




 
 

 

ที  ซีไอเอ็มบี ไทย.สกญ.253  / 2558 
 

    วนัที 6 ตลุาคม 2558 
 
เรือง หนงัสอืแจ้งสทิธิการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี 

ไทย จํากดั (มหาชน) 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

สิงทีสง่มาด้วย 1. รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัิในการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
 2. ใบจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
 3. ใบรับรองสทิธิการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุ ซึงออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 4. เอกสารเพิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ทีประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออก

หลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นั น 
 5. แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล 
 

ตามทีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 21 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) (“ซีไอเอ็มบี ไทย” หรือ 
“ธนาคาร”) เมือวันที 10 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติเพิมทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอํานาจทัวไป (General 
Mandate) จํานวน 3,162,731,703.50 บาท (สามพนัหนึงร้อยหกสบิสองล้านเจ็ดแสนสามหมืนหนึงพนัเจ็ดร้อยสามบาทห้าสิบ
สตางค์) จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 10,542,439,012.50 บาท (หนึงหมืนห้าร้อยสีสิบสองล้านสีแสนสามหมืนเก้าพนัสิบ
สองบาทห้าสบิสตางค์) เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 13,705,170,716.00 บาท (หนึงหมืนสามพนัเจ็ดร้อยห้าล้านหนึงแสน
เจ็ดหมืนเจ็ดร้อยสบิหกบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 6,325,463,407 หุ้น (หกพนัสามร้อยยีสบิห้าล้านสีแสนหก
หมืนสามพนัสีร้อยเจ็ดหุ้น) มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) และอนุมตัิจดัสรรหุ้นสามญัออกใหม่จํานวน 
6,325,463,407 หุ้น (หกพนัสามร้อยยีสบิห้าล้านสีแสนหกหมืนสามพนัสีร้อยเจ็ดหุ้น) โดยมีมลูค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
(ห้าสบิสตางค์) แบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) (“หุ้นเพิมทนุตามสิทธิแบบมอบอํานาจทัวไป”) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของธนาคารตามสดัสว่นของการถือหุ้น และกําหนดเงือนไขตา่งๆ ทีเกียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นเพิมทนุตามสทิธิแบบมอบอํานาจ
ทัวไป ดงันี   

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุจํานวน 6,325,463,407 หุ้น (หกพนัสามร้อยยีสิบห้าล้านสีแสนหกหมืนสามพนัสี
ร้อยเจ็ดหุ้น) มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) แบบมอบอํานาจทัวไป (General  Mandate) โดยเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจํานวนหุ้นซึงผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (“หุ้นเพิมทนุตามสิทธิแบบมอบอํานาจทัวไป”) ไม่เกินร้อยละ 30 
ของทนุชําระแล้ว ณ วนัทีคณะกรรมการธนาคารมีมติให้เพิมทนุ โดย ณ วนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2558 ธนาคารมีทนุจดทะเบียน
และทนุชําระแล้วจํานวนทั งสิ น 10,542,439,012.50 บาท (หนึงหมืนห้าร้อยสีสบิสองล้านสีแสนสามหมืนเก้าพนัสบิสองบาทห้า
สบิสตางค์) 

 
 



 

  

(2) มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือบคุคลที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มอบอํานาจพิจารณากําหนดวตัถปุระสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม
ทนุตามสทิธิแบบมอบอํานาจทัวไป ไมว่า่จะเป็นการเสนอขายหุ้นคราวเดียวกนัหรือหลายคราว และให้มีอํานาจในการกําหนด
ราคาเสนอขาย วนัและเวลาทีเสนอขาย ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกบัการเสนอขายหุ้นตามสิทธิรวมถึงกําหนดวนัรวบรวม
รายชือผู้ ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดบญัชี และพักการโอนหุ้น และวนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิจองซื อหุ้ น รายละเอียดและ
เงือนไขอืนๆ ทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนนี  และการลงนามในเอกสารใดๆ ทีเกียวข้อง ตลอดจน
ดําเนินการอยา่งใดๆ ทั งหลายทั งปวงทีจําเป็นและเหมาะสมอนัเกียวข้องกบัการเสนอขายหุ้นเพิมทนุตามสิทธิแบบมอบอํานาจ
ทัวไปและการเพิมทุนจดทะเบียนของธนาคาร รวมทั งการให้ข้อมูลและยืนเอกสารหลกัฐานใดๆ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหนว่ยงานราชการอืนใดทีเกียวข้อง 

(3) การจดัสรรหุ้นเพิมทนุตามสทิธิแบบมอบอํานาจทัวไปดงักลา่วให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัทีธนาคาร
จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 หรือภายในวันทีกฎหมายกําหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปีในครั งถดัไป แล้วแตว่นัใดจะถึงก่อน และจะเกิดขึ นภายหลงัจากทีธนาคารได้รับการอนญุาตและยินยอมให้ดําเนินการ
จากหนว่ยงานราชการทีเกียวข้อง ซึงรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลงั และมีการจดทะเบียนเพิมทนุจด
ทะเบียนและแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิดงักลา่วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ในการนี  ทีประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครั งที 8 เมือวนัที 27 สิงหาคม 2558 ซึงได้รับมอบหมายจากทีประชุมใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้น ได้พิจารณาอนุมตัิข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนตามสิทธิแบบมอบอํานาจ
ทัวไป โดยรายละเอียดมีดงันี  
ประเภท : จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุของธนาคารจํานวน 3,689,853,654 หุ้น โดยมีมลูค่าทีตราไว้

หุ้นละ 50 สตางค์ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นของหุ้นทีถืออยู ่(“หุ้นเพิมทุนตามสิทธิ
แบบมอบอาํนาจทัวไป”) 

อัตราส่วน : 7 หุ้นใหมต่อ่ 40 หุ้นเดิม 
ราคาเสนอขาย : 1 บาทตอ่หุ้น 
จาํนวนหุ้นทีจัดสรร : 3,689,853,654 หุ้น 
ข้อกาํหนดและเงือนไข  1. หากมีหุ้นสามญัเพิมทนุเสนอขายทีเหลอืจากการเสนอขายหุ้นเพิมทนุตามสทิธิ

ให้นําหุ้นทีเหลือไปจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายทีประสงค์จะจองเกินสิทธิตาม
สดัสว่นการถือหุ้น 

2. ในกรณีทีมีเศษของหุ้นสามญัเพิมทนุเหลอืจากการคํานวณตามอตัราสว่นการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุข้างต้น ให้ปัดเศษหุ้นดงักลา่วทิ งทั งจํานวน 

3. มอบอํานาจให้กรรมการคนใดๆของธนาคาร และ/หรือ นายสุภัค ศิวะรักษ์ 
ดําเนินการอย่างใดๆ เช่น ลงนามในเอกสารใดๆทีเกียวข้องตลอดจน
ดําเนินการอยา่งใดทั งหลายทั งปวงทีจําเป็นและเหมาะสมอนัเกียวข้องกบัการ
เสนอขายหุ้นตามสิทธิและการเพิมทนุจดทะเบียนของธนาคารรวมทั งการให้
ข้อมลูและยืนเอกสารหลกัฐานใดๆต่อหน่วยงานทีกํากับดูแลและหน่วยงาน
ราชการอืนใดทีเกียวข้อง 



 

  

จาํนวนเงนิเพิมทุนรวม  
(ในกรณีทีมีการจองซื อ
หุ้นเพิมทุนตามสิทธิ
ครบตามทีจัดสรร) 

 
 
 
 

3,689,853,654.00 บาท 
 
 
 

วันกาํหนดรายชือผู้ถอื
หุ้นทีมีสทิธิจองซื อหุ้น 

 วนัที 11 กนัยายน 2558 

วันรวบรวมรายชือผู้ถอื
หุ้นโดยวธีิปิดสมุด
ทะเบียนและพกัการ
โอนหุ้น 

: วนัที 14 กนัยายน 2558 
 
 
 

กาํหนดวนัจองซื อหุ้น
เพิมทุน 

: วนัที 26-30 ตลุาคม 2558 
(กรุณาศกึษารายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุตามสทิธิแบบมอบอํานาจทัวไป
ตามทีปรากฏในสิงทีสง่มาด้วย 1) 

 
ธนาคารจึงเรียนมาเพือแจ้งสทิธิของทา่นในการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุตามสิทธิแบบมอบอํานาจทัวไปของธนาคาร 

และขอแจ้งกําหนดการจองซื อและการชําระเงินค่าจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุ ตามสิทธิแบบมอบอํานาจทัวไป และรายละเอียด
อืน ดงัตอ่ไปนี  

กาํหนดวันจองซื อ รายละเอียดการจองซื อและรับชาํระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิมทุนตามสิทธิแบบมอบอาํนาจทัวไป 

1. ระยะเวลาและสถานทีจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุนตามสิทธิแบบมอบอาํนาจทัวไป 

ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุตามสทิธิแบบมอบอํานาจทัวไปในระหว่างวันจันทร์ที  26 ตุลาคม 
2558 ถึงวันศุกร์ที  30 ตุลาคม 2558 ตั งแต่เวลา 8.30 น.- 15.30 น. ณ ทีทําการของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด 
(มหาชน) ทกุสาขา โทรศพัท์   0-2638-8000, 0-2626-7000 โทรสาร 0-2633-9026  

2. ราคาและการใช้สิทธิจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุนตามสิทธิแบบมอบอาํนาจทัวไป 

ผู้ ถือหุ้นสามารถระบกุารใช้สทิธิจองซื อหุ้นเพิมทนุตามสทิธิแบบมอบอํานาจทัวไปในใบจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุ ดงันี  
2.1 จองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุตามสิทธิแบบมอบอํานาจทัวไปทีได้รับการจดัสรร (อตัรา 7 หุ้นใหม่ ต่อ 40 หุ้นเดิม ที

ราคาหุ้นละ 1.00 บาท (หนึงบาท)) 
2.2 จองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุตามสทิธิแบบมอบอํานาจทัวไปเกินจากสทิธิทีได้รับการจดัสรร (จดัสรรตามสดัสว่นการ

ถือหุ้น ในกรณีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรร) (ทั งนี  เป็นไปตามเงือนไขเรืองการจดัสรรทีระบไุว้ในรายละเอียดการ
จดัสรร และวิธีปฏิบตัิในการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุ) 

2.3 จองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุตามสทิธิแบบมอบอํานาจทัวไปน้อยกวา่สทิธิทีได้รับการจดัสรร 
 
 
 



 

  

3. วัตถุประสงค์การเพิมทุนและการใช้เงนิทุนส่วนทีเพิม 

การเพิมทนุโดยการจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จะเป็นการสนบัสนนุธนาคารในด้านตอ่ไปนี  
3.1 เพิมและสร้างความแข็งแกร่งให้ธนาคาร ทําให้มีเงินกองทนุชั นที 1 เพิมขึ นและสามารถรองรับการขยายธุรกิจใน

อนาคต และ 
3.2 เพือสร้างความมีเสถียรภาพของฐานเงินทนุธนาคารเพือรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจธนาคารในระยะสั นและ

ระยะยาว ซึงเป็นสว่นหนึงของการปรับเปลียนธนาคารให้เป็นธนาคารครบวงจรทีมีศกัยภาพและสามารถแข่งขนั
ได้ในประเทศไทย 

4. ประโยชน์ทีธนาคารจะได้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน 

ธนาคารจะมีเงินกองทนุเพิมขึ น อนัจะทําให้ธนาคารมีฐานะเงินทนุทีแข็งแกร่งยิงขึ น และมีความพร้อมในการรองรับ
การขยายตวัทางธุรกิจของธนาคารตามเป้าหมายทีกําหนดต่อไป และจะนําไปสูก่ารเป็นธนาคารพาณิชย์ทีมีศกัยภาพในการ
แขง่ขนัและสามารถทํากําไรทีซึงจะเป็นการเพิมมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 
 

หากท่านมีข้อสงสยัประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที งานเลขานุการบริษัท สํานกักรรมการผู้ จัดการใหญ่ 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-638-8274 และ 02-638-8287 หรือทีมวาณิชธนกิจ 3 โทรศพัท์ 02-685-
6685 และ02-685-6684 ในเวลา 8.30-17.00 น. 
 

อนึง ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด/พิมพ์หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนตามสิทธิแบบมอบอํานาจทัวไป 
รวมทั งใบจองซื อหุ้นได้จากเว็บไซต์ www.cimbthai.com หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” ตั งแต่วนัจนัทร์ที 12 ตลุาคม 2558 ถึงวนั
ศกุร์ที 30 ตลุาคม 2558 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                               
(นายสภุคั ศิวะรักษ์) 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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ส่วนที 1 
รายละเอียดการจัดสรร และวธีิปฏิบัตใินการจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน  

ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) 
 
1. ชือและสถานทีตั งของธนาคาร 

 ผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
 ทะเบียนบริษัทเลขที 0107537002338 (เดมิเลขที บมจ. 480) 
 ทีตั งสํานกังานใหญ่ อาคารหลงัสวน เลขที 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
  กรุงเทพมหานคร 10330 
 Home Page www.cimbthai.com 
 โทรศพัท์ 0-2638-8000, 0-2626-7000 
 โทรสาร 0-2633-9026 
 CIMB Thai Care Center 0-2626-7777 กด 0 
 
2. รายละเอียดของการเพิมทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน 

ประเภทของหุ้นเพิมทนุ : หุ้นสามญัเพิมทนุ มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

ทนุจดทะเบียนทีออกและชําระแล้ว : ณ วนัที 27 สิงหาคม 2558 ธนาคารมีทนุจดทะเบียนทีออกและชําระ
แล้วจํานวน 10,542,439,012.50 บาท (หนึงหมืนห้าร้อยสีสิบสอง
ล้านสีแสนสามหมืนเก้าพันสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น
หุ้ นสามัญ 21,084,878,025 หุ้ น (สองหมืนหนึงพันแปดสิบสีล้าน
แปดแสนเจ็ดหมืนแปดพันยีสิบห้าหุ้น) มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท (ห้าสิบสตางค์) 

 หุ้นบริุมสิทธิ       - ไม่มี - 

กําหนดวันจองซื อและรับชําระเงินค่าหุ้ น
สามญัเพิมทนุ  

: ระหวา่งวนัจนัทร์ที 26 ตลุาคม 2558 ถงึวนัศกุร์ที 30 ตลุาคม 2558 

ทุนจดทะเบียนทีออกและ ชําระแ ล้ว ที
จะต้องชําระเพิมจากการเสนอขายหุ้ น
สามัญเพิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมในครั งนี  
(ในกรณีทีมีการจองซื อหุ้ นสามัญเพิมทุน
ครบทั งจํานวน) 

: ในกรณีทีธนาคารสามารถเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุในครั งนี ได้หมด 
ทนุจดทะเบียนทีออกและชําระแล้วทีจะต้องชําระเพิมจะเป็นจํานวน 
จํานวน 1,844,926,827.00 บาท (หนึงพันแปดร้อยสีสิบสีล้านเก้า
แสนสองหมืนหกพันแปดร้อยยีสิบเจ็ดบาทถ้วน) ประกอบด้วยหุ้น
สามัญ 3,689,853,654 หุ้น (สามพนัหกร้อยแปดสิบเก้าล้านแปด
แสนห้าหมืนสามพันหกร้อยห้าสิบสีหุ้น) มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท (ห้าสิบสตางค์) 
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ทุน จ ด ทะ เ บี ย น ที อ อ ก แ ล ะ ชํ าร ะ แ ล้ ว
ภายหลังการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิมทุน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในครั งนี  (ในกรณีทีมีการ
จองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุครบทั งจํานวน) 

: ในกรณีทีธนาคารสามารถเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุในครั งนี ได้หมด
ทนุจดทะเบียนทีออกและชําระแล้วภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจะเป็นจํานวน 12,387,365,839.50 บาท 
(หนึงหมืนสองพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมืนห้าพัน
แปดร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญ 
24,774,731,679 หุ้น (สองหมืนสีพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสีล้านเจ็ดแสน
สามหมืนหนึงพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น) มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท (ห้าสิบสตางค์) 

 หุ้นบริุมสิทธิ     - ไม่มี - 

วธีิการจดัสรร : ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุในครั งนี  ธนาคารจะทําการจดัสรรหุ้น
สามัญเพิมทุนให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมซึงมีรายชือปรากฏในสมุดทะเบียน  
ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร ณ วนัจันทร์ที 14 กันยายน 2558 ตามสัดส่วน
จํานวนหุ้นซึงผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยจะ
จัดสรรให้กับผู้ ถือหุ้นทีได้ทําการจองซื อตามสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละ
ราย 

 ในกรณีทีมีหุ้นสามัญเพิมทุนเหลือจากการจองซื อของผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสิทธิ หรือ มีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ธนาคารจะดําเนินการ
จัดสรรหุ้ นสามัญเพิมทุนส่วนที เหลือให้กับผู้ ถือหุ้ นทีระบุความ
ประสงค์วา่ต้องการใช้สิทธิส่วนเกิน ตามสดัส่วนอีกครั ง โดยพิจารณา
จากการจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุนส่วนเกินทีผู้ ถือหุ้ นได้ระบุในช่อง 
“จองซื อส่วนเกินจากสิทธิที ไ ด้ รับการจัดสรร” ในใบจอง และ
ดําเนินการจดัสรรซํ า จนกวา่หุ้นสามญัเพิมทนุดงักล่าวจะหมด 

 ในกรณีทีมีเศษของหุ้นสามัญเหลือจากการคํานวณตามอัตราส่วน
การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิมทุนข้างต้น ให้ปัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ งทั ง
จํานวน 

 ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุดงักล่าวข้างต้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ
ทีจะไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใด หากการจดัสรร
ดงักล่าวจะทําให้หรืออาจเป็นผลให้ธนาคารกระทําผิดกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และ/หรือคําสังทีเกียวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานอืนใดทีเกียวข้อง หรือจะ
ทําให้หรืออาจเป็นผลให้ผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าวถือหุ้นเกินกว่าจํานวนที
กําหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสังทีเกียวข้องดงักล่าว 
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จํานวนหุ้นทีจดัสรร : 3,689,853,654 หุ้น (สามพันหกร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนห้า
หมืนสามพนัหกร้อยห้าสิบสีหุ้น) 

อตัราส่วน : 7 หุ้นใหม่ตอ่ 40 หุ้นเดมิ 
 ในการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายทีจะสามารถจองซื อหุ้ น

สามญัเพิมทนุดงักล่าว หากมีเศษของหุ้นสามญัจากการคํานวณตาม
อตัราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกใหม่ของผู้ ถือหุ้นแต่ละ
ราย ธนาคารจะปัดเศษหุ้นสามญัส่วนทีเหลือทิ งทั งจํานวน เช่น ผู้ ถือ
หุ้นซึงถือหุ้นจํานวน 190 หุ้นเมือคํานวณตามอตัราส่วนทีจะได้รับการ
จดัสรรจะได้เทา่กบั 33.25 หุ้น (190 คณูด้วยเศษ 7 ส่วน 40) ในกรณี
นี  ธนาคารจะปัดเศษ (.25) ทิ งและผู้ ถือหุ้นจะมีสิทธิจองซื อหุ้นสามญั
เพิมทนุได้ จํานวน 33 หุ้น 

ราคาเสนอขาย : 1.00 บาทตอ่หุ้น (หนึงบาท) 

