นทุนของเงินทุนสําหรับเงินให้ สนิ เชือ (HPDK) ทีเกิดขึนจากกิจกรรมการระดมทุนจาก
ลูกค้ า ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานทีเกิดจากกิจกรรมระดมทุน และองค์ประกอบการให้ ก้ ยู ืมรวมถึงอัตราส่วนกําไรทีกําหนด
จากกิจกรรมการให้ ก้ ูยื มของเพอร์ มาตา การคํานวณอัตราดอกเบียเงินให้ สินเชือลูกค้ าชันดี ไม่ได้ คํานึงถึงองค์ประกอบ
ความเสียงของลูกหนีซึงขึนอยูก่ บั การประเมินความเสียงของลูกหนีแต่ละราย ดังนันอัตราดอกเบียเงินให้ สนิ เชือทีเรี ยกเก็บ
จากลูกหนีจึงไม่จําเป็ นต้ องเหมือนกับอัตราดอกเบียเงินให้ สนิ เชือลูกค้ าชันดี
ธนาคารจะต้ องรายงานการคํานวณอัตราดอกเบียไปยัง ธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซียเป็ นประจําทุกเดือนและ
เผยแพร่ รายงานผ่านสือสูส่ าธารณชน การคํานวณอัตราดอกเบียเงินให้ สินเชือลูกค้ าชันดีนําไปใช้ กบั สินเชือธุรกิจรายใหญ่
สินเชื อบุคคล สินเชื อรายย่อย และสินเชื อเพือการบริ โภค (ทังแบบจํ านองและไม่จํานอง) อย่างไรก็ ตาม ธนาคารแห่ง
ประเทศอินโดนีเซีย ได้ จําแนกประเภทของสินเชือ โดยแบ่งเป็ น สินเชือธุรกิจรายใหญ่ สินเชือบุคคล และสินเชือเพือการ
บริ โภค (ทังแบบจํานองและไม่จํานอง) ตามเกณฑ์ภายในทีธนาคารใช้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ สุทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 เพอร์ มาตามีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ สทุ ธิ อยู่ที 22,820.91 พันล้ านรู เปี ย หรื อร้ อยละ
15.4 ของสินทรัพย์รวม ซึงลดลงร้ อยละ 16.7 หรื อ 4,580.92 พันล้ านรูเปี ย จาก 27,401.83 พันล้ านรูเปี ย ณ สินปี 2559
การลดลงส่วนใหญ่มาจากเงินฝากธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซีย ซึงลดลง 9,087.92 พันล้ านรูเปี ย ในขณะทีมี
ยอดเพิมขึนของพันธบัตรรัฐบาล (sukuk) จํานวน 3,343.79 พันล้ านรูเปี ย บัตรเงินฝากของธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซีย
จํานวน 507.90 พันล้ านรูเปี ย และหุ้นกู้จํานวน 473.34 พันล้ านรูเปี ย
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หนีสินรวม
หนีสินรวมของเพอร์ มาตาลดลง 19,420.28 พันล้ านรูเปี ย หรื อร้ อยละ 13.3 เป็ น 126,817.63 พันล้ านรูเปี ย ณ สิน
เดื อ นธั น วาคม 2560 การลดลงส่ว นใหญ่ เ กิ ด จากการลดลงของเงิ น ฝากจากลูก ค้ า (กองทุน บุค คลที สาม) จํ า นวน
19,014.65 พันล้ านรู เปี ย หรื อร้ อยละ 14.6 ตามกลยุทธ์ ของเพอร์ มาตาเพือพัฒนาการเติบโตของกองทุนบุคคลทีสามให้
สอดคล้ องกับการเติบโตของสินเชือ รวมถึงการรักษาระดับสภาพคล่องไปพร้ อมๆ กับการปรับโครงสร้ างเงินทุนและงบดุล
ให้ เหมาะสม
เงินฝากจากลูกค้ า
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 เพอร์ มาตามีการลดลงของเงินฝากจากลูกค้ า (กองทุนของบุคคลทีสาม) โดยมีบญ
ั ชี
เงินฝากกระแสรายวันลดลง 1,299.48 พันล้ านรู เปี ย เงินฝากออมทรัพย์ลดลง 1,618.84 พันล้ านรู เปี ย และเงินฝากประจํา
ลดลง 16,096.33 พันล้ านรูเปี ย
เพอร์ มาตายังปรับปรุ งโครงสร้ างเงินทุนให้ ดีขนซึ
ึ งสะท้ อนให้ เห็นจากอัตราส่วน CASA ทีเพิมขึนทีร้ อยละ 52.1
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 เมือเทียบกับร้ อยละ 46.7 ณ สินปี 2559 นอกจากนีการลดลงของต้ นทุนของเงินทุน ทําให้ สว่ น
ต่างอัตราดอกเบียสุทธิ (NIM) เพิมขึนเล็กน้ อยเป็ นร้ อยละ 4.0 จากร้ อยละ 3.9 ในปี 2559 การเติบโตของ CASA ยังคงมี
ความสําคัญเพือให้ มนใจว่
ั าต้ นทุนของเงินทุนจะถูกลงและมีความยังยืนมากขึน
ยอดรวมเงินฝากจากลูกค้ า ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 อยูท่ ี 111,288.01 พันล้ านรูเปี ย คิดเป็ นร้ อยละ 87.8 ของ
หนีสินรวมทังหมดของเพอร์ มาตา
อัตราดอกเบียถัวเฉลียของเงินฝากจากลูกค้ า
อัตราดอกเบียถัวเฉลียของเงินฝากจากลูกค้ าในปี 2560 ลดลงเมือเทียบกับปี 2559 สอดคล้ องกับการลดลงของ
อัตราดอกเบียอ้ างอิงของธนาคารกลางแห่งประเทศอินโดนีเซีย อัตราดอกเบียถัวเฉลียสําหรับเงินฝากจากลูกค้ าในสกุลเงิน
รู เปี ยลดลงร้ อยละ 1.2 จากร้ อยละ 6.0 ในปี 2559 เป็ นร้ อยละ 4.8 ในปี 2560 และอัตราดอกเบียถัวเฉลียของเงินฝากจาก
ลูกค้ าในสกุลเงินต่างประเทศเพิมขึนเล็กน้ อยเป็ นร้ อยละ 0.7 ในปี 2560 จากร้ อยละ 0.6 ในปี 2559
ส่วนของเจ้ าของ
ส่วนของเจ้ าของเพิมขึนร้ อยละ 11.5 เป็ น 21,510.74 พันล้ านรู เปี ย จาก 19,289.61 พันล้ านรู เปี ย ณ สินปี
การเพิมขึนนีมาจากกําไรสุทธิของเพอร์ มาตาในปี 2560 จํานวน 748.43 พันล้ านรู เปี ย และทุนของธนาคารทีเพิมขึน 3
ล้ านล้ านรู เปี ย จากสิทธิ จองซือหุ้น ลําดับที 8 ในเดือนมิถุนายน 2560 ซึงประสบความสําเร็ จ และสะท้ อนให้ เห็นถึงการ
สนับสนุนทีแข็งแกร่ งจากผู้ถือหุ้นทุกรายต่อแผนกลยุทธ์ ของเพอร์ มาตาในการเพิมทุน ทําให้ เพอร์ มาตายังคงมีรากฐานที
มันคงสําหรับการเติบโตทีแข็งแกร่งในอนาคต
สิทธิจองซือหุ้นเป็ นการจัดการเพือเสริ มสร้ างเงินกองทุนให้ กบั เพอร์ มาตา ทําให้ อตั ราส่วนเงินกองทุนทังหมดต่อ
สินทรั พย์ เสียง (CAR) เพิมขึนเป็ นร้ อยละ 18.1 ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 เทียบกับร้ อยละ 15.6 ในวันที 31 ธันวาคม
2559 อัตราส่วนเงินกองทุนทังหมดต่อสินทรัพย์เสียงของเพอร์ มาตาสูงกว่าตามข้ อกําหนดของ OJK และเพอร์ มาตามุง่ มัน
ทีจะรักษาระดับอัตราส่วนเงินกองทุนทังหมดต่อสินทรัพย์เสียงให้ มีประสิทธิภาพและเหมาะสมทีสุด เพือให้ สอดคล้ องกับ
การเติบโตของธุรกิจและเป็ นไปตามกฎระเบียบทีมีผลบังคับใช้
งบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในปี 2560 เพอร์ มาตามีกําไรสุทธิ ที 748.43 พันล้ านรู เปี ย ซึงเพิมขึนอย่างมากจากปี ก่อนทีมีผลขาดทุนสุทธิ
จํานวน 6.48 ล้ านล้ านรูเปี ย โดยกําไรสุทธิของเพอร์ มาตานันมาจากความสําเร็ จในการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์ การเพิม
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บัญชีสินเชือทีดี สินเชือด้ อยคุณภาพทีพัฒนาดีขึนและวินยั ในการบริ หารจัดการต้ นทุน การขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
สินทรัพย์ทางการเงินลดลงอย่างมีนยั สําคัญเมือเทียบกับปี ทีแล้ ว พร้ อมกับความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์
และการเรี ยกเก็บหนีและการปรับปรุงโครงสร้ างสินเชือด้ อยคุณภาพ
ในปี 2560 เพอร์ มาตามีรายได้ จากการดําเนินงานรวมอยู่ที 8.58 พันล้ านรู เปี ย เพิมขึนร้ อยละ 5.2 จาก 8.15
ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2559 สาเหตุทีทําให้ มีรายได้ จากการดําเนินงานเพิมขึน มีดงั นี
- การรับรู้ รายได้ ดอกเบียสุทธิลดลงร้ อยละ 11.2 เมือเทียบกับปี 2559 ที 5.22 ล้ านล้ านรู เปี ย สอดคล้ องกับ
การเติบโตของสินเชือทีช้ าลงจากการให้ สินเชือทีเข้ มงวด ส่วนต่างอัตราดอกเบียสุทธิ (Net Interest Margin:
NIM) เพิมขึนเป็ นร้ อยละ 4.0 จากร้ อยละ 3.9 ณ สินเดือนธันวาคม 2559 ส่วนใหญ่ มาจากการเพิมขึนของ
อัตราส่วน CASA
- รายได้ จ ากการดํ า เนิ น งานที นอกเหนื อ จากรายได้ ด อกเบี ยเพิ มขึนร้ อยละ 47.9 เมื อเที ย บกับ ปี ที แล้ ว
เนืองจากความสําเร็ จในการขายสินเชือด้ อยคุณภาพและการตัดจําหน่าย เพอร์ มาตายังคงบริ หารต้ นทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
รายได้ ดอกเบียและรายได้ ชารีอะฮ์
ในปี 2560 รายได้ ดอกเบียและรายได้ ชารี อะฮ์ อยูท่ ี 11,198.15 พันล้ านรูเปี ย ลดลง 3,200.42 พันล้ านรูเปี ยหรื อ
ร้ อยละ 22.2 จาก 14,398.57 พันล้ านรูเปี ย ในปี ก่อนซึงสาเหตุหลักมาจากรายได้ ดอกเบียจากเงินให้ สนิ เชือลดลง
รายได้ ดอกเบียจากเงินให้ สนิ เชืออยูท่ ี 7,811.39 พันล้ านรูเปี ย หรือร้ อยละ 69.8 ของรายได้ ดอกเบียและรายได้
ชารี อะฮ์รวม ในปี 2560 ซึงลดลง 3,166.51 พันล้ านรูเปี ยหรื อร้ อยละ 28.8 จากปี 2559
รายได้ ชารี อะฮ์ ในปี 2560 คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 13.1 ของรายได้ ดอกเบียและรายได้ ชารี อะฮ์รวม โดยเพิมขึน
86.73 พันล้ านรูเปี ยเมือเทียบกับปี ทีผ่านมา
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบียและค่ าใช้ จ่ายชารีอะฮ์
ค่าใช้ จ่ายดอกเบียและค่าใช้ จ่ายชารี อะฮ์ลดลง 2,541.21 พันล้ านรู เปี ยในปี 2560 หรื อลดลงร้ อยละ 29.8 จาก
8,515.13 พันล้ านรู เปี ยในปี 2559 ดอกเบียจ่ายและค่าใช้ จ่ายชารี อะฮ์ทีลดลงเป็ นผลมาจากดอกเบียจ่ายเงินฝากประจําที
ลดลงร้ อยละ 38.0 เป็ น 3,285.76 พัน ล้ า นรู เ ปี ย จาก 5,303.12 พัน ล้ า นรู เ ปี ยในปี 2559 เนื องจากการลดลงของ
ยอดเงินฝากประจําในปี 2560 ซึงสอดคล้ องกับกลยุทธ์ของเพอร์ มาตาในการเติบโตของกองทุนและสินเชือบุคคลทีสามใน
ขณะทีพยายามลดต้ นทุนของเงินทุนไปด้ วย
การลดลงของดอกเบียจ่ายเงินฝากประจําตามมาด้ วยการลดลงของค่าใช้ จ่ายดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์และ
เงิ นฝากกระแสรายวัน ซึงเท่ากับ 165.00 พันล้ านรู เปี ยหรื อร้ อยละ 22.9 และ 110.79 พันล้ านรู เปี ย หรื อร้ อยละ 13.8
ตามลําดับ อันเนืองมาจากการลดลงของยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันของปี นอกจากนีค่าใช้ จา่ ย
ชารี อะฮ์ทงหมดจากส่
ั
วนแบ่งกําไรจากเงินฝากประจําลดลงร้ อยละ 29.3 หรื อ 104.52 พันล้ านรูเปี ย เป็ น 252.47 พันล้ านรูเปี ย
ในปี 2560 การลดลงของกองทุนบุคคลทีสามส่งผลให้ ต้นทุนส่วนเพิมของการรับประกันการหมุนเวียนเงินฝาก
ลดลง (รวมถึงการรับประกันส่วนเพิมของเงินฝากชารี อะฮ์) ทําให้ ต้นทุนส่วนเพิมในปี 2560 ลดลงร้ อยละ 15.3 เป็ น 237.66
พันล้ านรูเปี ย จาก 280.75 พันล้ านรูเปี ยในปี 2559
นอกจากนี ยัง มีการลดลงของดอกเบี ยจ่ายหุ้นกู้แ ละตราสารหนี ด้ อยสิทธิซึงอยู่ที ร้ อยละ 100.0 หรื อ 70.42
พันล้ านรู เปี ย และร้ อยละ 8.3 หรื อ 60.59 พันล้ านรู เปี ย ตามลําดับ เนืองจากการชําระคืนเมือครบกําหนดของตราสารหนี
ด้ อยสิทธิในสกุลเงินต่างประเทศในเดือนมิถนุ ายน 2559 และหุ้นกู้ในเดือนธันวาคม 2559
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รายได้ และค่ านายหน้ าสุทธิ
ในปี 2560 รายได้ คา่ ธรรมเนียมและค่านายหน้ าสุทธิลดลงร้ อยละ 0.7 อยูท่ ี 1,233.37 พันล้ านรูเปี ย จาก 1,241.76
พันล้ านรูเปี ย ในปี 2559 โดยการลดลงนีเกิดจากรายได้ คา่ นายหน้ าจากบัตรเดบิตและบัตรเครดิตซึงลดลง 48.88 พันล้ านรูเปี ย
และค่าธรรมเนียมและค่านายหน้ าทีเกียวข้ องกับเงินให้ สินเชือมูลค่า 27.11 พันล้ านรู เปี ย และยอดเงินฝากและเงินกู้ของ
ลูกค้ าทีลดลง นอกจากนีปริ มาณธุรกรรมของสินเชือการค้ าระหว่างประเทศทีลดลงส่งผลให้ ค่านายหน้ าจากการค้ าลดลง
15.52 พันล้ านรูเปี ยหรื อร้ อยละ 13.6
การลดลงของรายได้ ได้ รับการชดเชยจากการเพิมขึนของค่านายหน้ าในการขายประกันผ่านธนาคารและกองทุน
รวมร้ อยละ 35.2 เมือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
รายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ
ในปี 2560 รายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ เพิมขึนร้ อยละ 106.7 จาก 1,027.02 พันล้ านรู เปี ย เป็ น 2,122.99
พันล้ านรูเปี ย
สาเหตุหลักในการเพิมขึนของรายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ คือกําไรจากการขายพอร์ ตสินเชือด้ อยคุณภาพ
จํานวน 1,313.15 พันล้ านรูเปี ย
ในขณะทีรายได้ จากการซือขายตราสารทางการเงินลดลงร้ อยละ 54.3 ไปที 258.24 พันล้ านรูเปี ย อันประกอบด้ วย
รายได้ ทีลดลงจากตราสารอนุพนั ธ์ ที 294.57 พันล้ านรู เปี ย หรื อร้ อยละ 75.6 และรายได้ ทีลดลงจากตราสารหนีที 12.15
พันล้ านรูเปี ย
รายได้ ทีลดลงจากตราสารอนุพนั ธ์ ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากปริ มาณธุรกรรมทีลดลงและความผันผวนของอัตรา
แลกเปลียน ในขณะทีรายได้ จากตราสารหนีทีลดลงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากกําไรทีลดลงจากการขายหลักทรัพย์เพือค้ าตาม
ความต้ องการของตลาด
การขาดทุนจากการด้ อยค่ าของสินทรัพย์ ทางการเงิน
ในปี 2560 เพอร์ มาตาบันทึกการขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจํานวน 3,127.10 พันล้ านรูเปี ย
ลดลงจาก 12,207.66 พันล้ านรูเปี ยในปี ทีแล้ วเป็ นจํานวน 9,080.56 พันล้ านรูเปี ย
สาเหตุหลักคือ การขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินให้ สินเชือซึงลดลงร้ อยละ 74.6 จาก 12,444.43 พันล้ านรู เปี ย
เป็ น 3,157.24 พันล้ านรูเปี ยในปี 2560 ซึงสอดคล้ องกับการมุง่ เน้ นปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์ของเพอร์ มาตา
ค่ าใช้ จ่ายการดําเนินงานอืนๆ
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานอืนๆ มีการจัดการทีดี มียอดลดลงร้ อยละ 1.7 จาก 4,578.60 พันล้ านรูเปี ยในปี 2559
เป็ น 4,501.96 พันล้ านรูเปี ยในปี 2560 การลดลงของค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานส่วนใหญ่มาจากค่าใช้ จ่ายการดําเนินงาน
อืนๆ ทีลดลง 218.67 พันล้ านรูเปี ย แต่คา่ ใช้ จ่ายทัวไปและการบริ หาร รวมทังเงินเดือนและผลประโยชน์ให้ กบั ผู้บริ หารและ
พนักงานเพิมขึน 41.65 พันล้ านรูเปี ยและ 100.38 พันล้ านรูเปี ย ตามลําดับ
ค่ าใช้ จ่ายทางภาษี
ในปี 2560 เพอร์ มาตามีการบันทึกค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ที 202.70 พันล้ านรู เปี ย ซึงประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายภาษี
เงินได้ รอตัดบัญชี 199.64 พันล้ านรู เปี ย และค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ปัจจุบนั 3.06 พันล้ านรู เปี ย ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ รอการ
ตัดบัญชีเกิดจากการส่วนต่างชัวคราวของการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและผลขาดทุนสุทธิประจําปี

ºÃÔÉÑ· ´ÔÊ¤Ñ¿àÇÍÃ áÁà¹¨àÁŒ¹· ¨Ó¡Ñ´

àÍ¡ÊÒÃá¹º 2 Ë¹ŒÒ 29/38

àÍ¡ÊÒÃá¹º 2: Ê‹Ç¹¢Í§ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁàËç¹¢Í§·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÍÔÊÃÐμ‹ÍÃÒÂ¡ÒÃä´ŒÁÒ«Öè§ËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃ¾Õ·Õ à¾ÍÃÁÒμÒ ·ÕºÕà¤ (PT Bank Permata Tbk)

กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิหลังหักภาษี สาํ หรับปี 2560 อยู่ที 748.43 พันล้ านรู เปี ย เมือเทียบกับการขาดทุนที 6.48 ล้ านล้ านรู เปี ย
ในปี 2559 สาเหตุหลักมาจากคุณภาพสินทรัพย์ทีดีขนึ การเพิมขึนของบัญชีสินเชือทีดี การฟื นตัวของสินเชือด้ อยคุณภาพ
จากการปรับโครงสร้ างหรื อขายสินเชือด้ อยคุณภาพบางตัวออกไป รวมไปถึงต้ นทุนการดําเนินงานทีมีประสิทธิภาพมากขึน
รายได้ รวมเบ็ดเสร็จ
เพอร์ มาตามีการบันทึกกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจํานวน 752.69 พันล้ านรู เปี ยในปี 2560 เพิมขึนจากการขาดทุน
6.52 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี ทีผ่านมา สอดคล้ องกับกําไรสุทธิทีเพิมขึน
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ในปี 2560 เพอร์ มาตามีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 13,394.15 พันล้ านรูเปี ย ในขณะที
ปี 2559 บันทึกเงินสดทีได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 5,333.31 พันล้ านรูเปี ย ซึงการลดลงส่วนใหญ่เกิดจากเงินสด
จ่ายออกจากการลดลงของเงินฝากจากลูกค้ าทีจํานวน 18,954.57 พันล้ านรูเปี ย ชดเชยกับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ดําเนินงาน 4,027.63 พันล้ านรูเปี ย
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เพอร์ มาตาบันทึกเงินสดสุทธิทีได้ จากกิจกรรมการลงทุน 4,931,60 พันล้ านรู เปี ยขณะทีในปี 2559 มีการบันทึก
เงินสดทีใช้ ในกิจกรรมการลงทุน 9,495.42 พันล้ านรู เปี ย เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ได้ มาจากการขายและการซือ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 4,415.39 พันล้ านรูเปี ย และรายได้ ดอกเบียจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 588 พันล้ านรูเปี ย
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2560 เพอร์ ม าตาบัน ทึก กระแสเงิน สดสุท ธิที ลดลงจากการจัด หาเงิน ทุน ร้ อ ยละ 79.0 จาก 4,135.13
พันล้ านรู เปี ยในปี ก่อน เป็ น 867.65 พันล้ านรู เปี ย เนืองจาก เพอร์ มาตา ได้ รับเงินสดจากการออกสิทธิจองซือหุ้น ลําดับที 7
จํานวน 5,499.91 พันล้ านรู เปี ย และเงินทุนจ่ายล่วงหน้ าจากผู้ถือหุ้นหลักสองราย มูลค่า 1,500.00 พันล้ านรู เปี ยในปี
2559 ในขณะเดียวกัน เพอร์ มาตาได้ ชําระหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ และชําระดอกเบียทีเกียวข้ องจํานวน 2,060.55 พันล้ านรู เปี ย
และ 800 พันล้ านรู เปี ย ตามลําดับ ในปี 2560 เพอร์ มาตาได้ รับกระแสเงินสดจากการการออกสิทธิจองซือหุ้น ลําดับที 8
จํานวน 1,499.68 พันล้ านรูเปี ย และจ่ายดอกเบียของหุ้นกู้ด้อยสิทธิจํานวน 663.7 พันล้ านรูเปี ย
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ สินปี
โดยรวม เพอร์ มาตาบันทึกเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ จํานวน 7,594.90 พันล้ านรู เปี ย ก่อน
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2560
เพอร์ มาตาบันทึกผลกระทบของความผันผวนจากการแข็งค่าของเงินรู เปี ย จํานวน 36.18 พันล้ านรู เปี ย ดังนันเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดจึงลดลงเป็ น 7,558.72 พันล้ านรูเปี ย
ณ สินปี เพอร์ มาตาบันทึกเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที 16,597.18 พันล้ านรู เปี ยลดลงจาก 24,155.90
พันล้ านรูเปี ยจากปี ก่อน
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2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
เพอร์ มาตามีสนิ ทรัพย์รวมลดลงร้ อยละ 9.4 เป็ น165,527.51 พันล้ านรูเปี ย เป็ นผลมาจากการลดลงของรายการ
เงินให้ สินเชือสุทธิ 31,085.31 พันล้ านรู เปี ย เนืองจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการจัดการภายในเรื องสินเชือด้ อย
คุณภาพ นอกจากนี บัญชี เงิ นฝากกระแสรายวัน ของธนาคารแห่ง ประเทศอิน โดนีเซีย ลดลง 2,291.97 พันล้ านรู เ ปี ย
สอดคล้ องกับการลดลงของเงินทุน ของบุคคลทีสาม รวมถึงการลดลงของสินทรั พย์ ทางการเงินทีถื อไว้ เพือค้ าจํานวน
1,110.00 พันล้ านรู เปี ย การลดลงเหล่านีชดเชยโดยการเพิมขึนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ซือโดยมีสญ
ั ญา
ขายคืนจํานวน 12,492.63 พันล้ านรูเปี ย และ 3,227.88 พันล้ านรูเปี ย ตามลําดับ สาเหตุหลักเนืองจากอัตราส่วนสินเชือต่อ
เงินฝากเฉลียทีลดลงในปี 2559 เมือเทียบกับปี 2558 สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของธนาคารเพิมขึน 2,227.84
พันล้ านรูเปี ย ซึงเป็ นผลมาจากการผลต่างชัวคราวของผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากกระแสรายวันธนาคารแห่ งประเทศอินโดนีเซีย
เงิ นฝากกระแสรายวันธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซีย ลดลงร้ อยละ 17.9 จาก 12,833.82 พันล้ านรู เปี ย เป็ น
10,541.85 พันล้ านรู เปี ย ซึงการลดลงนีสอดคล้ องกับการเปลียนแปลงข้ อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซีย
เกียวกับเงินสํารองตามกฎหมายซึงเริ มตังแต่เดือนมีนาคม 2559 อันได้ แก่ การเปลียนแปลงเงินสํารองในค่าเงินรู เปี ย จาก
ร้ อยละ 7.5 เป็ นร้ อยละ 6.5 ของกองทุนของบุคคลทีสามซึงสอดคล้ องกับการลดลงร้ อยละ 10.4 ของกองทุนบุคคลทีสาม
เงินฝากระหว่ างธนาคารของธนาคารแห่ งประเทศอินโดนีเซียและธนาคารอืนๆ
เงินฝากระหว่างธนาคารของธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซีย และธนาคารอืนๆ สุทธิ จากผลขาดทุนค่าเผือการ
ด้ อ ยค่า ลดลงร้ อยละ 3.0 จาก 8,290.8 พัน ล้ า นรู เ ปี ย เป็ น 8,045,66 พัน ล้ า นรู เ ปี ยจากสินปี ที ผ่า นมา ซึงการลดลงนี
สอดคล้ องกับการลดลงของการซือกองทุนบุคคลทีสาม
สินทรัพย์ ทางการเงินทีถือไว้ เพือการค้ า
สินทรัพย์ทางการเงินทีถือไว้ เพือการค้ าลดลงร้ อยละ 37.1จากปี ก่อนที 2,989.55 พันล้ านรู เปี ย เป็ น 1,879.55
พันล้ านรูเปี ย
การลดลงนีเป็ นผลจากการซือพันธบัตรรัฐบาลจากตลาดรองลดลงร้ อยละ 31.8 ตามมาด้ วยการลดลงของตัวเงิน
คลังร้ อยละ 50.0 หรื อ 377.30 พันล้ านรู เปี ย และการลดลงของสินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ ร้ อยละ 38.1 เนืองมาจากการ
ลดลงของมูลค่ายุติธรรมทีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนค่าเงินรูเปี ย
หลักทรัพย์ ซอโดยมี
ื
สัญญาขายคืน
เพอร์ มาตาทํารายการหลักทรัพย์ซือโดยมีสญ
ั ญาขายคืน ซึงมีระยะเวลาครบกําหนดในเดือนมกราคมและ
มีนาคม ปี 2560 ยอดคงเหลือทีบันทึก ณ สินปี 2559 อยูท่ ี 3,227.88 พันล้ านรูเปี ย
ลูกหนีการรับรอง
ลูกหนีการรับรอง ณ สินปี 2559 ลดลงร้ อยละ 17.3 หรื อ 815.40 พันล้ านรู เปี ย เนืองจากการลดลงของปริ มาณ
การทําธุรกรรมการนําเข้ าและส่งออก โดยการทําธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศลดลงร้ อยละ 26.9 หรื อลดลง 1,191.48
พันล้ านรู เปี ยจากมูลค่าในปี ทีผ่านมา ในขณะเดียวกันธุรกรรมในสกุลเงิน รู เปี ยเพิมขึน 352.84 พันล้ านรู เปี ยหรื อร้ อยละ
126.2
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เงินให้ สินเชือ
เงินให้ สินเชือของเพอร์ มาตาประกอบด้ วยสินเชือเงินทุนหมุนเวียน สินเชือเพือการลงทุน สินเชือเพือการบริ โภค
และสินเชือชารี อะฮ์ เงินให้ สินเชือสุทธิลดลง ร้ อยละ 24.7 มาอยู่ที 94,782.67 พันล้ านรู เปี ยจากปี ก่อน และคิดเป็ นร้ อยละ
57.3 ของสินทรัพย์รวมของเพอร์ มาตา
การลดลงนีเกิดขึนจากสินเชือทังหมดโดยยอดสินเชือทีลดลงมากทีสุดมาจากเงินทุนหมุนเวียนซึงลดลงร้ อยละ
26.5 หรื อ15,759.00 พันล้ านรูเปี ย เงินให้ สนิ เชือเพือการลงทุนลดลงร้ อยละ 38.2 หรื อ 12,889.81 พันล้ านรูเปี ยและสินเชือ
เพือผู้บริ โภคลดลงร้ อยละ 10.6 หรื อ 2.286.93 พันล้ านรู เปี ย การลดลงของสินเชือเป็ นผลกระทบมาจากสภาพเศรษฐกิจ
และสิงแวดล้ อมทางธุรกิจรวมถึงการจัดการภายในทีมุง่ แก้ สนิ เชือด้ อยคุณภาพ
ในขณะเดียวกันการจัดหาเงินทุนชารี อะฮ์ลดลงเล็กน้ อยร้ อยละ 1.4 หรื อ 149.58 พันล้ านรูเปี ย การลดลงของการ
จัดหาเงินทุนชารี อะฮ์หลังจากทีเพิมขึนอย่างมากในปี 2556 และ 2557 เป็ นผลมาจากนโยบายการเงินทีเข้ มงวดมากขึน
เนืองจากสภาพตลาดในปี 2558 และปี 2559
หน่วยธุรกิจชารี อะฮ์ของเพอร์ มาตามีการพัฒนาผลประกอบการของภาคการขนส่งอันเนืองจากการรับรู้ โครงการ
โครงสร้ างขันพืนฐานทีเริ มดําเนินการมาตังแต่ปี 2558 และการเปิ ดใช้ งานผลิตภัณฑ์ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย
(MSME) ทีสัมพันธ์ กบั ตลาดในประเทศทีจําเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามเพือให้ ง่ายขึนในการดึงดูดตลาดเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม
ในปี 2559 ยังมีการมุง่ เน้ นการรับเงินของบุคคลทีสามโดยเฉพาะจากผลิตภัณฑ์เงินออม Haj เป็ นจํานวนมาก
การลดลงของสินเชื อสะท้ อนถึงสภาพแวดล้ อมทางธุรกิ จและการฟื นตัวของเศรษฐกิ จมหภาคทียากลําบาก
นอกจากนีเพอร์ มาตายังคงเข้ มงวดในการอนุมัติ สินเชื อใหม่ในขณะทีมุ่งเน้ นการช่วยเหลือ ฐานลูกค้ าทีมีอยู่เพือขจัด
อุปสรรคทางธุรกิจ
เพอร์ มาตายังคงมุง่ เน้ นไปทีกลุม่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และตลาดระดับกลางซึงมีศกั ยภาพ
ในการฟื นตัวและปรับตัวทีเร็ วขึนตามภาวะเศรษฐกิจทีปรับตัวดีขนึ โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ทีหมุนเวียนในตลาดส่วนใหญ่
เป็ นสินค้ าขันพืนฐานทีผู้บริ โภคยังคงต้ องการอย่างต่อเนือง
สินเชื อตามภาคเศรษฐกิจต่อไปนีส่งผลให้ สินเชื อของเพอร์ มาตาลดลง ภาคการผลิต การค้ าส่งและค้ าปลีก
การขนส่ง การทําเหมืองแร่ และอสังหาริ มทรัพย์ ซึงลดลงร้ อยละ 33.3 ร้ อยละ 27.5 ร้ อยละ 41.3 ร้ อยละ 59.8 และ ร้ อยละ
34.2 ตามลําดับ สะท้ อนถึงธุรกรรมทีอ่อนตัวลงในแต่ละภาคธุรกิจ
สถานการณ์ความท้ าทายและความยากลําบากทางเศรษฐกิจในปี 2559 ส่งผลให้ คณ
ุ ภาพสินทรัพย์ของเพอร์ มาตา
ลดลง สินเชือด้ อยคุณภาพเพิมขึนจาก 3,566.79 พันล้ านรูเปี ย ณ สินปี 2558 เป็ น 9,611.60 พันล้ านรู เปี ย เนืองมาจาก
ผลประกอบการทีแย่ลงของภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งและคุณภาพสินเชือของลูกหนีทีลดลง อัตราส่วนหนีด้ อยคุณภาพ
ก่อนกันเงินสํารองในปี 2559 และปี 2558 อยู่ทีร้ อยละ 8.8 และ 2.7 ตามลําดับ ในขณะทีอัตราส่วนหนีด้ อยคุณภาพสุทธิ
อยูท่ ีร้ อยละ 2.2 และ 1.4
เพอร์ มาตาได้ ดําเนินการตามขันตอนเชิงกลยุทธ์ ต่างๆ เพือบริ หารจัดการหนี ด้ อยคุณภาพทีเกิดขึน ทังผ่านการ
ปรับโครงสร้ างหนีหรื อการดําเนินการเรี ยกหลักประกัน ในเดือนธันวาคม 2559 เพอร์ มาตาได้ ระบุพอร์ ตสินเชือเป็ นจํานวน
เงิน 9 ล้ านล้ านรู เปี ย ทีมีความเสียงเกินระดับความเสียงรัดกุมทียอมรับได้ ซึงเพอร์ มาตาได้ ลดพอร์ ตสินเชือนีในระหว่างปี
ส่งผลให้ อัตราส่วนสินเชื อด้ อยคุณภาพก่อนกันเงิ นสํารองลดลง ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของพอร์ ตเงินให้ สินเชือนี
ประเมินโดยใช้ มลู ค่าของการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตามมูลค่าการขายทีคาดไว้
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ ณ สินปี 2559 อยู่ที 27,401.83 พันล้ านรู เปี ยหรื อร้ อยละ 16.6 ของสินทรัพย์รวม
ของเพอร์ มาตา เพิมขึนร้ อยละ 83.8 หรื อ 12,492.63 พันล้ านรูเปี ย จาก 14,909.20 พันล้ านรูเปี ย ณ สินปี 2558 เนืองจาก
สภาพคล่องส่วนเกินทีเพิมขึนอันเป็ นผลกระทบของอัตราส่วนสินเชือต่อเงินฝากเฉลียทีลดลงในปี 2559 เมือเทียบกับปี
2558
การเพิมขึนโดยหลักมาจากเงินฝากกับธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซียและบัตรเงินฝากของธนาคารแห่งประเทศ
อินโดนีเซีย ซึงเพิมขึน 8,410.65 พันล้ านรูเปี ยและ 7,221.11 พันล้ านรูเปี ย ตามลําดับ โดยพันธบัตรรัฐบาล (sukuk ijarah)
ลดลงจํานวน 3,026.37 พันล้ านรูเปี ย
การลงทุนในในหลักทรัพย์เป็ นกลยุทธ์ในการจัดการสภาพคล่องส่วนเกินเพือให้ มีผลตอบแทนทีดีขนึ
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ในปี 2559 เพอร์ มาตามีเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมอยู่ที 2,488.86 พันล้ านรู เปี ย หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ
1.0 หรื อ 23.44 พันล้ านรู เปี ยจาก 2,465.42 พันล้ านรู เปี ยในปี 2558 เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม ได้ แก่ เงินลงทุนในหุ้นร้ อยละ
25 ของ PT Astra Sedaya Finance (ASF) โดยมีมลู ค่าการซือกิจการจํานวน 2.193.90 พันล้ านรู เปี ย เงินลงทุนเพิมความ
แข็งแกร่ งแก่สถานะของเพอร์ มาตาในภาคส่วนสินเชือยานยนต์และเพิมขนาดธุรกิจการให้ สินเชือร่ วมอย่างมีนยั สําคัญใน
ขณะเดียวกันเปิ ดโอกาสในการเพิมขีดความสามารถในการขาย ซึงการเพิมขึนนีสะท้ อนให้ เห็นถึงส่วนหนึงของส่วนแบ่ง
กําไรจาก ASF ให้ แก่เพอร์ มาตา
สินทรัพย์ ถาวร
เพอร์ มาตามีสนิ ทรัพย์ถาวรลดลงร้ อยละ 6.2 หรื อลดลง 169.95 พันล้ านรูเปี ย จากปี 2558 ที 2,724.38 พันล้ านรูเปี ย
เป็ น 2,554.42 พันล้ านรูเปี ย เนืองจากการเพิมขึนของค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ อืนๆ
สินทรัพย์อืนๆ ลดลงร้ อยละ 8.8 หรื อ 356.50 พันล้ านรูเปี ย จาก 4,064.36 พันล้ านรูเปี ยในปี 2558 เป็ น 3,707.86
พันล้ านรู เปี ย สาเหตุหลักมาจากผลการดําเนินงานทีลดลงของธุรกิจนําเข้ าส่งออก ส่งผลให้ ลกู หนีการค้ า ลดลงจํานวน
493.97 พันล้ านรู เปี ย นอกจากนียังได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทีไม่เอืออํานวย โดยเฉพาะอย่างยิงในการส่งออก
และนําเข้ าของสินค้ าบางประเภท
หนีสิน
เพอร์ มาตามีหนีสินลดลงร้ อยละ 10.8 หรื อ 17,638.60 พันล้ านรูเปี ย เป็ น 146,237,91 พันล้ าน ณ สินปี 2559 ซึง
ส่วนมากเป็ นผลมาจากเงินฝากจากลูกค้ าทีลดลง 15,157.98 พันล้ านรู เปี ย หรื อร้ อยละ 10.4 นอกจากนี เพอร์ มาตาได้
ชําระคืนตราสารหนีระยะกลาง (MTN) ของปี 2552 จํานวน 100 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ในเดือนมิถนุ ายนปี 2559 และหุ้นกู้
ด้ อยสิทธิลําดับที 1 กลุม่ ย่อย 1 ประเภท ข ของปี 2556 ทีจํานวน 672 พันล้ านรู เปี ย ในเดือนธันวาคม 2559 ส่งผลต่อยอด
ลดลงของหุ้นกู้ด้อยสิทธิและตราสารหนีทีออกจํานวน 1,378.45 พันล้ านรูเปี ยและ 672.14 พันล้ านรูเปี ย ตามลําดับ
เงินฝากลูกค้ า
ในปี 2559 เพอร์ มาตามีเงิ นฝากประจํ า ซึงเป็ นส่วนหนึงของเงิ นทุนของบุคคลที สามลดลงร้ อยละ 23.0 หรื อ
20,814.77 พันล้ านรู เปี ย เป็ น 69,526.83 พันล้ านรู เปี ย จาก 90,341.60 พันล้ านรู เปี ยในปี ก่อน อย่างไรก็ตาม เพอร์ มาตา
ประสบความสําเร็ จในการจัดการต้ นทุนเงินให้ ตําลงโดยเพิมบัญชีเงินฝากกระแสรายวันจํานวน 1,739.42 พันล้ านรู เปี ย
หรื อร้ อยละ 5.9 เป็ น 31,334.28 พันล้ านรู เปี ย และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จาก 3,917.37 พันล้ านรู เปี ย หรื อร้ อยละ 15.4
เป็ น 29,441.55 พันล้ านรูเปี ย ณ สินปี 2559
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เพอร์ มาตาปรับสภาพคล่องและรายได้ ด้วยการลดต้ นทุนของเงินทุนโดยการเพิมบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (CASA) และลดการเติบโตเงินฝากประจํา ดังนันอัตราส่วนบัญชี CASA จึงเพิมขึนเป็ นร้ อยละ
46.6 ในปี 2559 จากร้ อยละ 37.9 ในปี 2558
โดยรวมเงินฝากของลูกค้ า ณ สินปี อยู่ที 130,302.66 พันล้ านรู เปี ยซึงคิดเป็ นร้ อยละ 89.1 ของหนีสินรวมของ
เพอร์ มาตา
เงินฝากจากธนาคารอืน
เงินฝากจากธนาคารอืนเพิมขึนร้ อยละ 14.6 มาอยู่ที 2,661.64 พันล้ านรู เปี ยในปี 2559 จาก 2,321.86 พันล้ านรู เปี ย
ในปี ก่อน เงินฝากของธนาคารอืนเป็ นส่วนหนึงของการบริ หารสภาพคล่อง
เจ้ าหนีการรับรอง
เจ้ าหนีการรับรองลดลงร้ อยละ 15.8 เป็ น 3,990.15 พันล้ านรู เปี ยในปี 2559 ซึงสะท้ อนให้ เห็นถึงการลดลงของ
มูลค่าธุรกรรมส่งออกและนําเข้ าในสกุลเงินต่างประเทศโดยเพอร์ มาตา ในระหว่างปี
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิทงหมดลดลงร้
ั
อยละ 17.4 มาอยู่ที 6,526.59 พันล้ านรู เปี ย จาก 7,905.04 พันล้ านรู เปี ย ณ สินปี
2558 การลดลงส่ว นใหญ่ มาจากการชํ า ระของตราสารหุ้น กู้ด้อ ยสิทธิ MTN ในปี 2552 ที ถึ ง กํ า หนดชํ าระแล้ ว มูลค่า
1,378.50 พันล้ านรู เปี ย (เทียบเท่า) ในขณะทีหุ้นกู้ด้อยสิทธิ อืนๆ ได้ แก่ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ลําดับ 2 กลุม่ ย่อย 2 ปี 2557 (“หุ้นกู้
สิทธิ ด้อยสิทธิ ลําดับ 2 กลุ่มย่อย 2”) จดทะเบียนทีตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศอินโดนีเซีย ณ วันที 24 ตุลาคม 2557 ที
700 พันล้ านรูเปี ย และตราสารหุ้นกู้ด้อยสิทธิ MTN ปี 2553 ที 700 พันล้ านรูเปี ย ซึงยังไม่ถึงกําหนดชําระในอนาคตอันใกล้
กระบวนการทังหมดจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ลําดับ 2 กลุม่ ย่อย 2 จะใช้ เป็ นเงินกองทุนชันที และใช้ ในการ
จัดหาสินทรัพย์ทีมีประสิทธิผลเพือนําไปพัฒนาธุรกิจของเพอร์ มาตา
ส่วนของเจ้ าของ
ส่วนของเจ้ าของรวมเพิมขึน 476.76 พันล้ านรูเปี ย หรื อร้ อยละ 2.5 เป็ น 19,289.61 พันล้ านรูเปี ย จาก 18,812.84
ล้ านรู เปี ย ณ สินปี 2558 การเพิมขึนส่วนใหญ่มาจากการออกหุ้น ใหม่ประเภท ข จํานวน 10,456,095,082 หุ้น โดยมี
มูลค่าทีตราไว้ 125 รูเปี ยต่อหุ้นผ่านการออกสิทธิจองซือหุ้นลําดับ 7 ในเดือนมิถนุ ายน 2559 ดังนันทุนทีออกและชําระแล้ ว
รวมทังเงินทุนเพิมเติม (agio) ของเพอร์ มาตาจึงเพิมขึนร้ อยละ 43.6 เป็ น 5,495.53 พันล้ านรูเปี ย ณ สินปี 2559 นอกจากนี
ในเดือนธันวาคม 2559 เพอร์ มาตาได้ รับเงินล่วงหน้ าจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่จํานวน 1.5 ล้ านล้ านรู เปี ย การเพิมทุนเป็ นหนึง
ในความพยายามของธนาคารทีจะเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของโครงสร้ างเงิน กองทุนโดยใช้ เงินกองทุนทังหมดทีได้ รับไป
ใช้ เพิมสินทรัพย์ทีมีประสิทธิผลเพือการเติบโตทางธุรกิจและความแข็งแกร่ ง ของทุน อย่างไรก็ตาม ยอดกําไรสะสมของ
เพอร์ มาตามีผลขาดทุนจํานวน 2,344.95 พันล้ านรูเปี ย เนืองจากการขาดทุนในระหว่างปี
ในวันที 31 ธันวาคม 2559 อัตราส่วนเงินกองทุนทังหมดต่อสินทรัพย์เสียง (CAR) ของธนาคารอยู่ทีร้ อยละ 15.6
ซึงสูงกว่าข้ อกําหนดของ OJK และเพอร์ มาตามุง่ มันทีจะรักษาอัตราส่วนเงินกองทุนทังหมดต่อสินทรัพย์เสียงให้ เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสอดคล้ องกับการเติบโตของธุรกิจของเพอร์ มาตา และเป็ นไปตามกฎระเบียบทีมีผลบังคับใช้
งบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในปี 2559 เพอร์ มาตามีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษี อยูท่ ี 6,483.08 พันล้ านรู เปี ย ซึงลดลงอย่างมากจากผลการ
ดํ า เนิ น งานในปี ก่ อ น ซึงมี กํ า ไรสุท ธิ อ ยู่ที 247.11 พัน ล้ า นรู เ ปี ย เนื องจากการเพิ มขึนของสิน เชื อด้ อ ยคุณ ภาพ ทํ า ให้
ค่าใช้ จ่ายในการตังสํารองเพิมขึนเป็ น 12,444.43 พันล้ านรูเปี ย เพิมขึนร้ อยละ 273.8 เมือเทียบกับปี ก่อน
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ในปี 2559 เพอร์ มาตามีรายได้ จากการดําเนินงานรวม 8,152.22 ล้ านล้ านรูเปี ย ลดลงร้ อยละ 2.4 จากปี 2558 โดย
มีสาเหตุหลักมาจาก
- ยอดรายได้ ดอกเบียสุทธิ ลดลงเมือเทียบกับปี ก่อน การลดลงของสินเชือทําให้ รายได้ ดอกเบียสุทธิลดลงร้ อยละ
5.1 เป็ น 5,883.44 พันล้ านรู เปี ย โดยมีสว่ นต่างอัตราดอกเบียสุทธิ (NIM) ลดลงเล็กน้ อย ทีร้ อยละ 3.9 จาก 4.0
ณ สินเดือนธันวาคม 2558 ซึงเป็ นผลมาจากสินเชือด้ อยคุณภาพทีสูงขึนและ LDR ทีลดลงเมือเทียบกับปี ก่อน
ทังนี การลงลดนีได้ รับการชดเชยจากการลดลงของค่าใช้ จ่ายดอกเบียอันเป็ นผลมาจากความพยายามในการเพิม
เงินทุนต้ นทุนตําและการปรับใช้ เพดานอัตราดอกเบียสําหรับเงินทุนของบุคคลทีสาม ซึงสอดคล้ องกับข้ อกําหนด
ของ OJK
- รายได้ ทีไม่ใช่ดอกเบียเติบโตขึนร้ อยละ 5.4 หรื อ 116.21 พันล้ านรู เปี ย เมือเทียบกับปี ก่อน โดยส่วนใหญ่เกิด
จากรายได้ ตราสารหนีและตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินทีเพิมขึน
เพอร์ มาตายังคงใช้ หลักการเดิมในการควบคุมค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม การเพิมขึนของหนีเสียอย่าง
ต่อเนืองนําไปสูก่ ารจัดสรรค่าเผือการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอย่างมีนยั สําคัญจํานวน 12,207.66 พันล้ านรูเปี ย
รายได้ ดอกเบียและรายได้ ชารีอะฮ์
ผลกระทบสําคัญของการลดลงของการปล่อยสินเชือรวมและการควบคุมคุณภาพสินเชือในกลุม่ ธุรกิจลูกค้ ารายใหญ่
รองลงมาคือกลุม่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ทําให้ รายได้ ดอกเบียและรายได้ ชารี อะฮ์ลดลงร้ อยละ 10.7
หรื อ 1,732.25 พันล้ านรูเปี ย เป็ น 14,398.57 พันล้ านรูเปี ย จาก 16,130.82 พันล้ านรูเปี ยในปี ก่อน
รายได้ ดอกเบียจากเงินให้ สินเชืออยู่ที 10,977.89 พันล้ านรู เปี ยหรื อร้ อยละ 76.2 ของรายได้ ดอกเบียและรายได้
จากชารี อะฮ์ ในปี 2559 และลดลง 2,218.27 พันล้ านรู เปี ย หรื อร้ อยละ 16.8 จากปี 2558 เนืองจากการลดลงของสินเชือ
ร้ อยละ 17.9 หรื อ 23,114.97 พันล้ านรูเปี ย เป็ น 106,372.46 พันล้ านรูเปี ย ในปี 2559 จากสินเชือรวมจํานวน 129,487.43
พันล้ านรู เปี ยในปี ก่อน อันเนืองมาจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจทีซบเซาและการมุ่งเน้ นการบริ หารสินเชือ
ด้ อยคุณภาพ ในปี 2559
รายได้ จากชารี อะฮ์ ในปี 2559 เพิมขึนร้ อยละ 9.6 หรื อ 60.28 พันล้ านรู เปี ย จากปี 2558 การจัดหาเงินทุนของ
ชารี อะฮ์ลดลงร้ อยละ 1.4 เป็ น 10,925.96 พันล้ าน จาก 11,075.54 พันล้ านรูเปี ย ในปี 2558
ในขณะทีรายได้ ดอกเบียจากแหล่งอืนๆ ทีนอกเหนือจากเงินให้ สินเชือและจากชารี อะฮ์มีการเติบโตร้ อยละ 26.4
เป็ นจํานวน 2,035.80 พันล้ านรู เปี ย จาก 1,610.07 พันล้ านรู เปี ย ในปี 2558 เป็ นผลมาจากการบริ หารจัดการสภาพคล่อง
ส่วนเกินของเพอร์ มาตา
เพอร์ มาตาบันทึกรายได้ ดอกเบียจากหลักทรัพย์ซือโดยมีสญ
ั ญาขายคืน จํานวน 425.97 พันล้ านรูเปี ยในปี 2559
เพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญทีร้ อยละ 2,257.7
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบียและค่ าใช้ จ่ายชารีอะฮ์
ค่าใช้ จ่ายดอกเบียและค่าใช้ จ่ายชารี อะฮ์ ในปี 2559 ลดลง 1,418.79 พันล้ านรูเปี ยหรื อร้ อยละ 14.3 จาก 9,933.92
พัน ล้ า นรู เ ปี ย ในปี 2558 โดยประกอบด้ ว ย การลดลงร้ อ ยละ 20.4 ของดอกเบี ยจ่ายเงิน ฝากประจํ า หรื อ 1,356.43
พันล้ านรู เปี ย เป็ น 5,303.12 พันล้ านรู เปี ย จาก 6,659.55 พันล้ านรู เปี ยในปี 2558 ซึงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลดลง
ของเงินฝากประจําในปี 2559 และการจํากัดอัตราดอกเบียของกองทุนบุคคลทีสาม (TPF) ตามข้ อกําหนดของ OJK
ค่าใช้ จ่ายดอกเบียหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ลดลงร้ อยละ 8.8 เป็ น 729.35 พันล้ านรู เปี ย จาก 799.72 พันล้ านรู เปี ยในปี
2558 ซึงเป็ นผลมาจากเพอร์ มาตาใช้ สทิ ธิเรี ยกชําระหนีก่อนกําหนดของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ MTN ปี 2552 ซึงส่งผลให้ คา่ ใช้ จ่าย
ดอกเบียลดลงและค่าใช้ จ่ายชารี อะฮ์ลดลงเช่นกันในปี 2559

ºÃÔÉÑ· ´ÔÊ¤Ñ¿àÇÍÃ áÁà¹¨àÁŒ¹· ¨Ó¡Ñ´

àÍ¡ÊÒÃá¹º 2 Ë¹ŒÒ 35/38

àÍ¡ÊÒÃá¹º 2: Ê‹Ç¹¢Í§ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁàËç¹¢Í§·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÍÔÊÃÐμ‹ÍÃÒÂ¡ÒÃä´ŒÁÒ«Öè§ËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃ¾Õ·Õ à¾ÍÃÁÒμÒ ·ÕºÕà¤ (PT Bank Permata Tbk)

การปรับปรุ งแก้ ไขสภาพคล่องของเพอร์ มาตาโดยการเพิมทุนทําให้ ธุรกรรมเงินฝากเรี ยกคืนเมือทวงถามกับ
ธนาคารลดลง ดังนันค่าใช้ จ่ายดอกเบียเงินฝากเรี ยกคืนเมือทวงถาม จึงลดลงร้ อยละ 98.4 หรื อ 39.24 พันล้ านรู เปี ย ในปี
2559
ค่าใช้ จ่ายดอกเบียและค่าใช้ จ่ายชารี อะฮ์เพิมขึนจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็ น
1,526.01 พันล้ านรู เปี ยหรื อร้ อยละ 17.9 ของค่าใช้ จ่ายดอกเบียและชารี อะฮ์ทงหมด
ั
ค่าใช้ จ่ายดอกเบียสําหรับบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิมขึนร้ อยละ 12.6 และ 6.3 ตามลําดับ สาเหตุหลักมาจากการเพิมขึนของ
ปริ มาณของเงินทุนต้ นทุนตํา
ค่าใช้ จ่ายชารี อะฮ์จากการกระจายผลกําไรของบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝาก
ประจํารวมลดลงร้ อยละ 8.2 หรื อ 53.14 พันล้ านรูเปี ย เป็ นจํานวน 595.89 พันล้ านรูเปี ย
รายได้ ค่าธรรมเนียมและค่ านายหน้ าสุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและค่านายหน้ าสุทธิลดลง 58.89 พันล้ านรูเปี ย หรื อร้ อยละ 4.5 มาอยูท่ ี 1,241.76 พันล้ านรูเปี ย
จาก 1,300.65 พันล้ านรู เปี ยในปี 2558 การลดลงนีส่วนใหญ่มาจากรายได้ ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้ าทีเกียวข้ องกับ
รายการสินเชื อสุทธิ ลดลง 72.76 พันล้ านรู เปี ย หรื อร้ อยละ 15.1 ของปี ก่อน สอดคล้ องกับปริ มาณสินเชื อทีลดลง
ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้ าทีลดลงเป็ นผลมาจากปริ มาณสินเชือทีลดลงจากกลุม่ ลูกค้ าบริ ษัทขนาดใหญ่
การลดลงของรายได้ คา่ ธรรมเนียมและค่านายหน้ าจากปั จจัยอืนๆ ได้ แก่ ค่านายหน้ าจากธุรกิจนําเข้ าส่งออก การ
บริ การ รายได้ จากการบริ หารและบริ การโอนเงิน ซึงลดลงโดยรวมร้ อยละ 21.2 ของ 72.72 พันล้ านรูเปี ย เนืองจากปริ มาณ
ธุรกรรมทีลดลงในปี 2559 เมือเทียบกับปี ก่อน
ขณะทีค่านายหน้ าจากบัตรเดบิตและบัตรเครดิตขยายตัว ร้ อยละ 29.2 หรื อ 49.47 พันล้ านรู เปี ย เป็ น 219.09
พันล้ านรู เปี ย ตามด้ วยค่านายหน้ าจากตัวแทนขายประกันและกองทุนรวมทีเพิมขึน 24.47 พันล้ านรู เปี ย หรื อร้ อยละ 13.6
และ 13.43 พันล้ านรูเปี ย หรื อร้ อยละ 33.8 สะท้ อนถึงความสําเร็ จของเพอร์ มาตาในการเพิมรายได้ คา่ ธรรมเนียม
รายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ
รายได้ จากการดําเนินงานรวมเพิมขึนร้ อยละ 20.6 หรื อ 175.10 พันล้ านรู เปี ยเป็ น 1,027.02 พันล้ านรู เปี ย จาก
815.92 พันล้ านรูเปี ย ในปี 2558
รายได้ จากตราสารทางการเงินมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญที ร้ อยละ 457.2 หรื อ 143.67 พันล้ านรู เปี ย เป็ น
175.09 พันล้ านรู เปี ย ในปี 2559 เป็ นผลมาจากกําไรของสินทรัพย์ทางการเงินเพือค้ าจากปริ มาณธุรกรรมทีเพิมขึนอันเป็ น
ผลมาจากสภาพคล่องส่วนเกินจากการลดลงของอัตราส่วนสินเชือต่อเงินฝาก
กําไรจากตราสารอนุพนั ธ์ เพิมขึนร้ อยละ 47.5 หรื อ 125.45 พันล้ านรู เปี ย เป็ น 389.86 พันล้ านรู เปี ย เนืองจาก
ปริ มาณธุรกรรมทีเพิมขึน
การลดลงของค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานอืนๆ ยังมาจากกําไรส่วนเกินในเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ความแตกต่าง
ของอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริ ง และการลดลงของรายได้ คา่ บริ การการทําธุรกรรมจากธนาคารเพือลูกค้ าบุคคลและ
การธนาคารชารี อะฮ์
ขาดทุนจากการด้ อยค่ าของสินทรัพย์ ทางการเงิน
ในปี 2559 เพอร์ ม าตามีก ารบัน ทึก การขาดทุน จากการด้ อ ยค่า ของสิน ทรัพ ย์ท างการเงิน อยู่ที 12,207.66
พันล้ านรูเปี ย โดยเพิมขึน 8,529.62 พันล้ านรูเปี ย หรื อร้ อยละ 231.9 จาก 3,678.04 พันล้ านรูเปี ยในปี ก่อน
การขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินให้ สินเชือเป็ นสาเหตุหลักของการเพิมขึนนี โดยเพิมขึนร้ อยละ 273.8 หรื อ
9,115.66 พันล้ านรู เปี ย เป็ น 12,444.43 พันล้ านรู เปี ย จาก 3,328.77 พันล้ านรู เปี ย ในปี 2558 สินเชือด้ อยคุณภาพทีเพิม

