ข่ าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุ งเทพตอกยา้ ความเป็ นผู้นาแห่ งภูมิภาค ประกาศซือ้ กิจการธนาคารเพอร์
มาตาในอินโดนีเซีย จากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด และแอสทร่ า อินเตอร์
เนชั่นแนล
12 ธันวาคม 2562
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ” หรื อ “ธนาคาร”) ประกาศในวันนี ้ว่า ธนาคารได้ ทา
สัญญาซื ้อขายหุ้นโดยมีเงื่อนไขกับธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (“สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด”) และ พีที
แอสทร่า อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทีบีเค (“แอสทร่า”) เพื่อเข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 89.12 ในธนาคารพีที
เพอร์ มาตา ทีบีเค (“เพอร์ มาตา”) ซึ่งเป็ นธนาคารอินโดนีเซีย โดยคาดว่าการทาธุ รกรรมดังกล่าวจะแล้ ว
เสร็จภายในปี 2563 ทังนี
้ ้ ธนาคารกรุงเทพคาดว่าจะดาเนินการทาคาเสนอซื ้อหุ้นส่วนที่เหลือทังหมดของ
้
เพอร์ มาตาอีกร้ อยละ 10.88 หลังจากการเข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 89.12 ดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
การทาธุรกรรมนี ้ตังอยู
้ ่บนหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าซึ่งมีการตกลงร่วมกันอยู่ที่ 1.77 เท่าของมูลค่า
ตามบัญชีของเพอร์ มาตา (โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการปรับปรุงราคา) ดังนัน้ หากคานวณ
มูลค่าตามบัญชีของเพอร์ มาตา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ราคาซื ้อหุ้นเบื ้องต้ นจะอยูท่ ี่ 1,498 รูเปี ยต่อ
หุ้น สาหรับการถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 89.12 มูลค่าธุรกรรมเบื ้องต้ น จะอยู่ที่ 37,430,974 ล้ านรู เปี ย
(ประมาณ 2,674 ล้ านดอลลาร์ ส หรัฐฯ หรื อ 81,017 ล้ านบาท)1 และส าหรับการถื อหุ้น 100% มูลค่า
เบื ้องต้ นจะอยูท่ ี่ 42,001,080 ล้ านรูเปี ย (ประมาณ 3,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อ 90,909 ล้ านบาท)1
โดยราคาซื อ้ หุ้น ที่ ธ นาคารจะต้ องช าระในการเข้ า ซื อ้ หุ้น จ านวนร้ อยละ 89.12 ในเพอร์ ม าตา จะถูก
คานวณอีกเป็ นครัง้ สุดท้ ายโดยอ้ างอิงที่อัตรา 1.77 เท่าของมูลค่า ตามบัญ ชีของเพอร์ ม าตา (โดยอยู่
ภายใต้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการปรับปรุงราคา) ตามที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุดของเพอร์ มาตาที่ได้ รับ
การเผยแพร่ก่อนวันที่ทาธุรกรรมแล้ วเสร็จ
ธุรกรรมนี ้จะสาเร็ จได้ เมื่อได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งรวมถึง การได้ รับการอนุมตั ิจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกากับดูแลธุรกิจการเงินของอินโดนีเซีย (Otoritas Jasa Keuangan)
ตลอดจนการอนุมตั จิ ากผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงเทพ
ในการเข้ าทาธุรกรรมครัง้ นี ้ ธนาคารคาดว่าจะใช้ เงินทุนภายในและแหล่งเงินทุนที่ ได้ จากการจัดหา
เงิ น ทุน ตามปกติของธนาคาร และคาดว่า เมื่ อธุ รกรรมแล้ วเสร็ จ จะช่วยเพิ่ ม กาไรต่อหุ้น และอัต รา

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ เพื่อการจัดทารายงานฉบับนี ้ คือ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อ 13,999 รูเปี ย และ 1 บาทต่อ 462 รูเปี ย
ธนาคารกร ุงเทพ จากัด (มหาชน)