เงือนไขการใช้สิทธิจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุ : ผู้ ถือหุ้ นสามารถใช้สิทธิจอง ซื อหุ้ นไ ด้  3 กรณี  ดัง นี  ( โปรดดู
รายละเอียดเพิมเติมในหวัข้อรายละเอียดของการเพิมทุน และการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุ) 
() จองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุตามสิทธิทีได้รับการจดัสรร; 
(2) จองซื อหุ้นสามัญเพิมทุนเกินจากสิทธิทีได้รับการจัดสรร (ทั งนี  

เป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ หวัข้อ”วธีิการจัดสรร” ของเอกสาร
ฉบบันี  

(3)  จองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุน้อยกวา่สิทธิทีได้รับการจดัสรร 

 
3. กําหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือสิทธิในการจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน 

ผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุนจะต้องมีรายชือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของธนาคาร ณ วนัจนัทร์ที 14 
กนัยายน 2558 

4. วธีิการขอรับหนังสือชี ชวนและใบจองซื อหลักทรัพย์ 

ธนาคารฯ จะดําเนินการให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“TSD”) จดัส่งเอกสารประกอบการจอง
ซื อ ได้แก่หนงัสือแจ้งสิทธิการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุ รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัิในการจองซื อหุ้นสามญัเพิม
ทุน ใบจองซื อหุ้น ใบรับรองสิทธิการจองซื อซื อหุ้น (“ใบรับรองสิทธิ”) เอกสารเพิมเติมประกอบการจองซื อหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ ทีประสงค์นําหลักทรัพย์เข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ 
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายทีมีสิทธิจองซื อ โดยจะจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายหลงัจากวนัปิดสมดุทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารตา่งๆ ได้ที www.cimbthai.com (ในหมวดของนกัลงทนุสมัพนัธ์) 
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5. ระยะเวลาและสถานทีจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน 

ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุ ในระหว่างวนัจนัทร์ที 26 ตลุาคม 2558 ถึงวนัศกุร์ที 30 ตลุาคม 2558 
ตั งแตเ่วลา 8.30 น.-15.30 น. ณ ทีทาํการสาขาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) 

อนึง กรณีชําระเงินค่าจองซื อหุ้นสามญัด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ธนาคาร สามารถยืนเอกสารการจองซื อและ
ชําระคา่จองซื อหุ้นได้ภายในเวลา 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที 29 ตุลาคม 2558 เท่านัน 

 
6. วธีิการจองซื อ เอกสารการจองซื อ การชําระเงนิค่าจองซื อหุ้น การคืนเงนิค่าจองซื อและการส่งมอบหลักทรัพย์ 

6.1 วธีิการจองซื อผู้จองซื อจะต้องปฏิบัตติามวธีิการดังต่อไปนี  
ผู้จองซื อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื อให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชือ และกรณีผู้จองซื อทีมีเลข
ทะเบียนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นจะต้องแยกกรอกใบจองซื อหุ้น 1 ใบจองซื อต่อ 1 เลข
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน และจัดเตรียมเอกสารประกอบการจองซื อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 

6.2 เอกสารการจองซื อของบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย 
(1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนทียงัไม่หมดอายพุร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง หรือ 
(2) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ/บตัรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจและสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 
(3) ในกรณีทีมีการเปลียนชือ/ชือสกลุ ซึงทําให้ชือ/ชือสกุลไม่ตรงกบัชือผู้ ถือหุ้นทีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ 

วนัจันทร์ที 14 กันยายน 2558 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน ให้แนบเอกสารทีออกโดย
หน่วยงานราชการเพิมเติม เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลียนชือ/ชือ-สกุล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
เป็นต้น  

กรณีผู้จองซื อทีต้องการฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 จะต้องกรอก
รายละเอียด พร้อมลงนามในเอกสารเพิมเตมิประกอบการจองหลักทรัพย์ (สําหรับผู้จองซื อเกินสิทธิต้อง
แนบสําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซื อขอรับเงินค่าจองซื อหุ้นโดยการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคาร ทั งนี  หากมิได้ให้สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ
ดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื อหุ้นให้แก่ผู้จองซื อหุ้นด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่ายในนามผู้จองซื อ) 

 
เอกสารการจองซื อของบุคคลธรรมดาสัญชาตต่ิางด้าว 
(1) สําเนาใบสําคญัประจําตวัคนตา่งด้าว และสําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง หรือ 
(2) สําเนาหนงัสือเดินทางทียงัไม่หมดอายุ และเอกสารแสดงทีอยู่ในประเทศเจ้าของสญัชาติพร้อมรับรองสําเนา

ถกูต้อง หรือ 
(3) สําเนาใบอนญุาตให้ทํางานทีออกโดยกระทรวงแรงงาน (Work Permit) ทีมีอายุการทํางานตั งแต่ 3 เดือนขึ นไป

พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง หรือหนงัสือรับรองจากนายจ้างในขณะนั น 
 



                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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กรณีผู้จองซื อทีต้องการฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 จะต้องกรอก
รายละเอียดพร้อมลงนามในเอกสารเพิมเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ (สําหรับผู้จองซื อเกินสิทธิต้อง
แนบสําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซื อขอรับเงินค่าจองซื อหุ้นโดยการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคาร ทั งนี  หากมิได้ให้สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ธนาคารฯ จะ
ดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื อหุ้นให้แก่ผู้จองซื อหุ้นด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่ายในนามผู้จองซื อ) 

 
เอกสารการจองซื อของนิตบุิคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย 
(1) สําเนาหนงัสือรับรองทีกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนบัจากวนัทีรับรองถึงวนัจองซื อ พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิตบิุคคลนั น 
(2) หนงัสือมอบอํานาจ ในกรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคล มิใช่กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลตาม

หนงัสือรับรอง 
(3) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือสําเนาใบสําคญัประจําตวัคนต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่

หมดอาย ุของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคล พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
(4) ประทบัตราสําคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 

กรณีผู้จองซื อทีต้องการฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 จะต้องกรอก
รายละเอียดพร้อมลงนามในเอกสารเพิมเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ และแบบสอบถามสําหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA STATUS เฉพาะนิติบุคคล (สําหรับผู้จองซื อเกินสิทธิต้องแนบสําเนาหน้าแรก
ของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซื อขอรับเงนิค่าจองซื อหุ้นโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั งนี  หาก
มิได้ให้สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ธนาคารฯ จะดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจอง
ซื อหุ้นให้แก่ผู้จองซื อหุ้นด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้จองซื อ) 

 
เอกสารการจองซื อของนิตบุิคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
(1) สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตั งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความเป็นนิติบุคคล 

(Affidavit) และรายชือผู้ มีอํานาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือชือทีออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจากวนัทีรับรองถึงวนั
จองซื อ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิตบิคุคลนั น  

(2) หนงัสือมอบอํานาจ ในกรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคล มิใช่กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลตาม
หนงัสือรับรอง 

(3) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือสําเนาใบสําคญัประจําตวัคนต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่
หมดอาย ุของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคล พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

(4) ประทบัตราสําคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 
ทั งนี  สําเนาเอกสารประกอบทีลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้องข้างต้นทั งหมด ต้องได้รับการรับรองลายมือชือโดย
เจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจในประเทศทีเอกสารดงักล่าวได้จดัทําหรือรับรองความ
ถกูต้อง ทําการรับรองลายมือชือของผู้จดัทําหรือผู้ ให้คํารับรองความถกูต้องของเอกสาร และให้รับรองโดยเจ้าหน้าที



                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีเอกสารได้จัดทํา หรือรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที Notary 
Public หรือหน่วยงานอืนใดทีได้ดําเนินการข้างต้น และมีอายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจากวนัทีรับรองถงึวนัจองซื อ 

กรณีผู้จองซื อทีต้องการฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 จะต้องกรอก
รายละเอียดพร้อมลงนามในเอกสารเพิมเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ และแบบสอบถามสําหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA STATUS เฉพาะนิติบุคคล (สําหรับผู้จองซื อเกินสิทธิต้องแนบสําเนาหน้าแรก
ของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซื อขอรับเงนิค่าจองซื อหุ้นโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั งนี  หาก
มิได้ให้สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ธนาคารฯ จะดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจอง
ซื อหุ้นให้แก่ผู้จองซื อหุ้นด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้จองซื อ) 

 
เอกสารจองซื อของนิตบุิคคลทีมอบอํานาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการจอง
ซื อแทน 
(1) สําเนาหนงัสือรับรองทีกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนบัจากวนัทีรับรองถึงวนัจองซื อ พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิตบิุคคลนั น หรือ 
(2) สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตั งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความเป็นนิติบุคคล 

(Affidavit) และรายชือผู้ มีอํานาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือชือทีออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจากวนัทีรับรองถึงวนั
จองซื อ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิตบิคุคลนั น 

(3) หนงัสือมอบอํานาจ ในกรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคล มิใช่กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลตาม
หนงัสือรับรอง 

(4) สําเนาหนงัสือมอบอํานาจจากผู้จองซื อมอบอํานาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ดําเนินการจองซื อแทน 
(5) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือสําเนาใบสําคญัประจําตวัคนต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่

หมดอาย ุของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคล พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
(6) ประทบัตราสําคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 
ทั งนี  หากผู้ จองซื อเป็นประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศสําเนาเอกสารประกอบทีลงลายมือชือ
รับรองสําเนาถกูต้องข้างต้นทั งหมด ต้องได้รับการรับรองลายมือชือโดยเจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่วยงานอืน
ใดทีมีอํานาจในประเทศทีเอกสารดงักล่าวได้จัดทําหรือรับรองความถูกต้อง ทําการรับรองลายมือชือของผู้ จดัทํา
หรือผู้ ให้คํารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้รับรองโดยเจ้าหน้าทีสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศทีเอกสารได้จัดทํา หรือรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่วยงานอืนใดทีได้
ดําเนินการข้างต้น และมีอายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจากวนัทีรับรองถงึวนัจองซื อ 

กรณีผู้จองซื อทีต้องการฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 จะต้องกรอก
รายละเอียดพร้อมลงนามในเอกสารเพิมเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ และแบบสอบถามสําหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA STATUS เฉพาะนิติบุคคล (สําหรับผู้จองซื อเกินสิทธิต้องแนบสําเนาหน้าแรก
ของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซื อขอรับเงนิค่าจองซื อหุ้นโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั งนี  หาก
มิได้ให้สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ธนาคารฯ จะดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจอง
ซื อหุ้นให้แก่ผู้จองซื อหุ้นด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้จองซื อ) 
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6.3 การชําระเงนิค่าจองซื อหุ้น 
(ก) ผู้จองซื อสามารถเลือกวิธีการชําระเงินได้เพียง 1 วิธี เท่านั น ผู้จองซื อต้องชําระเงินค่าจองซื อครั งเดียวเต็ม

จํานวนทีจองซื อ 
- กรณีชําระด้วยการโอนเงินเข้าบญัชีจองซื อหุ้น ดงันี  

ชือบัญชี “บัญชีจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)” ธนาคาร ซี
ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญ่ ถนนหลังสวน ประเภทบัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน เลขทีบัญชี 80-0020254-3 
กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูากใบรับรองสิทธิการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุ หรือติดต่อสอบถามได้ที 
Call Center ของ TSD โทรศพัท์ 0-2229-2888 หรือติดต่อสอบถามได้ทีงานเลขานุการบริษัท สํานัก
กรรมการผู้ จัดการใหญ่ โทรศพัท์ 0-2638-8274 และ 0-2638-8287 หรือทีมวาณิชธนกิจ 3 โทรศพัท์          
0-2685-6685 และ 0-2685-6684) ชือ-นามสกลุ หมายเลขโทรศพัท์ทีติดต่อ พร้อมระบุจํานวนหุ้นทีประสงค์
จะจองซื อ ไว้ด้านหลงัของหลกัฐานการโอนเงินเข้าบญัชี (pay-in-slip)  

- กรณีชําระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ธนาคาร จะต้องเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ธนาคาร ที
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทําการถัดไป โดยขีดคร่อมเฉพาะสังจ่าย 
“บัญชีจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)” และจะต้องลงวนัทีใน
ระหว่างวนัจันทร์ที 26 ตุลาคม 2558 ถึงวนัพฤหสับดีที 29 ตุลาคม 2558 เท่านั น และผู้ ถือหุ้นจะต้องระบุ
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื อหุ้ นสามัญเพิมทุน หรือติดต่อสอบถามได้ที Call 
Center ของ TSD โทรศพัท์ 0-2229-2888 หรือติดต่อสอบถามได้ทีงานเลขานกุารบริษัท สํานกักรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ โทรศพัท์ 0-2638-8274 และ 0-2638-8287 หรือทีมวาณิชธนกิจ 3 โทรศพัท์ 0-2685-6685 
และ 0-2685-6684) ชือ-นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ทีติดต่อพร้อมระบุจํานวนหุ้นทีประสงค์จะจองซื อ
ไว้ด้านหลงัของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ธนาคาร 

(ข) ธนาคารขอสงวนสิทธิวิธีการรับชําระค่าจองซื อหุ้นทีเคาน์เตอร์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด 
(มหาชน) เท่านัน ทั งนี หาก ผู้จองซื อประสงค์จะโอนเงินเพือชําระค่าจองซื อหุ้นจากธนาคารอืน จะต้อง
โอนบาทเนตได้กรณีเดียวเท่านัน โดยธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการรับโอนบาทเนต
ปลายทางให้แก่ผู้จองซื อ หากผู้จองซื อได้ทําการโอนเงินด้วยวิธีบาทเนตเพือชําระค่าจองซื อหุ้น
เรียบร้อยแล้ว ให้นําส่งเอกสารใบจองซื อหุ้นและเอกสารประกอบ มาทีสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
e-mail address sudaphan.s@cimbthai.com หรือตดิต่อ โทรศัพท์ 0-2638-8274 โทรสาร 0-2657-3082 

(ค) ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่รับชําระคา่จองซื อหุ้นผ่านทางตู้  ATM 
(ง) หากผู้จองซื อไม่ปฏิบัติตามเงือนไขทีทางธนาคารกําหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิทีจะไม่จัดสรรหุ้น

ให้แก่ผู้จองซื อรายดังกล่าว ทั งนี หากผู้ จองซื อประสงค์จะขอรับเงินคืน กรุณาติดต่อทีงานเลขานุการบริษัท 
สํานักกรรมการผู้ จัดการใหญ่ โทรศพัท์ 0-2638-8274 และ 0-2638-8287 หรือทีมวาณิชธนกิจ 3 โทรศพัท์       
0-2685-6685 และ 0-2685-6684 พร้อมทั งแสดงหลกัฐานการชําระเงินคา่จองซื อ 

(จ) ผู้จองซื อจะต้องชําระเงินคา่จองซื อ 1 ใบจองซื อ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเทา่นั น ยกเว้น บริษัท ไทยเอ็น วี ดี 
อาร์ จาํกัด 
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6.4 วธีิการคืนเงนิค่าจองซื อหุ้น 
ในกรณีที (1) ผู้ จองซื อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญทีจองซื อ (2) ผู้ จองซื อได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจํานวนหุ้น
สามญัทีจองซื อ หรือ (3) มีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุ ธนาคารจะดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจอง
ซื อหุ้นให้แก่ผู้จองซื อทีจองผ่านธนาคาร โดยไม่มีดอกเบี ย และ/หรือ คา่เสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื อหุ้นทีไม่ได้รับการ
จดัสรรหุ้นครบตามจํานวนทีจองซื อ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารในชือของผู้ จองซื อหุ้น หรือชําระเป็นเช็คขีด
คร่อมสังจ่ายผู้ จองซื อตามชือทีระบุไว้ในใบจองซื อ ทั งนี  หากผู้จองซื อไม่แนบสําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชี
ธนาคารทีเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพือรับชําระเงินคืน ธนาคารจะคืนเงินดังกล่าว เป็น
เช็คขีดคร่อมสั งจ่ายผู้จองซื อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุไว้ในใบจองซื อภายใน 14 
วันนับจากวันสิ นสุดระยะเวลาการจองซื อหุ้น (ในกรณีทีไม่สามารถคืนเงินคา่จองซื อหุ้นให้แก่ผู้ จองซื อหุ้นได้
ภายในระยะเวลา 14 วนันับจากวนัสิ นสุดระยะเวลาการจองซื อหุ้น ผู้จองซื อหุ้นจะได้รับดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 
7.50 ตอ่ปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื อหุ้นทีไม่ได้รับการจดัสรร นบัจากวนัทีพ้นกําหนดระยะเวลา 14 วนั
ดงักล่าว จนถงึ (แตไ่ม่รวม) วนัทีผู้จองซื อหุ้นได้รับคืนเงินคา่จองซื อหุ้นแล้วตามวธีิการดงักล่าวข้างต้น) 

อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ในกรณีใดๆ หากธนาคารได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่
ทีระบุไว้ในใบจองซื อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื อได้รับคืนเงินค่าจองซื อหุ้นแล้วโดยชอบ และผู้จองซื อหุ้น
จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร ในกรณีทีผู้ จองซื อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น
เนืองจากการทีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื อหุ้นตามเช็คทีจ่ายค่าจองซื อหุ้น หรือเนืองจากการปฏิบตัิ
ผิดเงือนไขการจองซื อ ผู้จองซื อต้องตดิตอ่ขอรับเช็คฉบบัดงักล่าวคืนจากธนาคาร ซึงภายใน 14 วนันบัจากวนัสิ นสุด
ระยะเวลาการจองซื อ ทั งนี  หากเกิดความผิดพลาดหรือการสูญหายในการจดัส่งเช็ค ซึงไม่ใช่ความผิดของธนาคาร 
เช่น ข้อมลูชือ ทีอยู่ ของผู้จองซื อไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื อ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อ
ความผิดพลาดดงักล่าว 

 
6.5 วธีิการส่งมอบหลักทรัพย์ 

ผู้จองซื อสามารถเลือกดําเนินการกรณีใดกรณีหนึง ดงัตอ่ไปนี   
 ในกรณีทีผู้ จองซื อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless 

System) โดยผู้ จองซื อประสงค์ทีจะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึงผู้จองซื อมีบญัชีซื อขาย
หลกัทรัพย์อยู่ 
- กรณีนี  ธนาคารจะดําเนินการนําหุ้นสามญัทีได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั เพือผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัทีบริษัทหลกัทรัพย์
นั นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ จองซื อภายใน 7 วนัทําการนับจากวนัทีสิ นสุด
ระยะเวลาการจองซื อ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นั นก็จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัทีผู้จองซื อ
ฝากไว้ 

- กรณีนี  ผู้ ทีได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัทีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ได้ทนัทีทีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัเพิมทนุของธนาคารทําการซื อขาย
ได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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- กรณีนี  ชือของผู้จองซื อจะต้องตรงกับชือเจ้าของบัญชีซื อขายหลักทรัพย์ที ผู้จองซื อประสงค์จะฝาก
หุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนันแล้วธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นใน
บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 ให้แก่ผู้จองซื อแทน 

 ในกรณีทีผู้ จองซื อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless 
System) โดยผู้จองซื อประสงค์ทีจะฝากหุ้นในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที 600  
- กรณีนี ธนาคารจะดําเนินการนําหุ้นสามญัทีได้รับจดัสรรฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัตามจํานวนทีผู้จองซื อได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัท
ผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื อภายใน 7 วนัทําการนบัจาก
วนัทีสิ นสดุระยะเวลาการจองซื อ 