ºÃÔÉÑ· ´ÔÊ¤Ñ¿àÇÍÃ áÁà¹¨àÁŒ¹· ¨Ó¡Ñ´

àÍ¡ÊÒÃá¹º 2 Ë¹ŒÒ 36/38

àÍ¡ÊÒÃá¹º 2: Ê‹Ç¹¢Í§ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁàËç¹¢Í§·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÍÔÊÃÐμ‹ÍÃÒÂ¡ÒÃä´ŒÁÒ«Öè§ËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃ¾Õ·Õ à¾ÍÃÁÒμÒ ·ÕºÕà¤ (PT Bank Permata Tbk)

ขึนมาจากลูกค้ าบริ ษัท (ตลาดระดับกลางและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ดังนันเพอร์ มาตาจึงได้ จดั สรรการด้ อยค่าที
มีนยั สําคัญในส่วนงานนี
ค่ าใช้ จ่ายการดําเนินงานอืนๆ
เพอร์ มาตาประสบความสําเร็ จในการจัดการค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานอืนๆ โดยเพิมขึนเพียงร้ อยละ 4.6 หรื อ
200.70 พันล้ านรูเปี ย จาก 4,377.90 พันล้ านรูเปี ย ในปี 2558 เป็ น 4,578.60 พันล้ านรูเปี ยในปี 2559
ค่าใช้ จ่ายทัวไปและบริ หารได้ รับการจัดการทีดี ทําให้ ลดลงร้ อยละ 0.7 หรื อ 13.00 พันล้ านรูเปี ย ซึงส่วนใหญ่เป็ น
ผลมาจากการควบคุมการส่งเสริ มการขายและค่าใช้ จ่ายอืนๆ เพือรับมือกับความท้ าทายทางธุรกิจ เพอร์ มาตายังพยายาม
ลดค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ ง/รักษา การสือสารและค่าขนส่ง ซึงโดยรวมลดลงร้ อยละ 8.1 การมีวินยั ในการบริ หารจัดการ
ค่าใช้ จ่ายทีเพิมขึนสะท้ อนให้ เห็นถึงความมุ่งมันของเพอร์ มาตาในการพัฒ นาประสิทธิ ภาพขององค์ กรและปรั บ ปรุ ง
คุณภาพการให้ บริ การและเพิมความสะดวกสบายให้ กบั ลูกค้ าโดนมีการลงทุนทังในหน่วยงานสนับสนุนซึงช่วยในงานสาขา
เพิมประสิทธิ ภาพการทํางานของสาขา และเพิมสิงอํานวยความสะดวกอย่าง e-channel และการจัดลําดับการเพิ ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ทังนี มีการเพิมขึนในค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายร้ อยละ 19.3 จากการเพิมขึนของมูลค่าตามบัญชีจากการ
ปรับมูลค่าอาคารในเดือนพฤศจิกายนปี 2558 ค่าใช้ จ่ายในการจ้ างบุคคลภายนอกเพิมขึนร้ อยละ 6.9 เป็ นผลกระทบจาก
การเพิมขึนของค่าจ้ างขันตําในระดับภูมิภาค
เงินเดือนและค่าใช้ จา่ ยด้ านผลประโยชน์มีการปรับขึนจํานวน 17.63 พันล้ านรูเปี ย หรื อเพียงร้ อยละ 0.8 เนืองจาก
การปรั บ เงิ น เดื อ นตามอัต ราเงิ น เฟ้ อและชดเชยด้ ว ยการลดลงของจํ า นวนพนัก งานจาก 7,892 คน ในปี 2558 เป็ น
7,499 คนในปี 2559
การเพิมขึนของค่าใช้ จ่ายการดําเนินงานอืนๆ ร้ อยละ 51.4 หรื อจํ านวน 196.07 พันล้ านรู เปี ย เป็ น 577.29
พันล้ านรูเปี ยจาก 381.22 พันล้ านรูเปี ย ในปี 2558 ส่วนใหญ่มาจากการเพิมขึนของค่าใช้ จ่ายจากการด้ อยค่าของทรัพย์สนิ
รอการขายและทรัพย์สิน รกร้ างจํานวน 67.68 พันล้ านรู เปี ย ค่าบริ หารเพิมเติมเพิมขึนจํานวน 40.13 พันล้ านรู เปี ยและ
ค่าใช้ จ่ายในการทําธุรกรรมการบริ การเพิมขึนจากการกลุม่ ลูกค้ าบุคคลและชารี อะฮ์ โดยมีมลู ค่า 22.41 พันล้ านรูเปี ย
กําไรก่ อนหักภาษีเงินได้
กํ าไรก่อนหักภาษี เงิ นได้ ลดลง 8,927.57 พันล้ านรู เปี ย เป็ นผลขาดทุน 8,634.03 พันล้ านรู เปี ย จาก 293.54
พันล้ านรูเปี ย ในปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิมขึนของค่าเผือการด้ อยค่าของเงินกู้ยืม
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ในปี 2559 เพอร์ มาตามีการบันทึกค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจํานวน 2,150.95 รู เปี ย ซึงส่วนใหญ่เกิด
จากการแก้ ไขในเชิงบวกจากส่วนต่างชัวคราวของผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ค่ าใช้ จ่าย)
เพอร์ มาตาบันทึกกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนหลังหักภาษี ลดลง 1,684.68 พันล้ านรู เปี ย จาก 1,649.00 พันล้ านรู เปี ย
ในปี 2558 เพือลงยอดเป็ นค่าใช้ จ่ายจํานวน 35.68 พันล้ านรูเปี ย
สาเหตุหลักเกิดจากกําไรจากการตีราคาสินทรัพย์ จํานวน 1,698.11 พันล้ านรูเปี ย ในปี 2558
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ในปี 2559 เพอร์ มาตาบันทึกกํ าไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จรวมอยู่ที 6,518.77 พันล้ านรู เปี ยเมือเทียบกับ 1,896.11
พันล้ านรู เปี ยในปี ก่อน ดังนันเพอร์ มาตาจึงมีผลขาดทุนต่อหุ้นที 368 รู เปี ยต่อหุ้น ณ สินปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การเพิมขึนของค่าเผือการด้ อยค่าของสินทรัพย์
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งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ในปี 2559 กระแสเงิ น สดสุท ธิ ข องเพอร์ มาตาจากกิ จ กรรมดําเนิ น งานเพิมขึนร้ อยละ 194.9 จาก 1,808.38
พันล้ านรูเปี ยในปี 2558 เป็ น 5,333.31 พันล้ านรูเปี ย ซึงการเพิมขึนจากการชําระคืนเงินกู้จํานวน 16,240.90 พันล้ านรูเปี ย
และหักด้ วยการลดลงของการจ่ายเงินกองทุนของบุคคลทีสามเป็ นจํานวน 12,539.80 ล้ านรูเปี ย
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เพอร์ มาตาบันทึกกระแสเงินสดสุทธิทีใช้ ในกิจกรรมการลงทุนจํานวน 9,495.42 พันล้ านรูเปี ย เพิมจาก 5,156.15
ล้ านรู เปี ยในปี 2558 โดยกระแสเงินสดสุทธิ ทีใช้ ในกิจกรรมการลงทุนนันมาจากการซือและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดังนันเงินสดสุทธิใช้ ไปอยูท่ ี 14,562.44 พันล้ านรูเปี ย
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพอร์ มาตามีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2559 อยู่ที 4,135.13 พันล้ านรู เปี ยขณะทีในปี 2558
ธนาคารเพอร์ มาตาใช้ เงินสดไปกับกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 1,665.95 พันล้ านรู เปี ย โดยส่วนใหญ่มาจากเงินสดทีได้ รับ
จากการออกสิทธิจองซือหุ้น ลําดับที 7 ในปี 2559 จํานวน 5,499.91 พันล้ านรู เปี ยและเงินทุนล่วงหน้ าจากผู้ถือหุ้นใหญ่
สองรายที 1,500 ล้ านรู เปี ย ในขณะเดียวกันเพอร์ มาตาได้ ชําระหนีและหุ้นกู้ด้อยสิทธิเป็ นจํานวน 100 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
และ 672 พันล้ านรูเปี ย
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ สินปี
ในภาพรวมเพอร์ มาตาบันทึกเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ จํานวน 26.99 พันล้ านรู เปี ย ในปี
2559 ก่อนปรับปรุ งด้ วยความผันผวนของอัตราแลกเปลียนซึงมีผลกระทบต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จากการ
อ่อนค่าของเงินสกุลรู เปี ยทําให้ เพอร์ มาตาบันทึกผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลียนที 37.77 พันล้ านรู เปี ย
ดังนัน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจึงลดลงอยูท่ จํี านวน 10.78 พันล้ านรูเปี ย
ในช่ ว งสินปี เพอร์ ม าตาบัน ทึก เงิ น สดและรายการเที ย บเท่า เงิ น สดที 24,155.90 พัน ล้ า นรู เ ปี ย เพิ มขึนจาก
24,145.12 พันล้ านรูเปี ยจากปี ก่อน
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เอกสารแนบ 3
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
ธนาคาร สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (“สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด” หรือ “Standard Chartered”)
และบริษัท สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน)
(“สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน)” หรือ “Standard Chartered PLC”)
1. ข้ อมูลเบืองต้ นของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
ชือบริ ษัท
: ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
ทีตัง
: 1 Basinghall Avenue, LONDON, EC2V 5DD, United Kingdom
โทรศัพท์
: +44-20-78858888
โทรสาร
: +44-20-78859999
ประเภทธุรกิจ
: การธนาคาร
เลขทะเบียนบริ ษัท : ZC18
เว็บไซต์
: www.sc.com/uk/
2. ข้ อมูลการประกอบธุรกิจของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
2.1 ประวัติความเป็ นมา การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด เป็ นบริ ษัทในเครื อของ บริ ษัท สแตนดาร์ ชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน) ซึงประกอบธุรกิจการ
ธนาคารแก่ลกู ค้ ารายย่อยและรายใหญ่
2.2 โครงสร้ างองค์ กรของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
2.2.1 โครงสร้ างการถือหุ้นของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด

ทีมา: รายงานประจําปี ของสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน) ปี 2562

บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด
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3. ผู้ถอื หุ้นและคณะกรรมการของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดผู้ถอื หุ้นของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที 23 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี
ลําดับ
1.

รายชือผู้ถือหุ้น
Standard Chartered Holdings Limited
รวม

อัตราร้ อยละของจํานวนหุ้น
100.00%
100.00%

ทีมา: Reuters

3.2 คณะกรรมการของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
รายชือคณะกรรมการ ณ วันที 23 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี
รายชือ
คณะกรรมการ
1. José Viñals
2. Bill Wintersเครืองราชอิสริยาภรณ์ซีบีอี
3. Andy Halford
4. Tracy Clarke
5. Mark Smith
ทีมา: Standard Chartered Bank

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการฝ่ ายการเงิน
กรรมการบริหารภาคพืนยุโรปและอเมริกาและไพรเวทแบ๊ งค์
กรรมการฝ่ ายบริหารความเสียง

4. ข้ อมูลเบืองต้ นของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน)
ชือบริ ษัท
: บริ ษัท สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน)
ทีตัง
: 1 Basinghall Avenue, LONDON, EC2V 5DD, United Kingdom
โทรศัพท์
: +44-20-78858888
โทรสาร
: +44-20-78859999
ประเภทธุรกิจ
: การธนาคาร
เลขทะเบียนบริ ษัท : ZC18
เว็บไซต์
: www.sc.com
ทุนจดทะเบียน
: บริ ษัทไม่มีทนุ จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริ ษัท ปี 2549
ทุนชําระแล้ ว
: จํานวน 3,308 ล้ านหุ้น โดยเป็ นหุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 50 เซ็นต์
5. ข้ อมูลการประกอบธุรกิจของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน)
5.1 ประวัติความเป็ นมา การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน)
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํ ากัด (มหาชน) เป็ นธนาคารสากลชันนํา ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ลอนดอน ตลาด
หลักทรัพย์ฮ่องกง ตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติประเทศอินเดีย สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน)
ได้ ดําเนินงานในหลายประเทศทัวโลกมานานกว่า 150 ปี โดยรายได้ และกําไรกว่า 90% มาจากตลาดทังในเอเชีย แอฟริ กา และ
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ตะวันออกกลาง ซึงสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน) ได้ พฒ
ั นาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าในภูมิภาคดังกล่าว จึงส่งผลให้ มี
การเติบโตในช่วงปี ทีผ่านมา
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน) สร้ างโอกาสการทํางานระหว่างประทศทีตืนเต้ นและท้ าทายแก่พนักงานกว่า
86,000 คน ผ่านสาขา สํานักงานและช่องทางต่างๆ มากกว่า 1,000 แห่ง ใน 60 ตลาดทัวโลก โดยยังคงมุ่งมันทีจะสร้ างธุรกิจที
ยังยืนในระยะยาว และได้ รับความไว้ วางใจจากทัวโลก เป็ นผลจากยึดหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม การรักษา
สิงแวดล้ อม และมีบคุ ลากรทีหลากหลาย โดยสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน) มีคณ
ุ ค่าการดําเนินงานทีส่งผ่านจากรุ่นสูร่ ุ่น
ตามพันธสัญญาของแบรนด์ “Here for good”
5.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์และบริ การทีหลากหลาย พร้ อมตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
โดยมีรายละเอียดดังนี

ผลิตภัณฑ์ สาํ หรับลูกค้ ารายย่ อย

บริการบริหารความมังคัง

บริการทําธุรกรรมผ่ านธนาคาร

บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด

-

ผลิตภัณฑ์ และบริการ
เงินรับฝาก
เงินรับฝากออมทรัพย์
สินเชือบ้ าน
บัตรเครดิต
สินเชือส่วนบุคคล
การลงทุน
บริหารจัดการพอร์ ตโฟลิโอ
การให้ คําแนะนําและการประกันภัย
วางแผนทางการเงิน
การบริหารจัดการเงินสด
บริการรับชําระเงินและการทําธุรกรรม
ธุรกิจหลักทรัพย์
สินเชือการค้ าระหว่างประเทศ
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ผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ การทุนธนกิจ
- สินเชือธุรกิจโครงการ
- บริการทีปรึกษาทางการเงิน
- การควบรวมและการเข้ าซือกิจการ
บริการด้ านตลาดเงิน
- การลงทุน
- การบริหารความเสียง
- การระดมทุนด้ วยการออกตราสารหนี
ทีมา: รายงานประจําปี ของสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน) ปี 2561

5.3 โครงสร้ างองค์ กรของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน)
5.3.1 โครงสร้ างการถือหุ้นของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน)

ทีมา: รายงานประจําปี ของสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน) ปี 2561

บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด
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บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด

รายได้ จากการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนหักค่ าเผือการด้ อยค่ าและภาษีเงินได้
ค่าเผือการด้ อยค่าด้ านเครดิต
ค่าเผือการด้ อยค่าอืน
กําไรจากบริ ษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า
กําไรจากการดําเนินงานปกติก่อนหักภาษี
เงินสํารองตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง

รายการ (ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ)

รายได้ จากการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนหักค่ าเผือการด้ อยค่ าและภาษีเงินได้
ค่าเผือการด้ อยค่าด้ านเครดิต
ค่าเผือการด้ อยค่าอืน
กําไรจากบริ ษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า
กําไรจากการดําเนินงานปกติก่อนหักภาษี
เงินสํารองตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง
ค่าใช้ จ่ายในการปรับโครงสร้ างธุรกิจ
กําไรจากการซือคืนหุ้นกู้ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ทีถือไว้ เพือขาย
การด้ อยค่าของค่าความนิยม
กําไรก่ อนหักภาษี

รายการ (ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ)

5.4 โครงสร้ างรายได้ ของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน)

2559
1,295
(929)
366
(491)
5
(120)
-

ลูกค้ ารายกลาง
2560
1,333
(881)
452
(167)
(3)
282
-

2561
1,391
(923)
468
(244)
224
-

ลูกค้ านิตบิ ุคคลและสถาบันการเงิน
2559
2560
2561
6,472
6,496
6,860
(4,268)
(4,409)
(4,396)
2,204
2,087
2,464
(1,401)
(658)
(242)
(368)
(168)
(150)
435
1,261
2,072
(50)
(459)
(275)
(350)
3
(24)
986
1,675

เอกสารแนบ 3: สวนของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาซึ่งหุนสามัญของธนาคารพีที เพอรมาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk)

2561
5,041
(3,736)
1,305
(267)
(5)
1,033
(68)
965
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ลูกค้ า Private Banking
2559
2560
2561
495
500
516
(463)
(500)
(530)
33
(14)
(1)
(1)
32
(1)
(14)
-

2559
4,669
(3,413)
1,256
(489)
(1)
766
(47)
719

ลูกค้ ารายย่ อย
2560
4,834
(3,585)
1,249
(375)
(1)
873
(19)
854

บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด

ทีมา: รายงานประจําปี และงบการเงินของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน)

รายได้ จากการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนหักค่ าเผือการด้ อยค่ าและภาษีเงินได้
ค่าเผือการด้ อยค่าด้ านเครดิต
ค่าเผือการด้ อยค่าอืน
กําไรจากบริ ษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า
กําไรจากการดําเนินงานปกติก่อนหักภาษี
เงินสํารองตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง
ค่าใช้ จ่ายในการปรับโครงสร้ างธุรกิจ
กําไรจากการซือคืนหุ้นกู้ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ทีถือไว้ เผือขาย
การด้ อยค่าของค่าความนิยม
กําไรก่ อนหักภาษี

รายการ (ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ)

ค่าใช้ จ่ายในการปรับโครงสร้ างธุรกิจ
กําไรจากการซือคืนหุ้นกู้ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ทีถือไว้ เพือขาย
การด้ อยค่าของค่าความนิยม
กําไรก่ อนหักภาษี

รายการ (ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ)

ส่ วนกลางและอืนๆ
2559
2560
876
1,126
(902)
(745)
(26)
381
1
(19)
3
25
210
(20)
595
(250)
(31)
84
253
78
(166)
(320)
(99)
322

(26)
(146)

2559

ลูกค้ ารายกลาง
2560
(13)
269
(12)
212

2561
1,160
(879)
281
13
7
241
542
(850)
(24)
66
(266)

2561
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2559
13,808
(9,975)
3,833
(2,382)
(383)
25
1,093
(855)
84
253
(166)
409

รวม
2560
14.289
(10,120)
4,169
(1,200)
(169)
210
3,010
(353)
78
(320)
2,145
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2561
14,968
(10,464)
4,504
(740)
(148)
241
3,857
(900)
(478)
69
2,548

ลูกค้ า Private Banking
2559
2560
2561
(73)
(15)
(24)
(41)
(16)
(38)
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6. ผู้ถอื หุ้นและคณะกรรมการของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน)
6.1 ผู้ถอื หุ้นของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน)
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที 23 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี
ลําดับ

รายชือผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้นทีถือ (ล้ าน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Temasek Holdings Pte. Ltd.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dodge & Cox
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Schroder Investment Management Ltd. (SIM)
The Vanguard Group, Inc.
Templeton Investment Counsel, L.L.C.
Legal & General Investment Management Ltd.
Aberdeen Standard Investments (Edinburgh)
Franklin Mutual Advisers, LLC
รวม
ทีมา: Reuters

517,051,383.00
183,640,172.00
136,968,171.00
100,946,382.00
92,313,612.00
84,089,632.00
60,875,599.00
53,502,014.00
45,083,332.00
42,844,344.00

อัตราร้ อยละ
ของจํานวนหุ้น
16.18%
5.75%
4.29%
3.16%
2.89%
2.63%
1.90%
1.67%
1.41%
1.34%
100.00%

6.2 คณะกรรมการของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน)
รายชือคณะกรรมการ ณ วันที 21 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี
รายชือ
คณะกรรมการ
1. José Viñals
ประธานกรรมการ
2. Bill Winters, เครืองราชอิสริยาภรณ์ซีบีอี
ประธานผู้บริหาร
3. Andy Halford
ประธานเจ้ าหน้ าทีการเงิน
4. Naguib Kheraj
รองประธาน
5. David Conner
กรรมการอิสระ
6. Christine Hodgson
ประธานกรรมการอิสระ
7. Jasmine Whitbread
กรรมการอิสระ
8. Gay Huey Evans, OBE
กรรมการอิสระ
9. Dr Louis Cheung
กรรมการอิสระ
10. Dr Byron Grote
กรรมการอิสระ
11. Dr Ngozi Okonjo-Iweala
กรรมการอิสระ
12. Carlson Tong
กรรมการอิสระ
13. David Tang
กรรมการอิสระ
14. Amanda Mellor
เลขานุการบริษัท
ทีมา: เว็บไซต์ของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ด จํากัด (มหาชน)

บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด

ตําแหน่ ง
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7. สรุ ปรายการสําคัญในงบการเงินของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน)
7.1 งบดุล
2559
ล้ าน
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากในธนาคารกลาง
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ธนาคาร
เงินให้ สินเชือ
สัญญาซือคืนและการให้ ก้ ยู ืมทีมีหลักประกัน
เงินลงทุน
สินทรัพย์อืน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ าและรายได้ ค้างรับ
ดอกเบียจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้ า
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทีถือไว้ เพือขาย
รวมสินทรัพย์
หนีสิน
เงินรับฝากจากธนาคารอืน
เงินรับฝาก
สัญญาซือคืนและการกู้ยืมทีมีหลักประกัน
หนีสินทางการเงินถือตามมูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
กําไรหรือขาดทุน
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี
หนีสินอืน
หนีสินภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายและรายได้ รอการตัดบัญชี
ตราสารหนีด้ อยสิทธิและเงินกู้ยืม
หนีสินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ประมาณการหนีสิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออก
จากงาน
หนีสินทีถือไว้ เพือขาย

บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด

2560

%

ล้ าน
ดอลลาร์
สหรัฐฯ

2561

%

ล้ าน
ดอลลาร์
สหรัฐฯ

Q3/2562

%

ล้ าน
ดอลลาร์
สหรัฐฯ

%

70,706

10.93%

58,864

8.87%

57,511

8.35%

-

0.00%

20,077
65,509
54,538
226,693
44,097
108,972
36,940
474
2,238
1,929
4,719
7,252
1,294
1,254
646,692

3.10%
10.13%
8.43%
35.05%
6.82%
16.85%
5.71%
0.07%
0.35%
0.30%
0.73%
1.12%
0.20%
0.19%
100.00%

27,564
47,031
78,188
282,288
117,025
33,490
491
2,307
2,307
5,013
7,211
1,177
545
663,501

4.15%
7.09%
11.78%
42.55%
0.00%
17.64%
5.05%
0.07%
0.35%
0.35%
0.76%
1.09%
0.18%
0.08%
100.00%

87,132
45,621
61,414
256,557
125,901
35,401
492
2,505
2,307
5,056
6,490
1,047
1,328
688,762

12.65%
6.62%
8.92%
37.25%
0.00%
18.28%
5.14%
0.07%
0.36%
0.33%
0.73%
0.94%
0.15%
0.19%
100.00%

60,743
269,703
1/
404,354
734,800

0.00%
0.00%
8.27%
36.70%
0.00%
0.00%
55.03%1/
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

32,872
338,185
37,692

5.08%
52.29%
5.83%

30,945
370,509
39,783

4.66%
55.84%
6.00%

29,715
391,013
1,401

4.31%
56.77%
0.20%

32,603
387,857
-

4.44%
52.78%
0.00%

16,598
65,712
46,700
33,146
327
5,223
19,523
353
213

2.57%
10.16%
7.22%
5.13%
0.05%
0.81%
3.02%
0.05%
0.03%

16,633
48,101
46,379
35,257
376
5,493
17,176
404
183

2.51%
7.25%
6.99%
5.31%
0.06%
0.83%
2.59%
0.06%
0.03%

60,700
47,209
46,454
38,309
676
5,393
15,001
563
1,330

8.81%
6.85%
6.74%
5.56%
0.10%
0.78%
2.18%
0.08%
0.19%

263,6441/
-

0.00%
0.00%
0.00%
35.88%1/
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

525
965

0.08%
0.15%

455
-

0.07%
0.00%

399
247

0.06%
0.04%

-

0.00%
0.00%
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2559
ล้ าน
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
598,034

2560

%
92.48%

ล้ าน
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
611,694

2561

%
92.19%

ล้ าน
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
638,410

Q3/2562

%
92.69%

ล้ าน
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
684,104

รวมหนีสิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
7,091
1.10%
7,097
1.07%
7,111
1.03%
NA
เงินสํารองอืน
11,524
1.78%
12,767
1.92%
11,878
1.72%
NA
กําไรสะสม
25,753
3.98%
26,641
4.02%
26,129
3.79%
NA
44,368
6.86%
46,505
7.01%
45,118
6.55%
NA
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ตราสารทุนอืน
3,969
0.61%
4,961
0.75%
4,961
0.72%
NA
ส่ วนของผู้ถือหุ้นทีไม่ รวมส่ วนได้ เสียทีไม่
48,337
7.47%
51,466
7.76%
50,079
7.27%
NA
มีอาํ นาจควบคุม
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
321
0.05%
341
0.05%
273
0.04%
NA
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
48,658
7.52%
51,807
7.81%
50,352
7.31%
50,696
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
646,692
100.00%
663,501
100.00%
688,762
100.00%
734,800
ทีมา: งบการเงินรวมของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: 1/ การจัดประเภทรายการสินทรัพย์อืนและหนีสินอืนมีความแตกต่างจากยอดตัวเลขรายปี สําหรับงวด Q3/2562

%
93.10%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
6.90%
100.00%

7.2 งบกําไรขาดทุน
2559
ล้ าน
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
รายได้
รายได้ ดอกเบีย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบีย
รายได้ ดอกเบียสุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้ จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ จากธุรกรรมเพือค้ า
รายได้ จากการดําเนินงานอืน
รายได้ จากการดําเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยเกียวกับพนักงาน
ค่าใช้ จา่ ยเกียวกับอาคารสถานที
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนหักการด้ อย
ค่ าและภาษีเงินได้
ค่าเผือการด้ อยค่าด้ านเครดิต
ค่าเผือการด้ อยค่าอืน

บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด

2560

%

ล้ าน
ดอลลาร์
สหรัฐฯ

2561

%

ล้ าน
ดอลลาร์
สหรัฐฯ

%

9 เดือน Q3/2562
ล้ าน
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
%

13,010
(5,216)
7,794
3,671
(440)
3,231
1,886
1,149
14,060
(6,303)
(797)
(2,372)
(739)
(10,211)

166.92%
-66.92%
100.00%
47.10%
-5.65%
41.45%
24.20%
14.74%
180.40%
-80.87%
-10.23%
-30.43%
-9.48%
-131.01%

14,435
(6,254)
8,181
3,942
(430)
3,512
1,527
1,205
14,425
(6,758)
(823)
(2,007)
(829)
(10,417)

176.45%
-76.45%
100.00%
48.18%
-5.26%
42.93%
18.67%
14.73%
176.32%
-82.61%
-10.06%
-24.53%
-10.13%
-127.33%

17,264
(8,471)
8,793
4,029
(537)
3,492
1,683
821
14,789
(7,074)
(790)
(2,926)
(857)
(11,647)

196.34%
-96.34%
100.00%
45.82%
-6.11%
39.71%
19.14%
9.34%
168.19%
-80.45%
-8.98%
-33.28%
-9.75%
-132.46%

7,028
7,028
1/
4,646
11,674
NA
NA
NA
NA
(7,470)

100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
66.11%
166.11%
NA
NA
NA
NA
-106.29%

3,849
(2,791)

49.38%
-35.81%

4,008
(1,362)

48.99%
-16.65%

3,142
(653)

35.73%
-7.43%

4,204
-

59.82%
0.00%
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2559

2560

2561

9 เดือน Q3/2562
ล้ าน
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
%
(533)
-7.58%
(26)
-0.37%
202
2.87%
(137)
-1.95%
(191)
-2.72%
3,519
50.07%
(1,251)
-17.80%
32.27%
2,268

