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ที่มา 
ตามที่กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฯ”) ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของธนาคารนครหลวง

ไทย จํากัด (มหาชน) (”ธนาคารนครหลวงไทย”) โดยมีสัดสวนการถือหุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 47.58 ของทุนจดทะเบียนชําระ

แลวทั้งหมด หรือ 1,005,330,950 หุน มีแผนที่จะขายหุนธนาคารนครหลวงไทย และเม่ือวันที่ 14 กันยายน 2552 (อางถึงขาว

กองทุนฯ เร่ืองการวาจางที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนฯ) คณะกรรมการการจัดการกองทุนฯ ไดพิจารณาเก่ียวกับแนว

ทางการดําเนินกับหุนธนาคารนครหลวงไทย ตามที่กระทรวงการคลังมีหนังสือแจงมา และมีมติใหดําเนินการจัดจางที่ปรึกษา

ทางการเงินเพื่อเสนอแนะกลยุทธและแผนการขายหุนธนาคารนครหลวงไทยนั้น  

และจากท่ีธุรกิจธนาคารพาณิชยมีการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น ทีมผูบริหารของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร

ธนชาต”) จึงไดกําหนดทางเลือกกลยุทธระยะยาวของธนาคารธนชาตไว 3 แนวทาง ดังที่ไดชี้แจงตอผูถือหุนในการประชุม 

สามัญผูถือหุนในปกอนๆ แลว โดยมีแนวทางธุรกิจ ดังนี้ 

1. การดําเนินธุรกิจดวยตัวเราเองตอไป 

2. ทําการควบรวมกับธนาคารพาณิชยไทยรายอื่น หรือ 

3. หาผูรวมทุนและบริหารจัดการ หรือ Strategic Partner 

ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่จะใหธนาคารธนชาต เขาประมูลซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย เพื่อทําการควบรวมกิจการตอไป 

โดยภายหลังการควบรวมกิจการจะกอใหเกิดประโยชนทางธุรกิจ ดังนี้ 

 การควบรวมธุรกิจระหวางธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย จะทําใหธนาคารธนชาตจะขึ้นเปน

ธนาคารอันดับ 5 โดยมีขนาดสินทรัพยรวม 7.9 แสนลานบาท (งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ) 

 เปนชองทางในการขยายเครอืขายของธนาคารธนชาตใหครอบคลุมทั่วประเทศ รวมกวา 600 สาขา อัน

จะนํามาซ่ึงศักยภาพในการระดมเงินฝาก การปลอยสินเช่ือ และธุรกิจที่เก่ียวของ 

 พอรตสินเช่ือของธนาคารธนชาตโดยสวนใหญเปนสินเช่ือเชาซ้ือ (Hire Purchase) ขณะที่ธนาคารนครหลวงไทย

มีการกระจายในธุรกิจประเภทตางๆ ซึ่งการรวมธุรกิจจะทําใหพอรตสินเช่ือมีการกระจายตัวในแตละธุรกิจมี

ความเหมาะสมมากขึ้น 

 เพ่ิมฐานลูกคาแบบกาวกระโดด (In-Organic Growth) ซึ่งจะเปนการเพิ่มโอกาสแกกลุมธุรกิจในการนําเสนอ

ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของอยางครบวงจร (Cross-Selling) 

             

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติใหธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย เขารวมประมูลซื้อหุนธนาคาร 
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จากกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
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 การบริหารตนทุนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการประหยัดตอขนาดในการปฏิบัติงานและ

การบริหารความเส่ียง อันจะนํามาซ่ึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการใหบริการแกลูกคาและผูใชบริการ 

เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันในอนาคต 

โดยหากธนาคารธนชาตสามารถประมูลซื้อหุนดังกลาวจากกองทุนฯ ได ธนาคารธนชาตจะถือหุนธนาคารนคร

หลวงไทยคิดเปนรอยละ 47.58 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  ซึ่งเขาขายจะตองทําคําเสนอซ้ือหุนธนาคารนคร

หลวงไทยสวนที่เหลือทั้งหมดจากผูถือหุนรายอื่น (Tender Offer) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

หากการซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย ดังกลาวเขาขายที่ตองเสนอขออนุมัติจากผูถือหุนของบริษัทฯ ตามขอกําหนดของ

กฎหมาย ประกาศ คําส่ัง ของหนวยงานที่มีอํานาจที่เก่ียวของ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติตามที่

กฎหมาย ประกาศ คําส่ัง ของหนวยงานที่มีอํานาจดังกลาว กําหนดตอไป 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรใหเรียกประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติใหธนาคารธนชาต ซึ่งเปนบริษัทยอย

เขารวมประมูลซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย รวมท้ังใหธนาคารธนชาต มีอํานาจในการกําหนดราคา การย่ืนเสนอราคา และการ

กําหนดเงื่อนไขอื่นใดในการประมูล ตลอดจนดําเนินการอื่นใดอันจําเปนหรือเก่ียวของกับการซ้ือหุนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคจน

เสร็จส้ิน 

 
แหลงที่มาของเงินทนุและสภาพคลองของบริษัทฯ 

แหลงที่มาของเงินทุนสําหรับการลงทุนในคร้ังนี้หากชนะประมูลซื้อหุน ธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนฯ จะประกอบ 

ดวยเงินทุนของธนาคารธนชาตและเงินกูยืมจากการระดมทุน  

 
ขอมูลเกี่ยวกับ ธนาคารนครหลวงไทย  

 ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) กอต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2484 โดยในป 2545 รัฐมนตรี

กระทรวงการคลังไดมีประกาศใหความเห็นชอบใหธนาคารนครหลวงไทยเปนแกนหลักในการรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร โดย

การโอนสินทรัพย หนี้สินและภาระผูกพันของธนาคารศรีนครใหกับธนาคาร  

 ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2552 ธนาคารนครหลวงไทยมีสินทรัพยรวม (งบการเงินรวม) จํานวน 420,418 ลานบาท คิด

เปนธนาคารพาณิชยไทยอันดับที่ 7 ทั้งนี้ ธนาคารนครหลวงไทยมีสาขาจํานวน 409 สาขา และมีพนักงานจํานวน 7,104 คน 

โดยมีกลุมธุรกิจการเงินภายใตธนาคารจํานวน 6 บริษัท ไดแก 

1) บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 

2) บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.79 

3) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ 60 โดยมีกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ (กบข.) ถือหุนสวนที่เหลือ 

4) บริษัท สยามซิต้ีประกันภัย จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ 45.50 

5) บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 39.76 

6) บริษัท สคิบเซอรวิส จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญของธนาคาร นครหลวงไทย  
                      หนวย: ลานบาท 

งบการเงินรวม 2549 2550 2551 สําหรับงวด 6 
เดือน ส้ินสุด 30 

มิ.ย. 2552 

รายไดรวม* 17,972 17,208 19,216 9,673 

รายไดจากดอกเบ้ียสุทธิ 12,843 12,202 12,957 6,360 

กําไรกอนหักภาษี 5,611 (2,010) 5,728 2,525 

กําไรสุทธิ 4,258 (2,029) 4,114 1,845 

เงินใหกูยืมรวม 233,962 252,041 279,795 280,651 

สินทรัพยรวม 414,458 411,269 420,092 420,418 

เงินฝากรวม 353,885 333,463 343,760 334,292 

หนี้สินรวม 377,652 374,907 378,812 379,578 

สวนของผูถือหุน** 36,807 36,362 41,280 40,840 

มูลคาหุนทางบัญชีตอหุน** 17.42 17.21 19.54 19.33 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) 0.98% (0.49%) 0.99% 0.88% 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 11.75% (5.55%) 10.60% 8.99% 

อัตราสวนเงินกองทุนสินทรัพยเส่ียง***  12.48% 12.89% 10.38% 14.30% 

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1*** 11.63% 11.80% 9.68% 10.32% 
ที่มา: รายงานประจําป 2551 งบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2552 และ Press Conference 20 กรกฏาคม 2552 ธนาคารนครหลวงไทย 

หมายเหตุ:  

* รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิและรายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 

** รวมสวนของผูถือหุนสวนนอย 

*** คํานวณจากงบการเงินเฉพาะ 

 