- กรณีนี  ผู้ ทีได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัทีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ และหากผู้
จองซื อต้องการถอนหุ้นสามญัออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 ผู้จองซื อสามารถ
ติดต่อได้ทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึงจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้ นสามัญตามอัตราทีศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์กําหนด 

- การถอนหุ้นสามญัทีฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 จะต้องใช้เวลาดําเนินการ 
ดงันั น ผู้จองซื อทีนําฝากบญัชีดงักล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทนัทีภายในวนัทีหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ เริมทําการซื อขายได้ในวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 ในกรณีทีผู้จองซื อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื อ 
- กรณีนี  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนทีได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ จองซื อทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามชือทีอยู่ทีระบุไว้ในใบจองซื อหุ้นภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัทีสิ นสุดระยะเวลาการจอง
ซื อ 

-  ในกรณีนี  ผู้จองซื อทีได้รับการจดัสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามญัทีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้
จนกวา่จะได้รับใบหุ้น ซึงผู้จองซื ออาจจะได้รับใบหุ้นภายหลงัจากทีหุ้นสามญัเพิมทนุของธนาคารได้เริมซื อ
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นทีเรียบร้อย 

 หากผู้จองซื อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึงในใบจองซื อหุ้นฯ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นในบญัชีของ
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 ให้แก่ผู้จองซื อแทน  

 
7. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการ งดรับจองซื อหุ้นทางไปรษณีย์ 
 
8. ธนาคาร ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนรายละเอียดวิธีการชําระเงินค่าหุ้น เงือนไขในการจองซื อ หรือข้อมูลใดๆ ที

เกียวข้องกับวิธีการจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีทีเกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจํากัดในการ
ดําเนินงาน ทั งนี  เพือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุของธนาคารดงักล่าว 

 
9. ในกรณีการจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุนเกินจากสิทธิทีได้รับการจัดสรร และมีผู้แสดงความประสงค์ขอซื อหุ้น

สามัญเพิมทุนส่วนเกินนี มากกว่าจํานวนหุ้นทีเหลือ ผลการจองซื อจะสมบูรณ์เมือธนาคารได้รับหลักฐานการ
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โอนเงนิเข้าบัญชีฉบับจริงเรียบร้อยแล้ว (กรณีโอนเงินเข้าบัญชีจองซื อ) หรือ เรียกเก็บเงินตาม เช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ธนาคาร ได้เรียบร้อยแล้ว และธนาคารได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนส่วนเกินจากสิทธิทีได้รับ
การจัดสรรตามสิทธิตามวธีิการจัดสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
10. ผู้ถือหุ้นทีได้ทาํการจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน และทางเจ้าหน้าทีของธนาคาร ได้ออกหลักฐานการรับจองซื อหุ้น

สามัญเพิมทุนเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุนได้ ยกเว้นจะเข้าเงือนไขตามที
ธนาคารได้ชี แจงในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนฉบับนี  

 
11. กรณีทีธนาคารได้รับเอกสารทั งหมดทีถูกต้อง และครบถ้วนภายหลังวันที 30 ตุลาคม 2558 เวลา 15.30 น. (วัน

สิ นสุดระยะเวลาจอง) ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่จัดสรรหุ้นทีจองซื อให้แก่ผู้จองซื อรายดังกล่าว 
 
12. การสละสิทธิการจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน 

ผู้ ถือหุ้นทีมิได้ใช้สิทธิจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุ หรือมิได้ชําระเงินภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ หรือ เช็ค แคชเชียร์เช็ค 
หรือ ดร๊าฟท์ธนาคาร ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบตามเวลาทีกําหนด โดยไม่ใช่ความผิดของธนาคาร หรือผู้ ถือหุ้นที
กรอกข้อมูลในใบจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุนไม่ครบถ้วน หรือจองซื อด้วยวิธีการอืนทีมิได้กําหนดไว้ในหนังสือแจ้งการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุของธนาคารฉบบันี  ธนาคารจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นสละสิทธิการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุในครั งนี  โดย
ธนาคาร ขอสงวนสิทธิในการทีจะไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุ 

 
13. วธีิการรับเงนิปันผล 

หากผู้จองซื อสมคัรบริการโอนเงินปันผล (บริการ e – Dividend) กบัทางบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั (“TSD”) หรือกบับริษัทหลกัทรัพย์ทีมีบญัชีซื อขายอยู่ เมือถึงกําหนดวนัจ่ายเงินปันผล ทาง TSD จะโอนเงินเข้า
บญัชี e - Dividend ทีเคยสมคัรไว้ หากไม่ได้มีการสมคัรบริการดงักล่าว ทาง TSD จะออกเช็คในชือของผู้ ถือหุ้นแทน 
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ส่วนที 2 
ข้อมูลเบื องต้นของธนาคาร 

 
1. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
ธนาคารได้รับอนญุาตจากกระทรวงการคลงั และหน่วยงานทีเกียวข้อง ให้ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์เป็น

ธุรกิจหลักของธนาคาร ธนาคารให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์และบริการทีเพิมคุณค่าให้แก่ลูกค้า (Value-added 
product) โดยเฉพาะธุรกิจทีก่อให้เกิดรายได้ค่าธรรมเนียม เช่น บริการ Cash Management การให้บริการทีปรึกษา
ทางด้านการเงิน และการค้าผลิตภณัฑ์ทางการเงิน เป็นต้น  

ลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกัของธนาคาร สรุปได้ดงันี  
1. ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารให้บริการด้านการธนาคารพาณิชย์ทุกประเภท ได้แก่ บริการรับฝากเงิน 

บริการให้กู้ ยืมเงิน บริการรับซื อลด บริการรับรอง บริการอาวัล การออกหนังสือคํ าประกัน บริการซื อขายเงินตรา
ต่างประเทศ การออก Letter of Credit (LC) บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Tele-banking) บริการบตัรเงินด่วน (ATM) 
เป็นต้น 

2. ธุรกิจประกัน ธนาคารได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกนัวินาศภยัจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั กระทรวงพาณิชย์ 

3. ธุรกิจด้านหลกัทรัพย์และอืนๆ ทีเกียวเนืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ ทีได้รับใบอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และ/หรือ กระทรวงการคลงั ได้แก่: 

3.1 การเป็นทีปรึกษาทางการเงิน 
3.2 บริการนายทะเบียนและตวัแทนชําระเงิน  
3.3 ธุรกิจค้าหลกัทรัพย์และรับประกนัการจําหน่ายหลกัทรัพย์ทีเป็นตราสารหนี   
3.4 การเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   
3.5 ธุรกิจนายหน้าซื อขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ทีเป็นหน่วยลงทนุ  
3.6 ธุรกิจรับฝากทรัพย์สินและดแูลผลประโยชน์ 
3.7 ธุรกิจการค้าตราสารอนพุนัธ์  
3.8 ธุรกิจให้คําปรึกษาทางธุรกิจ  
3.9 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

โดยภาพรวม กลุ่มธุรกิจทีธนาคารเข้าร่วมลงทนุ เป็นธุรกิจทีส่งเสริมธุรกิจของธนาคารทางตรงหรือทางอ้อมให้มีการ
เตบิโตตอ่ไป 

นโยบายของธนาคารยงัคงมุ่งเน้นทีผสานการดําเนินธุรกิจระหว่างหน่วยงานสําคญัๆในเชิงกลยุทธ์ของธนาคารกบั
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมตา่งๆ ดงันั น ธนาคารจึงตั งใจทีจะคงการลงทนุให้เหลือแต่ในบริษัททีมีศกัยภาพการเติบโตและ
ให้ผลตอบแทนการลงทนุทีดีแก่ธนาคาร 

จดุแข็งของธนาคารอยู่ทีการมีเครือข่ายสาขาทีแผ่ขยายและมันคง ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 ธนาคารมีศนูย์ธุรกิจ
รวมทั งสิ น 24 แห่งซึงให้บริการเต็มรูปแบบ รวมทั งบริการสินเชือต่างๆ และสาขาย่อยรวม 145 สาขา โดยธนาคาร
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ให้บริการรับแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศรวม 8 สาขา บูธแลกเปลียนเงินตรา 25 แห่ง นอกจากนี  ลูกค้ายงัได้รับความ
สะดวกเพิมขึ นโดยการใช้เครืองถอนเงินสดอตัโนมตั ิ(ATM) ของธนาคารซึงมีจํานวน 428 เครืองทัวประเทศ 

 
1.2 การขยายตัวของสินเชือปี 2558 

ในปี 2558 ธนาคารดําเนินการขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศต่างๆในแถบอาเซียนอย่างต่อเนือง ในขณะเดียวกัน
ยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีไว้กับฐานลูกค้าเดิม ในปีนี ธนาคารมุ่งเน้นพัฒนาสัดส่วนของผลิตภัณฑ์และสินเชือ 
นอกจากนี ธนาคารยงัได้เพิมศกัยภาพในการแข่งขนัโดยพฒันาและเพิมผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ เพือเป็นทางเลือกที
เหมาะสมและสอดคล้องความต้องการของลกูค้า โดยมีเจ้าหน้าทีของธนาคารดแูลและให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย จะนําเสนอผลิตภณัฑ์และนวตักรรมทางการเงิน พร้อมทั งดแูลเอาใจใส่ ให้บริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้า
แบบไร้พรมแดน ด้วยการผสานจดุแข็งกบักลุ่มซีไอเอ็มบี เพือมุ่งสู่การเป็นธนาคารอาเซียนชั นนําของประเทศไทย 

 
1.3 การตลาด และภาวะการแข่งขัน 

เศรษฐกิจของไทยในช่วงครึงแรกปี 2558 ฟืนตวัช้ากว่าทีคาดการณ์กันไว้ก่อนหน้านี จากหลายปัจจัย ได้แก่ การ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ความเชือมันของผู้บริโภคและภาคธุรกิจทียงัคงอยู่ในระดบัตํา ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร
ทีลดลง เป็นต้น ในส่วนของการดําเนินนโยบายการเงินของไทย คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ปรับลดอตัราดอกเบี ย
นโยบายลง 2 ครั ง ครั งละ 0.25% ในการประชุมเมือเดือนมีนาคมและเมษายนทีผ่านมาเพือสนับสนุนการฟืนตวัของ
เศรษฐกิจ ขณะทีในส่วนของรัฐบาลก็ได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเน้นให้การช่วยเหลือแก่ผู้ ทีมีรายได้น้อย
และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงกระตุ้นการลงทนุในระบบโครงสร้างพื นฐานเพือเพิมศกัยภาพระยะ
ยาว สําหรับในส่วนของภาคธนาคารพาณิชย์นั น การขยายสินเชือในครึงแรกของปี 2558 ค่อนข้างตํา โดยเฉพาะสินเชือ
ธุรกิจขนาดใหญ่จากการชําระคืนหนี และการระดมทนุผ่านการออกหุ้นกู้ทดแทนการขอสินเชือธนาคารพาณิชย์ ขณะที
การขยายตวัของสินเชืออปุโภคบริโภคทรงตวั ด้านเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์นั นในครึงแรกของปี 2558 ขยายตวั
ไม่มากนกัซึงสอดคล้องกบัความต้องการสินเชือ 

สําหรับแนวโน้มในปี 2559 แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มเติบโตในอตัรา 3.3% ตํากว่าค่าเฉลีย 10 ปีทีผ่านมาที 
3.5% แต่ก็ได้ปัจจยัหนนุจากการฟืนตวัของเศรษฐกิจประเทศทีสําคญั เช่น สหรัฐฯ และยุโรปบางประเทศ ขณะเดียวกัน
ภาคการทอ่งเทียวของไทยทีเตบิโตตอ่เนือง อตัราดอกเบี ยทีอยู่ในระดบัตํา รวมทั งการใช้จ่ายภาครัฐทีมีแนวโน้มเร่งตวัขึ น
ตลอดจนการลงทนุด้านนวตักรรมใหม่ๆตามยทุธศาสตร์ใหม่ของสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (บีโอไอ) และ
การเร่งจดัตั งเขตเศรษฐกิจพิเศษ น่าจะช่วยฟืนคืนความเชือมันของภาคเอกชนและช่วยขบัเคลือนเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรง
ขึ นในปี 2559 ในส่วนภาคธนาคารพาณิชย์นั น คาดการณ์ว่าการดําเนินธุรกิจจะขยายตวัต่อเนืองตามการขยายตวัของ
เศรษฐกิจ 
 

• ด้านเงินฝาก 
การแข่งขนัด้านเงินฝากในปี 2559 มีแนวโน้มจะเพิมขึ นเนืองจากหลายปัจจยั ได้แก่ ความต้องการสินเชือทีมี

แนวโน้มขยายตวั ความต้องการเงินลงทุนมากขึ นของภาครัฐ และการลดวงเงินการคุ้มครองเงินฝากในระบบสถาบัน
การเงิน ธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มทีจะออกผลิตภณัฑ์เงินฝากใหม่ๆเพือจูงใจลูกค้าในภาวะทีอตัราดอกเบี ยในระบบยงั
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ตํา ขณะทีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมประเภทต่างๆก็เป็นอีกทางเลือกหนึงทีธนาคารพาณิชย์สามารถใช้เป็น
แนวทางในการรักษาฐานลูกค้าของตนไว้ 
 

• ด้านสินเชือ 
การให้สินเชือในปี 2559 มีแนวโน้มทีจะค่อยๆขยายตัวมากขึ นตามการฟืนตัวของเศรษฐกิจ สินเชือบุคคล

ประเภทตา่งๆ เช่น สินเชือทีอยู่อาศยั บตัรเครดติ และสินเชือเพือการอปุโภคบริโภคตา่งๆมีแนวโน้มขยายตวัสูงกว่าสินเชือ
ภาคธุรกิจในช่วงระยะสั น โดยในระยะปานกลางถงึระยะยาวคาดวา่สินเชือทีให้แก่ภาคธุรกิจมีแนวโน้มจะขยายตวัเพิมขึ น
ตามการลงทนุของภาคธุรกิจเพือปรับปรุงเครืองจกัรในภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ 
 
1.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

แหล่งเงนิทุน 
ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 ธนาคารมีเงินรับฝากจํานวน 188.6 พนัล้านบาท (รวมรายการเงินฝากระหว่างธนาคาร

และตลาดเงิน) เงินกู้ ยืม (รวมรายการเงินกู้ ยืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) 53.9 พนัล้านบาท ธนาคารใช้เงินทุน
ประมาณร้อยละ 80.1 จากเงินทุนทั งหมดสําหรับเงินให้สินเชือรวมดอกเบี ยค้างรับ ส่วนทีเหลือใช้ในธุรกรรมรายการ
ระหวา่งธนาคารและตลาดเงินและการลงทนุ ธนาคารมีการตดิตาม Liquidity Gap ทกุช่วงเวลาตามนโยบายของธนาคาร
ในการควบคมุการใช้ไปของแหล่งเงินทนุให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 

จากการเปรียบเทียบเงินให้สินเชือและเงินฝาก เงินให้สินเชือทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจํานวน 72.9 พันล้านบาทใน
ขณะทีเงินให้สินเชือทีมีอายมุากกวา่ 1 ปีมีจํานวน 126.6 พนัล้านบาท ในด้านเงินฝากทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจํานวน 185.0 
พนัล้านบาท และเงินฝากทีมีอายมุากกวา่ 1 ปี มีจํานวน 3.6 พนัล้านบาท 
 
1.5 ความสามารถในการดาํรงเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง 

• อัตราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง (Capital Adequacy Ratio) 
ธนาคารมีการคํานวณเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง (CAR) เงินกองทุนชั นที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของต่อ

สินทรัพย์เสียง (CET1) และเงินกองทนุชั นที 1 ตามเกณฑ์ Basel III ซึงได้มีการกําหนดให้เพิมฐานเงินทนุเพือให้สามารถ
รองรับความเสียงได้ดีขึ น โดย ณ สิ นเดือนมิถุนายน 2558 ธนาคารมีการดํารงเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสียงทีร้อยละ 13.8 
การดํารงเงินกองทนุชั นที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสียง และเงินกองทนุชั นที 1 ต่อสินทรัพย์เสียงอยู่ทีร้อยละ 
9.1 และร้อยละ 9.1 ตามลําดับ ซึงเห็นได้ว่าธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารสูงกว่าเกณฑ์ขั นตําที
ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้กําหนดไว้ทีร้อยละ 8.5 ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 6.0 ตามลําดบั 
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หน่วย: พนัล้านบาท 

เงนิกองทุน 
30 มิถุนายน

2558 
31 ธันวาคม

2557 
31 ธันวาคม

2556 
กองทนุชั นที 1  20.9 21.0 19.6 
 เงินกองทนุชั นที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ 20.9 21.0 19.6 
กองทนุชั นที 2  10.7 10.7 8.3 
เงนิกองทุนรวม 31.6 31.7 27.9 
อตัราส่วนเงินกองทนุชั นที 1 (%)  9.1 9.9 9.9 
 อตัราส่วนเงินกองทนุชั นที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ 9.1 9.9 9.9 
อตัราส่วนเงินกองทนุชั นที 2 (%) 4.7 5.1 4.2 
เงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง (%) 13.8 15.0 14.1 

สินทรัพย์เสียง 229.3 211.5 198.0 
 

• นโยบายการบริหารความเสียงสภาพคล่อง 
ความเสียงด้านสภาพคล่องคือความเสียงทีธนาคารไม่สามารถหาแหล่งเงินทนุได้ทนัท่วงทีต่อความต้องการทั ง

ในปัจจบุนัและในอนาคตซึงเป็นผลสืบเนืองจากการทีไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ในรูปต่างๆ กลบัมาเป็นเงินสด หรือจดัหา
เงินทุนได้ไม่ทนัเวลา คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการมีบทบาทสําคญัยิงในการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร 
คณะกรรมการธนาคารได้ให้อํานาจแก่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี สิน ทําหน้าทีกํากบัดแูลหน่วยงานธุรกิจต่างๆ 
ซึงรวมถึงสายบริหารเงินในการดูแลและบริหารสภาพคล่องโดยคณะกรรมการมีการบริหารสินทรัพย์และหนี สินของ
ธนาคารในเชิงรุกและฉบัไวตอ่สถานการณ์ทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยมีการประชุมทกุเดือน หรือประชุมเพิมเติมเมือ
จําเป็น นอกจากนี  ธนาคารมีสายบริหารความเสียงทําหน้าทีเสนอนโยบายบริหารความเสียงสภาพคล่อง และสายบริหาร
เงินทบทวนความเสียงด้านสภาพคล่องเป็นประจํา เพือขออนมุัติต่อคณะกรรมการธนาคารและเพือความเหมาะสมและ
รัดกมุในการบริหารสภาพคล่อง ธนาคารกําหนดให้ใช้นโยบายดงักล่าวกบับริษัทย่อยด้วย 