ล้ าน
ล้ าน
ล้ าน
ดอลลาร์
ดอลลาร์
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
%
สหรัฐฯ
%
สหรัฐฯ
%
ค่าความนิยม
(166)
-2.13%
(320)
-3.91%
0.00%
อืนๆ
(446)
-5.72%
(179)
-2.19%
(182)
-2.07%
กําไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้ า
(37)
-0.47%
268
3.28%
241
2.74%
ค่าใช้ จา่ ยในการปรับโครงสร้ างธุรกิจ
0.00%
0.00%
0.00%
รายการอืนๆ
0.00%
0.00%
0.00%
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
409
5.25%
2,415
29.52%
2,548
28.98%
ภาษีเงินได้
(600)
-7.70%
(1,147)
-14.02%
(1,439)
-16.37%
-2.45%
15.50%
12.61%
กําไรสําหรับงวด
(191)
1,268
1,109
ทีมา: งบการเงินรวมของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: 1/ รายได้ จากการดําเนินงานอืนสําหรับงวด 9 เดือนปี 2562 รวมรายได้ คา่ ธรรมเนียมและค่านายหน้ าสุทธิไว้ ด้วย

7.3 งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนทีมีตอ่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสินปี
ทีมา: งบการเงินรวมของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน)

2559
ล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ
8,433.00
3,812.00
(2,137.00)
10,108.00
88,428.00

2560
ล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ
(3,208.00)
(4,048.00)
(5,960.00)
(13,216.00)
96,977.00

2561
ล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ
25,292.00
(12,417.00)
(1,027.00)
11,848.00
87,231.00

(1,559.00)
96,977.00

3,470.00
87,231.00

(1,579.00)
97,500.00

7.4 อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัต ราส่ว นผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะในส่วนสิน ทรั พย์ทีมี
ตัวตน
อัตราผลตอบแทนจากการดําเนินงานปกติตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากการดําเนินงานปกติตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะใน
ส่วนสินทรัพย์ทีมีตวั ตน
อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยต่อรายได้
อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยจากการดําเนินงานปกติตอ่ รายได้
ส่วนต่างอัตราดอกเบียสุทธิ
อัตราส่วนเงินให้ สินเชือต่อเงินรับฝาก
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(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

2559
(1.1%)

งบการเงินของบริษัท
2560
2561
1.7%
1.4%

(1.2%)

2.0%

1.6%

7.5%

0.3%

3.5%

4.6%

NA

0.3%

3.9%

5.1%

8.9%

72.6%
72.2%
1.50%
67.6%

72.2%
70.8%
1.55%
67.0%

78.8%
69.9%
1.58%
65.0%

64.8%
62.9%
1.56%
65.6%
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อัตราส่ วนทางการเงิน
(%)
อัตราส่วนการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง:
(%)
(CET1)/ Tier 1
(%)
Total capital
ทีมา: รายงานประจําปี ของสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน)

2559
133%

งบการเงินของบริษัท
2560
2561
146%
154%

13.6%
21.3%

13.6%
21.0%

9 เดือน Q3/2562
133%

14.2%
21.6%

8. การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน)
งบดุลและสภาพคล่อง
งวด เดือน ปี 2562 (Q3/2 )
งบดุลของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน) (“กลุม่ ฯ”) ยังคงแข็งแกร่ ง มีสภาพคล่อง และมีการกระจายตัว
โดยเงินให้ สินเชือเพิมขึนร้ อยละ 2 จาก ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2562 เป็ นจํานวน 270 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ส่วนใหญ่มา
จากบริ การด้ านตลาดเงินและบริ การทุนธนกิจ เงินรับฝากมีจํานวน 388 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 3 จาก วันที
30 มิถนุ ายน 2562 โดยเพิมขึนจากเงินรับฝากเพือการบริ หารจัดการเงินสด สุทธิจากการครบกําหนดของเงินรับฝากประจํา
ของลูกค้ านิติบคุ คล ส่งผลให้ อตั ราเงินให้ สินเชือต่อเงินรับฝากเพิมขึนเป็ นร้ อยละ 65.6 จากร้ อยละ 63.7 ในไตรมาสก่อน
สินทรั พย์ อืนและหนีสินอืนเพิมขึนจาก วันที 30 มิถุนายน 2562 ร้ อยละ 4 และร้ อยละ 15 ตามลําดับ โดยสินทรัพย์อืน
เพิมขึนจากสินทรัพย์ในบัญชีเพือการค้ า และสัญญาซือคืนและการให้ ก้ ยู ืมทีมีหลักประกัน สุทธิจากการลดลงของเงินฝาก
ที มี อ ยู่กับ ธนาคารกลาง สํา หรั บ หนี สิน อื นเพิ มขึนจากหนี สิน ในบัญ ชี เ พื อการค้ า และสัญ ญาซื อคื น และการกู้ ยื ม ที มี
หลักประกัน
2561
งบดุลของกลุม่ ฯ มีความแข็งแกร่ง มีสภาพคล่องสูง และมีการกระจายตัว โดยเงินให้ สนิ เชือเพิมขึนร้ อยละ 2 เป็ น
จํานวน 257 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ จากการเติบโตในผลิตภัณฑ์หลากหลาย เงินรับฝากเพิมขึนร้ อยละ 6 เนืองจากกลุม่ ฯ
มุง่ เน้ นการเพิมสัดส่วนของแหล่งทีมาของเงินทุนจากเงินรับฝาก อัตราเงินให้ สนิ เชือต่อเงินรับฝากลดลงเล็กน้ อยเป็ นร้ อยละ
65 เป็ นผลจากการจัดประเภทและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินภายใต้ IFRS 9 โดยสัญญาซือคืนและการให้ ก้ ยู ืม
ที มีห ลัก ประกัน จํ า นวน 45 พัน ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ และสัญ ญาซื อคืน และการกู้ ยืม ที มีห ลัก ประกัน จํ า นวน 38
พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ณ วันที 1 มกราคม 2561 ถูกจัดประเภทใหม่เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุน
2560
เงินให้ สนิ เชือสุทธิเพิมขึนร้ อยละ 12 จากการเติบโตและการขยายตัวในหลายผลิตภัณฑ์ในไตรมาส 4 เงินรับฝาก
เพิมขึนร้ อยละ 9 จากปี ก่อน เนืองจากกลุม่ ฯ ยังคงมุ่งมันในการเพิมสัดส่วนของแหล่งทีมาของเงินทุนจากเงินรับฝาก เป็ น
ผลให้ อตั ราเงินให้ สนิ เชือต่อเงินรับฝากเพิมขึนร้ อยละ 69.4 เมือเทียบกับร้ อยละ 67.6 ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
2559
ปี 2559 งบดุลของกลุม่ ฯ เปลียนแปลงไปในทางทีดีขนึ มีสภาพคล่องมากขึน และมีการกระจายตัวในหลากหลาย
อุตสาหกรรม ภูมิภาค และกลุม่ ลูกค้ า
แหล่งเงินทุนทีสําคัญของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน) มาจากเงินรับฝาก โดยมีอตั ราเงินให้ สินเชือต่อ
เงินรับฝากอยูท่ ร้ี อยละ 67.6 ทังนีกลุม่ ฯ มีโครงสร้ างเงินทุนเป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
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สินทรัพย์ทางการเงินของกลุม่ ฯ ประมาณร้ อยละ 70 จัดประเภทเป็ นราคาทุนตัดจําหน่าย และร้ อยละ 61 มีอายุ
คงเหลือน้ อยกว่า 1 ปี
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งวด 9 เดือน ปี 2562 (Q3/2

)

Sammary of financial performamce
3Q’19
$m
2,385
1,593
3,978
(2,501)

Net interest Income
Other income
Operating income
Operating expenses
Operating profit before impairment and
taxation
Credit impairment
Other impairment
Profit from associates and joint ventures
Underlying profit before taxation
Restructuring
Other items
Statutory profit before taxation
Taxation

1,213
(115)
(76)
47
1,069
(7)
1,062
(310)
752

22
(143)
93
(4)
16
n.m.2
n.m.2
4
(7)
3

22

2Q’19 Chang YTD’19
$m
e%
$m
2,371
1 7,028
1,512
5 4,646
3,883
2 11,674
(2,554)
2 (7,470)

3,745
(408)
(127)
215
3,425
(86)
69
3,408
(1,063
)
2,345

Net interest margin (%)3
1.56
1.56
1.62
1.58
Underlying return on tangible equity (%)
8.9
7.3
7.3
8.6
Underlying basic earnings per share
26.6
22.2
21.4
75.7
(cents)4
Statutory return on tangible equity (%)
7.5
7.0
5.0
6.8
Statutory basic earnings per share (cents)4 22.5
21.4
14.6
60.5
1 Comparisons presented on the basis of the current period’s functional currency rate
2 Not meaningful
3 Statutory net intereat income divided by average interest earning assets, annualized
4 Represents the underlying or statutory earnings divided by besic weighted everage number of share

1.58
7.5
67.1
6.9
62.0

16
4

1,329
(176)
(19)
91
1,225
(46)
(7)
1,172
(494)
678

Constant
Currency
YTD’18 Chang Change1
$m
e%
%
6,577
7
4,796
(3)
11,373
3
5
(7,628
2
(1)
)

11 4,204
(59) (533)
74
(26)
(51)
202
1 3,847
(167) (137)
(43) (191)
(6) 3,519
33 (1,251)
14 2,268

Profit for the period

1,477
(279)
(5)
45
1,238
(123)
(10)
1,105
(333)
772

Constant
Currency
3Q’18 Chang Change1
$m
e%
%
2,190
9
1,534
4
3,724
7
8
(2,511)
(1)

12
(31)
80
(6)
12
(59)
n.m.2
3
(18)
(3)

14

14
5

ทีมา: รายงานประจําปี ของสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน)

รายได้ จากการดําเนินงาน
รายได้ จากการดําเนินงานเพิมขึนร้ อยละ 7 หรื อร้ อยละ 8 หากไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลียน
รายได้ ดอกเบียสุทธิ
รายได้ ดอกเบียสุทธิเพิมขึนร้ อยละ 9 จากการเพิมขึนของสินทรัพย์ในบัญชีเพือค้ าของบริ การด้ านตลาดเงิน และ
จากปริ มาณและกําไรจากบริ การบริ หารจัดการเงินสดและเงินรับฝากของลูกค้ ารายย่อย ขณะทีรายได้ อืนๆ เพิมขึนร้ อยละ 4
ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอยูใ่ นระดับทรงตัว หรื อเพิมขึนร้ อยละ 1 หากไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลียน
จากการควบคุมการใช้ จ่ายทําให้ สว่ นต่างระหว่างอัตราส่วนค่าใช้ จ่ายต่ออัตราส่วนรายได้ มีผลบวกร้ อยละ 7 โดยกลุม่ ฯ มี
การจัดลําดับความสําคัญในการลงทุนตามกลยุทธ์ ทีได้ วางไว้ อย่างต่อเนือง ค่าใช้ จ่ายทีไม่รวมค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บจาก
ธนาคาร ในช่วงครึ งหลังของปี 2562 คาดว่าจะสูงกว่าช่วงครึ งปี แรก ดังนันค่าใช้ จ่ายของไตรมาส 4 จะสูงกว่าไตรมาส 3
เป็ นผลจากการใช้ จ่ายเพือการลงทุน สําหรับค่าใช้ จ่ายทังปี คาดว่ามีการขยายตัวตํากว่าอัตราเงินเฟ้ อ
ค่ าเผือการด้ อยค่ าด้ านเครดิต
ค่าเผือการด้ อยค่าด้ านเครดิต เพิมขึน 164 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ มาอยู่ที 279 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ สาเหตุหลัก
จากการเพิมขึนของค่า เผื อการด้ อ ยค่า ด้ า นเครดิต ของกลุ่ม หนี Stage 3 จากลูก ค้ า บางรายในกลุ่ม ลูก ค้ า นิติบุค คล
และสถาบัน สําหรั บเงิ นสํารองเพือรองรับความเสียหายทีคาดว่าจะเกิดขึนจากกลุ่มหนี Stage 1 และ 2 มีจํานวน 54
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ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ในไตรมาส เพิมขึน 89 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ จากไตรมาส 3 ปี ก่อน ซึงมีจํานวน 35 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ
ประกอบกับมีเงินสํารองอีก 24 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ เพือรองรับผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ ในช่วง
ดังกล่าว ค่าเผือการด้ อยค่าด้ านเครดิตสะสม 9 เดือนมีจํานวน 533 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ส่งผลให้ อตั ราเงินสํารองต่อ
เงินให้ สนิ เชือเป็ น 23 basis points เพิมขึน 2 basis points จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ค่ าเผือการด้ อยค่ าอืน
ค่าเผือการด้ อยค่าอืนลดลง 71 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ น 5 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ หลังจากกลุ่มฯ ตัดสินใจทีจะ
ยกเลิกธุรกิจเช่าซือเรื อ รายการด้ อยค่าจึงรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายจากการปรับโครงสร้ างและไม่รวมอยูใ่ นผลประกอบการปกติ
กําไรจากบริษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า
กําไรจากบริ ษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ าลดลงร้ อยละ 4 เนืองจากไม่รวมผลการดําเนินงานทีไม่ใช่ธุรกิจหลักของ
กลุม่ ฯ คือผลประกอบการของธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค สุทธิจากการเพิมขึนของกําไรจากบริ ษัทร่วมและกิจการร่วมค้ า
กําไรก่ อนหักภาษี
กํ าไรก่อนหักภาษี เพิมขึนร้ อยละ 16 ทังตามรายงาน และหากไม่รวมผลกระทบจากอัตรา โดยมีค่าใช้ จ่ายที
เกียวข้ องกับการปรับโครงสร้ างและรายการอืนๆ มูลค่ารวม 133 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ เพิมขึน 126 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
หากรวมรายการเหล่านีกําไรก่อนหักภาษี เพิมขึนร้ อยละ 4
ภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้ อยู่ที 333 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยอัตราภาษี ทีแท้ จริ งอยู่ทีร้ อยละ 27.1 (ไตรมาส 3/256 : ร้ อยละ
27.2)
อัตราผลตอบแทนจากส่ วนของผู้ถอื หุ้นในส่ วนของสินทรัพย์ ทมีี ตัวตน
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนเพิมขึน 160 basis points เป็ นร้ อยละ 8.9
ซึงสะท้ อนถึงกําไรทีเพิมขึนและการลดลงของหุ้นหลังการซือหุ้นคืนเป็ นจํานวน 1 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ้น (EPS) เพิมขึน 4.4 เซ็นต์ เป็ น 26.6 เซ็นต์ และกําไรต่อหุ้นเพิมขึน 1.1 เซ็นต์ เป็ น 22.5 เซ็นต์
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2561
Net interest income
Other income
Operating income
Operating expenses excluding the UK bank levy
The UK bank levy
Operating expenses
Operating profit before impairment and taxation
Credit impairment
Other impairment
Profit from associates and joint ventures
Underlying profit before taxation
Provision for regulatory matters
Restructuring and other items
Statutory profit before taxation
Taxation
Profit for the year
Net interest margin (%)
Underlying return on equity (%)
Underlying return on tangible equity (%)
Statutory return on equity (%)
Statutory return on tangible equity (%)
Underlying earnings per share (cents)
Earnings per share (cents)
Dividend per share (cents)
Common Equity Tier 1 (%)

31.12.18
$million
8,840
6,128
14,968
(10,140)
(324)
(10,464)
4,504
(740)
(148)
241
3,857
(900)
(409)
2,548
(1,439)
1,109

31.12.17
$million
8,216
6,073
14,289
(9,900)
(220)
(10,120)
4,169
(1,200)
(169)
210
3,010
(595)
2,415
(1,147)
1,268

1.58
4.6
5.1
1.4
1.6
61.4
18.7
21.0
14.2

1.55
3.5
3.9
1.7
2.0
47.2
23.5
11.0
13.6

Better / (worse)
%
8
1
5
(2)
(47)
(3)
8
38
12
15
28
nm
31
6
(25)
(13)

ทีมา: รายงานประจําปี ของสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด (มหาชน)

รายได้
รายได้ จากการดําเนินงานเพิมขึนร้ อยละ 5 เป็ นไปตามเป้าหมาย โดยเพิมขึนจากลูกค้ าทุกกลุม่ และทุกภูมิภาค
ยกเว้ นภูมิภาคแอฟริ กา และตะวันออกกลางทีได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการอ่อนค่าของ
สกุลเงินท้ องถิน
รายได้ ดอกเบียสุทธิ เพิมขึนร้ อยละ 8 จากการบริ หารต้ นทุนผ่านการบริ หารจัดการเงินและต้ นทุนเงินฝาก ซึง
สามารถชดเชยการลดลงของรายได้ ดอกเบียภายใต้ ภาวะดอกเบียตํา รายได้ จากบริ การบริ หารความมังคังเพิมขึนร้ อยละ 3
ขณะทีความเชือมันของนักลงทุนในไตรมาส ลดลง ทําให้ รายได้ ลดลงร้ อยละ 14 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
รายได้ จากกลุม่ ลูกค้ านิติบคุ คลและสถาบันเพิมขึนร้ อยละ 6 จากผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 ทีปรับตัวดีขนึ
รวมทังรายได้ จากบริ การด้ านตลาดเงิน โดยให้ ความสําคัญกับคุณภาพของบัญชีเพือการดําเนินธุรกิจ และผลประโยชน์
จากการเพิมขึนของอัตราดอกเบียทัวโลก ทําให้ รายได้ จากการบริ การบริ หารจัดการเงินสด และบริ การธุรกิจหลักทรัพย์
เพิมขึนร้ อยละ 22 ซึงมากกว่าอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์จากบริ การทุนธนกิจ และสินเชือการค้ าระหว่างประเทศ
รายได้ จากธุรกิจลูกค้ ารายย่อยเพิมขึนร้ อยละ 4 จากการเติบโตร้ อยละ 8 จากจีนและเอเชียเหนือ และร้ อยละ 4
จากอาเซียนและเอเชียใต้ สุทธิรายได้ ทีลดลงในแอฟริ กาและตะวันออกกลาง ถึงแม้ ว่ารายได้ ในไตรมาส 4 ลดลงเล็กน้ อย
กลุม่ ฯ ยังคงเพิมสัดส่วนของรายได้ อย่างต่อเนืองจากการให้ บริ การกลุม่ ลูกค้ าทีมีความมังคัง และลูกค้ าใหม่ในกลุม่ นี
รายได้ จากธุรกิจรายกลางเพิมขึนร้ อยละ 4 จากการเติบโตร้ อยละ 11 จากจีนและเอเชียเหนือ และรายได้ ใน
อาเซียนและเอเชียใต้ ทเพิ
ี มขึนร้ อยละ 4 ขณะทีรายได้ ในแอฟริ กาและตะวันออกกลางลดลงร้ อยละ 6
รายได้ จากกลุม่ ลูกค้ า Private Banking เพิมขึนร้ อยละ 3 เป็ นจํานวน 0.7 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ จากการเติบโต
ของทุกผลิตภัณฑ์
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รายได้ จากส่วนกลางและอืนๆ เพิมขึนร้ อยละ 3 จากรายได้ จากการบริ หารเงินเป็ นผลจากการเพิมขึนของอัตรา
ดอกเบียในตลาดโลก
รายได้ จากจีนและเอเชียเหนือเพิมขึนร้ อยละ 10 จากการเพิมขึนในทุกตลาดและทุกกลุ่มลูกค้ า โดยเฉพาะใน
ฮ่องกงและจีน
รายได้ จากอาเซียน และเอเชียใต้ เพิมขึนร้ อยละ 4 จากการเติบโตในเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะที สิงคโปร์ ซึงมี
รายได้ เพิมขึนร้ อยละ 9 ทังนีรายได้ ในอินเดียจะค่อนข้ างคงที หากไม่รวมกําไรพิเศษจากการบริ หารเงินทีรับรู้ ในปี ก่อน
รายได้ จากแอฟริ กาและตะวันออกกลางลดลงร้ อยละ 6 และลดลงร้ อยละ 3 หากไม่รวมผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลียน ท่ามกลางความท้ าทายทางเศรษฐกิจ
รายได้ จากยุโรปและอเมริ กาเพิมขึนร้ อยละ 4 โดยมีรายได้ จากกลุม่ ประเทศสหราชอาณาจักรเพิมขึนร้ อยละ 10
ส่วนใหญ่มาจากลูกค้ านิติบคุ คล ขณะทีรายได้ ในประเทศสหรัฐอเมริ กาลดลงร้ อยละ 1
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่รวมการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บจากธนาคาร เพิมขึนร้ อยละ 2 เมือเทียบ
กับปี ก่อน เป็ นผลให้ สว่ นต่างอัตราส่วนรายได้ ตอ่ อัตราค่าใช้ จา่ ย ( JAWS) มีผลบวกอยูท่ ีร้ อยละ 3 การเพิมขึนของค่าใช้ จา่ ย
เป็ นผลจากการลงทุนในด้ านบุคลากรและเทคโนโลยี รวมถึงการตัดจําหน่ายเงินลงทุน ทีเกิดขึนในปี ก่อน กลุ่ม ฯ ยังคง
ควบคุมการใช้ จ่ายโดยทยอยลงทุนเพิมขึนเพือรองรับการเปลียนแปลงด้ านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือเพิมประสิทธิ ภาพการ
ทํางาน อย่างไรก็ตาม กลุม่ ฯ คาดว่าค่าใช้ จ่ายในช่วงปี 2562 ถึง 2564 จะยังขยายตัวตํากว่าอัตราเงินเฟ้ อโดยมีเป้าหมาย
ให้ JAWS เป็ นบวก
ค่ าเผือการด้ อยค่ า
ค่าเผือการด้ อยค่าด้ านเครดิตมีจํานวน 740 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 38 จากการลดลงของการด้ อยค่า
ในกลุม่ ลูกค้ านิติบคุ คลและสถาบัน ซึงสะท้ อนให้ เห็นถึงความพยายามมุง่ เน้ นคุณภาพสินเชือทีดี ขณะทีการด้ อยค่าในกลุม่
ลูกค้ ารายกลางเพิมขึน เป็ นผลจากความเสียงทีเพิมขึนของกลุม่ ตะวันออกกลาง
ค่าเผือการด้ อยค่าอืนๆ อยูท่ ี 148 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึงเกียวกับการขนส่งสินทรัพย์เช่าซือเป็ นหลัก
กําไรจากบริษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า
กําไรจากบริ ษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ าอยู่ที 241 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ สะท้ อนให้ เห็นถึงผลตอบแทนจากการทํา
กําไรของกิจการร่วมค้ าของกลุม่ ฯ ในประเทศอินโดนีเซีย
ภาพรวม
กําไรจากการดําเนินงานปกติก่อนหักภาษี อยูท่ ี 3.9 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อเพิมขึนร้ อยละ 28 และกําไรก่อน
หักภาษี เพิมขึนร้ อยละ 6 อยูท่ ี 2.5 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ หลังหักรายการพิเศษต่างๆ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายสํารองตามกฎหมาย
ค่าใช้ จ่ายการปรับโครงสร้ างธุรกิจ และรายการอืนๆ
ส่ วนต่ างอัตราดอกเบียสุทธิ
ส่วนต่างอัตราดอกเบียสุทธิ ของกลุม่ คํานวณตามตัวเลขในงบการเงิน โดยรายได้ ดอกเบียสุทธิ เพิมขึนร้ อยละ 7
เป็ น 8.8 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ และส่วนต่างอัตราดอกเบียสุทธิของกลุม่ ฯ เพิมขึน 3 basis points เป็ นร้ อยละ 1.58 การ
เพิมขึนของอัตราดอกเบียทัวโลกทําให้ ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้ เพิมขึนมากกว่าต้ นทุนทาง
การเงินด้ านหนีสิน สุทธิจากการเพิมขึนของอัตราดอกเบียจ่ายในบางประเทศ เช่น อินเดีย และจีน ซึงกลุม่ ฯ มีสดั ส่วนของ
เงินฝากลูกค้ าทีมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบียทีสูงขึน
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จากอัตราดอกเบียทีสูงขึนทําให้ เกิดแนวโน้ มการเปลียนเงินฝากของลูกค้ าบางรายไปเป็ นเงินฝากประจําทีได้ รับ
ดอกเบียสูงขึน ประกอบกับแรงกดดันของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ส่งผลให้ รายได้ ดอกเบียเพิมขึนอย่างชะลอตัว
ในช่วงครึงปี หลัง ทังนี ผลกระทบจากการเปลียนรูปแบบเงินฝากในไตรมาส 4 ยังไม่ชดั เจน
กลุม่ ฯ ยังคงรักษาสัดส่วนของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ทีมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย
น้ อยกว่าไว้ โดยเพิมขึน 139 basis point จากปี 2560 เป็ นร้ อยละ 32 ของหนีสินรวมเฉลีย โดยกลุม่ ฯ ได้ ริเริ มดําเนินการ
ใหม่ๆ และวางแผนในการปรับปรุงโครงสร้ างหนีสินให้ ดีขนึ และคาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากการเพิมขึนของอัตราดอกเบีย
ทัวโลกในการดําเนินนโยบายการเงินแบบปกติ แม้ จะอยูใ่ นอัตราทีลดลงเมือครบรอบการขึนอัตราดอกเบีย
2560
2017
$million
Operating income
14,289
Other operating expenses
(8,599)
Regulatory costs
(1,301)
UK bank levy
(220)
Operating expenses
(10,120)
Operating profit before impairment losses and taxation
4,169
Impairment losses on loans and advances and other credit risk provisions
(1,200)
Other Impairment
(169)
Profit from associates and joint ventures
210
Underlying profit before taxation
3,010
Restructuring
(353)
Other Items
(242)
Statutory profit before taxation
2,415
Taxation
(1,147)
Profit/(loss) for the period
1,268
Net interest margin (%)
1.6
Underlying return on equity (%)
3.5
Statutory return on equity (%)
1.7
Underlying earnings per share (cents)
47.2
Statutory earnings/(loss) per share (cents)
23.5
Dividend per share (cents)
11
Common Equity Tier 1 (%)
13.6
ทีทีมา:
มา: รายงานประจํ
รายงานประจําาปีปี ของสแตนดาร์
ของสแตนดาร์ดดชาร์
ชาร์ เเตอร์
ตอร์ ดด จํจําากักัดด (มหาชน)
(มหาชน)

2016
$million
13,808
(8,465)
(1,127)
(383)
(9,975)
3,833
(2,382)
(383)
25
1,093
(855)
171
409
(600)
(191)
1.5
0.3
(1.1)
3.4
(14.5)
13.6