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ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของธนาคารได้ ทนั ที ขณะที่ธนาคารยังคงมีฐานะเงินกองทุนอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง
ต่อไป
ธนาคารกรุงเทพเป็ นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีเครื อข่ายสาขาในต่างประเทศกว้ างขวางที่สดุ โดยมีสาขา
ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจสาคัญของโลก และสินเชื่อของกิจการต่างประเทศมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ
17 ของสินเชื่อรวมของธนาคาร ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา ธนาคารมีกลยุทธ์ในการเชื่อมโยงสู่ภมู ิภาค เพื่อ
สนับสนุนลูกค้ าของธนาคารในการขยายกิจการไปยังต่างประเทศ โดยเครื อข่ายในต่างประเทศเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ การดาเนินธุรกิจของธนาคารเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เพอร์ มาตาเป็ นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ ชนน
ั ้ าของอินโดนีเซีย โดยมีเครื อข่ายขนาดใหญ่ครอบคลุมกลุ่ม
ลูกค้ าที่ หลากหลาย ด้ วยความโดดเด่น ของฐานเงินฝากและเทคโนโลยี ดิจิ ทัลที่ เป็ นเลิศ รวมถึงที ม
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์สงู เพอร์ มาตาพร้ อมที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งหลังการปรับโครงสร้ างองค์กรที่
ผ่านมา การเข้ าซื ้อกิจการเพอร์ มาตาจะตอกย ้าถึงพันธะผูกพันที่ธนาคารมีตอ่ อินโดนีเซียซึง่ เริ่มมาตังแต่
้
ปี 2511 และช่วยเสริ มสร้ างความเป็ นผู้นาของธนาคารกรุงเทพในระดับภูมิภาค ด้ วยฐานธุรกิจที่มนั่ คง
ทังในไทยและอิ
้
นโดนีเซียซึง่ เป็ นตลาดที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สดุ ในอาเซียน
นายปิ ติ สิทธิอานวย ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า “การขยายธุรกิจในต่างประเทศเป็ นกล
ยุทธ์สาคัญของธนาคาร อินโดนีเซียเป็ นตลาดที่ ธนาคารให้ ความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็ นหนึ่งใน
ประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ วที่สุด ในเอเชีย และมีปัจจัยพื ้นฐานทางเศรษฐกิจมห
ภาคที่น่าสนใจเป็ นอย่างมาก มีปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่เอื ้ออานวย ตลอดจนมีความเชื่อมโยงของ
ประเทศในเขตเศรษฐกิจอาเซียนที่เพิ่มขึ ้น“
นายชาติศริ ิ โสภณพนิช กรรมการผู้จดั การใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า “จากประสบการณ์โดยตรงใน
การดาเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย และความเข้ าใจในภาคธุรกิจธนาคารอย่างลึกซึ ้ง เราเชื่อมัน่ ว่า
ธุรกิจธนาคารในอินโดนีเซียมีการเติบโตที่นา่ สนใจ โดยที่ยงั คงรักษาอัตราผลกาไรที่ดี เพอร์ มาตาจะเป็ น
ฐานธุ รกิ จ ที่ แ ข็ง แกร่ ง ซึ่งช่วยเสริ ม เป้ าหมายเชิ ง กลยุท ธ์ ของธนาคาร ด้ ว ยช่อ งทางการให้ บ ริ ก ารที่
กว้ างขวาง ความโดดเด่น ของฐานเงิ น ฝากและชื่ อเสี ย งของธนาคาร ตลอดจนความสามารถด้ า น
เทคโนโลยีดจิ ิทลั ขันสู
้ ง เรามีความยินดีที่จะได้ ทางานและสนับสนุนผู้บริหารและพนักงานของเพอร์ มาตา
เพื่อให้ เพอร์ มาตาก้ าวหน้ าขึ ้นไปในอีกระดับ”
ปั จจุบนั เพอร์ มาตาเป็ นธนาคารขนาดใหญ่ อนั ดับ 12 ของอินโดนี เซียเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์รวม
การเข้ าซื ้อเพอร์ มาตาโดยธนาคารกรุงเทพจะช่วยให้ เพอร์ มาตาได้ รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้ าน
บริ การส าหรับลูกค้ าองค์กรธุรกิ จขนาดใหญ่ และเอสเอ็ม อี เครื อข่ายทางธุรกิจ และความสัม พันธ์ กับ