ธนาคารจะยังคงให้ความสําคญัในการขยายและพัฒนาปรับปรุงฐานลูกค้ารายย่อยเพือให้สอดคล้องกบัการ
เติบโตของสินทรัพย์ของธนาคาร กลยุทธ์หนึงในการบริหารสภาพคล่องของธนาคารได้แก่ การผลกัดนัการขยายเงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวนั (CASA) รวมทั งเงินฝากประจํารายย่อย ซึงเป็นแหล่งเงินทนุทีมีต้นทนุการเงินตําและ
มันคง ในขณะทีใช้เงินฝาก (รวมตัวแลกเงินหุ้นกู้ระยะสั น และหุ้นกู้อนพุนัธ์) จากลกูค้าบรรษัทธุรกิจ หรือลูกค้ารายใหญ่ซึง
มีความอ่อนไหวในด้านราคามากกว่าลูกค้ารายย่อยเพือเป็นช่องทางในการบริหารความสมดุลของการระดมเงินและ
สภาพคล่องของธนาคาร โดยธนาคารมีทีมงานทีรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมสําหรับลูกค้าแต่ละ
กลุ่มและเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งยิงขึ น อันจะนําไปสู่การรักษาการเติบโตของเงินฝากในระยะยาว 
นอกจากนี  ธนาคารมีการจดัทําระบบเตือนล่วงหน้าซึงจะมีการตดิตามดแูลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมีแผนระดมสภาพคล่อง
ฉกุเฉิน ซึงจะทําให้ฝ่ายจดัการสามารถดําเนินมาตรการตา่งๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภาวะทีขาดสภาพ
คล่อง ตลอดจนภาวะทีตลาดไม่เอื ออํานวย 
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• นโยบายหลักประกัน 
ธนาคารมีนโยบายการให้สินเชือโดยให้ความสําคญักบัความสามารถในการชําระหนี  โดยพิจารณากระแสเงิน

สดจากการดําเนินงานตามปกติของลูกค้าและแหล่งอืนๆ ทีจะนํามาชําระหนี  อย่างไรก็ตาม ธนาคารก็ให้ความสําคญักบั
หลักประกันทีจะมาคํ าประกันการกู้ ยืมด้วยเพือใช้เป็นหลักประกันของการชําระหนี และช่วยบรรเทาความเสียหายของ
ธนาคารกรณีทีลูกหนี ผิดนดัชําระหนี  สําหรับสินทรัพย์ทีธนาคารจะพิจารณารับไว้เป็นหลกัประกนั ประกอบด้วย เงินฝาก 
พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี  ตราสารทุน ทีดิน สิงปลูกสร้าง เครืองจักร เป็นต้น โดยพิจารณามูลค่าหลักประกันและ
สดัส่วนของวงเงินตอ่มลูคา่หลกัประกนัให้เหมาะสมกบัระดบัความเสียงของการให้สินเชือ อนัดบัเครดิตของผู้กู้และสภาพ
คล่องของหลักประกัน โดยธนาคารมีนโยบายการประเมินราคาและตีราคาหลักประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
บริหารความเสียงอย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลักประกันที
ธนาคารรับไว้จะต้องมีการประเมินราคาและความถีในการประเมินทีเป็นไปตามนโยบายทีธนาคารกําหนด 
 

• หลักเกณฑ์ การควบคุมดูแลและการตดิตามหนี  
ธนาคารได้กําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตัิงานในการบริหารและติดตามหนี ทีมีปัญหาและทีมีแนวโน้มทีจะมี

ปัญหา (Watch-list) อย่างใกล้ชิด เพือสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพือให้การปฏิบตัิงานในเรือง
การตดิตามหนี มีปัญหาเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยธนาคารได้กําหนดแนวทางการปฏิบตัิในการติดตามหนี ตั งแต่ประเภท
ลูกหนี ทีมีแนวโน้มทีจะมีปัญหา ลูกหนี ทีกล่าวถึงเป็นพิเศษ จนถึงลูกหนี ทีตํากว่ามาตรฐานลงมา และมีการทบทวนแนว
ทางการปฏิบตัิอย่างสมําเสมอเพือปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิงขึ น นอกเหนือไปจากการจดัชั นลูกหนี ตามทีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนดแล้ว ธนาคารยงัมีการจดัชั นหนี ตามเกณฑ์คณุภาพ (Qualitative Criteria) ซึงเป็นการจดัชั นล่วงหน้า
สําหรับลูกหนี ทีมีสญัญาณบ่งบอกว่าอาจมีปัญหาก่อนทีจะมีการผิดนดัชําระหนี  ทั งนี  สําหรับลูกหนี ทีมีแนวโน้มทีจะมี
ปัญหา และลูกหนี กล่าวถึงเป็นพิเศษ จะมีการจดัทํารายงาน Pre-NPL Monitoring เพือติดตามลูกหนี กลุ่มนี อย่างใกล้ชิด 
ลกูหนี กลุ่ม Pre-NPL นี  จะแบ่งย่อยออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่ม Special Alert List (SAL) ได้แก่ ลูกหนี กล่าวถึงเป็นพิเศษ
ทีมีโอกาสเป็นลกูหนี  NPL สงู และ Non Special Alert List (Non SAL) ได้แก่ ลกูหนี กล่าวถงึเป็นพิเศษอืนๆ สําหรับลูกหนี  
NPL (ครอบคลุมลูกหนี จัดชั นตํากว่ามาตรฐาน จัดชั นสงสัย และจัดชั นสงสัยจะสูญ) จะมีการจัดทํารายงาน NPL 
Management เป็นรายเดือน ซึงทั งรายงาน Pre-NPL Monitoring และ NPL Management ต้องนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสียงเพือทราบและเพือพิจารณาสังการ นอกจากนี  ธนาคารได้มีการจัดตั งคณะทํางานบริหาร
จดัการหนี ทีมีปัญหา (Problem Loan Management Working Group) เพือพิจารณาให้คําแนะนําในการจดัการหนี  NPL 
และหนี  Pre-NPL ทีมีภาระหนี ตั งแต ่10 ล้านบาทขึ นไป จากหลกัเกณฑ์การควบคมุติดตามหนี และขั นตอนปฏิบตัิดงักล่าว 
จะช่วยให้ธนาคารสามารถแก้ไขหนี ทีมีปัญหา ตลอดจนช่วยเหลือลูกหนี ผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างหนี ในกรณีจํา
เป็นได้ทนัทว่งที 
 

• นโยบายการปรับโครงสร้างหนี  
ธนาคารมีนโยบายทีจะดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี ของลูกหนี ทีให้ความร่วมมือ มีศกัยภาพ และมีแนวโน้ม

สามารถปฏิบตัติามเงือนไขทีตกลงกนัใหม่ได้ ทั งนี  เพือให้ธนาคารและลกูหนี ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี 
ร่วมกนั กล่าวคือ ธนาคารมีโอกาสได้รับชําระหนี คืนสูงสุด หรือมีส่วนสูญเสียตําสุด ในขณะทีลูกหนี ยงัคงสามารถดําเนิน
ธุรกิจได้ต่อไป แต่อาจจะต้องรับความสูญเสียบางส่วนของตนด้วย โดยธนาคารจะดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี ตาม
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หลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และระมดัระวงัมิให้เป็นการหลีกเลียงการจดัชั นหนี  การกนัเงินสํารองเพิม และ
หลีกเลียงหลกัเกณฑ์การระงบัรับรู้ดอกเบี ยค้างรับเป็นรายได้ 

ธนาคารพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี ทั งทีเป็นหนี ทัวไปและหนี มีปัญหา โดยธนาคารจะถือปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ ขั นตอน และวิธีการทีกําหนดไว้สําหรับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี  ซึงครอบคลุมการวิเคราะห์ลูกหนี  
การอนมุตั ิการจดัทําเอกสารสญัญาการติดตามและประเมินผล ซึงการปฏิบตัิดงักล่าว จะต้องสอดคล้องกบักฎข้อบงัคบั
ของทางการและของธนาคาร นอกเหนือจากหน่วยงานภายในของธนาคารเป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการและ
ประสานงานในการปรับปรุงโครงสร้างหนี แล้ว บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายให้บุคคลทีสามทีเป็นผู้ ชํานาญการเฉพาะ
ซึงได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจทีปรึกษาทางการเงินให้เป็นทีปรึกษาทางการเงิน หรือทําการปรับปรุงโครงสร้างหนี แทน
ธนาคารได้ โดยเงือนไขปรับปรุงโครงสร้างหนี จะต้องนําเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการ
พิจารณาสินเชือหรือผู้ มีอํานาจอนมุตัติามคําสังของธนาคาร 
 

• นโยบายการจัดชั นสินทรัพย์และการตั งสํารองค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ 
ธนาคารได้ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยทีกําหนดให้จดัชั นสินทรัพย์และการตั งค่าเผือหนี 

สงสยัจะสญูตามอตัราทีกําหนดสําหรับสินทรัพย์จดัชั นแตล่ะประเภท ทั งนี  เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที 
สนส.31/2551 เรือง หลักเกณฑ์การจัดชั นหนี และการกันเงินสํารองของสถาบนัการเงิน ลงวนัที 3 สิงหาคม 2551 หรือ
ตามทีจะมีการแก้ไขโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติภายในของธนาคารจะมี
หลักเกณฑ์ทีเข้มงวดกว่า โดยมีทั งการจัดชั นตามเกณฑ์คุณภาพ และการจดัชั นตามจํานวนวนัค้างชําระตามทีธนาคาร
แห่งประเทศไทยกําหนด โดยใช้ผลทีด้อยกว่าระหว่างสองเกณฑ์ดงักล่าวเป็นผลสรุปการจดัชั นเพือสะท้อนความเสียงที
แท้จริงของลกูหนี  

นอกจากการกนัเงินสํารองรายลูกหนี /รายบญัชี (Specific Provision) แล้ว ธนาคารอาจกําหนดให้มีการกนัเงิน
สํารองทัวไป (General Provision) ตามทีธนาคารเห็นสมควร ทั งนี เพือรองรับความเสียหายทีอาจเกิดขึ นโดยไม่ได้
คาดหมายจากวฏัจกัรทางเศรษฐกิจและจากปัจจยัอืนๆ 
 
1.6 ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

(1) ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558  กลุ่มบริษัทมีทีดินจํานวน 1,221 ล้านบาท อาคารจํานวน 3,798 ล้านบาท อุปกรณ์

จํานวน 3,153 ล้านบาท และสินทรัพย์ระหว่างทําจํานวน 27 ล้านบาท เมือหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือด้อยค่า
จํานวน 5,227 ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิตามบญัชีจํานวน 2,972 ล้านบาท ทีดิน อาคารและ
ห้องชดุดงักล่าวใช้เป็นทีทําการของสํานกังานใหญ่ ศนูย์ธุรกิจ สาขา สาขาย่อย และทีทําการของบริษัทย่อย 
 

(2) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว 
ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 และ วนัที 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทได้ทําสญัญาเช่าทีดิน อาคาร และรถยนต์ 

โดยสญัญาเช่ามีอายตุั งแต ่6 เดือนขึ นไป ทั งนี กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายคา่เช่าในอนาคตตามทีระบุในสญัญาเช่าโดยสามารถ
สรุปได้ดงัตอ่ไปนี  
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จ่ายภายใน งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถุนายน 

2558 
31 ธันวาคม 

2557 
30 มิถุนายน 

2558 
31 ธันวาคม  

2557 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

1 - 3 ปี 315 363 263 299 
4 - 5 ปี 8 6 8 6 

6 - 10 ปี 13 15 13 15 
11 - 30 ปี 2 2 2 2 

รวม 338 386 286 322 
 

(3) ภาระผูกพันอืน 
ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 ธนาคารมีภาระผูกพนั เนืองจากธนาคารได้เข้าทําสญัญาติดตั งและพฒันาระบบ

คอมพิวเตอร์กบับริษัทหลายแห่ง คงเหลือมลูค่าทีทางธนาคารจะต้องจ่ายภายใต้สญัญาดงักล่าวอีกจํานวนเงินประมาณ 
122 ล้านบาท 1,733 พนัริงกิตมาเลเซีย และ 99 พนัเหรียญออสเตรเลีย (วนัที 31 ธันวาคม 2557: 81.8 ล้านบาท และ 
469 พนัริงกิตมาเลเซีย) 
 

(4) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 ธนาคารมีเงินลงทนุในบริษัทย่อย 3 บริษัท มีมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีราคาทนุ (Cost 

Method) จํานวน 1,708 ล้านบาท และคา่เผือการด้อยคา่จํานวน 383 ล้านบาท 
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2. ประวัตกิารเพิมทุน และโครงสร้างการถือหุ้น 
2.1 ประวัตกิารเพิมทุนในระยะ 3 ปีทีผ่านมา 
 รายละเอียดการเพิมทุน 

22 
มิถนุายน 

2555 

ตามทีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 18 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) (“ซีไอเอ็มบี ไทย” หรือ 
“ธนาคาร”) เมือวันที  12 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติให้เพิมทุนจดทะเบียนของธนาคารจํานวน 
2,447,390,213.00 บาท (สองพนัสีร้อยสีสิบเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมืนสองร้อยสิบสามบาท) จากทนุจดทะเบียน
เดิม จํานวน 8,157,967,378.00 บาท (แปดพนัหนึงร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมืนเจ็ดพนัสามร้อยเจ็ดสิบ
แปดบาท) เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 10,605,357,591.00 บาท (หนึงหมืนหกร้อยห้าล้านสามแสนห้าหมืนเจ็ด
พนัห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทนุ จํานวน 4,894,780,426 หุ้น (สีพนัแปดร้อยเก้าสิบสี
ล้านเจ็ดแสนแปดหมืนสีร้อยยีสิบหกหุ้น) มลูค่าหุ้นทีตราไว้ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ต่อหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของธนาคารตามสดัส่วนการถือหุ้น ในอตัรา 3 หุ้นใหม่ ตอ่ 10 หุ้นเดิมของหุ้นธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1 
บาท (หนึงบาท) ตอ่หุ้น (“การเสนอขายหุ้นเพิมทนุตามสิทธิ”) หากมีหุ้นสามญัเพิมทนุทีเสนอขายเหลือจากการ
เสนอขายตามสิทธิ ให้นําหุ้นสามัญเพิมทุนทีเหลือดงักล่าวไปจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายทีจองเกินสิทธิตาม
สัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าหุ้นดังกล่าวจะหมด รวมถึงมอบอํานาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือ กรรมการธนาคารท่านใดท่านหนึง ดําเนินการ (1) พิจารณา
อนมุัติข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกบัการเสนอขายหุ้นเพิมทุนตามสิทธิ รวมถึงกําหนดวนัรวบรวมรายชือผู้ ถือ
หุ้น โดยวิธีปิดสมดุบญัชี และพกัการโอนหุ้น และวนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิจองซื อหุ้น และ (2) ลงนาม
ในเอกสารใดๆ ทีเกียวข้อง ตลอดจนดําเนินการอย่างใดๆ ทั งหลายทั งปวงทีจําเป็นและเหมาะสมอนัเกียวข้องกบั
การเสนอขายหุ้นเพิมทนุตามสิทธิและการเพิมทนุจดทะเบียนของธนาคาร รวมทั งการให้ข้อมลูและยืนเอกสาร
หลกัฐานใดๆ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน
ราชการอืนใดทีเกียวข้องนั น 

23-27 
กรกฎาคม 

2555 

ธนาคารได้เสนอขายหุ้นเพิมทนุตามสดัส่วนการถือหุ้น ในอตัรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 10 หุ้นเดิมของหุ้นธนาคาร โดย
เสนอขายในราคา 1 บาท (หนึงบาท) ต่อหุ้น และธนาคารได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลียนแปลงทนุทีออกและ
ชําระแล้วในภายหลงัเมือวนัที 7 สิงหาคม 2555 

2556 - ไม่มี - 
2557 - ไม่มี - 
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2.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที 27 สิงหาคม 2558 
• ทุน 

ณ วนัที 27 สิงหาคม 2558 ทนุจดทะเบียนและทนุทีออกและชําระแล้วของธนาคารเป็นดงันี  
ทนุจดทะเบียน : 13,705,170,716.00 บาท (หนึงหมืนสามพันเจ็ดร้อยห้าล้านหนึงแสนเจ็ด

หมืนเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน) แบง่ออกเป็น 
(1) หุ้นสามัญ 27,410,341,432 หุ้น (สองหมืนเจ็ดพันสีร้อยสิบล้านสาม

แสนสีหมืนหนึงพันสี ร้อยสามสิบสองบาทหุ้ น) มูลค่าทีตราไว้หุ้ นละ 
0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

(2) หุ้นบริุมสิทธิ        - ไม่มี -  

ทนุทีออกและชําระแล้ว : 10,542,439,012.50 บาท (หนึงหมืนห้าร้อยสีสิบสองล้านสีแสนสามหมืน
เก้าพนัสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ประกอบด้วยหุ้นสามญั 21,084,878,025 
หุ้น (สองหมืนหนึงพนัแปดสิบสีล้านแปดแสนเจ็ดหมืนแปดพันยีสิบห้าหุ้น) 
มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

 
2.3 การออกหลักทรัพย์อืนๆ 

การออกตราสารหนี ของธนาคาร (ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558) 

ประเภท 
หลกัทรัพย์ 

อตัราดอกเบี ย วนัครบกําหนด
ไถ่ถอน 

หลกั 
ประกนั 

เงือนไข 
ข้อกําหนดสทิธิ 

จํานวนและมลูคา่ 
ทียงัไม่ได้ไถ่ถอน 
ณ 30 มถินุายน 

2558 
)บาท(  

การจดัอนัดบั
ความน่าเชือถือ

ของหุ้นกู้
(Moody’s/Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 
ผู้ ถือหุ้นกู้  

1. ตราสารหนี ระยะ
ยาวด้อยสทิธิ 1 

ไม่มี 22 ธนัวาคม 
2546 

ไม่มี ไม่มี 544,502,520 ไม่มี ไม่มี 

2. หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 
ไม่มีหลกัประกนั 
และมีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  
(วนัทีออกหุ้นกู้  14 
กรกฎาคม 2554) 

อตัราดอกเบี ย 
ร้อยละ 5.35 ตอ่ปี 

14 กรกฎาคม 
2564 

ไม่มี ผู้ออกหุ้นกู้อาจขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั งจํานวน
ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยจะ
อยู่ภายใต้เงือนไข ดงันี  
1. ก่อนวนัครบรอบ 5 ปี นบัแตว่นัทีออก
หุ้นกู้  หากผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับแจ้งจาก
ธนาคารแหง่ประเทศไทยว่า 
1.1 หากหุ้นกู้ นี ไม่เป็น หรือไม่สามารถ
ถกูนบัเข้าเป็นเงินกองทนุขั นที 2 ของผู้
ออกหุ้นกู้ ได้อีกตอ่ไป หรือ 
1.2 หุ้นกู้ นี นบัเป็นเงินกองทนุขั นที 2 ได้
ตํากว่าร้อยละ 50 ของเงินกองทนุขั นที 1 
ของผู้ออกหุ้นกู้  หรือ 
1.3 ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องลดการนบัเงินทีได้รับ
จากการออกหุ้นกู้ เข้าเป็นเงินกองทนุขั น

3,000,000,000 อนัดบัความ
น่าเชือถือของ
หุ้นกู้  A+ (tha) 
โดยบริษัท 
ฟิทช์ เรทติ ง

)ประเทศไทย(  
จํากดั 

ธนาคาร
กรุงศรี
อยธุยา 
จํากดั

)มหาชน(  
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2.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที 27 สิงหาคม 2558 
• ทุน 

ณ วนัที 27 สิงหาคม 2558 ทนุจดทะเบียนและทนุทีออกและชําระแล้วของธนาคารเป็นดงันี  
ทนุจดทะเบียน : 13,705,170,716.00 บาท (หนึงหมืนสามพันเจ็ดร้อยห้าล้านหนึงแสนเจ็ด

หมืนเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน) แบง่ออกเป็น 
(1) หุ้นสามัญ 27,410,341,432 หุ้น (สองหมืนเจ็ดพันสีร้อยสิบล้านสาม

แสนสีหมืนหนึงพันสี ร้อยสามสิบสองบาทหุ้ น) มูลค่าทีตราไว้หุ้ นละ 
0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