Better/(worse)
%
3
(2)
(15)
43
(1)
9
50
56
nm
175
nm
nm
nm
(91)
nm

รายได้
รายได้ จากการดําเนินงานอยู่ที 14.3 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ เพิมขึนร้ อยละ 3 ส่วนใหญ่จากบริ การด้ านธุรกรรม
บริ การการวางแผนการจัดการสินทรัพย์ และเงินฝาก โดยเฉพาะอย่างยิงจากจีนและเอเชียเหนือ รวมทังรายได้ จากการ
บริ หารเงินทีสูงขึน
รายได้ ของกลุม่ ลูกค้ านิติบคุ คลและบริ ษัทยังคงทรงตัว เมือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน หากเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนแบบ
ไม่รวมค่าเผือการด้ อยค่า ในปี ก่อนสําหรับ Principal Finance รายได้ ลดลงร้ อยละ 3 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ ตลาดเงิน
ลดลงมากเป็ นผลจากการลดลงของความผันผวนของตลาดเงินซึงรายได้ สว่ นนีลดลงมากกว่ารายได้ จากบริ การทําธุรกรรม
ผ่านธนาคารทีเพิมขึน
รายได้ จากกลุม่ ลูกค้ ารายย่อยเพิมขึนร้ อยละ 4 จากปี ก่อน หากไม่รวมผลกระทบจากการขายกลุม่ ลูกค้ ารายย่อย
ของประเทศไทยและประเทศฟิ ลิปปิ นส์ รายได้ จะเพิมขึนร้ อยละ 7 จากปี ก่อน โดยกลุ่มฯ มุ่งเน้ นลูกค้ าทีมีความมันคง
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ทางการเงินสูงเป็ นผลให้ รายได้ จากบริ การการวางแผนการจัดการสินทรัพย์ และเงินรับฝากเติบโตดี ซึงสามารถชดเชย
ผลกระทบจากอัตราผลตอบแทนทีลดลงของการให้ ก้ ยู ืมแบบไม่มีหลักประกันแก่ลกู ค้ าบุคคลได้
รายได้ จากลูกค้ ารายกลางเพิมขึนในอัตราร้ อยละ 3 เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา จากการเติบโตของบริ การด้ าน
ธุรกรรม ตลาดการเงิน และบริ การทุนธนกิจ ซึงสามารถลดผลกระทบจากรายได้ ทีลดลงของเงินให้ สนิ เชือได้
รายได้ จากกลุม่ ลูกค้ าทีมีความมันคงทางการเงินสูงเพิมขึนร้ อยละ 1 เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา และเพิมขึนร้ อยละ
6 หากไม่รวมการได้ คืนจากประกันภัยในไตรมาสแรกของปี 2559 รายได้ จากผลิตภัณฑ์การลงทุนเพิมขึน โดยมีสินทรัพย์
ภายใต้ การบริ การในส่วนนีคิดเป็ นร้ อยละ 65 ของทังหมด
รายได้ ส่วนกลางและรายการอืนๆ เพิมขึนร้ อยละ 29 จากปี ทีผ่านมา โดยได้ รับผลจากดอกเบียจ่ายทีตํากว่าปี
2559 กําไรในช่วงครึงปี แรกมาจากการบริ หารอัตราดอกเบียเชิงรุ กและได้ รับเงินปั นผลในไตรมาส 3 จากการลงทุนตามกลยุทธ์
สุทธิด้วยการบัญชีป้องกันความเสียงในไตรมาส 4
รายได้ จากจีนและเอเชียเหนือเพิมขึนร้ อยละ 8 เป็ นผลจากการดําเนินงานในฮ่องกงและประเทศเกาหลีทีดีขนึ
รายได้ จากอาเซียนและเอเชียใต้ ลดลงร้ อยละ 5 จากปี ทีผ่านมา หากไม่รวมผลกระทบของการออกจากธุรกิจ
ึ
ม่ ลูกค้ า รายย่อยและลูกค้ ารายกลาง สามารถลด
ลูกค้ ารายย่อย จะลดลงร้ อยละ 2 เนืองจากผลประกอบการทีดีขนในกลุ
ผลกระทบจากการลดลงของรายได้ จากตลาดเงินทีลดลง เนืองจากความผันผวนในตลาดเงินทีลดลง โดยเฉพาะในสิงคโปร์
ซึงเป็ นศูนย์กลางตลาดการเงินหลักของภูมิภาค
รายได้ จากแอฟริ กาและตะวันออกกลางยังคงที เมือเทียบกับปี ก่อน และเพิมขึนร้ อยละ 3 หากไม่รวมผลกระทบ
จากอัตราแลกเปลียน
รายได้ จากยุโรปและอเมริ กาลดลงร้ อยละ 4 จากปี ทีผ่านมา การทีกลุม่ ฯ เป็ นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคจึง
ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากการลดลงของความผันผวนของตลาดเงิ น ซึงรายได้ ของภูมิภาคนีนับเป็ นหนึงในสามของ
รายได้ ของกลุม่ ลูกค้ านิติบคุ คลและสถาบัน
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืนอยูท่ ี 8.6 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ เพิมขึนร้ อยละ 2 โดยมีสาเหตุมาจากค่าใช้ จา่ ย
เพือการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุม่ ฯ
ค่าใช้ จ่ายในการกํากับดูแลอยูท่ ี 1.3 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อเพิมขึนร้ อยละ 15 สะท้ อนให้ เห็นถึงการปรับใช้
โครงการด้ านการกํากับดูแลกิจการทีสําคัญหลายโครงการ ค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บจากธนาคารจํานวน 220 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
ได้ รวมการปรับปรุ งจากการเปลียนแปลงประมาณการทีคาดไว้ ในปี ก่อนจํานวน 105 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ทําให้ ยอดรวม
ตํากว่าปี ก่อนจํานวน 163 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บจากธนาคารในปี 2561 คาดการณ์ทีประมาณ 310
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ภายในสินปี 2560 กลุม่ ฯ สามารถลดต้ นทุนขันต้ นได้ ถึงร้ อยละ 85 ของแผนสามปี จากยอดทีประมาณ
การไว้ จํานวน 2.9 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ทีได้ กําหนดไว้ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ความสําเร็ จทีเกิดขึนก่อนกําหนด ทําให้
บริ ษัทสามารถลงทุนเพิมขึน และชดเชยค่าใช้ จ่ายทีเพิมขึนจากเงินเฟ้ อ
การด้ อยค่ า
ค่าเผือการด้ อยค่าด้ านเครดิตเท่ากับ 1.2 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อครึ งหนึงของปี 2559 เป็ นผลจากการปรับ
ความเสียงของกลุม่ ฯ ผ่านการบริ หารแบบกลุม่ ลูกค้ าและแบบภูมิภาค โดยการด้ อยค่าของสินเชือที เพิมขึนในไตรมาส 4
เกิดจากลูกค้ ารายกลางบางกลุ่มทีมีการเฝ้าติดตามมาเป็ นระยะเวลาหนึงแล้ ว และการตังสํารองครังเดียวในกลุม่ ลูกค้ า
บุคคลหลังจากการเปลียนแปลงกฎระเบียบในประเทศเกาหลี ส่วนการด้ อยค่าอืนลดลงจากปี ทีผ่านมาจากการตัดสินใจ
ของกลุม่ ฯ ในการออกจากธุรกิจ Principal Finance ซึงถูกบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในการปรับโครงสร้ างธุรกิจในปี 2560
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กําไรจากบริษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า
กําไรจากบริ ษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ าอยู่ที 210 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ สะท้ อนให้ เห็นถึงผลการดําเนินงานทีดีขนึ
อย่างต่อเนืองของกิจการร่วมค้ าในอินโดนีเซียและบริ ษัทร่วมในจีน
กําไรก่ อนภาษี
ผลจากมาตรการหลายอย่างทีริ เริ มในปี 2558 ทําให้ กําไรก่อนภาษี ปี
อยู่ที 3 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อ
เพิมขึนร้ อยละ 175 จากปี ทีผ่านมา และเพิมขึนร้ อยละ 71 หากไม่รวมค่าใช้ จ่ายในยกเลิกธุรกิจ Principal Finance ในปี
2559 กําไรก่อนหักภาษี เท่ากับ 2.4 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ สูงขึนกว่า 2.0 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
การดําเนินงานเหล่านีทําให้ กําไรจากการดําเนินงานในกลุม่ ลูกค้ าต่างๆ เพิมขึน โดยเฉพาะการเพิมขึนของกลุม่
ลูกค้ านิติบคุ คลและสถาบันและการเติบโตของกลุม่ ลูกค้ าบุคคล รวมทังการกลับมากําไรของกลุม่ ลูกค้ ารายกลาง หากมอง
ตามภูมิภาคกําไรทีเพิมขึนมาจากจีนและเอเชียเหนือชดเชยการลดลงของรายได้ จากกลุม่ ตลาดการเงินในอาเซียน เอเชีย
ใต้ และยุโรปและอเมริ กา ผลการดําเนินงานจากส่วนกลางและรายการอืนๆ ในปี ก่อนได้ รับผลกระทบจากผลขาดทุนธุรกิจ
Principal Finance
2559
Underlying performance summary
Operating income
Operating expenses
Operating profit before impairment losses and taxation
Impairment losses on loans and advances and other credit risk
provisions
Other impairment
Profit from associates and joint ventures
Underlying profit before taxation1
Restructuring
Other items
Statutory profit /(loss) before taxation
Taxation
Loss for the year

2016
$million
13,808
(9,975)
3,833

2015
$million
15,439
(10,478)
4,961

Better/(worse)
%
(11)
5
(23)

(2,382)

(4,008)

41

(383)
25
1,093
(855)
171
409
(600)
(191)

(311)
192
834
(1,845)
(512)
(1,523)
(673)
(2,196)

(23)
(87)
31
54
nm2
127
11
91

Underlying return on equity (%)
0.3
Return on equity (%)
(1.1)
Underlying earnings/(loss) per share (cents)
3.4
(loss) / earnings per share (cent)
(14.5)
Dividend per share (cents)
Common Equity Tier 1 ratio and point basis (%)
13.6
ทีทีมา:
มา: รายงานประจํ
รายงานประจําาปีปี ของสแตนดาร์
ของสแตนดาร์ดดชาร์
ชาร์ เเตอร์
ตอร์ ดด จํจําากักัดด (มหาชน)
(มหาชน)

(0.4)
(5.3)
(6.6)
(91.9)
13.7
12.6

รายได้
รายได้ ของบริ ษัทลดลงร้ อยละ 11 อยู่ที 13.8 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อลดลงร้ อยละ 8 หากไม่รวมผลกระทบ
จากอัตราแลกเปลียน การแข็งตัวของค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นปั จจัยทีส่งผลกระทบต่อรายได้ ของตลาดกําลังพัฒนาและ
ธุรกิจทีถูกขายออกไปในปี 2558 มูลค่ายุติธรรมทีลดลงของการลงทุนในธุรกิจ Principal Finance ทําให้ กลุม่ ฯ มีผลขาดทุน
จํานวน 217 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ทังนี การปรับปรุ งความเสียงของกลุ่มฯ และการเปลียนแปลงในส่วนผสมผลิตภัณฑ์
ส่งผลให้ สว่ นต่างอัตราดอกเบียสุทธิลดลง 16 basis point เป็ นร้ อยละ 1.53
บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด

เอกสารแนบ 3 หนา 18/19

เอกสารแนบ 3: สวนของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาซึ่งหุนสามัญของธนาคารพีที เพอรมาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk)

แม้ วา่ สภาวะตลาดจะไม่สง่ ผลดีมากนัก แต่แนวโน้ มยังคงทรงตัวตลอดทังปี ซึงเป็ นการปรับทีค่อนข้ างสําคัญจาก
ปี
และสะท้ อนให้ เห็นถึงความคืบหน้ าจากการปรับแผนกลยุทธ์
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่รวมค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บจากธนาคารลดลงร้ อยละ 4 หรื อลดลงร้ อยละ 2 หากไม่รวม
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนโดยค่าใช้ จ่ายการกํากับดูแลกิจการยังคงเป็ นส่วนสําคัญของต้ นทุนรวม
กลุ่มฯ สามารถลดต้ นทุนค่าใช้ จ่ายได้ มากกว่า 1.2 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ในปี 2559 สาเหตุหลักจากการลด
ค่าใช้ จ่ายพนักงานในปี 2558 ซึงได้ ช่วยเพิมความสามารถในการลงทุนได้ ถึงร้ อยละ 50 จากปี ก่อนหน้ า ทําให้ มีคา่ ใช้ จ่ายที
เพิมสูงขึนในช่วงครึ งปี หลัง การลงทุนนีเป็ นการเพิมการกํ ากับดูแ ลกิ จการให้ เ ป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบัง คับและการ
ยกระดับหรื อเปลียนแปลงแพลตฟอร์ มเทคโนโลยี เพือให้ สามารถควบคุมสภาพการดําเนินงานและทําให้ กลุ่มฯ บริ การ
ลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน การดําเนินงานในครังนีได้ ถกู ตังเป้าหมายว่าจะสามารถค่าใช้ จ่ายได้ อีกประมาณ 1.1
พันล้ านดอลลาร์ สหัรฐภายในปี 2561 โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บจากธนาคาร เพือให้ ค่าใช้ จ่ายดําเนินงานในปี
2561 ตํากว่าปี 2558
ค่ าเผือการด้ อยค่ าด้ านเครดิต
ในปี
ค่าเผือการด้ อยค่าด้ านเครดิตรวม 1.6 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ หากไม่รวมการด้ อยค่าด้ านเครดิตของ
ธุรกิจทีถูกโอนย้ ายไปยังการชําระบัญชีจะอยู่ที 2.4 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ทรงตัวเมือเทียบกับปี ก่อนและเพิมขึนเล็กน้ อย
จากการเทียบแนวโน้ มในอดีต
การด้ อยค่าของด้ านเครดิตของกลุม่ ลูกค้ ารายกลางลดลงจากปี ก่อนในทุกภูมิภาคแม้ ว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูง
การปรับปรุงคุณภาพสินเชือในกลุม่ ลูกค้ ารายย่อยอย่างต่อเนืองโดยเฉพาะประเทศเกาหลี และกลุม่ ฯ มุง่ เน้ นขยายลูกค้ าที
มีความมังคังทางการเงินสูง เพือปรับปรุงคุณภาพของพอร์ ตฟอร์ ลิโอ ทําให้ สามารถลดการตังสํารองด้ อยค่าของกลุม่ ลูกค้ า
รายย่ อ ยได้ อย่ า งไรก็ ต าม มี ย อดเพิ มขึ นของการด้ อ ยค่า ของสิ น เชื อในกลุ่ม ลูก ค้ า นิ ติ บุค คลจากลูก ค้ า บางรายใน
อุตสาหกรรมสินค้ าโภคภัณฑ์ และอุตสาหกรรมเพชรและเครื องประดับ
ค่ าเผือการด้ อยค่ าอืน
ค่าเผือการด้ อยค่าอืนอยูท่ ี 383 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ประกอบด้ วยการด้ อยค่าของการตีราคามูลค่ายุติธรรมของ
Principal Finance 226 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึงเพิมขึน 153 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ จากปี ทีผ่านมา จากการเปลียนแปลง
ภาพรวมการซือขายของบริ ษัททีลงทุน
กําไรจากบริษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า
กําไรจากบริ ษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ าเท่ากับ 25 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึงรวมผลขาดทุนจากผลการดําเนินงาน
ของกิจการร่วมค้ าเพอร์ มาตา ในอินโดนีเซียซึงเป็ นกิจการร่วมค้ าของกลุม่ ฯ จํานวน 153 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ นอกจากนียัง
มีผลขาดทุนจํานวนมากกว่า 62 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ จากค่าใช้ จ่ายการปรับโครงสร้ างกิจการร่ วมค้ านี รวมเป็ นขาดทุน
ทังสินจํานวน 215 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
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เอกสารแนบ 4
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
พีที แอสทร่ า อินเตอร์ เนชันแนล ทีบีเค (“แอสทร่ า” หรือ ”Astra”)
1. ข้ อมูลเบืองต้ น
ชือบริ ษัท
:
ทีตังสํานักงานใหญ่ :
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
ประเภทธุรกิจ
:
เลขทะเบียนบริ ษัท :
เว็บไซต์
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนทีออกและชําระแล้ ว

พีที แอสทร่า อินเตอร์ เนชันแนล ทีบีเค
Jl. Gaya Motor Raya No. 8 Sunter II, Jakarta 14330 Indonesia
(62-21) 5084 3888
ซือมาขายไป, อุตสาหกรรม, เหมืองแร่, ขนส่ง, เกษตร, ก่อสร้ าง, บริ การและการให้ คําปรึกษา
https://www.astra.co.id
มูลค่า 3,000,000,000,000 รูเปี ย จํานวน 60,000,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ 50 รูเปี ยต่อหุ้น
: มูลค่า 2,024,177,657,000 รูเปี ย จํานวน 40,483,553,140 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ 50 รูเปี ยต่อหุ้น

2. ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเป็ นมา และพัฒนาการทีสําคัญ
แอสทร่ าเป็ นบริ ษัททีจัดตังในปี 2500 ในจาการ์ ตาเพือทําธุรกิจซือมาขายไปภายใต้ ชือบริ ษัทแอสทร่ า อินเตอร์ เนชันแนล
(Astra International Inc.) ด้ วยการเติบโตและแผนการขยายธุรกิจในเวลานัน แอสทร่าได้ ดําเนินการออกหลักทรัพย์ใหม่เสนอขายหุ้น
ต่อประชาชนเป็ นครังแรกในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ ชือย่อหลักทรัพย์ ASII ในปี 2533 พร้ อมทังเปลียนชือเป็ น
พีที แอสทร่ า อินเตอร์ เนชันแนล ทีบีเค (PT Astra International Tbk) โดย ณ สินปี 2561 แอสทร่ ามีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาด เท่ากับ . ล้ านล้ านรูเปี ย
ในปี 2561 กลุม่ แอสทร่ าได้ ขยายธุรกิจ โดยใช้ รูปแบบธุรกิจทีส่งเสริ มกันและกัน พร้ อมทังการกระจายธุรกิจให้ เกิดความ
หลากหลายไปใน 7 กลุ่มธุรกิจหลัก อันได้ แก่ (1) ยานยนต์ (2) บริ การด้ านการเงิน (3) เครื องจักรขนาดใหญ่ เหมืองแร่ ก่อสร้ าง
และพลังงาน (4) ธุรกิจการเกษตร (5) โครงสร้ างพืนฐานและโลจิสติกส์ (6) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (7) อสังหาริ มทรัพย์
ด้ วยธุรกิ จทีหลากหลาย กลุ่ม แอสทร่ า ได้ สมั ผัสแง่มุมด้ านต่าง ๆ ของผู้คนในประเทศผ่านผลิตภัณฑ์ และบริ การ ใน
ชีวิตประจําวัน ผู้คนในประเทศอินโดนีเซียใช้ รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ทางด่วน เครื องพิมพ์ รวมถึงบริ การด้ านการเงิน การ
ธนาคารและประกันภัยจากกลุม่ แอสทร่ า เจ้ าของธุรกิจทีเป็ นพันธมิตรกับกลุม่ แอสทร่ าใช้ ยานพาหนะเพือการพาณิชย์ เครื องจักร
ขนาดใหญ่ บริ การโลจิสติกส์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเหมืองแร่ จากกลุม่ แอสทร่ า นอกจากนี กลุม่ แอสทร่ ายังมีสว่ นในการ
สร้ างรายได้ ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศให้ กบั ประเทศ จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทังนํามันปาล์ม ถ่านหิน และยานยนต์ อย่าง
ต่อเนือง
ณ สินปี 2561 กลุ่มแอสทร่ าดําเนินธุรกิจภายในประเทศผ่านบริ ษัทย่อย กิจการร่ วมค้ าและบริ ษัทร่ วม 227 แห่ง ด้ วย
พนักงานจํ านวน 226,140 คน ในฐานะหนึงในกลุ่มธุรกิ จทีใหญ่ ทีสุด ของประเทศในปั จจุบัน กลุ่ม แอสทร่ าได้ สร้ างชื อเสีย งที
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แข็งแกร่งผ่านการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทีหลากหลายและมีคณ
ุ ภาพ ตลอดจนการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
และมาตรฐานการกํากับดูแลสิงแวดล้ อม
กลุม่ แอสทร่ามีความมุง่ มันทีจะเป็ นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของประเทศ ด้ วยการมีสว่ นร่วมในการยกระดับสวัสดิการ
สวัสดิภาพของคนอินโดนีเซีย ด้ วยเหตุนี กลุม่ แอสทร่าจึงดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจผ่านการผสมผสานทีสมดุลระหว่างผลประโยชน์
เชิงพาณิชย์ของธุรกิจ กับการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพือสังคม ผ่านโครงการทีรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนือง โดยมุ่งเน้ นใน 4
ด้ านหลัก ได้ แก่ สุขภาพ การศึกษา สิงแวดล้ อม รวมทังการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.2 ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ยานยนต์

บริการทางการเงิน

เครืองจักรขนาดใหญ่ , เหมืองแร่ , ก่ อสร้ างและ
พลังงาน

ธุรกิจการเกษตร

โครงสร้ างพืนฐานและโลจิสติกส์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

อสังหาริมทรัพย์

ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ประเภท 4 ล้ อ: • Toyota • Daihatsu • Isuzu • UD Trucks • Peugeot • BMW
ประเภท 2 ล้ อ: • Honda
ส่วนประกอบ: • PT Astra Otoparts Tbk
ผลิตภัณฑ์และบริการทีเกียวข้ องกับยานยนต์อืน ๆ : • AstraWorld
สินเชือรถยนต์: • PT Astra Sedaya Finance • PT Toyota Astra Financial Services
สินเชือรถจักรยานยนต์: • PT Federal International Finance
สินเชือเครืองจักรขนาดใหญ่: • PT Surya Artha Nusantara Finance • PT Komatsu Astra Finance
ประกันภัยทัวไป: • PT Asuransi Astra Buana
ประกันชีวิต: • PT Astra Aviva Life
บริการธนาคาร: • PT Bank Permata Tbk
บริการให้ สินเชือผ่านโทรศัพท์เคลือนที(Fintech): • PT Astra WeLab Digital Arta
เครืองจักรในงานก่อสร้ าง: • PT United Tractors Tbk • PT Traktor Nusantara
การทําสัญญาเหมืองแร่: • PT Pamapersada Nusantara
เหมืองแร่: • PT Tuah Turangga Agung • PT Agincourt Resources
อุตสาหกรรมการก่อสร้ าง: • PT Acset Indonusa Tbk
พลังงาน: • PT Bhumi Jati Power
สวนปาล์มนํามัน: • PT Astra Agro Lestari Tbk
โรงงานแปรรูปนํามันปาล์ม: • PT Tanjung Sarana Lestari • PT Kreasijaya Adhikarya • PT Tanjung
Bina Lestari
การซึอขายสินค้ าโภคภัณฑ์: • Astra-KLK Pte. Ltd.
ปศุสตั ว์: • PT Agro Menara Rachmat
โครงสร้ างพืนฐาน: • PT Astra Tol Nusantara • PT Astra Nusa Perdana
โลจิสติกส์: • PT Serasi Autoraya
ทางด่วนพิเศษ: • PT Marga Mandalasakti • PT Marga Trans Nusantara • PT Marga Harjaya
Infrastruktur • PT Trans Marga Jateng • PT Trans Bumi Serbaraja • PT Lintas Marga Sedaya
ท่าเรือทะเล: • PT Pelabuhan Penajam Banua Taka
บริการแก้ ปัญหาเอกสาร: • PT Astra Graphia Tbk
บริการช่วยเหลือสํานักงาน: • PT Astragraphia Xprins Indonesia
บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร: • PT Astra Graphia Information Technology
อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์: • PT Menara Astra
อสังหาริมทรัพย์เพือการค้ า: • PT Brahmayasa Bahtera • PT Samadista Karya • PT Astra Land
Indonesia • PT Astra Modern Land

ทีมา: รายงานประจําปี 2561 ของแอสทร่า
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2.3.1 โครงสร้ างการถือหุ้น
ณ วันที

ธันวาคม 2561

ทีมา: รายงานประจําปี 2561 ของแอสทร่า

2.4 โครงสร้ างรายได้
รายได้ สุทธิ (พันล้ านรู เปี ย)

ยานยนต์
บริ การทางการเงิน
เครื องจักรขนาดใหญ่, เหมืองแร่ , การก่อสร้ างและพลังงาน
ธุรกิจการเกษตร
โครงสร้ างพืนฐานและโลจิสติกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อสังหาริ มทรัพย์
รายได้ สุทธิ
ยานยนต์
บริ การทางการเงิน
เครื องจักรขนาดใหญ่, เหมืองแร่ , การก่อสร้ างและพลังงาน
ธุรกิจการเกษตร
โครงสร้ างพืนฐานและโลจิสติกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อสังหาริ มทรัพย์
กําไรสุทธิส่วนทีเป็ นของแอสทร่ า อินเตอร์ เนชันแนล

ณ สินปี
2559
94,440
17.762
45,112
14,121
7,189
2,451
9
181,084
9,166
789
3,032
1,599
263
196
111
15,156

2560
95,210
18,641
64,429
17,306
6,841
3,610
20
206,057
8,868
3,752
4,469
1,568
(231)
198
223
18,847

2561
105,976
19,286
84,490
19,084
6,572
3,652
145
239,205
8,518
4,815
6,630
1,146
196
208
160
21,673

Q3/2562
76,129
15,934
65,506
12,393
7,082
177,044
6,060
4,306
5,140
89
155
77
41
15,868

ทีมา: รายงานประจําปี และงบการเงินของแอสทร่า ปี 2561 และ 2560
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3. ผู้ถอื หุ้นและคณะกรรมการ
3.1 ผู้ถอื หุ้น
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที 23 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
Jardine Cycle & Carriage Ltd
Budi Setiadharma
Anthony John Liddell Nightingale
Prijono Sugiarto
Gidion Hasan
Suparno Djasmin
ประชาชนทัวไปอืนๆ (แต่ละรายน้ อยกว่า 5%)
รวม
ทีมา: เว็บไซต์แอสทร่า

จํานวน
สัดส่ วน(%)
20,288,255,040
50.11
8,440,000
0.02
6,100,000
0.02
3,715,000
0.01
1,275,000
0.00
581,900
0.00
20,175186,200
49.84
40,483,553,140
100.00

3.2 คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการและคณะกรรมการบริ หาร ณ วันที 23 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี
รายชือ
คณะกรรมการ
1. Budi Setiadharma
2. M. Chatib Basri
3. Sri Indrastuti Hadiputranto
4. Akihiro Murakami
5. Anthony John Liddell Nightingale
6. Benjamin William Keswick
7. Mark Spencer Greenberg
8. David Alexander Newbigging
9. John Raymond Witi
10. Stephen Gore
คณะกรรมการบริหาร
1. Prijono Sugiarto
2. Djony Bunarto Tjondro
3. Johannes Loman
4. Suparno Djasmin
5. Bambang Widjanarko Santoso
6. Chiew Sin Cheok
7. Gidion Hasan
8. Henry Tanoto
9. Santosa
10. Gita Tiffani Boer
11. Fxl Kesuma

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ทีมา: เว็บไซต์แอสทร่ า

บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด
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4. สรุ ปรายการสําคัญในงบการเงิน
4.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน
2559
พันล้ าน
รู เปี ย

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนอืน
ลูกหนีการค้ าสุทธิ - กิจการทีเกียวข้ องกัน
ลูกหนีการค้ าสุทธิ - บุคคลทีสาม
ลูกหนีทางการเงิน สุทธิ
ลูกหนีอืนสุทธิ - กิจการทีเกียวข้ องกัน
ลูกหนีอืนสุทธิ - บุคคลทีสาม
สินค้ าคงเหลือ
ภาษีจา่ ยล่วงหน้ า
สินทรัพย์หมุนเวียนอืนๆ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพยไม่ หมุนเวียน
ลูกหนีการค้ า - บุคคลทีสาม
ลูกหนีทางการเงิน สุทธิ
ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้ องกัน
ลูกหนีอืน - บุคคลทีสาม
สินค้ าคงเหลือ
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้ า
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนอืน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
พืชผลเพือการผลิต สุทธิ
สินทรัพย์ถาวร สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เหมืองแร่ สุทธิ
สิทธิสมั ปทาน สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนๆ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนๆ
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สินทรัพย์ รวม
หนีสิน
หนีสินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสัน
เจ้ าหนีการค้ า - กิจการทีเกียวข้ องกัน

บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด

2560
%

พันล้ าน
รู เปี ย

2561
%

พันล้ าน
รู เปี ย

Q3/2562
%

พันล้ าน
รู เปี ย

%

29,357
899
1,537
17,409
33,216
223
3,741
17,771
4,443
1,807
110,403

11.21%
0.34%
0.59%
6.65%
12.68%
0.09%
1.43%
6.79%
1.70%
0.69%
42.16%

31,574
305
1,566
23,785
31,882
388
3,851
19,504
5,720
2,953
121,528

10.67%
0.10%
0.53%
8.04%
10.78%
0.13%
1.30%
6.59%
1.93%
1.00%
41.08%

25,193
591
1,565
29,655
33,842
536
4,386
26,505
8,576
2,760
133,609

7.31%
0.17%
0.45%
8.60%
9.82%
0.16%
1.27%
7.69%
2.49%
0.80%
38.76%

25,752
457
1,552
31,026
35,650
601
3,830
26,242
9,524
3,107
137,741

7.19%
0.13%
0.43%
8.66%
9.95%
0.17%
1.07%
7.33%
2.66%
0.87%
38.46%

480
31,423
489
973
26,988
6,999
6,372
3,980
6,183
6,675
43,237
4,613
5,987
1,974
2,072
3,007
151,452
261,855

0.18%
12.00%
0.19%
0.37%
0.00%
10.31%
2.67%
2.43%
1.52%
2.36%
2.55%
16.51%
1.76%
2.29%
0.75%
0.79%
1.15%
57.84%
100.00%

69
31,370
915
872
3,144
27,929
11,331
8,613
4,200
8,381
6,747
48,402
5,877
7,081
1,956
2,569
4,846
174,302
295,830

0.02%
10.60%
0.31%
0.29%
1.06%
9.44%
3.83%
2.91%
1.42%
2.83%
2.28%
16.36%
1.99%
2.39%
0.66%
0.87%
1.64%
58.92%
100.00%

6
32,065
1,260
2,930
4,117
28,194
12,164
10,772
4,209
8,504
7,049
57,733
15,889
7,383
4,411
9,186
5,230
211,102
344,711

0.00%
9.30%
0.37%
0.85%
1.19%
8.18%
3.53%
3.12%
1.22%
2.47%
2.04%
16.75%
4.61%
2.14%
1.28%
2.66%
1.52%
61.24%
100.00%

1
33,513
1,706
1,399
3,583
30,211
14,283
13,064
4,999
7,349
7,096
62,068
14,440
8,267
4,385
9,570
4,448
220,382
358,123

0.00%
9.36%
0.48%
0.39%
1.00%
8.44%
3.99%
3.65%
1.40%
2.05%
1.98%
17.33%
4.03%
2.31%
1.22%
2.67%
1.24%
61.54%
100.00%

18,764
3,666

7.17%
1.40%

16,321
3,708

5.52%
1.25%

19,588
4,239

5.68%
1.23%

11,879
5,403

3.32%
1.51%
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2559
พันล้ าน
รู เปี ย