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องค์กรธุรกิจชันน
้ าในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซีย ที่แข็งแกร่ง ตลอดจนผลิตภัณฑ์การเงิน ระหว่าง
ประเทศ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในแต่ละอุตสาหกรรม ธนาคารกรุงเทพจะให้ การสนับสนุน
ลูกค้ าของเพอร์ มาตาด้ วยการนาเสนอผลิตภัณ ฑ์ และบริ การที่มี คุณ ภาพสูง ส่งเสริ ม ความรู้ และการ
เข้ า ถึ ง ทางด้ า นการเงิ น อี ก ทัง้ สนับ สนุน ลูก ค้ าธุ รกิ จ รายใหญ่ และลูก ค้ า ในกลุ่ม เอสเอ็ ม อี ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงผู้ประกอบการในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้ ประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมายทางธุรกิจ
นายชาติศิริกล่าวเพิ่มเติมว่า “การรวมกันระหว่างสองธนาคาร ก่อให้ เกิดการประสานพลังความร่วมมือ
อย่างชัดเจน ด้ วยการใช้ ประโยชน์จากเครื อข่ายต่างประเทศที่ครอบคลุมอย่างกว้ างขวางของธนาคาร
กรุงเทพในเอเชีย และความสามารถในการเชื่อมโยงเครื อข่ายต่างประเทศ ทังหมดนี
้
้จะช่วยให้ ลกู ค้ าของ
เพอร์ ม าตาสามารถเข้ าถึงตลาดส าคัญ ทั่วทัง้ ภูมิ ภ าค เพื่ อพร้ อมรับการเชื่อมโยงระหว่างประเทศใน
อาเซียน และกับภูมิภาคจีนที่เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ เป็ นที่น่า ยินดีอย่างยิ่งว่า แอสทร่าจะยังคงความเป็ น
พันธมิตรในการทาธุรกิจและให้ การสนับสนุนร่วมกับเพอร์ มาตาต่อไป”
มอร์ แกน สแตนลีย์ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคารกรุงเทพในการทาธุรกรรมครัง้ นี ้
+++
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้ าไปยังเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพที่
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Investor-Relations
สาหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โปรดเข้ าไปยังเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th
+++
เกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพก่อตังในปี
้
2487 ปั จจุบนั เป็ นหนึ่งในธนาคารชันน
้ าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเป็ นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทยด้ วยจานวนเงินฝากและส่วนของผู้ถือหุ้น ธนาคารมี
บัญชีเงินฝากมากกว่า 17 ล้ านบัญชี สาขาเกือบ 1,200 แห่งทัว่ ประเทศ และสินทรัพย์รวม 105 พันล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ ณ 30 กันยายน 2562 ธนาคารกรุงเทพมีความมุง่ มัน่ ที่จะสนับสนุนธุรกิจที่หลากหลาย
ผ่านเครื อข่ายในประเทศและต่า งประเทศ ตังแต่
้ เอสเอ็ม อี จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ในอุตสาหกรรมเช่น
การเกษตร ธุรกิจยานยนต์ การผลิต และ ธนาคารกรุงเทพเป็ นธนาคารไทยที่มีเครื อข่ายในต่างประเทศ
มากที่สดุ ถึง 31 แห่ง ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจทัว่ โลก ประกอบด้ วย จีน กัมพูชา ฮ่องกง อินโดนีเซีย
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ญี่ ปุ่ น ลาว มาเลเซี ย เมี ย นมา ฟิ ลิ ป ปิ นส์ สิ ง คโปร์ ไต้ หวัน เวี ย ดนาม สหราชอาณาจั ก ร และ
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
Ogilvy, on behalf of Bangkok Bank
กนกพร เยาวพงษ์อารี ย์
Email: kanokporn.yaovapongaree@ogilvy.com
Tel: (66) 61 942 3635
เอกภพ พันธุรัตน์
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