(2) หุ้นบริุมสิทธิ        - ไม่มี -  

ทนุทีออกและชําระแล้ว : 10,542,439,012.50 บาท (หนึงหมืนห้าร้อยสีสิบสองล้านสีแสนสามหมืน
เก้าพนัสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ประกอบด้วยหุ้นสามญั 21,084,878,025 
หุ้น (สองหมืนหนึงพนัแปดสิบสีล้านแปดแสนเจ็ดหมืนแปดพันยีสิบห้าหุ้น) 
มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

 
2.3 การออกหลักทรัพย์อืนๆ 

การออกตราสารหนี ของธนาคาร (ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558) 

ประเภท 
หลกัทรัพย์ 

อตัราดอกเบี ย วนัครบกําหนด
ไถ่ถอน 

หลกั 
ประกนั 

เงือนไข 
ข้อกําหนดสทิธิ 

จํานวนและมลูคา่ 
ทียงัไม่ได้ไถ่ถอน 
ณ 30 มถินุายน 

2558 
)บาท(  

การจดัอนัดบั
ความน่าเชือถือ

ของหุ้นกู้
(Moody’s/Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 
ผู้ ถือหุ้นกู้  

1. ตราสารหนี ระยะ
ยาวด้อยสทิธิ 1 

ไม่มี 22 ธนัวาคม 
2546 

ไม่มี ไม่มี 544,502,520 ไม่มี ไม่มี 

2. หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 
ไม่มีหลกัประกนั 
และมีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  
(วนัทีออกหุ้นกู้  14 
กรกฎาคม 2554) 

อตัราดอกเบี ย 
ร้อยละ 5.35 ตอ่ปี 

14 กรกฎาคม 
2564 

ไม่มี ผู้ออกหุ้นกู้อาจขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั งจํานวน
ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยจะ
อยู่ภายใต้เงือนไข ดงันี  
1. ก่อนวนัครบรอบ 5 ปี นบัแตว่นัทีออก
หุ้นกู้  หากผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับแจ้งจาก
ธนาคารแหง่ประเทศไทยว่า 
1.1 หากหุ้นกู้ นี ไม่เป็น หรือไม่สามารถ
ถกูนบัเข้าเป็นเงินกองทนุขั นที 2 ของผู้
ออกหุ้นกู้ ได้อีกตอ่ไป หรือ 
1.2 หุ้นกู้ นี นบัเป็นเงินกองทนุขั นที 2 ได้
ตํากว่าร้อยละ 50 ของเงินกองทนุขั นที 1 
ของผู้ออกหุ้นกู้  หรือ 
1.3 ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องลดการนบัเงินทีได้รับ
จากการออกหุ้นกู้ เข้าเป็นเงินกองทนุขั น

3,000,000,000 อนัดบัความ
น่าเชือถือของ
หุ้นกู้  A+ (tha) 
โดยบริษัท 
ฟิทช์ เรทติ ง

)ประเทศไทย(  
จํากดั 

ธนาคาร
กรุงศรี
อยธุยา 
จํากดั

)มหาชน(  
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ประเภท 
หลกัทรัพย์ 

อตัราดอกเบี ย วนัครบกําหนด
ไถ่ถอน 

หลกั 
ประกนั 

เงือนไข 
ข้อกําหนดสทิธิ 

จํานวนและมลูคา่ 
ทียงัไม่ได้ไถ่ถอน 
ณ 30 มถินุายน 

2558 
)บาท(  

การจดัอนัดบั
ความน่าเชือถือ

ของหุ้นกู้
(Moody’s/Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 
ผู้ ถือหุ้นกู้  

ที 2 ของผู้ออกหุ้นกู้  
2. ณ วนัครบรอบ 5 ปี ก่อนวนัครบ
กําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  หรือ ณ วนักําหนด
ชําระดอกเบี ยใดๆ หลงัจากวนัครบ
กําหนด 5 ปี ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้
ทั งจํานวน หรือ 
3. ถ้าผู้ออกหุ้นกู้แสดงได้ว่า ดอกเบี ย
ตามหุ้นกู้ นี ไม่สามารถถกูหกัเป็น
คา่ใช้จ่ายของผู้ออกหุ้นกู้ เพือประโยชน์
ทางภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ  
4. เป็นกรณีหรือเงือนไขทีธนาคารแหง่
ประเทศไทยกําหนดเพิมเตมิภายหลงั 

3. หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 
ไม่มีหลกัประกนั 
และมีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  
(วนัทีออกหุ้นกู้  9 
พฤศจิกายน 2555) 

อตัราดอกเบี ย 
ร้อยละ 4.80 ตอ่ปี 

9 พฤศจิกายน
2565 

ไม่มี ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทั งจํานวน
ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  หาก
ได้รับความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากธนาคารแหง่ประเทศไทยแล้ว 
โดยจะอยู่ภายใต้เงือนไข ดงันี  
1. ณ วนัครบรอบ 5 ปี ก่อนวนัครบ
กําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  หรือ ณ วนักําหนด
ชําระดอกเบี ยใดๆ หลงัจากวนัครบรอบ 
5 ปี ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  
ทั งนี  ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทั ง
จํานวนได้หลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี นบั
แตว่นัออกหุ้นกู้ เป็นต้นไปเทา่นั น 
2. ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้ว่า 
ดอกเบี ยตามหุ้นกู้ นี ไมส่ามารถหกัเป็น
คา่ใช้จ่ายของผู้ออกหุ้นกู้ เพือประโยชน์
ทางภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ 
3. เป็นกรณีหรือเงือนไขทีธนาคารแหง่
ประเทศไทยกําหนดเพิมเตมิในภายหลงั 
ทั งนี  ในการขอความเหน็ชอบจาก
ธนาคารแหง่ประเทศไทยดงักลา่ว
ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเสนอแผนการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้  และแผนการทดแทนตอ่
ธนาคารแหง่ประเทศไทยก่อน 

3,000,000,000 อนัดบัความ
น่าเชือถือของ
หุ้นกู้  A+ (tha) 
โดยบริษัท 
ฟิทช์ เรทติ ง

)ประเทศไทย(  
จํากดั 

ธนาคาร
กรุงศรี
อยธุยา 
จํากดั

)มหาชน(  

                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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ประเภท 
หลกัทรัพย์ 

อตัราดอกเบี ย วนัครบกําหนด
ไถ่ถอน 

หลกั 
ประกนั 

เงือนไข 
ข้อกําหนดสทิธิ 

จํานวนและมลูคา่ 
ทียงัไม่ได้ไถ่ถอน 
ณ 30 มถินุายน 

2558 
)บาท(  

การจดัอนัดบั
ความน่าเชือถือ

ของหุ้นกู้
(Moody’s/Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 
ผู้ ถือหุ้นกู้  

ที 2 ของผู้ออกหุ้นกู้  
2. ณ วนัครบรอบ 5 ปี ก่อนวนัครบ
กําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  หรือ ณ วนักําหนด
ชําระดอกเบี ยใดๆ หลงัจากวนัครบ
กําหนด 5 ปี ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้
ทั งจํานวน หรือ 
3. ถ้าผู้ออกหุ้นกู้แสดงได้ว่า ดอกเบี ย
ตามหุ้นกู้ นี ไม่สามารถถกูหกัเป็น
คา่ใช้จ่ายของผู้ออกหุ้นกู้ เพือประโยชน์
ทางภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ  
4. เป็นกรณีหรือเงือนไขทีธนาคารแหง่
ประเทศไทยกําหนดเพิมเตมิภายหลงั 

3. หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 
ไม่มีหลกัประกนั 
และมีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  
(วนัทีออกหุ้นกู้  9 
พฤศจิกายน 2555) 

อตัราดอกเบี ย 
ร้อยละ 4.80 ตอ่ปี 

9 พฤศจิกายน
2565 

ไม่มี ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทั งจํานวน
ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  หาก
ได้รับความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากธนาคารแหง่ประเทศไทยแล้ว 
โดยจะอยู่ภายใต้เงือนไข ดงันี  
1. ณ วนัครบรอบ 5 ปี ก่อนวนัครบ
กําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  หรือ ณ วนักําหนด
ชําระดอกเบี ยใดๆ หลงัจากวนัครบรอบ 
5 ปี ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  
ทั งนี  ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทั ง
จํานวนได้หลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี นบั
แตว่นัออกหุ้นกู้ เป็นต้นไปเทา่นั น 
2. ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้ว่า 
ดอกเบี ยตามหุ้นกู้ นี ไมส่ามารถหกัเป็น
คา่ใช้จ่ายของผู้ออกหุ้นกู้ เพือประโยชน์
ทางภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ 
3. เป็นกรณีหรือเงือนไขทีธนาคารแหง่
ประเทศไทยกําหนดเพิมเตมิในภายหลงั 
ทั งนี  ในการขอความเหน็ชอบจาก
ธนาคารแหง่ประเทศไทยดงักลา่ว
ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเสนอแผนการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้  และแผนการทดแทนตอ่
ธนาคารแหง่ประเทศไทยก่อน 

3,000,000,000 อนัดบัความ
น่าเชือถือของ
หุ้นกู้  A+ (tha) 
โดยบริษัท 
ฟิทช์ เรทติ ง

)ประเทศไทย(  
จํากดั 

ธนาคาร
กรุงศรี
อยธุยา 
จํากดั

)มหาชน(  



                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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ประเภท 
หลกัทรัพย์ 

อตัราดอกเบี ย วนัครบกําหนด
ไถ่ถอน 

หลกั 
ประกนั 

เงือนไข 
ข้อกําหนดสทิธิ 

จํานวนและมลูคา่ 
ทียงัไม่ได้ไถ่ถอน 
ณ 30 มถินุายน 

2558 
)บาท(  

การจดัอนัดบั
ความน่าเชือถือ

ของหุ้นกู้
(Moody’s/Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 
ผู้ ถือหุ้นกู้  

4. ตราสารด้อย
สทิธิเพือนบัเป็น
เงินกองทนุประเภท
ที 2 2 

อตัราดอกเบี ย 
ร้อยละ 5.60 ตอ่ปี 

5 กรกฎาคม 
2567 

ไม่มี การไถ่ถอนก่อนกําหนด 
ในแตล่ะชดุของตราสารด้อยสทิธิ ถ้ามี
การเรียกใช้สทิธิในการซื อ ผู้ออกตรา
สารด้อยสทิธิสามารถไถ่ถอนและยกเลกิ
ได้เตม็จํานวนแตไ่ม่รวมจํานวนเงินต้น
ในวนัใช้สทิธิ โดยต้องได้รับการอนมุตัิ
จากธนาคารแหง่ประเทศไทย และเสนอ
ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยพิจารณา
ก่อนวนัเรียกใช้สทิธิ 30 วนั (รวม
ดอกเบี ยรอตดับญัชี ดอกเบี ยค้างจ่าย 
แตไ่ม่รวมดอกเบี ยค้างรับ) 
การไถ่ถอนของผู้ออกตราสารด้อยสทิธิ
แตล่ะชดุใดๆ ไม่สง่ผลตอ่การไถ่ถอนขอ
ชดุอืนๆ โดย 1. แผนการไถ่ถอนหรือการ
ทดแทนจะต้องรวมตราสารทางการเงิน
อืนๆ ทีเทียบเทา่หรือสงูกว่าตราสารด้อย
สทิธิทีจะถกูไถ่ถอนทั งทนัทีหรือก่อน
หน้า และ 2. การออกตราสารทาง
การเงินอืนๆ ทดแทนจะไม่สง่ผลตอ่
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้
ออกตราสาร 

3,582,760,000 
(400,000,000  

ริงกิต มาเลเซีย) 

อนัดบัความ
น่าเชือถือของ
หุ้นกู้  AA3โดย 
RAM Rating 
Services 
Berhad 

ไม่มี 

หมายเหตุ 1. เป็นตราสารหนี ด้อยสทิธิทีได้รับโอนมาจากสถาบนัการเงินทีถกูทางการเข้าแทรกแซง - บงล .ร่วมเสริมกิจ 544.50 ล้านบาท 
 2. เป็นตราสารหนี ด้อยสทิธิทีมีการป้องกนัความเสียงของกระแสเงินสด 400 ล้านริงกิต 

                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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ประเภท 
หลกัทรัพย์ 

อตัราดอกเบี ย วนัครบกําหนด
ไถ่ถอน 

หลกั 
ประกนั 

เงือนไข 
ข้อกําหนดสทิธิ 

จํานวนและมลูคา่ 
ทียงัไม่ได้ไถ่ถอน 
ณ 30 มถินุายน 

2558 
)บาท(  

การจดัอนัดบั
ความน่าเชือถือ

ของหุ้นกู้
(Moody’s/Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 
ผู้ ถือหุ้นกู้  

4. ตราสารด้อย
สทิธิเพือนบัเป็น
เงินกองทนุประเภท
ที 2 2 

อตัราดอกเบี ย 
ร้อยละ 5.60 ตอ่ปี 

5 กรกฎาคม 
2567 

ไม่มี การไถ่ถอนก่อนกําหนด 
ในแตล่ะชดุของตราสารด้อยสทิธิ ถ้ามี
การเรียกใช้สทิธิในการซื อ ผู้ออกตรา
สารด้อยสทิธิสามารถไถ่ถอนและยกเลกิ
ได้เตม็จํานวนแตไ่ม่รวมจํานวนเงินต้น
ในวนัใช้สทิธิ โดยต้องได้รับการอนมุตัิ
จากธนาคารแหง่ประเทศไทย และเสนอ
ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยพิจารณา
ก่อนวนัเรียกใช้สทิธิ 30 วนั (รวม
ดอกเบี ยรอตดับญัชี ดอกเบี ยค้างจ่าย 
แตไ่ม่รวมดอกเบี ยค้างรับ) 
การไถ่ถอนของผู้ออกตราสารด้อยสทิธิ
แตล่ะชดุใดๆ ไม่สง่ผลตอ่การไถ่ถอนขอ
ชดุอืนๆ โดย 1. แผนการไถ่ถอนหรือการ
ทดแทนจะต้องรวมตราสารทางการเงิน
อืนๆ ทีเทียบเทา่หรือสงูกว่าตราสารด้อย
สทิธิทีจะถกูไถ่ถอนทั งทนัทีหรือก่อน
หน้า และ 2. การออกตราสารทาง
การเงินอืนๆ ทดแทนจะไม่สง่ผลตอ่
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้
ออกตราสาร 

3,582,760,000 
(400,000,000  

ริงกิต มาเลเซีย) 

อนัดบัความ
น่าเชือถือของ
หุ้นกู้  AA3โดย 
RAM Rating 
Services 
Berhad 

ไม่มี 

หมายเหตุ 1. เป็นตราสารหนี ด้อยสทิธิทีได้รับโอนมาจากสถาบนัการเงินทีถกูทางการเข้าแทรกแซง - บงล .ร่วมเสริมกิจ 544.50 ล้านบาท 
 2. เป็นตราสารหนี ด้อยสทิธิทีมีการป้องกนัความเสียงของกระแสเงินสด 400 ล้านริงกิต 



                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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3. รายชือผู้บริหาร และรายชือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันทีปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 
3.1 คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคาร ณ วนัที 27 สิงหาคม 2558 มีรายชือตอ่ไปนี  

รายชือ  ตําแหน่ง 
1. ดาโต๊ะ โรเบร์ิต แชบ เด๊า เม็ง ประธานกรรมการ / กรรมการและประธานสํารอง

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการ
กํากบัดแูลกิจการ 

2. นายสคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ รองประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

3. ดาโต๊ะ ชารานิ บนิ อิบราฮิม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 

4. นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สิค กรรมการอิสระ   / ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 

5. นายเคนนี คมิ กรรมการ 
6. นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ กรรมการ 
8. นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเวน็ กรรมการ 
9. นายสภุคั ศวิะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

 
3.2 ผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัที 14 กนัยายน 2558 วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น มีดงัตอ่ไปนี  

 



                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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4. ข้อมูลบริษัทย่อย 
 

    
งบการเงนิเฉพาะ

ธนาคาร 
   สัดส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน 

  
ประเภท

หลักทรัพย์ 

30 
มิถุนายน 

2558 

31 
ธันวาคม 

2557 

30 
มิถุนายน 

2558 

31 
ธันวาคม 

2557 
ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ทีลงทุน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท 

       
บริษัทย่อย - ทีรวมอยู่ในงบ
การเงินรวม       
บจ. ซีที คอลล์  ติดตามหนี  หุ้นสามญั 100 100 38 38 
บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ลีส  เชา่/เชา่ซื อ หุ้นสามญั 100 100 1,203 1,203 

บจ. เวิลด์ลสี 

ให้เชา่ซื อและ
จําหน่าย

รถจกัรยานยนต์ หุ้นสามญั 100 100 467 467 
   รวม     1,708 1,708 
หกั  คา่เผือการด้อยคา่     (383) (383) 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยสทุธิ     1,325 1,325 

 
หมายเหต ุ บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนชําระบญัชีกบักรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ นเมือวนัที 19 สิงหาคม 2558 

 
การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย 
• บริษัท เซน็เตอร์ ออโต้ ลีส จาํกัด 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้านสินเชือรถยนต์ ให้บริการเช่าซื อรถยนต์นังส่วนบุคคล รถยนต์เพือการพาณิชย์ทกุประเภท 
บริการสินเชือเช่าซื อรถยนต์ใหม่/เก่า บริการทางการเงินสําหรับลกูค้าทีมีความประสงค์จะขอสินเชือเพือนําไปซื อรถยนต์ทั ง
ใหม่และเก่า บริการแนะนําประกนัวนิาศภยั ประกนัชีวิต และให้บริการทีหลากหลายรูปแบบและครบวงจร ทําให้สามารถ
เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์ได้แบบสบายๆ บริการ Sale & Leaseback เพือสนบัสนนุทางการเงินให้แก่ลูกค้าทีมีวตัถุประสงค์
ในด้านตา่งๆ ไม่วา่จะเป็นเพือการลงทนุ การบริโภค การศกึษา เป็นต้น 

• บริษัท ซีที คอลล์ จาํกัด  
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้านการให้บริการติดตามทวงถามหนี และเรียกเก็บหนี  รวมทั งการปรับปรุงโครงสร้างหนี  ด้วย

บคุลากรทีมากด้วยประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพ 

• บริษัท เวลิด์ ลีส จาํกัด 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้านการเช่าซื อรถจกัรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตา่งจงัหวดั 



                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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5. ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 3 ปี 
• นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของธนาคาร 

ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั งคราวตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลหากธนาคารมี
เงินทุนเพียงพอในการสนับสนุนการดําเนินงานและการเติบโตของธุรกิจของธนาคาร และเป็นไปตามข้อบังคับทาง
กฎหมายในเรืองการจดัสรรเงินสํารอง 

- ปี 2555 ธนาคารจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารในอตัราหุ้นละ 0.005 บาท 

- ปี 2556 ธนาคารจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท 

- ปี 2557 ธนาคารจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารในอตัราหุ้นละ 0.0075 บาท 

• นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 
สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั น ขึ นอยู่กบัคณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณา

การจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิของบริษัทย่อยนั นๆ เป็นกรณีไป 



                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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ส่วนที 3 
ข้อมูลทางการเงนิของธนาคาร 

 
สรุปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 และวนัที 31 ธันวาคม 

2557 และ 2556 ผลการดําเนินงานและอตัราส่วนทางการเงินทีสําคญัของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) สําหรับงวด
สิ นสดุวนัที 30 มิถนุายน 2558 และ 2557 และสําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 

(หน่วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถนุายน 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557