เจ้ าหนีการค้ า - บุคคลทีสาม
หนีสินอืน - กิจการทีเกียวข้ องกัน
หนีสินอืน - บุคคลทีสาม
ภาษีค้างจ่าย
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
ประมาณการหนีสิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ รับล่ วงหน้ า
เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนทีครบกําหนดใน
งวดปั จจุบนั
ตราสารหนีระยะยาว- ส่วนทีครบกําหนด
ในงวดปั จจุบนั
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน ส่วนทีครบกําหนดในงวดปั จจุบนั
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนีสินอืน - บุคคลทีสาม
หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนีสิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ รับล่วงหน้ า
เงินกู้ยืมระยะยาว
ตราสารหนีระยะยาว
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
ทุนชําระแล้ วเพิมเติม - สุทธิ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ได้ จดั สรร
สํารองอืนๆ
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2560
%

พันล้ าน
รู เปี ย

2561
%

พันล้ าน
รู เปี ย

Q3/2562
%

พันล้ าน
รู เปี ย

18,823
557
7,039
1,851
6,174
293
420
4,436

7.19%
0.21%
2.69%
0.71%
2.36%
0.11%
0.16%
1.69%

25,760
308
9,505
2,462
8,337
189
404
4,465

8.71%
0.10%
3.21%
0.83%
2.82%
0.06%
0.14%
1.51%

38,024
153
7,914
4,426
10,492
158
481
5,051

11.03%
0.04%
2.30%
1.28%
3.04%
0.05%
0.14%
1.47%

32,203
1,417
10,158
2,124
15,533
158
481
5,121

8.99%
0.40%
2.84%
0.59%
4.34%
0.04%
0.13%
1.43%

15,104

5.77%

13,265

4.48%

15,591

4.52%

17,071

4.77%

11,264

4.30%

13,952

4.72%

10,235

2.97%

7,648

2.14%

688
89,079

0.26%
34.02%

46
98,722

0.02%
33.37%

115
116,467

0.03%
33.79%

157
109,353

0.04%
30.54%

232
1,641
207
3,827
1,873
10,195
14,836
59
32,870
121,949

0.09%
0.63%
0.08%
1.46%
0.72%
3.89%
5.67%
0.02%
12.55%
46.57%

292
2,003
214
4,677
2,023
18,589
12,791
14
40,603
139,325

0.10%
0.68%
0.07%
1.58%
0.68%
6.28%
4.32%
0.00%
13.73%
47.10%

400
5,231
711
4,864
2,290
26,272
13,777
336
53,881
170,348

0.12%
1.52%
0.21%
1.41%
0.66%
7.62%
4.00%
0.10%
15.63%
49.42%

710
4,988
729
5,324
2,295
39,585
13,840
469
67,940
177,293

0.20%
1.39%
0.20%
1.49%
0.64%
11.05%
3.86%
0.13%
18.97%
49.51%

2,024
1,139
425
101,217
7,146

0.77%
0.43%
0.00%
0.16%
38.65%
2.73%

2,024
1,139
425
113,138
7,054

2,024
1,139
425
127,307
6,052

42.75%
10.68%
53.43%
100.00%

123,780
32,725
156,505
295,830

0.59%
0.33%
0.00%
0.12%
36.93%
1.76%
39.73%
10.85%
50.58%
100.00%

2,024
1,139
425
134,622
4,675

111,951
27,955
139,906
261,855

0.68%
0.39%
0.00%
0.14%
38.24%
2.38%
41.84%
11.06%
52.90%
100.00%

0.57%
0.32%
0.00%
0.12%
37.59%
1.31%
39.90%
10.60%
50.49%
100.00%

136,947
37,416
174,363
344,711

142,885
37,945
180,830
358,123

ทีมา: งบการเงินรวมของแอสทร่ า
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4.2 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
2559
พันล้ าน
รู เปี ย

รายได้ สุทธิ
181,084
ต้ นทุน
(144,652)
กําไรขันต้ น
36,432
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
(7,855)
ค่าใช้ จา่ ยทัวไปและการบริหาร
(11,043)
ดอกเบียรับ
1,699
ต้ นทุนทางการเงิน
(1,745)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราสุทธิ
(155)
รายได้ อืน
3,165
ค่าใช้ จา่ ยอืน
(1,594)
ขาดทุนจากการด้ อยค่าทีเกียวข้ อง
กับอสังหาริทรัพย์เหมืองแร่
ส่วนแบ่งผลกําไรของกิจการร่วมค้ า
2,114
ส่วนแบ่งผลกําไรของบริษัทร่วม
1,235
กําไรก่ อนหักภาษี
22,253
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
(3,951)
กําไรสําหรับปี
18,302
ทีมา: งบการเงินรวมของแอสทร่า

2560
%
100.00%
-79.88%
20.12%
-4.34%
-6.10%
0.94%
-0.96%
-0.09%
1.75%
-0.88%
0.00%
1.17%
0.68%
12.29%
-2.18%
10.11%

พันล้ าน
รู เปี ย

2561

206,057
(163,689)
42,368
(10,222)
(11,820)
1,982
(2,042)
(9)
3,105
(919)

%
100.00%
-79.44%
20.56%
-4.96%
-5.74%
0.96%
-0.99%
0.00%
1.51%
-0.45%

5,440
1,254
29,137
(6,016)
23,121

0.00%
2.64%
0.61%
14.14%
-2.92%
11.22%

พันล้ าน
รู เปี ย

9 เดือน Q3/2562
พันล้ าน
รู เปี ย

239,205
(188,436)
50,769
(10,090)
(13,811)
1,859
(3,105)
(87)
3,631
(1,207)

%
100.00%
-78.78%
21.22%
-4.22%
-5.77%
0.78%
-1.30%
-0.04%
1.52%
-0.50%

177,044
(139,671)
37,373
(7,219)
(10,590)
1,419
(3,295)
(87)
2,759
(563)

%
100.00%
-78.89%
21.11%
-4.08%
-5.98%
0.80%
-1.86%
-0.05%
1.56%
-0.32%

5,123
1,913
34,995
(7,623)
27,372

0.00%
2.14%
0.80%
14.63%
-3.19%
11.44%

4,150
1,044
24,991
(5,363)
19,628

0.00%
2.34%
0.59%
14.12%
-3.03%
11.09%

4.3 งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศต่อเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสินปี
ทีมา: งบการเงินรวมของแอสทร่า

2559
ล้ านรู เปี ย
19,407.00
(10,798.00)
(5,888.00)
2,721.00
27,072.00

2560
ล้ านรู เปี ย
23,285.00
(14,941.00)
(6,184.00)
2,160.00
29,356.00

(437.00)
29,356.00

58.00
31,574.00

2561
9 เดือน Q3/2562
ล้ านรูเปี ย
ล้ านรูเปี ย
27,692.00
17,615.00
(29,731.00)
(12,321.00)
(4,873.00)
(4,479.00)
(6,912.00)
815.00
31,574.00
24,941.00
279.00
24,941.00

4.4 อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
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พันล้ านรู เปี ย
(%)
(%)

2559
14,708
7%
13%

งบการเงินของบริษัท
2560
18,600
8%
15%

2561
19,585
8%
16%
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อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตรากําไรขันต้ น
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหนีสินต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ตราสารหนีทีออก
กําไรต่อหุ้น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิตอ่ หุ้น
เงินปั นผลระหว่างกาลต่อหุ้น
เงินปั นผลขันสุดท้ ายต่อหุ้น
หนีสินสุทธิ/(เงินสดสุทธิ) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ทีมา: รายงานประจําปี 2561 และ 2560 ของแอสทร่า

(%)
(%)
เท่า
เท่า
เท่า
ล้ าน
รู เปี ย
รู เปี ย
รู เปี ย
รู เปี ย
(%)

2559
20%
10%
1.2
0.5
0.9
40,484
374
2,765
55
113
-4.4%

งบการเงินของบริษัท
2560
21%
11%
1.2
0.5
0.9
40,484
466
3,058
55
130
-1.7%

2561
21%
11%
1.1
0.5
1.0
40,484
535
3,383
60
154
7.5%

5. การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
9 เดือน ปี 2562 (ไตรมาส 3/2562)
กําไรสุทธิของกลุม่ แอสทร่ าลดลงร้ อยละ 7 ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2562 เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกําไรจากธุรกิจยานยนต์และธุรกิจการเกษตรซึงมีจํานวนมากกว่าการเพิมขึน
ของกําไรในภาคการบริ การทางการเงิน
รายได้ รวมของกลุม่ แอสทร่ าเพิมขึนร้ อยละ 1 เป็ น 177 ล้ านล้ านรู เปี ย อันเนืองมาจากการเพิมขึนของรายได้ จาก
ธุรกิจเครื องจักรขนาดใหญ่ เหมืองแร่ ก่อสร้ างและพลังงาน การให้ บริ การทางการเงิน โครงสร้ างพืนฐานและโลจิสติกส์ ซึง
มากกว่าการลดลงของรายได้ ในกลุม่ ยานยนต์และธุรกิจการเกษตร
กลุ่มแอสทร่ ามีกําไรสุทธิ 15.9 ล้ านล้ านรู เปี ย ลดลงร้ อยละ 7 เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยมี
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หุ้น ณ วันที 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 3,529 รูเปี ยซึงสูงกว่าร้ อยละ 4 จากมูลค่า ณ สินปี 2561
หนี สิน สุทธิ ไม่รวมส่วนของบริ ษัทย่อยทีให้ บริ การทางการเงิน ของกลุ่มแอสทร่ า เท่ากับ 17.7 ล้ า นล้ านรู เปี ย
ณ วันที 30 กันยายน 2562 เมือเทียบกับ 13.0 ล้ านล้ านรู เปี ย ณ สินปี 2561 ซึงเป็ นผลมาจากการลงทุนในทางด่วนพิเศษ
และ GOJEK รวมถึงค่าใช้ จ่ายลงทุนในสัญญาการดําเนินงานเหมืองแร่ ทังนี ยอดหนีสินสุทธิของบริ ษัทย่อยทีให้ บริ การ
ทางการเงินของกลุม่ แอสทร่าเท่ากับ 47.1 ล้ านล้ านรูเปี ย ณ วันที 30 กันยายน 2562 เมือเทียบกับ 47.7 ล้ านล้ านรูเปี ยเมือ
สินปี 2561
กําไรสุทธิจากกลุม่ ยานยนต์ของกลุม่ แอสทร่าลดลงร้ อยละ 14 เป็ น 6.1 ล้ านล้ านรูเปี ยจากยอดขายรถยนต์ทตํี าลง
การเพิมขึนของต้ นทุนการผลิต และผลกระทบจากการแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ โดยมีสาระสําคัญดังนี
- ยอดขายรถยนต์ลดลงร้ อยละ 7 เป็ น 396,000 คัน โดยมีภาพรวมตลาดค้ าส่งลดลงร้ อยละ 12 เป็ น 754,000
คัน (ทีมา: Gaikindo) ส่วนแบ่งตลาดของแอสทร่ าเพิมขึนจากร้ อยละ 50 เป็ นร้ อยละ 53 โดยมีรุ่นออกใหม่
14 รุ่น และรุ่นปรับปรุง 7 รุ่น
- ตลาดค้ าส่งรถจักรยานยนต์เพิมขึนร้ อยละ 4 เป็ น 4.9 ล้ านคัน ยอดขาย Honda Motor ของแอสทร่ าเพิมขึน
ร้ อยละ 5 เป็ น 3.7 ล้ านหน่วยและส่วนแบ่งตลาดทีเพิมขึนเป็ นร้ อยละ 75 (ทีมา: กระทรวงอุตสาหกรรม
ประเทศอินโดนีเซีย )โดยมีรุ่นออกใหม่ 6 รุ่น และรุ่นปรับปรุง 19 รุ่น
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-