สินทรัพย์

เงินสด 2,628,073,938 3,987,736,777 3,324,656,939
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 14,545,866,144 6,453,199,978 33,509,102,456
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 17,056,361,267 10,803,916,302 9,100,647,662
เงินลงทุนสุทธิ 57,995,686,684 55,253,273,115 53,324,961,980
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 1,324,920,707 1,324,920,707 1,335,443,948
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี และดอกเบี ยค้างรับ

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี  193,999,743,309 188,334,023,282 168,952,844,988
ดอกเบี ยค้างรับ 506,688,174 459,212,620 462,586,736

รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี และดอกเบี ยค้างรับ 194,506,431,483 188,793,235,902 169,415,431,724
หัก  รายได้รอตัดบัญชี (124,406,234) (163,150,115) (255,170,649)
หัก  ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ (6,929,272,331) (5,447,517,156) (4,913,545,914)
หัก  ค่าเผือการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี  (64,479,901) (68,351,237) (33,422,083)

รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี และดอกเบี ยค้างรับสุทธิ 187,388,273,017 183,114,217,394 164,213,293,078

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 77,200,782 68,889,332 57,650,960
ทรัพยส์นิรอการขายสุทธิ 984,627,508 1,582,424,466 1,597,877,173
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,910,695,955 3,002,336,396 3,264,147,293
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนสุทธิ 342,882,668 355,963,642 337,319,600
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชี 823,127,277 752,636,225 926,435,691
ลูกหนี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - 3,572,457,936 3,572,457,936
สินทรัพยอ์ืนสุทธิ 4,276,251,129 3,196,065,790 3,806,401,726

รวมสินทรัพย์ 290,353,967,076 273,468,038,060 278,370,396,442

งบการเงินเฉพาะธนาคาร



                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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(หน่วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถนุายน 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสิน

เงินรับฝาก 176,500,949,211 184,105,739,854 152,272,534,436
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 20,920,739,305 18,230,366,777 44,241,461,855
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม 709,575,275 344,291,120 504,867,176
หนี สินทางการเงินทีกําหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายุติธรรม 12,427,523,584 7,693,132,792 5,856,747,052
หนี สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 16,883,452,127 10,396,602,437 9,651,786,057
ตราสารหนี ทีออกและเงินกู้ยืม 33,284,633,118 24,512,208,453 37,706,592,055
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 77,200,782 68,889,332 57,650,960
ประมาณการหนี สิน 1,433,634,245 1,420,434,528 1,415,445,317
หนี สินอืน 5,973,962,289 4,556,103,564 5,281,074,920

รวมหนีสิน 268,211,669,936 251,327,768,857 256,988,159,828
ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 27,410,341,432 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 13,705,170,716
หุ้นสามัญ 21,084,878,025 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 10,542,439,013
หุ้นสามัญ 26,105,495,608 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 13,052,747,804

ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 21,084,878,025 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 10,542,439,013 10,542,439,013 10,542,439,013

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามัญ 3,867,738,430 3,867,738,430 3,867,738,430
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ 828,764,673 899,934,224 892,156,202
ส่วนเกินจากการเปลียนแปลงส่วนได้เสีย

ของธนาคารในบริษัทย่อย - - -
กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 357,400,000 341,300,000 272,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร 6,545,955,024 6,488,857,536 5,807,902,969

รวมส่วนของเจ้าของ 22,142,297,140 22,140,269,203 21,382,236,614

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 290,353,967,076 273,468,038,060 278,370,396,442

งบการเงินเฉพาะธนาคาร



                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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(หน่วย: บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

รายได้ดอกเบี ย 3,236,817,110 2,997,976,779 6,507,256,872 5,976,885,241 12,460,684,461 11,028,059,321
ค่าใช้จ่ายดอกเบี ย (1,577,489,098) (1,446,944,930) (3,309,136,805) (2,938,771,818) (6,028,333,772) (5,794,877,075)

รายได้ดอกเบียสุทธิ 1,659,328,012 1,551,031,849 3,198,120,067 3,038,113,423 6,432,350,689 5,233,182,246
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 344,371,495 273,058,550 724,634,082 557,021,671 1,236,361,987 1,159,974,191
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (86,609,191) (86,558,582) (157,654,975) (152,915,151) (296,494,840) (220,024,731)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 257,762,304 186,499,968 566,979,107 404,106,520 939,867,147 939,949,460
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพือค้า
   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 188,689,803 222,513,410 784,991,009 459,612,250 1,804,875,080 714,313,846
(ขาดทุน) กําไรสุทธิจากหนี สินทางการเงิน
   ทีกําหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายุติธรรม 299,741,687 (112,157,189) 142,759,159 (67,440,381) (1,093,726,426) (100,799,433)
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 170,577,989 73,409,263 310,131,164 273,861,805 329,535,536 316,916,689
ส่วนแบ่งกําไรจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ
   บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - - - - - 1,100,714,818
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ 120,700,236 44,030,748 162,228,196 70,074,373 186,960,038 297,211,835

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 2,696,800,031 1,965,328,049 5,165,208,702 4,178,327,990 8,599,862,064 8,501,489,461

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ
  ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน 796,216,981 805,554,871 1,666,645,541 1,564,209,245 3,248,965,426 2,656,753,727
  ค่าตอบแทนกรรมการ 2,808,000 2,392,000 5,128,000 4,252,000 8,804,000 8,400,000
  ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์ 329,681,016 308,849,651 635,078,312 622,971,917 1,268,595,392 1,202,692,791
  ค่าภาษีอากร 124,812,469 92,745,270 233,103,717 187,642,052 393,443,378 269,917,968
  อืนๆ 198,487,629 201,046,872 382,263,889 376,951,315 789,876,300 812,035,636

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ 1,452,006,095 1,410,588,664 2,922,219,459 2,756,026,529 5,709,684,496 4,949,800,122

หนี สูญ หนี สงสัยจะสญู และขาดทุนจากการด้อยค่า 1,077,400,000 279,000,000 2,035,700,000 635,000,000 1,702,567,406 2,367,200,000

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 167,393,936 275,739,385 207,289,243 787,301,461 1,187,610,162 1,184,489,339
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (29,992,030) (57,312,229) (36,436,132) (168,379,563) (245,916,503) 97,923,390
กาํไรสุทธิสําหรับงวด 137,401,906 218,427,156 170,853,111 618,921,898 941,693,659 1,282,412,729

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

วันที  30 มิถนุายน วันที  31 ธันวาคมวันที  30 มิถนุายน
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุด สําหรับปีสิ นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุด

 
 

                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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(หน่วย: บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

รายได้ดอกเบี ย 3,236,817,110 2,997,976,779 6,507,256,872 5,976,885,241 12,460,684,461 11,028,059,321
ค่าใช้จ่ายดอกเบี ย (1,577,489,098) (1,446,944,930) (3,309,136,805) (2,938,771,818) (6,028,333,772) (5,794,877,075)

รายได้ดอกเบียสุทธิ 1,659,328,012 1,551,031,849 3,198,120,067 3,038,113,423 6,432,350,689 5,233,182,246
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 344,371,495 273,058,550 724,634,082 557,021,671 1,236,361,987 1,159,974,191
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (86,609,191) (86,558,582) (157,654,975) (152,915,151) (296,494,840) (220,024,731)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 257,762,304 186,499,968 566,979,107 404,106,520 939,867,147 939,949,460
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพือค้า
   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 188,689,803 222,513,410 784,991,009 459,612,250 1,804,875,080 714,313,846
(ขาดทุน) กําไรสุทธิจากหนี สินทางการเงิน
   ทีกําหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายุติธรรม 299,741,687 (112,157,189) 142,759,159 (67,440,381) (1,093,726,426) (100,799,433)
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 170,577,989 73,409,263 310,131,164 273,861,805 329,535,536 316,916,689
ส่วนแบ่งกําไรจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ
   บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - - - - - 1,100,714,818
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ 120,700,236 44,030,748 162,228,196 70,074,373 186,960,038 297,211,835

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 2,696,800,031 1,965,328,049 5,165,208,702 4,178,327,990 8,599,862,064 8,501,489,461

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ
  ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน 796,216,981 805,554,871 1,666,645,541 1,564,209,245 3,248,965,426 2,656,753,727
  ค่าตอบแทนกรรมการ 2,808,000 2,392,000 5,128,000 4,252,000 8,804,000 8,400,000
  ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์ 329,681,016 308,849,651 635,078,312 622,971,917 1,268,595,392 1,202,692,791
  ค่าภาษีอากร 124,812,469 92,745,270 233,103,717 187,642,052 393,443,378 269,917,968
  อืนๆ 198,487,629 201,046,872 382,263,889 376,951,315 789,876,300 812,035,636

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ 1,452,006,095 1,410,588,664 2,922,219,459 2,756,026,529 5,709,684,496 4,949,800,122

หนี สูญ หนี สงสัยจะสญู และขาดทุนจากการด้อยค่า 1,077,400,000 279,000,000 2,035,700,000 635,000,000 1,702,567,406 2,367,200,000

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 167,393,936 275,739,385 207,289,243 787,301,461 1,187,610,162 1,184,489,339
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (29,992,030) (57,312,229) (36,436,132) (168,379,563) (245,916,503) 97,923,390
กาํไรสุทธิสําหรับงวด 137,401,906 218,427,156 170,853,111 618,921,898 941,693,659 1,282,412,729

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

วันที  30 มิถนุายน วันที  31 ธันวาคมวันที  30 มิถนุายน
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุด สําหรับปีสิ นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุด

 
 



                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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(หน่วย: บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (62,058,870) (5,986,535) (75,601,203) (12,092,216) (24,262,109) (35,525,049)
การวัดมลูค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน - (16,573,400) - (33,146,799) (66,293,589) (26,042,194)
ภาษีเงินได้ทีเกียวกับรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภท
   รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 12,411,774 4,511,987 15,120,241 9,047,803 18,111,140 12,313,449
รวมรายการทีจะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง (49,647,096) (18,047,948) (60,480,962) (36,191,212) (72,444,558) (49,253,794)
รายการทีจะถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมลูค่าเงินลงทุนเผือขาย (22,543,031) (26,802,800) (10,292,189) (14,449,424) 240,733,492 (167,876,846)
กําไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่างบการเงิน
     จากการดําเนินงานในต่างประเทศ 14,552,977 - 4,736,455 - 7,337,610 -
กําไร(ขาดทุน)จากการประเมินมลูค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
     สําหรับการป้องกันความเสียงในกระแสเงินสด (27,253,887) - (8,989,116) - (149,627,279) -
ภาษีเงินได้ทีเกียวกับรายการทีจะถูกจัดประเภท
   รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 9,959,384 5,360,560 3,856,261 2,889,885 (18,221,243) 33,575,369
รวมรายการทีจะถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง (25,284,557) (21,442,240) (10,688,589) (11,559,539) 80,222,580 (134,301,477)

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน (74,931,653) (39,490,188) (71,169,551) (47,750,751) 7,778,022 (183,555,271)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 62,470,253 178,936,968 99,683,560 571,171,147 949,471,681 1,098,857,458

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ
ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 137,401,906 218,427,156 170,853,111 618,921,898 941,693,659 1,282,412,729
ส่วนทีเป็นของส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม - - - - - -

137,401,906 218,427,156 170,853,111 618,921,898 941,693,659 1,282,412,729

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 62,470,253 178,936,968 99,683,560 571,171,147 949,471,681 1,098,857,458
ส่วนทีเป็นของส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม - - - - - -

62,470,253 178,936,968 99,683,560 571,171,147 949,471,681 1,098,857,458

กาํไรต่อหุ้นสําหรับกาํไรส่วนที เป็นของผู้ถอืหุ้นของธนาคาร
กําไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 0.06

จาํนวนหุ้นสามัญทีถัวเฉลียถ่วงนํ าหนัก (หุ้น) 21,084,878,025 21,084,878,025 21,084,878,025 21,084,878,025 21,084,878,025 21,084,878,025

วันที  30 มิถนุายน วันที  31 ธันวาคม
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุด สําหรับปีสิ นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุด

วันที  30 มิถนุายน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 

 

                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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(หน่วย: บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (62,058,870) (5,986,535) (75,601,203) (12,092,216) (24,262,109) (35,525,049)
การวัดมลูค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน - (16,573,400) - (33,146,799) (66,293,589) (26,042,194)
ภาษีเงินได้ทีเกียวกับรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภท
   รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 12,411,774 4,511,987 15,120,241 9,047,803 18,111,140 12,313,449
รวมรายการทีจะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง (49,647,096) (18,047,948) (60,480,962) (36,191,212) (72,444,558) (49,253,794)
รายการทีจะถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมลูค่าเงินลงทุนเผือขาย (22,543,031) (26,802,800) (10,292,189) (14,449,424) 240,733,492 (167,876,846)
กําไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่างบการเงิน
     จากการดําเนินงานในต่างประเทศ 14,552,977 - 4,736,455 - 7,337,610 -
กําไร(ขาดทุน)จากการประเมินมลูค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
     สําหรับการป้องกันความเสียงในกระแสเงินสด (27,253,887) - (8,989,116) - (149,627,279) -
ภาษีเงินได้ทีเกียวกับรายการทีจะถูกจัดประเภท
   รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 9,959,384 5,360,560 3,856,261 2,889,885 (18,221,243) 33,575,369
รวมรายการทีจะถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง (25,284,557) (21,442,240) (10,688,589) (11,559,539) 80,222,580 (134,301,477)

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน (74,931,653) (39,490,188) (71,169,551) (47,750,751) 7,778,022 (183,555,271)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 62,470,253 178,936,968 99,683,560 571,171,147 949,471,681 1,098,857,458

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ
ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 137,401,906 218,427,156 170,853,111 618,921,898 941,693,659 1,282,412,729
ส่วนทีเป็นของส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม - - - - - -

137,401,906 218,427,156 170,853,111 618,921,898 941,693,659 1,282,412,729

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 62,470,253 178,936,968 99,683,560 571,171,147 949,471,681 1,098,857,458
ส่วนทีเป็นของส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม - - - - - -

62,470,253 178,936,968 99,683,560 571,171,147 949,471,681 1,098,857,458

กาํไรต่อหุ้นสําหรับกาํไรส่วนที เป็นของผู้ถอืหุ้นของธนาคาร
กําไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 0.06

จาํนวนหุ้นสามัญทีถัวเฉลียถ่วงนํ าหนัก (หุ้น) 21,084,878,025 21,084,878,025 21,084,878,025 21,084,878,025 21,084,878,025 21,084,878,025

วันที  30 มิถนุายน วันที  31 ธันวาคม
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุด สําหรับปีสิ นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุด

วันที  30 มิถนุายน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 

 



                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิของธนาคาร 30 มิถุนายน
2558 

30 มิถุนายน
2557 

31 ธันวาคม
2557 

31 ธันวาคม
2556 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร     
อตัรากําไรขั นต้น (%) 52.1 52.3 53.8 50.7 
อตัรากําไรสทุธิ (%) 3.3 14.8 11.0 15.1 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 1.5 5.8 4.3 6.1 
อตัราดอกเบี ยรับ(1) (%) 6.5 6.8 6.9 7.0 
อตัราดอกเบี ยจ่าย(2) (%) 2.9 2.8 2.8 3.1 
ส่วนต่างอตัราดอกเบี ย(3) (%)  3.7 3.9 4.1 3.9 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (%) 3.9 4.0 3.5 4.1 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     
อตัราส่วนค่าใช้จ่ายตอ่รายได้ (%) 56.6 66.0 66.4 58.2 
อตัราส่วนรายได้ดอกเบี ยสทุธิตอ่สินทรัพย์ (%) 2.5 2.7 2.8 2.6 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.1 0.5 0.4 0.6 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่)  0.04 0.03 0.03 0.04 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     
อตัราส่วนหนี สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 12.1 10.6 11.3 12.0 
อตัราส่วนเงินให้กู้ตอ่เงินกู้ ยืม() (%) 92.1 94.1 90.1 88.6 
อตัราส่วนเงินให้กู้ตอ่เงินฝาก (modified LDR)(5)(%) 89.5 92.1 89.2 89.2 
อตัราส่วนเงินฝากตอ่หนี สินรวม (%) 65.8 68.4 73.3 59.3 
เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสียง (%)  13.8 13.5 15.0 14.1 
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์      
อตัราส่วนค่าเผือหนี สงสยัจะสญูตอ่สินเชือรวม 
    และดอกเบี ยค้างรับ (%)  3.6 2.9 2.9 2.9 
อตัราส่วนหนี สญูตอ่สินเชือรวม 
    และดอกเบี ยค้างรับ(%) 0.7 0.5 0.7 0.4 
อตัราส่วนเงินให้สินเชือด้อยคณุภาพ 
    ตอ่สินเชือรวม(6) (%) 3.7 2.8 3.0 2.3 
อตัราส่วนดอกเบี ยค้างรับตอ่สินเชือรวม 
    และดอกเบี ยค้างรับ (%) 0.3 0.2 0.2 0.3 

หมายเหต:ุ งบการเงินปี 2557 และ 2556 ได้มีการปรับปรุงใหม่เนืองจากการนํามาตรฐานบญัชี ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์พนกังานมาใช้ 
(1) อตัราดอกเบี ยรับ = รายได้ดอกเบี ย / (เงินให้สนิเชือเฉลีย+รายการระหว่างธนาคารทีมีดอกเบี ยเฉลีย) 
(2) อตัราดอกเบี ยจ่าย = คา่ใช้จ่ายดอกเบี ย / (เงินฝากเฉลีย+เงินกู้ ยืมเฉลีย+หนี สนิจ่ายคืนเมือทวงถามเฉลีย+รายการระหว่างธนาคารทีมีดอกเบี ย

เฉลีย) 
(3) สว่นตา่งอตัราดอกเบี ย = อตัราดอกเบี ยรับ-อตัราดอกเบี ยจ่าย 



                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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(4) อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินกู้ ยืม = เงินให้สนิเชือ / (เงินฝาก+หนี สนิจ่ายเมือทวงถาม+เงนิกู้ ยืม) 
(5) อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินฝาก (modified LD ratio) = (เงินให้สนิเชือสทุธิจากรายได้รอตดับญัชี+เงินให้สนิเชือซึงคํ าประกนัโดยธนาคารอืน+เงิน

ให้สนิเชือแก่สถาบนัการเงิน) / (เงินฝาก+ตัวแลกเงิน+หุ้นกู้+ผลติภณัฑ์ทางการเงินบางประเภท) 
(6) อตัราสว่นเงินให้สนิเชือด้อยคณุภาพตอ่สนิเชือรวม คํานวณตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 



                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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สรุปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 และวนัที 
31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ผลการดําเนินงานและอตัราส่วนทางการเงินทีสําคญัของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย สําหรับงวดสิ นสดุวนัที 30 มิถนุายน 2558 และ 2557 และสําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 

 
(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
30 มิถนุายน 31 ธันวาคม 1 มกราคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557
สินทรัพย์

เงินสด 2,630,862,549 3,989,621,938 3,328,748,596
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 14,595,037,916 6,522,689,913 33,555,652,005
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 17,056,361,267 10,803,916,302 9,100,647,662
เงินลงทุนสุทธิ 57,995,686,684 55,253,273,115 53,324,961,980
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ - - 10,523,242
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี และดอกเบี ยค้างรับ

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี  200,789,032,271 194,610,261,270 175,844,355,534
ดอกเบี ยค้างรับ 503,989,699 455,304,547 453,532,902

รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี และดอกเบี ยค้างรับ 201,293,021,970 195,065,565,817 176,297,888,436
หัก  รายได้รอตัดบัญชี (4,765,655,780) (4,642,328,361) (4,757,282,848)
หัก  ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ (7,432,850,946) (5,979,008,801) (5,263,612,956)
หัก  ค่าเผือการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี  (64,479,901) (68,351,237) (33,422,083)

รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี และดอกเบี ยค้างรับสุทธิ 189,030,035,343 184,375,877,418 166,243,570,549

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 77,200,782 68,889,332 57,650,960
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,089,486,680 1,826,291,636 1,706,018,723
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,972,132,943 3,071,759,407 3,349,094,004
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 348,166,295 361,802,153 343,053,368
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 1,005,683,276 957,064,866 1,058,985,442
ลูกหนี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - 3,572,457,936 3,572,457,936
สินทรัพย์อืนสุทธิ 4,445,509,424 3,365,142,396 4,020,544,901

รวมสินทรัพย์ 291,246,163,159 274,168,786,412 279,671,909,368

งบการเงินรวม

 



                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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(หน่วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถนุายน 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสิน

เงินรับฝาก 176,317,601,229 183,894,650,541 152,132,672,386
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 20,969,939,305 18,304,766,777 44,866,261,855
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม 709,575,275 344,291,120 504,867,176
หนี สินทางการเงินทีกําหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายุติธรรม 12,427,523,584 7,693,132,792 5,856,747,052
หนี สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 16,883,452,127 10,396,602,437 9,651,786,057
ตราสารหนี ทีออกและเงินกู้ยืม 33,284,633,118 24,512,208,453 37,706,592,055
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 77,200,782 68,889,332 57,650,960
ประมาณการหนี สิน 1,487,373,466 1,471,525,306 1,452,563,027
หนี สินอืน 6,318,968,939 4,892,161,996 5,653,090,246

รวมหนีสิน 268,476,267,825 251,578,228,754 257,882,230,814
ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 27,410,341,432 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 13,705,170,716
หุ้นสามัญ 21,084,878,025 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 10,542,439,013
หุ้นสามัญ 26,105,495,608 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 13,052,747,804

ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 21,084,878,025 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 10,542,439,013 10,542,439,013 10,542,439,013

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามัญ 3,867,738,430 3,867,738,430 3,867,738,430
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ 816,450,049 887,619,600 884,659,881
ส่วนเกินจากการเปลียนแปลงส่วนได้เสีย

ของธนาคารในบริษัทย่อย (42,753,751) (42,753,751) (42,753,751)
กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 357,400,000 341,300,000 272,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร 7,228,621,593 6,994,214,366 6,265,594,981

รวมส่วนของเจ้าของ 22,769,895,334 22,590,557,658 21,789,678,554

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 291,246,163,159 274,168,786,412 279,671,909,368

งบการเงินรวม



                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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(หน่วย: บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

รายได้ดอกเบี ย 3,621,170,264 3,363,509,473 7,267,987,943 6,717,567,503 13,927,429,582 12,376,299,267
คา่ใช้จ่ายดอกเบี ย (1,578,028,440) (1,448,139,721) (3,310,568,060) (2,947,068,514) (6,038,723,192) (5,851,629,502)

รายได้ดอกเบียสุทธิ 2,043,141,824 1,915,369,752 3,957,419,883 3,770,498,989 7,888,706,390 6,524,669,765
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 426,363,172 338,260,127 890,911,156 700,315,443 1,547,716,018 1,397,769,012
ค่าใช้จา่ยค่าธรรมเนียมและบริการ (74,142,584) (62,830,270) (128,838,955) (105,740,234) (208,850,553) (139,518,172)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 352,220,588 275,429,857 762,072,201 594,575,209 1,338,865,465 1,258,250,840
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพือค้า
   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 188,689,803 222,513,410 784,991,009 459,612,250 1,804,875,080 714,313,846
(ขาดทุน) กําไรสุทธิจากหนี สินทางการเงิน
   ทีกําหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายุติธรรม 299,741,687 (112,157,189) 142,759,159 (67,440,381) (1,093,726,426) (100,799,433)
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 170,577,989 73,409,263 310,131,164 273,861,805 329,535,536 421,231,316
ส่วนแบ่งกําไรจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ
   บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - - - - - 1,100,714,818
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ 60,436,746 60,498,518 120,998,856 102,134,041 237,961,382 327,606,151

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 3,114,808,637 2,435,063,611 6,078,372,272 5,133,241,913 10,506,217,427 10,245,987,303

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ
  ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน 926,994,510 926,373,218 1,912,476,544 1,805,417,828 3,741,535,210 3,104,603,347
  ค่าตอบแทนกรรมการ 2,892,000 2,506,000 5,296,000 4,540,000 9,260,000 9,096,000
  ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์ 360,737,139 343,027,029 697,456,230 686,258,138 1,399,493,378 1,336,198,325
  ค่าภาษีอากร 128,710,546 95,692,304 241,142,942 195,830,035 408,517,126 286,465,170
  อืนๆ 281,861,454 394,271,334 626,653,914 747,386,858 1,581,197,029 1,358,077,429

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ 1,701,195,649 1,761,869,885 3,483,025,630 3,439,432,859 7,140,002,743 6,094,440,271

หนี สูญ หนี สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 1,144,214,187 438,567,953 2,165,999,129 908,133,873 2,129,643,339 2,743,502,820

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 269,398,801 234,625,773 429,347,513 785,675,181 1,236,571,345 1,408,044,212
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (51,836,909) (50,164,556) (81,184,663) (160,347,893) (247,212,868) 82,664,881
กาํไรสุทธิสําหรับงวด 217,561,892 184,461,217 348,162,850 625,327,288 989,358,477 1,490,709,093

วันที  31 ธันวาคมวันที  30 มิถนุายน

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุด สําหรับปีสิ นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุด

วันที  30 มิถนุายน

 

                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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(หน่วย: บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

รายได้ดอกเบี ย 3,621,170,264 3,363,509,473 7,267,987,943 6,717,567,503 13,927,429,582 12,376,299,267
คา่ใช้จ่ายดอกเบี ย (1,578,028,440) (1,448,139,721) (3,310,568,060) (2,947,068,514) (6,038,723,192) (5,851,629,502)

รายได้ดอกเบียสุทธิ 2,043,141,824 1,915,369,752 3,957,419,883 3,770,498,989 7,888,706,390 6,524,669,765
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 426,363,172 338,260,127 890,911,156 700,315,443 1,547,716,018 1,397,769,012
ค่าใช้จา่ยค่าธรรมเนียมและบริการ (74,142,584) (62,830,270) (128,838,955) (105,740,234) (208,850,553) (139,518,172)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 352,220,588 275,429,857 762,072,201 594,575,209 1,338,865,465 1,258,250,840
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพือค้า
   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 188,689,803 222,513,410 784,991,009 459,612,250 1,804,875,080 714,313,846
(ขาดทุน) กําไรสุทธิจากหนี สินทางการเงิน
   ทีกําหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายุติธรรม 299,741,687 (112,157,189) 142,759,159 (67,440,381) (1,093,726,426) (100,799,433)
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 170,577,989 73,409,263 310,131,164 273,861,805 329,535,536 421,231,316
ส่วนแบ่งกําไรจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ
   บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - - - - - 1,100,714,818
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ 60,436,746 60,498,518 120,998,856 102,134,041 237,961,382 327,606,151

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 3,114,808,637 2,435,063,611 6,078,372,272 5,133,241,913 10,506,217,427 10,245,987,303

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ
  ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน 926,994,510 926,373,218 1,912,476,544 1,805,417,828 3,741,535,210 3,104,603,347
  ค่าตอบแทนกรรมการ 2,892,000 2,506,000 5,296,000 4,540,000 9,260,000 9,096,000
  ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์ 360,737,139 343,027,029 697,456,230 686,258,138 1,399,493,378 1,336,198,325
  ค่าภาษีอากร 128,710,546 95,692,304 241,142,942 195,830,035 408,517,126 286,465,170
  อืนๆ 281,861,454 394,271,334 626,653,914 747,386,858 1,581,197,029 1,358,077,429

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ 1,701,195,649 1,761,869,885 3,483,025,630 3,439,432,859 7,140,002,743 6,094,440,271

หนี สูญ หนี สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 1,144,214,187 438,567,953 2,165,999,129 908,133,873 2,129,643,339 2,743,502,820

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 269,398,801 234,625,773 429,347,513 785,675,181 1,236,571,345 1,408,044,212
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (51,836,909) (50,164,556) (81,184,663) (160,347,893) (247,212,868) 82,664,881
กาํไรสุทธิสําหรับงวด 217,561,892 184,461,217 348,162,850 625,327,288 989,358,477 1,490,709,093

วันที  31 ธันวาคมวันที  30 มิถนุายน

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุด สําหรับปีสิ นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุด

วันที  30 มิถนุายน

 



                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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(หน่วย: บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (62,058,870) (5,986,535) (75,601,203) (12,092,216) (24,262,109) (35,525,049)
การวัดมลูค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน - (18,179,118) - (36,158,223) (72,316,467) (25,293,170)
ภาษีเงินได้ทีเกียวกับรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภท
   รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 12,411,774 4,813,131 15,120,241 9,650,088 19,315,715 12,163,644
รวมรายการทีจะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง (49,647,096) (19,352,522) (60,480,962) (38,600,351) (77,262,861) (48,654,575)
รายการทีจะถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมลูค่าเงินลงทุนเผือขาย (22,543,031) (26,802,800) (10,292,189) (14,449,424) 240,733,492 (167,876,846)
กําไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่างบการเงิน
     จากการดําเนินงานในต่างประเทศ 14,552,977 - 4,736,455 - 7,337,610 -
กําไร(ขาดทุน)จากการประเมินมลูค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
     สําหรับการป้องกันความเสียงในกระแสเงินสด (27,253,887) - (8,989,116) - (149,627,279) -
ภาษีเงินได้ทีเกียวกับรายการทีจะถูกจัดประเภท
   รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 9,959,384 5,360,560 3,856,261 2,889,885 (18,221,243) 33,575,369
รวมรายการทีจะถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง (25,284,557) (21,442,240) (10,688,589) (11,559,539) 80,222,580 (134,301,477)

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน (74,931,653) (40,794,762) (71,169,551) (50,159,890) 2,959,719 (182,956,052)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 142,630,239 143,666,455 276,993,299 575,167,398 992,318,196 1,307,753,041

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ
ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 217,561,892 184,461,217 348,162,850 625,327,288 989,358,477 1,490,709,093
ส่วนทีเป็นของส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม - - - - - -

217,561,892 184,461,217 348,162,850 625,327,288 989,358,477 1,490,709,093

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 142,630,239 143,666,455 276,993,299 575,167,398 992,318,196 1,307,753,041
ส่วนทีเป็นของส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม - - - - - -

142,630,239 143,666,455 276,993,299 575,167,398 992,318,196 1,307,753,041

กาํไรต่อหุ้นสําหรับกาํไรส่วนที เป็นของผู้ถอืหุ้นของธนาคาร
กําไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07

จาํนวนหุ้นสามัญทีถัวเฉลียถ่วงนํ าหนัก (หุ้น) 21,084,878,025 21,084,878,025 21,084,878,025 21,084,878,025 21,084,878,025 21,084,878,025

วันที  30 มิถนุายน วันที 31 ธันวาคม
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุด สําหรับปีสิ นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุด

วันที 30 มิถนุายน

งบการเงินรวม

 

                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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(หน่วย: บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (62,058,870) (5,986,535) (75,601,203) (12,092,216) (24,262,109) (35,525,049)
การวัดมลูค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน - (18,179,118) - (36,158,223) (72,316,467) (25,293,170)
ภาษีเงินได้ทีเกียวกับรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภท
   รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 12,411,774 4,813,131 15,120,241 9,650,088 19,315,715 12,163,644
รวมรายการทีจะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง (49,647,096) (19,352,522) (60,480,962) (38,600,351) (77,262,861) (48,654,575)
รายการทีจะถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมลูค่าเงินลงทุนเผือขาย (22,543,031) (26,802,800) (10,292,189) (14,449,424) 240,733,492 (167,876,846)
กําไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่างบการเงิน
     จากการดําเนินงานในต่างประเทศ 14,552,977 - 4,736,455 - 7,337,610 -
กําไร(ขาดทุน)จากการประเมินมลูค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
     สําหรับการป้องกันความเสียงในกระแสเงินสด (27,253,887) - (8,989,116) - (149,627,279) -
ภาษีเงินได้ทีเกียวกับรายการทีจะถูกจัดประเภท
   รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 9,959,384 5,360,560 3,856,261 2,889,885 (18,221,243) 33,575,369
รวมรายการทีจะถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง (25,284,557) (21,442,240) (10,688,589) (11,559,539) 80,222,580 (134,301,477)

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน (74,931,653) (40,794,762) (71,169,551) (50,159,890) 2,959,719 (182,956,052)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 142,630,239 143,666,455 276,993,299 575,167,398 992,318,196 1,307,753,041

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ
ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 217,561,892 184,461,217 348,162,850 625,327,288 989,358,477 1,490,709,093
ส่วนทีเป็นของส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม - - - - - -

217,561,892 184,461,217 348,162,850 625,327,288 989,358,477 1,490,709,093

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 142,630,239 143,666,455 276,993,299 575,167,398 992,318,196 1,307,753,041
ส่วนทีเป็นของส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม - - - - - -

142,630,239 143,666,455 276,993,299 575,167,398 992,318,196 1,307,753,041

กาํไรต่อหุ้นสําหรับกาํไรส่วนที เป็นของผู้ถอืหุ้นของธนาคาร
กําไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07

จาํนวนหุ้นสามัญทีถัวเฉลียถ่วงนํ าหนัก (หุ้น) 21,084,878,025 21,084,878,025 21,084,878,025 21,084,878,025 21,084,878,025 21,084,878,025

วันที  30 มิถนุายน วันที 31 ธันวาคม
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุด สําหรับปีสิ นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุด

วันที 30 มิถนุายน

งบการเงินรวม
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิของ 
กลุ่มธนาคาร 

30 มิถุนายน
2558 

30 มิถุนายน
2557 

31 ธันวาคม
2557 

31 ธันวาคม
2556 

อตัราส่วนรายได้ดอกเบี ยสทุธิตอ่สินทรัพย์ (%) 3.1 3.3 3.4 3.2 
อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของเจ้าของ (%) 3.1 5.7 4.4 7.0 
อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ (%) 0.2 0.5 0.4 0.7 
อตัราส่วนค่าใช้จ่ายตอ่รายได้ (%) 57.3 67.0 68.0 59.5 
อตัราส่วนเงินให้กู้ตอ่เงินฝาก (modified LDR) (%) 90.5 93.1 90.1 90.3 
อตัราส่วนเงินให้สินเชือด้อยคณุภาพตอ่ 
   สินเชือรวม (%) 3.9 3.1 3.3 2.5 
เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสียง (%) 14.0 13.8 15.2 14.2 
อตัราส่วนเงินกองทนุชั นที 1 (%) 9.3 10.4 10.1 10.0 

 
การวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานโดยรวม 

 
1. ผลการดาํเนินงานตามงบการเงนิรวม 

ผลการดําเนินงานของกลุ่มธนาคาร สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวนัที 30 มิถุนายน 2558 มีรายได้จากการดําเนินงาน
จํานวน 6,078.4 ล้านบาท เพิมขึ น 945.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.4 เมือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2557 สาเหตหุลกัเกิด
จากการเพิมขึ นของรายได้ดอกเบี ยสทุธิร้อยละ 5.0 รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิร้อยละ 28.2 และรายได้อืนร้อยละ 76.9 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัหนี สงสยัจะสูญเพิมขึ นร้อยละ 53.2 เป็นจํานวน 2,595.3 ล้านบาท เนืองจากการเพิมขึ นเพียง
เล็กน้อยของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ร้อยละ 1.3 อย่างไรก็ตาม กําไรสุทธิลดลงจํานวน 277.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.3 
เป็นจํานวน 348.2 ล้านบาทเมือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั สาเหตหุลกัเกิดจากสํารองหนี สงสยัจะสูญเพิมขึ นร้อยละ 138.5 
เป็นผลจากการชะลอตวัลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

อตัราส่วนรายได้ดอกเบี ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลีย (Net Interest Margin – NIM) สําหรับงวดหกเดือนปี 2558 อยู่ทีร้อยละ 
3.05 หรือลดลงร้อยละ 0.3 เมือเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2557 เป็นผลจากการเพิมขึ นของสินทรัพย์ทีให้ผลตอบแทนตํา เนืองจาก
สินเชือของธนาคารชะลอตวัลงตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

วนัที 30 มิถนุายน 2558 เงินให้สินเชือสทุธิจากรายได้รอตดับญัชี (รวมเงินให้สินเชือซึงคํ าประกนัโดยธนาคารอืนและเงิน
ให้สินเชือแก่สถาบนัการเงิน) ของกลุ่มธนาคารอยู่ที 196.6 พนัล้านบาท เพิมขึ นร้อยละ 3.0 เมือเทียบกบัเงินให้สินเชือ ณ วนัที 
31 ธันวาคม 2557 กลุ่มธนาคารมีเงินฝาก (รวมตัวแลกเงิน หุ้นกู้  และผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท) จํานวน 217.1 
พนัล้านบาท เพิมขึ นร้อยละ 2.6 จากสิ นปี 2557 ซึงมีจํานวน 211.7 พนัล้านบาท อตัราส่วนสินเชือต่อเงินฝาก (the Modified 
Loan to Deposit Ratio) ของกลุ่มธนาคารเพิมขึ นเป็นร้อยละ 90.5 จากร้อยละ 90.1 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 
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)ก(  สรุปรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย 
เมือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานงวดหกเดือนปี 2558 และ 2557 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิมขึ น 

167.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.2 ส่วนใหญ่มาจากการเพิมขึ นของค่าธรรมเนียมจากการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมบริการทีปรึกษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประกนัภัย รายได้ดอกเบี ยสุทธิ
เพิมขึ น 186.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0 เป็นผลจากการขยายสินเชือสทุธิกบักําไรจากการไถ่ถอนตราสารหนี ด้อยสิทธิทีมี
ลกัษณะคล้ายทนุก่อนกําหนดในงวดเดียวกนัปี 2557 (แต่หากไม่รวมผลจากการไถ่ถอนตราสารหนี ด้อยสิทธิทีมีลกัษณะ
คล้ายทนุก่อนกําหนดแล้ว รายได้ดอกเบี ยสทุธิจะเพิมขึ น 276.9 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.5) และรายได้จากการดําเนินงาน
อืนเพิมขึ น 590.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 76.9 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้เงินปันผล กําไรจากธุรกรรมเพือค้าและการปริวรรต
เงินตราตา่งประเทศและกําไรสทุธิจากเงินลงทนุ ซึงอยู่ภายใต้ธุรกรรมการบริหารเงิน  
 

)ข(  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี ยสําหรับงวดหกเดือนปี 2558 มีจํานวนทั งสิ น 3,310.6 ล้านบาท เพิมขึ นจากงวดเดียวกันของปี

ก่อน 363.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.3 มีสาเหตหุลกัจากปริมาณเงินฝากทีเพิมขึ นร้อยละ 11.4 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนปี 2558 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2557 เพิมขึ นจํานวน 43.6 