Astra Otoparts (บริ ษัทย่อยทีกลุ่มแอสทร่ าถือหุ้นร้ อยละ 80) มียอดกําไรสุทธิเพิมขึนร้ อยละ 24 เป็ น 512
พันล้ านรูเปี ย จากรายได้ ทีเพิมขึนของตลาดทดแทนและต้ นทุนการผลิตทีตําลง
กําไรสุทธิจากกลุม่ การบริ การทางการเงินของกลุม่ แอสทร่าเพิมขึนร้ อยละ 25 เป็ น 4.3 ล้ านล้ านรูเปี ย โดยหลักมา
จากการมีขนาดพอร์ ตสินเชือทีใหญ่ขนและการปรั
ึ
บปรุงคุณภาพของสินเชือด้ อยคุณภาพ โดยมีสาระสําคัญดังนี
- ยอดสินเชือการเงินเพือการบริ โภคของกลุ่มแอสทร่ าเพิมขึนร้ อยละ 7 เป็ น 64.2 ล้ านล้ านรู เปี ย โดยมีกําไร
สุทธิหลักจากกลุม่ บริ ษัทให้ สนิ เชือรถยนต์ ทีเพิมขึนร้ อยละ 31 เป็ น 1.1 ล้ านล้ านรูเปี ย จากการมียอดขาดทุน
จากสินเชือด้ อยคุณภาพลดลง และกําไรสุทธิ มาจาก Federal International Finance ซึงอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
รถจักรยานยนต์ ซึงเพิมขึนร้ อยละ 8 เป็ น 1.9 ล้ านล้ านรูเปี ย จากการมีขนาดพอร์ ตสินเชือทีใหญ่ขนึ
- การให้ สินเชือเครื องจักรขนาดใหญ่ ของกลุ่มแอสทร่ า ลดลงร้ อยละ 17 เป็ น 3.1 ล้ านล้ านรู เปี ย แต่มีกําไร
เพิมขึนร้ อยละ 27 เป็ น 76 พันล้ านรูเปี ย จากการสํารองสินเชือทีลดลง
- ธนาคารเพอร์ ม าตาซึงถือ หุ้น ร้ อยละ 44.6 โดยกลุ่ม แอสทร่ า มีกํา ไรสุท ธิ เ พิ มขึนร้ อยละ 121 เป็ น 1.1
ล้ านล้ านรูเปี ยจากรายได้ ทีดีขนและค่
ึ
าเผือการด้ อยค่าสินเชือทีตําลง ซึงเป็ นผลมาจากคุณภาพสินเชือทีดีขนึ
รวมทังการได้ รับชําระจากสินเชือด้ อยคุณภาพ ธนาคารมียอดสินเชือด้ อยคุณภาพขันต้ นและสุทธิดีขนเป็
ึ น
ร้ อยละ 3.3 และร้ อยละ 1.2 ตามลําดับ เมือเทียบกับร้ อยละ 4.4 และร้ อยละ 1.7 เมือสินปี 2561
- Asuransi Astra Buana ซึงเป็ นบริ ษัทประกันภัยทัวไป มีกําไรสุทธิเพิมขึนร้ อยละ 6 เป็ น 809 พันล้ านรู เปี ย
จากการเพิมขึนของรายได้ เงินลงทุน
- Astra Aviva Life ซึงเป็ นกิจการร่วมค้ าประกันภัยของกลุม่ แอสทร่ า มีจํานวนลูกค้ าใหม่เพิมขึนจากรายย่อย
มากกว่า 723,000 ราย และจากลูกค้ าองค์กรผ่านโครงการจัดหาผลประโยชน์จํานวน 140,000 ราย
กําไรสุทธิของธุรกิจเครื องจักรขนาดใหญ่ เหมืองแร่ การก่อสร้ างและพลังงาน ของกลุม่ แอสทร่ าลดลงร้ อยละ 5
เป็ น 5.1 ล้ านล้ านรู เปี ย โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ โดยทีปี ก่อนมีกําไรจากธุรกรรมดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ กําไรสุทธิ ของภาคธุรกิจเหล่านีจะสูงขึนเล็กน้ อยจากผลการ
ประกอบการเหมืองทองคําและปริ มาณการทําเหมืองแร่ ทีเพิมขึน แม้ จะถูกหักล้ างด้ วยยอดขายเครื องจักรขนาดใหญ่ที
ลดลงจากราคาถ่านหินทีสูงขึน และกําไรทีลดลงจากธุรกิจว่าจ้ างทัวไป โดยมีสาระสําคัญ ดังนี
- United Tractors ซึงถือหุ้นร้ อยละ 59.5 โดยกลุม่ แอสทร่า มีกําไรสุทธิลดลงร้ อยละ 5 เป็ น 8.6 ล้ านล้ านรูเปี ย
- เครื องจักรขนาดใหญ่ของโคมัตสึ มียอดขายลดลงร้ อยละ 30 เป็ น 2,568 หน่วย ในขณะทีรายได้ จากชินส่วน
และบริ การคงที
- Pamapersada Nusantara ซึงเป็ นผู้รับเหมาเหมืองแร่ สามารถเพิมปริ มาณแร่ ส่วนเกินทีต้ องกําจัดทิงได้
เพิมขึนร้ อยละ 5 เป็ น 750 ล้ าน BCM (bank cubic metres) และ ยอดผลิตถ่านหินเพิมขึนร้ อยละ 7 เป็ น 96
ล้ านตัน
- บริ ษัทย่อยของ United Tractors ประกอบการเหมืองถ่านหิน มียอดขายถ่านหินเพิมขึนร้ อยละ 11 เป็ น 6.4
ล้ านตัน ทังนีมีสว่ นของถ่านหินโค้ กจํานวน 0.8 ล้ านตันทีมีราคาตํากว่ารวมอยูด่ ้ วย
- Agincourt Resources ซึงถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 95 โดย United Tractors ขายทองคําได้ 306,000 ออนซ์
- General contractor Acset Indonusa ซึ งถื อ หุ้น อยู่ร้ อยละ 50.1 โดยUnited Tractors มี ผ ลขาดทุน 752
พันล้ านรู เปี ย เมือเทียบกับกําไรสุทธิ ที 91 พันล้ านรู เปี ย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 โดยมีสาเหตุหลัก
จากการเพิมขึนของต้ นทุนโครงการและเงินทุนในหลายโครงการ
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ภาคธุรกิจการเกษตรมีกําไรสุทธิลดลงร้ อยละ 90 เป็ น 89 พันล้ านรูเปี ย โดยมีสาระสําคัญดังนี
- Astra Agro Lestari ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 79.7 โดยกลุม่ แอสทร่ า มีกําไรสุทธิ ลดลงร้ อยละ 90 เป็ น 111 พันล้ านรู เปี ย
จากราคานํามันปาล์ มดิบทีลดลง (เฉลียลดลงประมาณร้ อยละ 16 เป็ น 6,449 รู เปี ยต่อกิ โลกรั ม ) ทังนี
ยอดขายนํามันปาล์มดิบและอนุพนั ธ์ ทีเกียวข้ องเพิมขึนร้ อยละ 10 เป็ น 1.7 ล้ านตัน
รายได้ สุท ธิ จากธุ ร กิ จโครงสร้ างพืนฐานและ โลจิ สติ ก ส์ ของกลุ่ม แอสทร่ า เพิ มขึนร้ อยละ 38 เป็ น 155 พัน ล้ า นรู เปี ย
เนืองจากรายได้ ทีเพิมขึนจากการทางด่วนพิเศษ โดยมีสาระสําคัญดังนี
- กลุม่ แอสทร่ามีสว่ นในธุรกิจทางด่วนความยาว 339 กิโลเมตรทีเชือมเกาะชวาและ ส่วนทีอยูร่ ะหว่างการก่อน
สร้ างทางด่วนความยาว 11 กิโลเมตรบนถนน Jakarta Outer Ring
- รายได้ ค่าทางด่วนเพิมขึนเนืองจากปริ มาณการจราจรบนทางด่วนทีอยู่ภายใต้ สมั ปทานของกลุม่ แอสทร่ า
โดยรวมเพิมขึนร้ อยละ 22 ภายหลังจากทีก่อสร้ างทางด่วนเชือมเกาะชวาแล้ วเสร็ จเมือเดือนธันวาคม 2561
- รายได้ สุท ธิ ของ Serasi Autoraya ลดลงร้ อยละ 23 เป็ น 147 พัน ล้ า นรู เ ปี ย เนื องจากปริ ม าณการเช่ า
ยานพาหนะและการขายรถยนต์มือสองลดลง
รายได้ สทุ ธิของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศลดลงร้ อยละ 28 เป็ น 77 พันล้ านรูเปี ย
Astra Graphia ซึงถือหุ้นร้ อยละ 76.9 โดยกลุม่ แอสทร่า มีกําไรสุทธิลดลงร้ อยละ 28 เป็ น 100 พันล้ านรูเปี ย จาก
การลดลงของอัตราส่วนกําไรสุทธิ จากการดําเนินงาน ถึงแม้ ว่าจะมีรายได้ เพิมขึนจากธุรกิจให้ บริ การด้ านเอกสารและ
สํานักงาน
กําไรสุทธิ ของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ลดลงร้ อยละ 38 เป็ น 41 พันล้ านรู เปี ย โดยหลักมาจากการลดลงของกําไร
จากการพัฒนาโครงการ Anandamaya Residences ทีเพิงสร้ างเสร็ จในปี 2561
โครงการอืนๆ ของกลุม่ แอสทร่า ได้ แก่ โครงการ Arumaya ทางตอนใต้ ของจาการ์ ตา โครงการ Asya ทางตะวันออก
ของจาการ์ ตา(เป็ นโครงการเพือการอยู่อาศัย ทังสองโครงการ) รวมทังโครงการเพือการอยู่อาศัยและการพาณิชย์ขนาด 3
เฮกตาร์ ทีตังอยูใ่ จกลางย่านธุรกิจในจาการ์ ตา
ึ
รกิจการ
ผลการดําเนินงานทังปี ของกลุม่ แอสทร่ ามีแนวโน้ มทีจะได้ รับประโยชน์จากการประกอบการทีดีขนของธุ
บริ การทางการเงินและส่วนแบ่งกําไรจากการทําเหมืองทองคําทีเพิมได้ มา อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อกังวลด้ านปริ มาณการ
บริ โภคในประเทศทีอ่อนตัวลงและราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ทีตํา
2561
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ในปี 2561 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิมขึนร้ อยละ 10 จาก 121.5 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2560 เป็ น 133.6 ล้ านล้ านรู เปี ย เป็ น
ผลมาจากการเพิมขึนของสินค้ าคงเหลือ ร้ อยละ 36 เป็ น 26.5 ล้ านล้ านรู เปี ยและการเพิมขึนของลูกหนีการค้ า ร้ อยละ 23
เป็ น 31.2 ล้ านล้ านรูเปี ย
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ในปี 2561 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิมขึนร้ อยละ 21 จาก 174.3 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2560 เป็ น 211.1 ล้ านล้ านรูเปี ย เป็ น
ผลมาจากการเพิมขึนของอสังหาริ มทรัพย์เหมืองแร่ร้อยละ 170 เป็ น 15.9 ล้ านล้ านรูเปี ย สินทรัพย์ถาวรร้ อยละ 19 เป็ น 57.7
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ล้ านล้ านรูเปี ย รวมถึงค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน ๆ ร้ อยละ 200 เป็ น 13.6 ล้ านล้ านรูเปี ย ในปี 2561 ซึงส่วน
ใหญ่เกียวข้ องกับการซือกิจการ Agincourt Resources ในเดือนธันวาคม 2561
สินทรัพย์ รวม
สินทรัพย์รวมเพิมขึนร้ อยละ 17 จาก 295.8 ล้ านล้ านรูเปี ย ณ สินปี 2560 เป็ น 344.7 ล้ านล้ านรูเปี ย ณ วันที 31
ธันวาคม 2561
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงร้ อยละ 20 จาก 31.6 ล้ านล้ านรูเปี ย ณ สินปี 2560 เป็ น 25.2 ล้ านล้ านรูเปี ย
ณ สินปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการเข้ าซือกิจการ Agincourt Resources
ลูกหนีการค้ า
ลูกหนีการค้ าเพิมขึนร้ อยละ 23 เป็ น 31.2 ล้ านล้ านรูเปี ย (ปี 2560: 25.4 ล้ านล้ านรูเปี ย) สะท้ อนการปรับปรุงของ
ปริ มาณการทําธุรกิจตลอดปี 2561
ลูกหนีทางการเงิน
ลูกหนีทางการเงินเพิมขึนร้ อยละ 4 จาก 63.3 ล้ านล้ านรูเปี ย ณ สินปี 2560 เป็ น 65.9 ล้ านล้ านรูเปี ย
พอร์ ตลูกหนีทางการเงินของกลุม่ แอสทร่ าส่วนใหญ่เกียวข้ องกับสินเชือรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื องจักร
ขนาดใหญ่ เพือสนับสนุนแบรนด์ทีแอสทร่ าจัดจําหน่าย ได้ แก่ โตโยต้ า , ไดฮัทสุ, อีซูซุในตลาดรถยนต์ ฮอนด้ าในตลาด
รถจัก รยานยนต์ และ โคมัต สึใ นตลาดเครื องจัก รขนาดใหญ่ ซึงเงิ น ให้ ก้ ูยื มทังหมดมีก ารคําประกัน ด้ ว ยรถยนต์ หรื อ
เครื องจักรขนาดใหญ่
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ จากลูกหนีทางการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนทังสิน 3.2 ล้ านล้ านรู เปี ย
เพิมขึนร้ อยละ 11 เมือเทียบ 2.8 ล้ านล้ านรูเปี ย ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ลูกหนีทางการเงินทังหมด มีการสํารองเพิมขึน
จาก 4.5% เป็ น 4.8%
สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือเพิมขึนร้ อยละ 35 จาก 22.6 ล้ านล้ านรูเปี ยเป็ น 30.6 ล้ านล้ านรูเปี ย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจเครื องจักรทีใช้ ในการก่อสร้ างและธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืนส่วนใหญ่ประกอบด้ วยภาษีจ่ายล่วงหน้ าและลูกหนีหมุนเวียนอืน โดยสินทรัพย์หมุนเวียน
อืนเพิมขึนจาก 13.2 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2560 เป็ น 16.8 ล้ านล้ านรูเปี ย ส่วนใหญ่เนืองจากการเพิมขึนของภาษี จ่ายล่วงหน้ า
จาก 5.7 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2560 เป็ น 8.6 ล้ านล้ านรูเปี ย
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ าและบริษัทร่ วม
กิจการร่วมค้ าทีสําคัญของกลุม่ แอสทร่า คือ ธนาคารเพอร์ มาตา และ Astra Honda Motor ซึงมีผลประโยชน์ที
แท้ จริ งร้ อยละ 44.56 และ 50.00 ตามลําดับ ในขณะทีบริ ษัทร่วมทีสําคัญของกลุม่ แอสทร่าคือ Lintas Marga Sedaya
และ Astra Daihatsu Motor มีผลประโยชน์ร้อยละ 45.00 และ 31.87 ตามลําดับ เงินลงทุนรวมในกิจการร่วมค้ าและ
บริ ษัทร่วมเพิมขึนร้ อยละ 3 จาก 39.3 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2560 เป็ น 40.4 ล้ านล้ านรูเปี ย
อสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนมีมลู ค่ารวม 8.5 ล้ านล้ านรูเปี ย อันได้ แก่ทีดินและอาคารทีมีไว้ เพือการเช่า
ดําเนินงานหรื อเพือวัตถุประสงค์ในการเพิมมูลค่ารวมถึงอสังหาริมทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง
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พืชผลเพือการผลิต
พืชผลเพือการผลิตทีเกียวข้ องกับธุรกิจการเกษตรของ Astra Agro Lestari เพิมขึนจาก 6.7 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี
2560 เป็ น 7.0 ล้ านล้ านรูเปี ย
สินทรัพย์ ถาวร
สินทรัพย์ถาวรเพิมขึนร้ อยละ 19 จาก 48.4 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2560 เป็ น 57.7 ล้ านล้ านรูเปี ย เนืองจากการเพิมขึน
ของเครื องจักรขนาดใหญ่ในธุรกิจการรับเหมาเหมืองแร่
อสังหาริมทรัพย์ เหมือนแร่
อสังหาริ มทรัพย์เหมือนแร่ ส่วนใหญ่ประกอบด้ วยสิทธิ ตามสัญญาทีจัดขึนโดยบริ ษัทในเครื อ United Tractors
เพือสํารองเหมืองถ่านหินและทองคําตามจํานวนทีได้ รับสัมปทานระหว่างปี 2569 และปี 2585 อสังหาริ มทรัพย์เหมือนแร่
เพิมขึนร้ อยละ 170 เป็ น 15.9 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2561 เนืองจากการเข้ าถือหุ้นร้ อยละ 95 ของ Agincourt Resources ซึง
เป็ นผู้ประกอบการเหมืองทองคําในเกาะสุมาตราเหนือ
สิทธิสัมปทาน
สิทธิสมั ปทานเป็ นสิทธิสมั ปทานทางด่วนทีให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือในการรับ เงินค่าผ่านทางจากผู้ใช้ บริ การ พิจารณาจาก
การสนับสนุนทางการเงินและการก่อสร้ างโครงสร้ างพืนฐาน สิทธิการใช้ ประโยชน์จากสัมปทานทางด่วนซึงเป็ นของบริ ษัท
ย่อย Marga Harjaya Infrastruktur (ซึงถือครองสัมปทานทางด่วน Jombang - Mojokerto ระยะทาง 40.5 กิโลเมตร) และ
Marga Mandalasakti (ซึงถือครองสัมปทานทางด่วน Tangerang – Merak ระยะทาง 72.5 กิโลเมตร) จะหมดอายุในปี
2598 และปี 2602 ตามลําดับ สิทธิการใช้ งานสัมปทานเพิมขึนร้ อยละ 4 เป็ น 7.4 ล้ านล้ านรูเปี ย ในปี 2561 สาเหตุหลักมา
จากการก่อสร้ างทางด่วน Jombang - Mojokerto
ค่ าความนิยมและสินทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอืนๆ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน ๆ เพิมขึนร้ อยละ 200 จาก 4.5 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2560 เป็ น 13.6
ล้ านล้ านรูเปี ย เนืองจากการเข้ าซือกิจการ Agincourt Resources
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืนๆ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน ๆ ซึงประกอบด้ วย ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืนๆ การลงทุนอืน สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
และสินทรัพย์อืนๆ เพิมขึนร้ อยละ 18 จาก 27.9 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2560 เป็ น 32.9 ล้ านล้ านรู เปี ย สาเหตุหลักมาจาก
เงินลงทุนของบริ ษัทใน GOJEK และเงินลงทุนในกองทุนรวมจากธุรกิจประกันภัยของกลุม่ แอสทร่า
หนีสิน
หนีสินหมุนเวียน
หนีสินหมุนเวียนเพิมขึนร้ อยละ 18 จาก 98.7 ล้ านล้ านรู เปี ย ณ สินปี 2560 เป็ น 116.5 ล้ านล้ านรู เปี ย บัญชีทีมี
มูลค่าสูงของหนีสินหมุนเวียน ได้ แก่ เงินกู้ยืมและเจ้ าหนีการค้ า
หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียนเพิมขึนร้ อยละ 33 จาก 40.6 ล้ านล้ านรูเปี ย ณ สินปี 2560 เป็ น 53.9 ล้ านล้ านรูเปี ย ซึงหนีสิน
ระยะยาวส่วนใหญ่เป็ นหนีสินไม่หมุนเวียนทีเกียวข้ องกับธุรกิจบริ การทางการเงินของกลุม่ แอสทร่า
หนีสินรวม
ณ สินปี 2561 หนีสินรวมอยู่ที 170.3 ล้ านล้ านรู เปี ย เพิมขึนร้ อยละ 22 จาก 139.9 ล้ านล้ านรู เปี ย ณ วันที 31
ธันวาคม 2560
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เงินกู้ยมื ระยะสัน
เงินกู้ยืมระยะสันเพิมขึนร้ อยละ 20 จาก 16.3 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2560 เป็ น 19.6 ล้ านล้ านรู เปี ย ซึงส่วนใหญ่มา
จากกลุม่ ธุรกิจยานยนต์และบริ การทางการเงิน
เจ้ าหนีการค้ า
เจ้ าหนีการค้ าซึงเพิมขึนร้ อยละ 43 จาก 29.5 ล้ านล้ านรู เปี ย ณ สินปี 2560 เป็ น 42.3 ล้ านล้ านรู เปี ย ส่วนใหญ่
ประกอบด้ วยยอดจาก United Tractors (รวมถึงส่วนทีเป็ นของกลุม่ โคมัตสุซึงคําประกันโดยเลตเตอร์ ออฟเครดิต) ส่วนที
เป็ นของกลุม่ แอสทร่ าสําหรับการซือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึงส่วนของ Astra Otoparts เพือซือวัตถุดิบและส่วน
สําเร็ จรูป
หนีสินระยะยาว
หนีสินระยะยาวรวมถึงส่วนที ครบกําหนดในงวดปั จจุบนั เพิมขึนร้ อยละ 13 เป็ น 66.3 ล้ านล้ านรู เปี ย ณ สินปี
2561 จากยอดรวมแบ่งเป็ น เงิ นกู้ร่วมจากธนาคาร (Syndicated) ร้ อยละ 42 (ปี 2560: ร้ อยละ 39) หุ้นกู้ร้อยละ 36
(ปี 2560: ร้ อยละ 45) เงินกู้ยืมจากธนาคาร (Bilateral) ร้ อยละ 21 (ปี 2560: ร้ อยละ 15) ส่วนทีเหลือเป็ นเงินกู้ยืมจากแหล่ง
อืนทีไม่ใช่ธนาคารและภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน แอสทร่าไม่รับประกันการชําระหนีทีออกโดยบริ ษัทย่อย
ส่วนผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เพิมขึนร้ อยละ 11 จาก 156.5 ล้ านล้ านรู เปี ย ณ สินปี 2560 เป็ น 174.4 ล้ านล้ านรู เปี ย
ณ สินปี 2561 ซึงการเพิมขึนของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่มาจากกําไรสะสมทีเพิมขึนร้ อยละ 12 เป็ น 127.7 ล้ านล้ านรูเปี ย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รายได้ สุทธิ
รายได้ สทุ ธิของกลุม่ สําหรับปี นีเพิมขึนร้ อยละ 16 เป็ น 239.2 ล้ านล้ านรูเปี ย โดยส่วนใหญ่มีรายได้ เพิมขึนในกลุม่
ธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะจากเครื องจักรขนาดใหญ่ เหมืองแร่ การก่อสร้ าง และพลังงาน รวมทังยานยนต์
ต้ นทุน
ต้ นทุนระหว่างปี 2561 เพิมขึนร้ อยละ 15 จาก 163.7 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2560 เป็ น 188.4 ล้ านล้ านรู เปี ย ซึง
สอดคล้ องกับรายได้ ทีเพิมขึน
กําไรขันต้ นและอัตรากําไรขันต้ น
กําไรขันต้ นของกลุม่ เพิมขึนร้ อยละ 20 จาก 42.4 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2560 เป็ น 50.8 ล้ านล้ านรูเปี ยซึงสอดคล้ อง
กับรายได้ สทุ ธิทีสูงขึนและทําให้ กําไรขันต้ นของกลุม่ บริ ษัทเพิมขึนจากร้ อยละ 20.6 ในปี 2560 เป็ นร้ อยละ 21.2
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการขายลดลงเล็กน้ อยจาก 10.2 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2560 เป็ น 10.1 ล้ านล้ านรู เปี ย ค่าใช้ จ่ายทัวไป
และการบริ หารเพิมขึนร้ อยละ 17 จาก 11.8 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2560 เป็ น 13.8 ล้ านล้ านรูเปี ย เนืองจากค่าใช้ จ่ายพนักงาน
ทีสูงขึน
ส่ วนแบ่ งผลการดําเนินงานจากกิจการร่ วมค้ าและบริษัทร่ วม
ส่วนแบ่งผลการดําเนินงานจากกิจการร่วมค้ าและบริ ษัทร่วมของกลุม่ แอสทร่า เพิมขึนร้ อยละ 5 เป็ น 7.0 ล้ านล้ านรูเปี ย
(ปี 2560: 6.7 ล้ านล้ านรูเปี ย) จากผลการดําเนินงานทีดีขนของสายธุ
ึ
รกิจยานยนต์
กําไรสําหรับปี
ผลกําไรของกลุม่ แอสทร่าในปี 2561 อยูท่ ี 27.4 ล้ านล้ านรูเปี ย เพิมขึนร้ อยละ 18 จากปี 2560 ที 23.1 ล้ านล้ านรูเปี ย
กําไรส่ วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
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ในปี 2561 กลุม่ บริ ษัทมีกําไรส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่ 21.7 ล้ านล้ านรูเปี ย เพิมขึนร้ อยละ 15 เมือเทียบกับ 18.8
ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2560 ผลประกอบการของกลุม่ แอสทร่าทีเป็ นบวกเป็ นผลมาจากการเพิมขึนจากธุรกิจเครื องจักรขนาดใหญ่
เหมืองแร่ ก่อสร้ างและพลังงาน รวมทังธุรกิจบริ การทางการเงิน ในส่วนด้ านธุรกิจเกษตรและยานยนต์มีการลดลง ในขณะที
การอ่อนค่าเงินรูเปี ยระหว่างปี เป็ นแรงกดดันต่อการทํากําไรของกลุม่ ผลกระทบนีสูงกว่าทีได้ รับจากธุรกิจเหมืองแร่ และ การ
ส่งออกยานยนต์
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนรวมหลังหักภาษี ในปี 2561 มีผลกําไรสุทธิที 1.5 ล้ านล้ านรู เปี ยเมือเทียบกับผลขาดทุน
สุทธิที 529 พันล้ านรูเปี ยในปี 2560 โดยหลักใหญ่ เนืองจากกําไรจากการป้องกันความเสียงกระแสเงินสด รวมถึงการแปลง
ค่าเงินในงบเงินเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ
กําไรเบ็ดเสร็จ
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมในปี 2561 อยูท่ ี 28.8 ล้ านล้ านรู เปี ยเพิมขึนร้ อยละ 28 จากปี ก่อนหน้ าที 22.6 ล้ านล้ านรู เปี ย
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ้นพืนฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลด เพิมขึนร้ อยละ 15 จาก 466 รูเปี ยในปี 2560 เป็ น 535 รูเปี ย
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2561 อยู่ที 27.7 ล้ านล้ านรู เปี ย เพิมขึนจาก 23.3 ล้ านล้ านรู เปี ย
ในปี 2560 กระแสเงินสดสุทธิทีเพิมขึนสอดคล้ องกับผลการดําเนินงานทีดีขนและเงิ
ึ
นทุนหมุนเวียนทีดีขนึ
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิทใช้
ี ในกิจกรรมการลงทุนในปี 2561 อยูท่ ี 29.7 ล้ านล้ านรูเปี ยเพิมขึนจาก 14.9 ล้ านล้ านรูเปี ย
ในปี 2560 สาเหตุหลักมาจากการเข้ าซือกิจการ Agincourt Resources และการลงทุนใน GOJEK รวมทังเงินทุนหมุนเวียน
เงินปั นผลทีได้ รับมีปริ มาณคงทีเมือเทียบกับปี ก่อนหน้ าที 7.0 ล้ านล้ านรูเปี ย
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิทีใช้ ในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2561 อยู่ที 4.9 ล้ านล้ านรู เปี ย ลดลง 21% จาก 6.2 ล้ านล้ านรู เปี ย
ในปี 2560 โดยกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับปี ประกอบด้ วยเงินรับจากการกู้ยืมจํานวน 8.9 ล้ านล้ านรู เปี ย (ปี 2560: 3.6
ล้ านล้ านรูเปี ย) และการจ่ายเงินปั นผล 10.2 ล้ านล้ านรูเปี ย (ปี 2560: 8.6 ล้ านล้ านรูเปี ย)
ฐานะเงินสด
ณ สินปี 2561 เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินเบิกเกินบัญชีของกลุม่ แอสทร่ า มีจํานวน 24.9 ล้ านล้ านรู เปี ย
ซึงลดลง 6.6 ล้ านล้ านรูเปี ย
2560
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ในปี 2560 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิมขึนร้ อยละ 10 จาก 110.4 ล้ านล้ านรูเปี ย ในปี 2559 เป็ น 121.3 ล้ านล้ านรูเปี ย
เป็ นผลมาจากการเพิมขึนของลูกหนีการค้ าร้ อยละ 34 เป็ น 25.4 ล้ านล้ านรูเปี ย การเพิมขึนของสินค้ าคงเหลือร้ อยละ 10
มาอยูท่ ี 19.5 ล้ านล้ านรูเปี ยและเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนร้ อยละ 8 เป็ น 31.6 ล้ านล้ านรูเปี ย
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สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ในปี 2560 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิมขึนร้ อยละ 15 จาก 151.5 ล้ านล้ านรูเปี ย ในปี 2559 เป็ น 174.4 ล้ านล้ านรูเปี ย เป็ น
ผลเนืองมาจากการเพิมขึนของสินทรัพย์ถาวรร้ อยละ 12 เป็ น 48.4 ล้ านล้ านรูเปี ย, การเพิมขึนของเงินลงทุนในกิจการร่วม
ค้ าและบริ ษัทร่วมร้ อยละ 16 เป็ น 39.3 ล้ านล้ านรูเปี ย และการเพิมขึนของทีดินเพือการพัฒนาเป็ น 3.1 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี
2560
สินทรัพย์ รวม
สินทรัพย์รวมเพิมขึนร้ อยละ 13 จาก 261.9 ล้ านล้ านรูเปี ย ณ สินปี 2559 เป็ น 295.6 ล้ านล้ านรูเปี ย ณ วันที 31
ธันวาคม 2560 เป็ นผลเนืองมาจากการเติบโตของสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้ อยละ 10 เป็ น 121.3
ล้ านล้ านรูเปี ยและร้ อยละ 15 เป็ น 174.4 ล้ านล้ านรูเปี ย ตามลําดับ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนร้ อยละ 8 จาก 29.4 ล้ านล้ านรูเปี ย ในปี 2559 เป็ น 31.6 ล้ านล้ านรูเปี ย
ณ สินปี 2560
ลูกหนีการค้ า
ลูกหนีการค้ าเพิมขึนร้ อยละ 31 เป็ น 25.4 ล้ านล้ านรูเปี ย (2559: 19.4 ล้ านล้ านรูเปี ย) ส่วนใหญ่เป็ นยอดลูกหนี
United Tractors สะท้ อนให้ เห็นถึงปริ มาณธุรกิจทีดีขนในช่
ึ
วงปี 2560
ลูกหนีทางการเงิน
ลูกหนีทางการเงินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนเป็ นสินทรัพย์สดั ส่วนสูงทีสุดของกลุม่ แอสทร่า ซึงลดลงร้ อยละ 2
จาก 64.6 ล้ านล้ านรูเปี ย ณ สินปี 2559 มาอยูท่ ี 63.3 ล้ านล้ านรูเปี ย ประกอบด้ วยลูกหนีทางการเงินเพือการบริ โภคร้ อยละ
93 (ปี 2559: ร้ อยละ 93) และลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงินร้ อยละ 7 (ปี 2559: ร้ อยละ 7)
พอร์ ตลูกหนีทางการเงินของกลุม่ แอสทร่ าส่วนใหญ่เกียวข้ องกับสินเชือรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื องจักร
ขนาดใหญ่ เพือสนับสนุนแบรนด์ทีแอสทร่ าจัดจําหน่าย ได้ แก่ โตโยต้ า , ไดฮัทสุ, อีซูซุในตลาดรถยนต์ ฮอนด้ าในตลาด
รถจัก รยานยนต์ และ โคมัต สึใ นตลาดเครื องจัก รขนาดใหญ่ ซึงเงิ น ให้ ก้ ูยื มทังหมดมีก ารคําประกัน ด้ ว ยรถยนต์ หรื อ
เครื องจักรขนาดใหญ่
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ จากลูกหนีทางการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวนทังสิน 2.8 ล้ านล้ านรูเปี ย เมือ
เทียบกับ 2.66 ล้ านล้ านรูเปี ย ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 เพิมขึนร้ อยละ 8 ลูกหนีทางการเงินทังหมด มีการสํารองเพิมขึน
จากร้ อยละ 4.1 เป็ น 4.5
สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือเพิมขึนร้ อยละ 10 จาก 17.8 ล้ านล้ านรูเปี ย เป็ น 19.5 ล้ านล้ านรูเปี ย ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ส่วนใหญ่เป็ นเครื องจักรขนาดใหญ่และอะไหล่ของ United Tractors รวมถึงยานพาหนะและอะไหล่ของธุรกิจยานยนต์ใน
กลุม่ แอสทร่า
สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน ๆ ซึงประกอบด้ วยการลงทุนอืน ภาษี จา่ ยล่วงหน้ า การชําระเงินล่วงหน้ าอืน และลูกหนี
หมุนเวียนอืนเพิมขึนจาก 11.1 ล้ านล้ านรูเปี ย เป็ น 13.0 ล้ านล้ านรูเปี ย เป็ นผลมาจากการเพิมขึนของภาษีจ่ายล่วงหน้ า
จาก 4.4 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2559 เป็ น .7 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2560
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ทีดินเพือการพัฒนา
ทีดินเพือการพัฒนาจํานวน 3.1 ล้ านล้ านรูเปี ยพัฒนาโดย Astra Modern Land ซึงตังอยูใ่ น Cakung จาการ์ ตา
ตะวันออกครอบคลุมพืนที 62.5 เฮกตาร์
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ าและบริษัทร่ วม
กิจการร่ วมค้ าทีสําคัญของกลุม่ แอสทร่ า คือ ธนาคารเพอร์ มาตา และ Astra Honda Motor ซึงมีผลประโยชน์ที
แท้ จริ งร้ อยละ 44.56 และ 50.00 ตามลําดับ ในขณะทีบริ ษัทร่วมทีสําคัญของกลุม่ แอสทร่าคือ Astra Daihatsu Motor และ
Lintas Marga Sedaya มีผลประโยชน์ร้อยละ 31.87 และ 45.00 ตามลําดับ เงินลงทุนรวมในกิจการร่วมค้ าและบริ ษัทร่ วม
เพิมขึนร้ อยละ 16 จาก 34.0 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2559 เป็ น 39.3 ล้ านล้ านรูเปี ย ส่วนใหญ่เนืองจากเงินลงทุนของกลุม่ แอสท
ร่ าใน Lintas Marga Sedaya ในปี 2560 และผลการดําเนินงานของธนาคารเพอร์ มาตา และกิจการร่ วมค้ าและบริ ษัทร่วม
อืนๆ ด้ านยานยนต์
อสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ได้ แก่ ทีดินและอาคารทีมีไว้ เพือการเช่าดําเนินงานหรื อเพือวัตถุประสงค์ในการ
เพิมมูลค่า รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์ทีอยู่ระหว่างการก่อสร้ างหรื อพัฒนาเพือใช้ ในอนาคต อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เพิมขึนร้ อยละ 36 เป็ น 8.4 ล้ านล้ านรูเปี ย ส่วนใหญ่มาจาก Menara Astra
พืชผลเพือการผลิต
พืชผลเพือการผลิต ประกอบด้ วย นํามันปาล์มและสินทรัพย์ทีดินซึงประกอบด้ วยพืชผลการผลิตทีโตเต็มทีและยัง
ไม่โตเต็มที โดยเกียวข้ องกับธุรกิจการเกษตรของ Astra Agro Lestari และมียอดรวมหลังหักค่าเสือมราคาสะสมค่อนข้ าง
คงที ที 6.7 ล้ านล้ านรูเปี ย
สินทรัพย์ ถาวร
สินทรัพย์ถาวรเพิมขึนร้ อยละ 12 จาก 43.2 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2559 เป็ น 48.4 ล้ านล้ านรูเปี ย การเพิมขึนส่วนใหญ่
เกิดจากเครื องจักรขนาดใหญ่ในธุรกิจเหมืองแร่ ของกลุม่ บริ ษัท ค่าเสือมราคาสะสมของสินทรัพย์ถาวรสุทธิเพิมขึนร้ อยละ
12 เป็ น 47.7 ล้ านล้ านรูเปี ย ณ สินปี 2560
อสังหาริมทรัพย์ เหมือนแร่
อสังหาริ มทรัพย์เหมือนแร่ ส่วนใหญ่เป็ นสิทธิ ตามสัญญาทีถือโดย บริ ษัทย่อยของ United Tractors เพือสํารอง
เหมืองถ่านหินในพืนทีสัมปทานเฉพาะระหว่างปี 2569 ถึง 2580 อสังหาริ มทรัพย์เหมือ งแร่ เพิมขึนร้ อยละ 27 เป็ น 5.9
ล้ านล้ านรูเปี ย เนืองจากการเข้ าซือกิจการบริ ษัทถ่านหินโค้ ก Suprabari Mapanindo Mineral ในสัดส่วนร้ อยละ 80.1
สิทธิสัมปทาน
สิทธิ สมั ปทานเกียวข้ องกับสัมปทานทางด่วนซึงให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือในการรับเงินค่าผ่านทางจากผู้ใช้ โดยพิจารณา
จากการสนับสนุนด้ านการเงินและการก่อสร้ างโครงสร้ างพืนฐาน สิทธินีสอดคล้ องกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ภายใต้
สัญญาสัมปทานบวกด้ วยต้ นทุนการกู้ยืมทีรับรู้ในระหว่างการก่อสร้ าง สิทธิ การใช้ ประโยชน์ทางถนนทีจัดขึนโดยบริ ษัทย่อย
Marga Mandalasakti (ซึงถื อ สัม ปทานทางด่ว น Tangerang - Merak ระยะทาง 72 กม.) และบริ ษั ท Marga Harjaya
Infrastruktur (ซึงถือสัมปทานทางด่วน Jombang - Mojokerto ระยะทาง 41 กิโลเมตร) มีผลบังคับใช้ จนถึงปี 2598 และปี
2602 ตามลําดับ สิทธิสมั ปทานสุทธิหลังหักค่าตัดจําหน่ายสะสมเพิมขึนร้ อยละ 18 จาก 6.0 ล้ านล้ านรูเปี ย ในปี
เป็ น
7.1 ล้ านล้ านรูเปี ย สาเหตุหลักมาจากทางด่วน Jombang - Mojokerto สร้ างเสร็ จแล้ ว
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สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน ประกอบด้ วย ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน การลงทุนอืน สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนๆ และสินทรัพย์อืนๆ ซึงเพิมขึนร้ อยละ 27 จาก 18.9 ล้ านล้ านรูเปี ย เป็ น 24 ล้ านล้ านรูเปี ย
เป็ นผลเนืองมาจากการเพิมขึนของเงินลงทุนอืนๆ เงินลงทุนในกองทุนรวมในธุรกิจประกันภัยของกลุม่ แอสทร่า
หนีสิน
หนีสินหมุนเวียน
หนีสินหมุนเวียนของกลุม่ แอสทร่าเพิมขึนร้ อยละ 11 จาก 89.1 ล้ านล้ านรูเปี ย ณ สินปี 2559 เป็ น 98.7 ล้ านล้ านรูเปี ย
องค์ ประกอบทีใหญ่ ทีสุดของหนีสินหมุนเวียนคือเจ้ าหนีการค้ ารวมจากโคมัตสุซึงคําประกันด้ วยเลตเตอร์ ออฟเครดิต
จํานวน 12.0 ล้ านล้ านรูเปี ย (ปี 2559: 8.1 ล้ านล้ านรูเปี ย)
เจ้ าหนีการค้ าเพิมขึนร้ อยละ 31 จาก 22.5 ล้ านล้ านรู เปี ย ณ สินปี 2559 เป็ น 29.5 ล้ านล้ านรู เปี ย ส่วนใหญ่
ประกอบด้ ว ยยอดจาก United Tractors จากการซื อสิน ค้ า ) ส่ว นที เป็ นของกลุ่ม แอสทร่ า สํา หรั บ การซื อรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ รวมถึงส่วนของ Astra Otoparts เพือซือวัตถุดิบและส่วนสําเร็ จรูป
เงินกู้ยืมระยะสันลดลงร้ อยละ 13 จาก 18.8 ล้ านล้ านรู เปี ย เป็ น 16.3 ล้ านล้ านรู เปี ย ส่วนใหญ่เนืองจากธุรกิจ
ยานยนต์และบริ การทางการเงินของกลุม่ แอสทร่า
หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน เพิมขึนร้ อยละ 24 จาก 32.9 ล้ านล้ านรู เปี ย ณ สินปี 2559 เป็ น 40.6 ล้ านล้ านรู เปี ย หนีสิน
ระยะยาวส่วนใหญ่เป็ นหนีสินไม่หมุนเวียนซึงส่วนใหญ่เกียวข้ องกับธุรกิจบริ การทางการเงินของกลุม่ แอสทร่า เงินกู้ระยะยาว
เมือรวมส่วนทีครบกําหนดในงวดปั จจุบนั เพิมขึนร้ อยละ 12 เป็ น 58.7 ล้ านล้ านรู เปี ย ณ สินปี 2560 โดยแบ่งสัดส่วนเป็ น
เงิ นกู้ยืมจากธนาคาร (Bilateral) ร้ อยละ 15 (ปี 2558: ร้ อยละ 22) เงิ นกู้ร่วมจากธนาคาร( Syndicated) ร้ อยละ 39
(ปี 2558: ร้ อยละ 26) เงินกู้ยืมจากแหล่งอืนทีไม่ใช่ธนาคารและภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน ร้ อยละ 1 (ปี 2558:
ร้ อยละ 2) และส่วนทีเหลือคือหุ้นกู้ แอสทร่าไม่รับประกันการชําระหนีทีออกโดยบริ ษัทย่อย
หนีสินรวม
ณ สินปี 2560 หนีสินรวมเป็ น 139.3 ล้ านล้ านรู เปี ย เพิมขึนร้ อยละ 14 จาก 121.9 ล้ านล้ านรู เปี ย ณ วันที 31
ธันวาคม 2559 หนีสินรวมประกอบด้ วย หนีสินหมุนเวียน 98.7 ล้ านล้ านรูเปี ย หรื อประมาณร้ อยละ 71 ของหนีสินรวม และ
หนีสินไม่หมุนเวียน 40.6 ล้ านล้ านรูเปี ย หรื อร้ อยละ 29 ของหนีสินรวม
ส่วนผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิมขึนร้ อยละ 12 จาก 139.9 ล้ านล้ านรูเปี ย ณ สินปี 2559 เป็ น 156.3 ล้ านล้ านรูเปี ย ณ สิน
ปี 2560 ซึงการเพิมขึนของส่วนของผู้ถือหุ้นมาจากกําไรสะสมทีเพิมขึนร้ อยละ 12 เป็ น 113.4 ล้ านล้ านรู เปี ย
งบกําไรขาดทุน
รายได้ สุทธิ
กลุ่มแอสทร่ ามุ่งเน้ น 7 สายธุรกิ จ ซึงได้ แก่ ยานยนต์ บริ การทางการเงิน เครื องจักรขนาดใหญ่ และเหมืองแร่
เกษตร โครงสร้ างพืนฐานและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ สทุ ธิรวมของปี 2560 อยูท่ ี 206.1 ล้ านล้ านรูเปี ย เพิมขึนร้ อยละ 14 เมือเทียบกับปี ก่อน โดยมีรายได้ เพิมขึน
ในกลุม่ ธุรกิจส่วนใหญ่
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ต้ นทุนรายได้
ต้ นทุนรายได้ ในปี 2560 เพิมขึนร้ อยละ 13 จาก 144.7 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2559 เป็ น 163.7 ล้ านล้ านรู เปี ยซึง
สอดคล้ องกับการเพิมขึนของรายได้ สทุ ธิ
กําไรขันต้ น
รายได้ สทุ ธิ ทีสูงขึนทําให้ กําไรขันต้ นของกลุ่มเพิมขึนร้ อยละ 16 จาก 36.4 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2559 เป็ น 42.4
ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2560 กําไรขันต้ นของกลุม่ เพิมขึนเล็กน้ อยจากร้ อยละ 20.1 ในปี 2559 เป็ นร้ อยละ 20.6
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการขายเพิมขึนร้ อยละ 30 จาก 7.9 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2559 เป็ น 10.2 ล้ านล้ านรูเปี ย เนืองจากการ
เพิมขึนของค่าใช้ จ่ายสํารอง การให้ บริ การทางการเงินและธุรกิจเครื องจักรขนาดใหญ่ ค่าใช้ จ่ายทัวไปและการบริ หาร
เพิมขึนร้ อยละ 7 จาก 11.0 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2559 เป็ น 11.8 ล้ านล้ านรูเปี ยเนืองจากค่าใช้ จ่ายพนักงานทีสูงขึน
ส่ วนแบ่ งผลการดําเนินงานจากกิจการร่ วมค้ าและบริษัทร่ วม
ส่วนแบ่งผลการดําเนินงานจากกิจการร่วมค้ าและบริ ษัทร่วมเพิมขึนร้ อยละ 100 เป็ น 6.7 ล้ านล้ านรูเปี ย (ปี 2559:
3.3 ล้ านล้ านรูเปี ย) จากการกลับมากําไรของธนาคารเพอร์ มาตาจากทีเคยมีผลขาดทุนในปี 2559
กําไรสําหรับปี
ในปี 2560 กลุ่มแอสทร่ า มีกําไรก่อนหักภาษี อยู่ที 29.2 ล้ านล้ านรู เปี ย ซึงเพิ มขึนร้ อยละ 31 เมือเทียบกับ 22.3
ล้ านล้ านรูเปี ยในปี /2559
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ อยูท่ ี 6.0 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2560 ซึงสูงกว่า ในปี 2559 ที 4.0 ล้ านล้ านรูเปี ย ถึงร้ อยละ 53
โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรทางภาษี ทีสูงขึน ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ทีบันทึกในงบกําไรขาดทุนรวม ได้ แสดงรายการภาษี
เงินได้ ปัจจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของแอสทร่ าและบริ ษัทย่อย ภาษี เงินได้ ของกิจการร่ วมค้ าและบริ ษัทร่วมของ
แอสทร่าแสดงรายการรวมอยูใ่ นส่วนแบ่งกําไรจากกิจการร่วมค้ าและบริ ษัทร่วม ทังนีบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดบางประการ ซึงหนึงในนันคือการมีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยอย่างน้ อย 40 % เพือจะได้ สทิ ธิลดอัตราภาษี
เงินได้ นิติบคุ คล 5% ตังแต่ปี 2552 แอสทร่ าและ PT United Tractors Tbk ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเหล่านีและได้ ใช้ อตั รา
ภาษี ทีตําลง
กลุ่ม แอสทร่ า จึ ง มี ผ ลกํ า ไรสํ า หรั บ ปี ในปี 2560 อยู่ที 23.2 ล้ า นล้ า นรู เ ปี ย เพิ มขึ นร้ อยละ 27 เมื อเที ย บกับ
18.3 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2559
กําไรเบ็ดเสร็จอืน
กํา ไรเบ็ดเสร็ จอื นหลังหัก ภาษี ใ นปี 2560 มีผ ลขาดทุน สุทธิ 529 พัน ล้ า นรู เ ปี ย เมื อเทียบกับ กําไรสุทธิ ที 1.5
ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2559 ซึงส่วนใหญ่เกิดจากการประเมินมูลค่าสินทรั พย์ถาวรในปี 2559 หลังการเพิมกําไรเบ็ดเสร็ จ
รายการอืนๆ กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี จะอยูท่ ี 22.6 ล้ านล้ านรู เปี ย ซึงเพิมขึนร้ อยละ 14 เมือเทียบกับ 19.8 ล้ านล้ านรูเปี ย
ในปี 2559
กําไรส่ วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
ในปี 2560 กลุ่มแอสทร่ ามีกําไรส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่ 18.9 ล้ านล้ านรู เปี ย เพิมขึนร้ อยละ 25 เมือเทียบกับ
15.2 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2559 ผลประกอบการของกลุ่ม แอสทร่ า ได้ รั บประโยชน์ อย่างมากจากการกลั บมากํ า ไรของ
ธนาคารเพอร์ มาตาและมีผลกําไรทีสูงขึนจากธุรกิจเครื องจักรขนาดใหญ่ และเหมืองแร่ อนั เนืองจากราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ที
ปรับตัวสูงขึน ซึงยังส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานซือขายของธุรกิจการเกษตร

บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด

เอกสารแนบ 4 หนา 19/24

เอกสารแนบ 4: สวนของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาซึ่งหุนสามัญของธนาคารพีที เพอรมาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk)

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ้นพืนฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลดเพิมขึนร้ อยละ 25 จาก 374 รูเปี ยในปี 2559 เป็ น 466 รูเปี ยในปี 2560
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2560 อยูท่ ี 23.3 ล้ านล้ านรูเปี ย เมือเปรี ยบเทียบกับกระแสเงินสด
เข้ าสุทธิที 19.4 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2559 การเพิมขึนของเงินสดสุทธิสว่ นใหญ่มาจากปริ มาณการทําธุรกิจทีสูงขึน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิทีใช้ ในไปกิจกรรมการลงทุนในปี 2560 อยู่ที 14.9 ล้ านล้ านรู เปี ย ซึงสูงกว่าในปี 2559 อยู่ 4.1
ล้ านล้ านรู เปี ย อันเนืองจากการเพิมขึนของกระแสเงินสดออกสุทธิ จํานวน 2.8 ล้ านล้ านรู เปี ย จากการซือบริ ษัทร่ วมและ
การลงทุนอืนๆ จํานวน 3.2 ล้ านล้ านรูเปี ย ค่าใช้ จ่ายลงทุนสุทธิของกลุม่ แอสทร่าเพิมขึนร้ อยละ 41 จาก 8.4 ล้ านล้ านรูเปี ย
ในปี 2559 เป็ น 11.8 ล้ านล้ านรู เปี ย เงินปั นผลทีได้ รับเพิมขึนร้ อยละ 84 จาก 3.8 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2559 เป็ น 7.0
ล้ านล้ านรูเปี ย
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิ ทีใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินอยู่ที 6.2 ล้ านล้ านรู เปี ยเพิมขึนจากปี 2559 ร้ อยละ 5 กิจกรรม
จัดหาเงินสําหรับปี ประกอบด้ วยหนีสินระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะสันจํานวน 3.4 ล้ านล้ านรูเปี ย (ปี 2559: 2.7 ล้ านล้ านรู เปี ย)
และการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 8.6 ล้ านล้ านรูเปี ย คิดเป็ นร้ อยละ 5 สูงกว่า 8.1 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2559
ฐานะเงินสด
ณ สินปี 2560 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินเบิกเกินบัญชีของกลุม่ บริ ษัทมีจํานวนทังสิน 31.6
ล้ านล้ านรูเปี ย เพิมขึน 2.2 พันล้ านรูเปี ย เป็ นผลมาจากปริ มาณการทําธุรกิจทีสูงขึนและการได้ รับเงินปั นผลทีสูงขึน
2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมเพิมขึนร้ อยละ 7 จาก 245.4 ล้ านล้ านรู เปี ย เป็ น 261.9 ล้ านล้ านรู เปี ย ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
การเพิมขึนของสินทรัพย์สว่ นใหญ่เกิดจากการเติบโตของทังสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยเพิมขึนร้ อยละ
5 เป็ น 110.4 ล้ านล้ านรูเปี ย และร้ อยละ 8 เป็ น 151.5 ล้ านล้ านรูเปี ย ตามลําดับ
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ในปี 2559 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิมขึน จํานวน . ล้ านล้ านรู ปเปี ยห์ หรื อร้ อยละ จาก . ล้ านล้ านรู เปี ย
ในปี 2558 เป็ น . ล้ านล้ านรูเปี ย การเพิมขึนเนืองจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนร้ อยละ เป็ น
. ล้ านล้ านรู เปี ย, ลูกหนีการค้ าเพิมขึนร้ อยละ เป็ น . ล้ านล้ านรู เปี ย, ลูกหนีทางการเงินเพิมขึนร้ อยละ เป็ น
33.2 ล้ านล้ านรู เปี ย และสินทรัพย์หมุนเวียนอืนเพิมขึนร้ อยละ เป็ น . ล้ านล้ านรู เปี ย แต่มีรายการสินค้ าคงเหลือ
ลดลงร้ อยละ เป็ น . ล้ านล้ านรูเปี ย
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนร้ อยละ 8 จาก 27.1 ล้ านล้ านรูเปี ย เป็ น 29.4 ล้ านล้ านรูเปี ย
ลูกหนีการค้ า
ลูกหนีการค้ าส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ยอดลูกหนี United Tractors มาจากลูกค้ า ยอดลูกหนีแอสทร่ามาจากบริษัท
ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และยอดลูกหนี Astra Otoparts ลูกหนีการค้ ามีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 5 เป็ น
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18.9 ล้ านล้ านรู เปี ย (ปี 2558: 18.1 ล้ านล้ านรู เปี ย) ซึงเป็ นตัวบ่งชีว่าปริ มาณการทําธุรกิจดีขนในส่
ึ
วนของธุรกิจเครื องจักร
ขนาดใหญ่และเหมืองแร่ของกลุม่ แอสทร่า รวมถึงธุรกิจยานยนต์ในระหว่างปี 2559
ลูกหนีทางการเงิน
ลูกหนีทางการเงินทังหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนเป็ นสินทรัพย์สดั ส่วนสูงทีสุดของกลุม่ แอสทร่ า ซึงเพิมขึนร้ อยละ
8 จาก 60.1 ล้ านล้ านรู เปี ย เป็ น 64.6 ล้ านล้ านรู เปี ย ประกอบด้ วย ลูกหนีทางการเงินเพือการบริ โภคร้ อยละ 93 (ปี 2558:
ร้ อยละ 89) และลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน ร้ อยละ 7 (ปี 2558: ร้ อยละ 11) ลูกหนีทางการเงินเพือการบริ โภคส่วนใหญ่
เกียวข้ องกับสินเชือรถยนต์ กลุม่ สนับสนุนแบรนด์ทีแอสทร่ าจําหน่ายทังโตโยต้ า ไดฮัทสุ อีซูซุในตลาดรถยนต์ ฮอนด้ าใน
ตลาดรถจักรยานยนต์ โดยลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงินส่วนใหญ่ประกอบด้ วยอุปกรณ์ ทีเช่าเพือสนับสนุนการจําหน่าย
เครื องจักรขนาดใหญ่ของโคมัตสึ ซึงเงินกู้ยืมทังหมดมีรถยนต์หรื อเครื องจักรขนาดใหญ่เป็ นหลักประกัน
เมือเกิดผลขาดทุนจากลูกหนีทางการเงิน มีการรับรู้โดยฝ่ ายบริ หารประเมินโอกาสความสูญเสียทีอาจเกิดขึนจาก
การพอร์ ต การประมาณการดังกล่าวต้ องพิจารณาถึงประสบการณ์การสูญเสียในอดีต ปรับให้ เหมาะสมกับสภาพปั จจุบนั
และใช้ ดลุ ยพินิจเกียวกับผลกระทบทีน่าจะเป็ นของข้ อมูลทีเกียวข้ อง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั เช่น อัตราการค้ าง
ชําระหนีของลูกค้ า สถานะทางการเงินของลูกค้ าแต่ละรายและกลุม่ ธุรกิจ มูลค่าหลักประกัน และระดับอัตราดอกเบียใน
ปั จจุบนั และ อนาคต ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวนทังสิน 2.6 ล้ านล้ านรูเปี ย เมือเปรี ยบเทียบ
กับ 2.7 ล้ านล้ านรู เปี ย ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ลดลงร้ อยละ 3 จากลูกหนีทางการเงินทังหมด มีการตังสํารองลดลง
เล็กน้ อยจากร้ อยละ 4.5 เป็ น 4.1
สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือส่วนใหญ่ประกอบด้ วยยานยนต์ เครื องจักรขนาดใหญ่และชินส่วนอะไหล่ภายใต้ United Tractors
ยานยนต์และชินส่วนอะไหล่ภายใต้ ธุรกิจยานยนต์ของกลุม่ แอสทร่า และ CPO ภายใต้ Astra Agro Lestari ซึงณ วันที 31
ธันวาคม 2559 สินค้ าคงเหลือลดลงร้ อยละ 3 จาก 18.3 ล้ านล้ านรู เปี ย เป็ น 17.8 ล้ านล้ านรู เปี ย ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
กลุม่ เครื องจักรขนาดใหญ่และกลุม่ เหมืองแร่
สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน
สินทรั พย์ หมุนเวียนอืนซึงประกอบด้ วยการลงทุนอืนๆ ภาษี เงินจ่ายล่วงหน้ า การชํ าระเงินล่วงหน้ าอืนๆ และ
ลูกหนีอืนทีเพิมขึนจาก 9.9 ล้ านล้ านรูเปี ย เป็ น 11.1 ล้ านล้ านรูเปี ย อันเนืองจากการเพิมขึนของลูกหนีหมุนเวียนอืนๆ จาก
3.2 ล้ านล้ านรูเปี ย ในปี 2558 เป็ น 4.0 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2559
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ในปี 2559 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิมขึนร้ อยละ 8 จาก 140.3 ล้ านล้ านรู เปี ย เป็ น 151.5 ล้ านล้ านรู เปี ย สาเหตุ
หลักมาจากการเพิมขึนของลูกหนีทางการเงินไม่หมุนเวียนร้ อยละ 11 เป็ น 31.4 ล้ านล้ านรู เปี ย เงินลงทุนในกิจการร่วมค้ า
และบริ ษัทร่ วมเพิมขึนร้ อยละ 15 เป็ น 34.0 ล้ านล้ านรู เปี ยและอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนเพิมขึนร้ อยละ 77 เป็ น 6.2
ล้ านล้ านรูเปี ย ทังนี มีการลดลงของรายการอสังหาริ มทรัพย์เหมืองแร่ร้อยละ 5 เป็ น 4.6 ล้ านล้ านรูเปี ย
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ าและบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ าและบริ ษัทร่ วมรวมทังหมดเพิมขึนร้ อยละ 15 จาก 29.6 ล้ านล้ านรู เปี ย เป็ น 34.0
ล้ านล้ านรูเปี ย เนืองจากการดําเนินงานยานยนต์ของกิจการร่วมค้ าและบริ ษัทร่วมปรับตัวดีขนึ
พืชผลเพือการผลิต
พืชผลเพือการผลิต ประกอบด้ วย นํามันปาล์ม และทีดินซึงประกอบด้ วยพืชผลการผลิตทังทีโตเต็มทีและยังไม่โต
เต็มที โดยเกียวข้ องกับธุรกิจการเกษตรของ Astra Agro Lestari และมียอดรวมหลังหักค่าเสือมราคาสะสมค่อนข้ างคงที ที
6.7 ล้ านล้ านรูเปี ย
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สินทรัพย์ ถาวร
สินทรัพย์ถาวรสุทธิหลังหักค่าเสือมราคาสะสมเพิมขึนร้ อยละ 4 จาก 41.7 ล้ านล้ านรู เปี ย เป็ น 43.2 ล้ านล้ านรู เปี ย
มาจากการลงทุนในทีดินและอาคารเพือขยายเครื อข่ายธุรกิจยานยนต์ ณ สินปี 2559 บริ ษัทมีตวั แทนจําหน่ายรถยนต์ 302
แห่ง (ปี 2558: 285) และตัว แทนจํ า หน่ายรถจักรยานยนต์ 156 แห่ง (ปี 2558: 148) โดยมี ค่า เสือมราคาสะสมของ
สินทรัพย์ถาวรเพิมขึนร้ อยละ 9 เป็ น 42.5 ล้ านล้ านรูเปี ย
อสังหาริมทรัพย์ เหมืองแร่
อสังหาริ มทรัพย์เหมืองแร่สว่ นใหญ่เป็ นสิทธิตามสัญญาทีจัดขึนโดยบริ ษัทย่อยของ United Tractors เพือสํารอง
เหมืองถ่านหินในพืนทีสัมปทานเฉพาะระหว่างปี 2569 ถึงปี 2578 อสังหาริ มทรัพย์เหมืองแร่ สทุ ธิ หลังหักค่าตัดจําหน่าย
สะสม มีการด้ อยค่าลดลงร้ อยละ 5 เป็ น 4.6 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2559
สิทธิสัมปทาน
สิทธิ สมั ปทานเป็ นสิทธิ สมั ปทานทางด่วนซึงให้ สิทธิ แก่ผ้ ูถือในการรั บเชํ าระค่าผ่านทางจากผู้ใช้ บริ การ โดย
พิจารณาจากการสนับสนุนด้ านการเงินและการก่อสร้ างโครงสร้ างพืนฐาน สิทธินสอดคล้
ี
องกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทานบวกด้ วยต้ นทุนการกู้ยืมทีรับรู้ ในระหว่างการก่อสร้ าง สิทธิ สมั ปทานทางด่วนถือโดยบริ ษัทย่อย
Marga Mandalasakti (ซึงถือสัมปทานทางด่วน Tangerang – Merak) และบริ ษัท Marga Harjaya Infrastruktur (ซึงถือ
สัมปทานทางJombang - Mojokerto ) มีผลบังคับใช้ จนถึงปี 2590 และปี 2588 ตามลําดับ สิทธิ สมั ปทานสุทธิหลังหักค่า
ตัดจํ าหน่ายสะสมเพิมขึนร้ อยละ 13 จาก 5.3 ล้ านล้ านรู เปี ย เป็ น 6.0 ล้ านล้ านรู เปี ย สาเหตุหลักมาจากการจากการ
ก่อสร้ างทางด่วน Jombang - Mojokerto
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน ประกอบด้ วย ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน การลงทุนอืน สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน, ค่าความนิยม, สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนๆและสินทรัพย์อืนๆ ซึงเพิมขึนจาก 23.7 ล้ านล้ านรู เปี ย
เป็ น 25.1 ล้ านล้ านรูเปี ย เป็ นผลเนืองมาจากการเพิมขึนของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนจาก 3.5 ล้ านล้ านรูเปี ย เป็ น 6.2
ล้ านล้ านรูเปี ย
หนีสิน
หนีสินรวม
ณ สินปี 2559 หนีสินรวมอยู่ที 121.9 ล้ านล้ านรู เปี ย เพิมขึนร้ อยละ 3 จากสินปี 2558 ที 118.9 ล้ านล้ านรู เปี ย
หนีสินรวมประกอบด้ วยหนีสินหมุนเวียนรวม 89.1 ล้ านล้ านรู เปี ย (ปี 2558: 76.2 ล้ านล้ านรู เปี ย) หรื อประมาณร้ อยละ 73
ของทังหมด (ปี 2558: ร้ อยละ 64) และหนี สิน ไม่ห มุน เวี ย น 32.9 ล้ า นล้ า นรู เ ปี ย (ปี 2558: 42.7 ล้ า นล้ า นรู เ ปี ย) หรื อ
ประมาณร้ อยละ 27 ของทังหมด (ปี 2558: ร้ อยละ 36)
หนีสินหมุนเวียน
ณ สินปี 2559 หนีสินหมุนเวียนของกลุ่มเพิมขึนร้ อยละ 17 เป็ น 89.1 ล้ านล้ านรู เปี ย หนึงในองค์ประกอบของ
หนีสินหมุนเวียนคือเจ้ าหนีการค้ าซึงส่วนใหญ่ประกอบด้ วยยอดหนีสินของที United Tractor เพือซัพพลายเออร์ ยอดของ
หน่วยปฏิบตั ิการขายของ Astra เพือการซือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และยอดจาก Astra Otoparts สําหรับการซือ
วัตถุดิบและหน่วยผลิตสําเร็ จรูป
เจ้ าหนีการค้ า ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 รวม 8.1 ล้ านล้ านรู เปี ย (ปี 2558: 7.7 ล้ านล้ านรู เปี ย) เป็ นยอดเจ้ าหนี
การค้ ากลุม่ โคมัตสุซึงคําประกันโดยเลตเตอร์ ออฟเครดิต เจ้ าหนีการค้ าเพิมขึนร้ อยละ 9 เป็ น 22.5 ล้ านล้ านรู เปี ย ซึงส่วน
ใหญ่เกียวข้ องกับธุรกิจยานยนต์ เครื องจักรขนาดใหญ่และเหมืองแร่ นอกจากนีหนีสินหมุนเวียนเพิมขึนซึงเป็ นผลมาจาก
การเพิมขึนของเงินกู้ยืมระยะสันร้ อยละ 57 จาก 12.0 ล้ านล้ านรูเปี ย เป็ น 18.8 ล้ านล้ านรูเปี ย
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หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน ลดลงร้ อยละ 23 จาก 42.7 ล้ านล้ านรู เปี ย ณ สินปี 2559 เป็ น 32.9 ล้ านล้ านรู เปี ย หนีสิน
ระยะยาวส่วนใหญ่เป็ นหนีสินไม่หมุนเวียนซึงส่วนใหญ่เกียวข้ องกับธุรกิจบริ การทางการเงินของกลุม่ บริ ษัท รวมส่วนทีถึง
กําหนดชําระ ณ สินปี 2559 จะมียอดลดลงร้ อยละ 11 จาก 58.7 ล้ านล้ านรู เปี ย เป็ น 52.1 ล้ านล้ านรู เปี ย โดยแบ่งสัดส่วน
เป็ นเงินกู้ยืมจากธนาคาร (Bilateral) ร้ อยละ 22 (ปี 2558: ร้ อยละ 20) เงินกู้ร่วมจากธนาคาร( Syndicated) ร้ อยละ 26
(ปี 2558: ร้ อยละ 40) เงินกู้ยืมจากแหล่งอืนทีไม่ใช่ธนาคารและภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน ร้ อยละ 2 (ปี 2558:
ร้ อยละ 2) และหุ้นกู้ร้อยละ 50 (2558: ร้ อยละ 38) แอสทร่าไม่รับประกันการชําระหนีทีออกโดยบริ ษัทย่อย
ส่วนผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเป็ นของบริ ษัทใหญ่เพิมขึนร้ อยละ 10 (ปี 2558: ร้ อยละ7) เป็ น 112.0 ล้ านล้ านรูเปี ย ณ สินปี
2559 จากสินปี 2558 ที 102.0 ล้ านล้ านรู เปี ย การเพิมขึนของส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ นผลหลักมาจากการเพิมขึนของกํ าไร
สะสมร้ อยละ 9 เป็ น 101.2 ล้ านล้ านรูเปี ย (ปี 2558: 92.6 ล้ านล้ านรูเปี ย)
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รายได้ สุทธิ
กลุ่มแอสทร่ า มุ่งเน้ น 7 สายธุรกิ จซึงได้ แก่ ยานยนต์ บริ การทางการเงิ น เครื องจักรขนาดใหญ่ และเหมืองแร่
เกษตร โครงสร้ างพืนฐานและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ สทุ ธิรวมของปี 2559 ลดลงร้ อยละ 2 เป็ น 181 ล้ านล้ านรูเปี ย จาก 184.2 ล้ านล้ านรูเปี ยของปี ทีแล้ ว สาเหตุ
หลักมาจากรายได้ ทีลดลงจากธุรกิจเครื องจักรขนาดใหญ่และเหมืองแร่รวมถึงการลดลงของรายได้ จากการขายโตโยต้ าของ
แอสทร่า และการเปิ ดตัวรูปแบบการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์แบบใหม่ในช่วงต้ นปี
ต้ นทุนรายได้
ต้ นทุนรายได้ ในปี 2559 ลดลงร้ อยละ 2 จาก 147.5 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2558 เป็ น 144.7 ล้ านล้ านรูเปี ย เนืองจาก
ปริ มาณการขายทีลดลงของกลุม่ ยานยนต์ เครื องจักรขนาดใหญ่และเหมืองแร่ และธุรกิจการเกษตร
กําไรขันต้ นและอัตรากําไรขันต้ น
รายได้ สทุ ธิทีลดลงส่งผลให้ กําไรขันต้ นของบริ ษัทลดลงร้ อยละ 1 ในปี 2559 เป็ น 36.4 ล้ านล้ านรูเปี ยเมือเทียบกับ
36.7 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2558 กําไรขันต้ นของกลุม่ ปรับตัวดีขนเล็
ึ กน้ อยจากร้ อยละ 19.9 ในปี 2558 เป็ นร้ อยละ 20.1
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กลุม่ แอสทร่ ามีค่าใช้ จ่ายในการขายลดลงร้ อยละ 14 จาก 9.1 ล้ านล้ านรู เปี ย เป็ น 7.9 ล้ านล้ านรู เปี ย เนืองจาก
ค่าใช้ จ่ายด้ านโลจิสติกส์และการโฆษณาลดลง ค่าใช้ จ่ายทัวไปและการบริ หารเพิมขึนร้ อยละ 6 จาก 10.4 ล้ านล้ านรู เปี ย
ในปี 2558 เป็ น 11.0 ล้ านล้ านรูเปี ย ในปี 2559 จากต้ นทุนด้ านพนักงานทีสูงขึน
ส่วนแบ่งผลการดําเนินงานจากกิจการร่ วมค้ า และบริ ษัทร่ วมของกลุม่ แอสทร้ า ลดลงร้ อยละ 25 มาอยู่ที 3.3
ล้ านล้ านรู เปี ย (ปี 2558: 4.5 ล้ านล้ านรู เปี ย) ส่วนแบ่งทีลดลงของธนาคารเพอร์ มาตาเนืองมาจากผลขาดทุนจากการ
ประมาณการด้ อยค่าของสินเชือทีสูงขึน จากคุณภาพพอร์ ตสินเชือทีลดลง ทังนีได้ ถกู ชดเชยจากการเพิมขึนของรายได้ จาก
บริ ษัทร่วมและกิจการร่วมค้ าอืนๆ ในกลุม่ ยานยนต์จากยอดขายทีเพิมขึน
กําไรสําหรับปี
ในปี 2559 กลุม่ แอสทร่ ามีกําไรก่อนหักภาษี อยูท่ ี 22.3 ล้ านล้ านรู เปี ย เพิมขึนร้ อยละ 13 เมือเทียบกับ 19.6 ล้ าน
ล้ านรูเปี ยในปี 2558
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ค่อนข้ างคงทีอยู่ที 4.0 ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2559 ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ทีบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนรวม ได้ แสดงรายการภาษี เงินได้ ปัจจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของแอสทร่าและบริ ษัทย่อย ภาษี เงินได้ ของ
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กิจการร่ วมค้ าและบริ ษัทร่ วมของแอสทร่ าแสดงรายการรวมอยู่ในส่วนแบ่งกําไรจากกิจการร่ วมค้ าและบริ ษัทร่ วม ทังนี
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดบางประการ ซึงหนึงในนันคือการมีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยอย่าง
น้ อย 40 % เพือจะได้ สิทธิลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 5% ตังแต่ปี 2552 แอสทร่ าและ PT United Tractors Tbk ปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนดเหล่านีและได้ ใช้ อตั ราภาษี ทีตําลง
การหักค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ส่งผลให้ กําไรสําหรับปี อยู่ที 18.3 ล้ านล้ านรู เปี ย เพิมขึนร้ อยละ 17 จากปี 2558 ที
15.6 ล้ านล้ านรูเปี ย
กําไรเบ็ดเสร็จอืน
กําไรเบ็ดเสร็ จอืนหลังหักภาษี ในปี 2559 เพิมขึนร้ อยละ 79 เป็ น 1.5 ล้ านล้ านรู เปี ย จาก 841 พันล้ านรู เปี ยในปี
2558 เนืองจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ถาวร ทําให้ กําไรเบ็ดเสร็ จสําหรับปี อยู่ที 19.8 ล้ านล้ านรู เปี ยเพิมขึนร้ อยละ 20
เมือเทียบกับในปี 2558 ที 16.5 ล้ านล้ านรูเปี ย
กําไรส่ วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
ในปี 2559 กลุม่ แอสทร่ามีกําไรส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่ 15.2 ล้ านล้ านรูเปี ย เพิมขึนร้ อยละ 5 เมือเทียบกับ 14.5
ล้ านล้ านรู เปี ยในปี 2558 เนืองการผลดําเนินงานทีดีขึนของกลุ่ม ยานยนต์ เครื องจักรขนาดใหญ่และเหมืองแร่ เกษตร
รวมทังโครงสร้ างพื นฐานและโลจิ ส ติ ก ส์ แม้ มี กํ า ไรลดลงจากธุ ร กิ จ บริ ก ารทางการเงิ น เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
อสังหาริ มทรัพย์
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ้นพืนฐานและกําไรต่อหุ้น ในปี 2559 อยูท่ ี 374 รูเปี ยต่อหุ้น ซึงสูงขึนร้ อยละ 5 เมือเทียบกับปี 2558
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงิ น สดสุท ธิ จ ากกิ จ กรรมดําเนิน งานในปี 2559 อยู่ที 19.4 ล้ า นล้ า นรู เ ปี ยเมื อเปรี ย บเทีย บกับ 25.9
ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2558 ลดลง 6.5 ล้ านล้ านรูเปี ยมาจากปริ มาณธุรกิจทีลดลง
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2559 อยู่ที 10.8 ล้ านล้ านรู เปี ย ซึงสูงกว่าในปี 2558 จํานวน
3.6 ล้ านล้ านรู เปี ย เนืองจากการเพิมทุนในธนาคารเพอร์ มาตาจํานวน 3.2 ล้ านล้ านรู เปี ย ค่าใช้ จ่ายกลุม่ แอสทร่ า เพิมขึน
ร้ อยละ 12 จาก 7.5 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2558 เป็ น 8.4 ล้ านล้ านรูเปี ย เงินปั นผลทีได้ รับเพิมขึนร้ อยละ 7 จาก 3.6 ล้ านล้ านรูเปี ย
เป็ น 3.8 ล้ านล้ านรูเปี ย
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลงร้ อยละ 56 อยูท่ ี 5.90 ล้ านล้ านรูเปี ย กิจกรรมจัดหาเงินสําหรับ
ปี ประกอบด้ วยเงินกู้ยืมระยะยาวและการกู้ยืมระยะสันจํานวน 2.7 ล้ านล้ านรูเปี ย (ปี 2558 ยอดการชําระคืนหนีสินระยะยาว
และการกู้ยืมระยะสันจํานวน 2.1 ล้ านล้ านรูเปี ย) และจ่ายเงินปั นผลไปจํานวน 8.1 ล้ านล้ านรูเปี ย (ปี 2558: 10.6 ล้ านล้ านรูเปี ย)
ฐานะเงินสด
กลุม่ แอสทร่ามีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน 2.7 ล้ านล้ านรูเปี ยในปี 2559 โดยมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดของกลุม่ แอสทร่า จํานวน 29.4 ล้ านล้ านรูเปี ย ณ สินปี 2559
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