ล้านบาทหรือร้อยละ 1.3 สาเหตมุาจากการเพิมขึ นของคา่ใช้จ่ายเกียวกบัพนกังานและคา่ภาษีอากรสุทธิกบัการลดลงของ
คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานอืนอนัเนืองมาจากการเพิมขึ นของกําไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย ผลจากการปรับปรุง
แผนการบริหารจัดการเพือควบคมุค่าใช้จ่ายทีดีผนวกกบัรายได้ทีเพิมขึ นทําให้อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อ
รายได้จากการดําเนินงานงวดหกเดือนปี 2558 อยู่ทีร้อยละ 57.3 ลดลงเมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2557 อยู่ทีร้อยละ 
67.0 
 

)ค(  กําไรสุทธิ 
ผลการดําเนินงานของกลุ่มธนาคาร สําหรับงวดหกเดือนสิ นสดุวนัที 30 มิถุนายน 2558 มีรายได้จากการดําเนินงาน

จํานวน 6,078.4 ล้านบาทเพิมขึ น 945.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.4 เมือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2557 สาเหตหุลกั
เกิดจากการเพิมขึ นของรายได้ดอกเบี ยสุทธิร้อยละ 5.0 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิร้อยละ 28.2 และรายได้อืน
ร้อยละ 76.9 กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัหนี สงสัยจะสูญเพิมขึ นร้อยละ 53.2 เป็นจํานวน 2,595.3 ล้านบาท 
เนืองจากการเพิมขึ นเพียงเล็กน้อยของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ร้อยละ 1.3 อย่างไรก็ตาม กําไรสุทธิลดลงจํานวน 
277.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.3 เป็นจํานวน 348.2 ล้านบาทเมือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน สาเหตุหลักเกิดจาก
สํารองหนี สงสยัจะสญูเพิมขึ นร้อยละ 138.5 เป็นผลจากการชะลอตวัลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
 
(ง) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ นสดุวนัที 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มธนาคารมีผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของร้อยละ 3.1 เมือ
เทียบกบังวดเดียวกนัปี 2557 อยู่ทีร้อยละ 5.7 ขณะเดียวกนัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของของธนาคารอยู่ทีร้อย
ละ 1.5 ลดลงร้อยละ 4.3 จากร้อยละ 5.8 
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2. ฐานะการเงนิของธนาคารและบริษัทย่อย 
 
สินทรัพย์ 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มธนาคารมีสินทรัพย์รวมจํานวน 291.2 พนัล้านบาท เพิมขึ นจากวนัที 31 ธันวาคม 
2557 จํานวน 17.1 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 6.2 โดยมีรายละเอียดดงันี  

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) จํานวน 14.6 พนัล้านบาท เพิมขึ นจํานวน 8.1 พนัล้านบาท หรือ
ร้อยละ 123.8 เป็นผลจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร 

เงินลงทนุสทุธิจํานวน 58.0 พนัล้านบาท เพิมขึ นจํานวน 2.7 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 5.0 ส่วนใหญ่เป็นการเพิมขึ น
ในเงินลงทนุเผือขาย 

เงินให้สินเชือและดอกเบี ยค้างรับจํานวน 189.0 พันล้านบาท เพิมขึ นร้อยละ 2.5 จากปี 2557 เป็นผลจากสภาวะ
เศรษฐกิจทีชะลอตวัลง 

ลูกหนี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ลดลงจํานวน 3.6 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 100 เนืองจากกรมบญัชีกลางชําระ
ยอดคงค้างดงักล่าวในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 
 
คุณภาพของสินทรัพย์ 
(ก) เงินให้กู้ ยืมและการกระจกุตวัของเงินให้กู้ ยืม 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มธนาคารมีเงินให้สินเชือสุทธิจากรายได้รอตดับญัชีจํานวน 196.0 พันล้านบาท 
เพิมขึ นจํานวน 6.0 พนัล้านบาทหรือร้อยละ 3.2 เมือเทียบกบั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 ซึงมีจํานวน 190.0 พนัล้านบาท 
เงินให้สินเชือแบ่งเป็นการให้กู้ ยืมแก่กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ ทีอยู่อาศยั และการสาธารณูปโภคและ
บริการ มีสดัส่วนรวมร้อยละ 66.4 ของเงินให้สินเชือรวม ทั งนี มีเงินให้กู้ ยืมแก่กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
จํานวน 53.6 พันล้านบาท ซึงมีสัดส่วนสูงสุดอยู่ ที ร้อยละ 27.4 สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารในการสร้าง
ความสัมพันธ์ทีดีกับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชือเพือทีอยู่อาศยัจํานวน 51.7 พนัล้านบาทหรือร้อยละ 26.4 และการ
สาธารณปูโภคและบริการจํานวน 24.7 พนัล้านบาท หรือร้อยละ12.6 สินเชือมีการขยายตวัเพียงเล็กน้อยเนืองจากภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตวัโดยสินเชือทีมีอัตราการขยายตวั ได้แก่ สินเชือการเกษตรและเหมืองแร่ สินเชือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง สินเชือการสาธารณูปโภคและบริการ สินเชือเพือทีอยู่อาศยั และสินเชือธุรกิจเช่าซื อและลูกหนี ตามสญัญา
เช่าทางการเงิน ซึงเติบโตร้อยละ 94.9 ร้อยละ 0.2 ร้อยละ 5.8 ร้อยละ 6.4 และร้อยละ 4.7 ตามลําดบั เมือเทียบกบัสิ นปี 
2557 
 

เงนิให้สนิเชือจาํแนกตามประเภทธุรกจิ 
30 มถิุนายน 2558 31 ธันวาคม 2557 การเปลียนแปลง 

ล้านบาท สัดส่วน % ล้านบาท สัดส่วน % ล้านบาท สัดส่วน % 
การเกษตรและเหมืองแร่ 6,558 3.3 3,365 1.8 3,193 94.9 
อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 53,641 27.4 54,804 28.8 (1,163) (2.1) 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 17,134 8.7 17,103 9.0 31 0.2 
การสาธารณปูโภคและบริการ 24,699 12.6 23,345 12.3 1,354 5.8 
สินเชือส่วนบคุคล 10,466 5.3 10,517 5.5 (51) (0.5) 



                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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เงนิให้สนิเชือจาํแนกตามประเภทธุรกจิ 
30 มถิุนายน 2558 31 ธันวาคม 2557 การเปลียนแปลง 

ล้านบาท สัดส่วน % ล้านบาท สัดส่วน % ล้านบาท สัดส่วน % 
สินเชือเพือทีอยู่อาศยั 51,698 26.4 48,603 25.6 3,095 6.4 
สินเชือธุรกิจเช่าซื อและลกูหนี  
     ตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

 
19,976 10.2 

 
19,075 10.0 901 4.7 

อืนๆ 11,851 6.0 13,156 6.9 (1,305) (9.9) 
รวมเงนิให้สินเชือสุทธจิากรายได้รอตัดบัญชี 196,023 100.0 189,968 100.0 6,055 3.2 

 
ธนาคารมีนโยบายการกระจายการปล่อยเงินให้กู้ ยืมในภาคธุรกิจตา่งๆ เพือไม่ให้เกิดการกระจุกตวัในภาคธุรกิจใด

ธุรกิจหนึง โดยจะครอบคลมุทั งกลุ่มลกูค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายย่อย 
 

(ข) การจดัชั นสินทรัพย์ 
ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 เงินให้สินเชือแก่ลกูหนี และดอกเบี ยค้างรับ (ไม่รวมเงินให้สินเชือทีให้แก่สถาบนัการเงิน)

ของกลุ่มธนาคารอยู่ที 196.5 พนัล้านบาท เพิมขึ นร้อยละ 3.2 เมือเทียบกบัเงินให้สินเชือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 โดย
จัดชั นตามหลักเกณฑ์ทีประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย สินเชือจัดชั นปกติ 176.6 พันล้านบาท 
สินเชือจดัชั นกล่าวถงึเป็นพิเศษ 12.0 พนัล้านบาท และสินเชือด้อยคณุภาพจดัชั นตํากว่ามาตรฐาน จดัชั นสงสยั และ จดั
ชั นสงสยัจะสญูมีจํานวน 1.5 พนัล้านบาท 2.4 พนัล้านบาท และ 4.0 พนัล้านบาท ตามลําดบั 

อตัราส่วนคา่เผือหนี สงสยัจะสญูตอ่เงินให้สินเชือด้อยคณุภาพ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 อยู่ทีร้อยละ 94.3 ลดลง
จากสิ นปี 2557 ซึงอยู่ที ร้อยละ 95.2 ส่วนเงินสํารองของกลุ่มธนาคาร ณ วันที 30 มิถุนายน 2558 อยู่ทีจํานวน 7.4 
พนัล้านบาท ซึงเป็นสํารองสว่นเกินตามเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทยจํานวน 2.5 พนัล้านบาท 

 
(ค) สินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

สินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที 8.0 พนัล้านบาท อตัราส่วนสินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชือ
ทั งสิ น (NPL ratio) อยู่ทีร้อยละ 3.9 เพิมขึ นเมือเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 อยู่ทีร้อยละ 3.3 เป็นผลจาก
ความสามารถในการชําระหนี ลดลงซึงส่วนใหญ่เกิดจากลูกค้าภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ยงัคง
มาตรฐานการอนมุัติสินเชือ และนโยบายการบริหารความเสียงทีรัดกุมขึ น ตลอดจนได้มีแนวทางเพิมประสิทธิภาพการ
ตดิตามหนี  การดําเนินการดแูล และการแก้ไขลกูหนี ทีถกูผลกระทบดงักล่าวอย่างใกล้ชิด 

 
(ง) การรับรู้รายได้ 

ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี ยตามเกณฑ์คงค้าง โดยธนาคารจะหยุดรับรู้ตามเกณฑ์นี  สําหรับลูกหนี ทีค้างชําระ
ดอกเบี ยเกินกวา่สามเดือนนบัจากวนัทีครบกําหนดชําระหรือมีความไม่แน่นอนเกียวกบัการชําระหนี  โดยจะใช้เกณฑ์การ
รับชําระเงินแทน และธนาคารยังได้บนัทึกยกเลิกรายได้สําหรับดอกเบี ยจากเงินให้กู้ ยืมทีค้างชําระดงักล่าวทีธนาคาร
บนัทกึบญัชีเป็นรายได้แล้วออกจากบญัชีเพือให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะรับรู้รายได้
ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมือลกูหนี ได้ชําระเงินต้นและดอกเบี ยทีค้างชําระครบถ้วนแล้ว 
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ธนาคารรับรู้รายได้สําหรับลูกหนี ภายหลงัการปรับโครงสร้างหนี ใหม่ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกบัเงินให้สินเชือที
กล่าวข้างต้น ยกเว้นหนี ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี ทีอยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงือนไขการปรับ
โครงสร้างหนี ใหม่ ซึงจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกวา่ลกูหนี จะปฏิบตัติามเงือนไขการปรับโครงสร้างหนี ติดต่อกนัไม่
น้อยกวา่สามเดือนหรือสามงวดการชําระเงินแล้วแตร่ะยะเวลาใดจะนานกวา่ 

 
หนี สิน 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มธนาคารมีหนี สินรวมจํานวน 268.5 พันล้านบาท เพิมขึ นจากวันที 31 ธันวาคม 
2557 จํานวน 16.9 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 โดยมีรายละเอียดดงันี  

เงินรับฝากจํานวน 176.3 พนัล้านบาท ลดลงจํานวน 7.6 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 4.1 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลง
ของเงินฝากประจํา 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน(หนี สิน)จํานวน 21.0 พนัล้านบาท เพิมขึ นจํานวน 2.7 พนัล้านบาท หรือร้อย
ละ 14.6 ซึงเป็นผลจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร 

หนี สินทางการเงินทีกําหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายุติธรรมจํานวน 12.4 พนัล้านบาท เพิมขึ นจํานวน 4.7 พนัล้านบาท 
หรือร้อยละ 61.5 ส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุ้นกู้และตัวแลกเงินทีมีอนพุนัธ์แฝง 

ตราสารหนี ทีออกและเงินกู้ ยืมมีจํานวน 33.3 พนัล้านบาท เพิมขึ นจํานวน 8.8 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 35.8 ส่วน
ใหญ่เป็นผลจากการออกหุ้นกู้ระยะสั น และตัวแลกเงินในระหวา่งงวด 

 
ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 มีจํานวน 22,769.9 ล้านบาท เพิมขึ นจากวนัที 31 ธันวาคม 2557 
จํานวน 179.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.8  

 
รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัทั งสิ น 2,060.1 พนัล้านบาท เพิมขึ น 508.1 
พนัล้านบาท หรือร้อยละ 32.7 จากจํานวน 1,552.0 พนัล้านบาท ณ สิ นปี 2557 การเพิมขึ นของภาระผูกพนัส่วนใหญ่เป็น
ผลจากการเพิมขึ นของตราสารอนพุนัธ์ ตามทีได้แสดงในตารางด้านล่าง 



                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 

 
 
 

 
 
 

  44

(ล้านบาท)
รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน 30 มิถุนายน 2558 31 ธันวาคม 2557 เปลียนแปลง

%
การรับอาวัลตัวเงินและการคํ าประกันการกู้ยืมเงิน 64 101 (36.6)
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที ยังไม่ครบกําหนด 600 605 (0.8)
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 1,567 1,679 (6.7)
ภาระผูกพันอืน: 2,057,918 1,549,577 32.8

ตราสารอนุพันธ์ 2,017,999 1,517,454 33.0
วงเงินเบกิเกินบญัชีทีลูกค้ายังไม่ได้ถอน 14,765 16,961 (12.9)
เงินลงทุน 16,778 6,766 148.0
อืนๆ 8,376 8,396 (0.2)

รวม 2,060,149 1,551,962 32.7  
 

สภาพคล่อง 
ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตามงบกระแสเงินสดของกลุ่มธนาคารมีจํานวน 2.6 

พนัล้านบาท ลดลงสทุธิ 240.8 ล้านบาท เมือเทียบงวดเดียวกนัปี 2557  
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ความสัมพันธ์ของแหล่งทีมาของเงนิทุนกับแหล่งใช้ไปของเงนิทุน 
ธนาคารมีแหล่งทีมาของเงินทนุจากเงินฝากและเงินกู้ ยืม ในขณะทีแหล่งใช้ไปของเงินทนุเป็นเงินให้สินเชือ โดย ณ 

วนัที 30 มิถนุายน 2558 ธนาคารมียอดเงินฝาก เงินกู้ ยืม และเงินให้สินเชือ แบง่ตามระยะเวลาได้ดงันี  
      หน่วย: พนัล้านบาท 

ระยะเวลา เงนิให้สินเชือ* % เงนิฝาก* % เงนิกู้ยืม* % 
ทวงถาม 17.6 8.8 65.7 34.8 5.2 9.7 
ไม่เกิน 1 ปี 55.3 27.7 119.3 63.3 26.7 49.6 
เกิน 1 ปี  126.6 63.5 3.6 1.9 22.0 40.7 

รวม 199.5 100.0 188.6 100.0 53.9 100.0 
     * รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

 
ธนาคารมีแหล่งทีมาของเงินทนุในรูปของเงินฝาก โดยแบง่ประเภทดงันี  

หน่วย: พนัล้านบาท 
 
ประเภทเงินฝาก 

30 มิถนุายน 2558* 31 ธนัวาคม 2557* 31 ธนัวาคม 2556* 
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

กระแสรายวนั 3.2 1.7 2.8 1.5 2.4 1.5 
ออมทรัพย์ 62.5 33.2 58.9 30.3 49.2 31.6 
ประจํา 122.9 65.1 132.5 68.2 104.1 66.9 

รวม 188.6 100.0 194.2 100.0 155.7 100.0 
     * รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

 



                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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อันดับความน่าเชือถือ 
อนัดบัความน่าเชือถือของธนาคารซึงจดัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือ มีรายละเอียดดงันี  

Fitch Ratings 
24 มีนาคม 2558 

 
อนัดบัความนา่เชือถือภายในประเทศ  
อนัดบัเครดติในประเทศระยะยาว AA- (tha) 
อนัดบัเครดติในประเทศระยะสั น F1+ (tha) 

 
 

10 มิถนุายน 2558 
Moody’s Investors Service  
Outlook Stable 
Bank deposits Baa2/P-2 
Baseline credit assessment ba2 
Adjusted baseline credit assessment baa2 
Issuer rating Baa2 
ST issuer rating P-2 
  
 สงิหาคม 2558 
RAM Ratings  
อนัดบัความนา่เชือถือของสถาบนัการเงิน AA2/มีเสถียรภาพ/P1 
ตราสารหนี ด้อยสทิธิทีนบัเป็นเงินกองทนุชั นที 2 AA3/มีเสถียรภาพ 

  



                สิงทีสง่มาด้วย  
รายละเอียดการจดัสรร และวิธีปฏิบตัใินการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุฯ 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

การดาํรงเงนิกองทุนตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 ธนาคารมีสินทรัพย์สงูกวา่หนี สินโดยเป็นส่วนของเจ้าของเป็นจํานวน 22.1 พนัล้านบาท 

ธนาคารมีเงินกองทุน 31.6 พนัล้านบาทและเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสียง (BIS Ratio) ร้อยละ 13.8 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ที
ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด ในส่วนของอตัราส่วนเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสียงสําหรับกลุ่มธนาคารอยู่ทีร้อยละ 14.0 
โดยมีเงินกองทนุ 31.8 พนัล้านบาท 

 
การดาํรงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง 

ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้กําหนดเกณฑ์ในการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ไม่ตํากว่าร้อยละ 6 
ของยอดเงินฝากและเงินกู้ ยืมตา่งประเทศระยะเวลาตํากวา่ 1 ปี 

ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องจํานวน 57.1 พนัล้านบาท อตัราส่วนสินเชือตอ่เงินฝาก 
(Modified Loan to Deposit Ratio) ของธนาคารอยู่ทีร้อยละ 89.5 อตัราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม
เทา่กบัร้อยละ 19.7 อตัราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝากรวมเทา่กบัร้อยละ 32.3 ซึงเพียงพอตามเกณฑ์ทีกฎหมาย
กําหนด 

 
จ่ายเงนิปันผล 

เมือวนัที 10 เมษายน 2558 ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของธนาคารได้มีมติจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 
2557 ในอตัราหุ้นละ 0.0075 บาท เป็นจํานวนเงิน 158 ล้านบาท โดยได้จ่ายในวนัที 8 พฤษภาคม 2558 

 
เพิมทุน 

เมือวันที 10 เมษายน 2558 ทีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารเพิมทุนจดทะเบียนจํานวน 
3,162,731,703.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 10,542,439,012.50 บาท เป็น 13,705,170,716 บาท มลูค่าหุ้นทีตรา
ไว้ 0.50 บาท ตอ่หุ้น ธนาคารได้เพิมทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์เมือวนัที 22 เมษายน 2558 



เลขทีใบจอง   
    ใบจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) 
 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุต่อผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จาํกดั (มหาชน) จํานวน  3,689,853,654  หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ . บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ . บาท ในอตัราสว่นการจองซื อ  หุ้นใหม ่ต่อ  หุ้นเดิม  
วันทีจองซื อ     ตุลาคม           ตุลาคม          ตุลาคม           ตุลาคม           ตุลาคม        

ข้อมูลผู้จองซื อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี ด้วยตวับรรจง ให้ครบถ้วน ชัดเจน 
ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้จองซื อหุ้น)  เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจําตวัประชาชน 
 นิติบุคคลสญัชาติไทย  เลขทะเบยีนนิติบคุคล. .................................................................................... 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว  เลขทีใบต่างด้าว/หนงัสอืเดินทาง  ......................................................... 
 นิติบุคคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบยีนนิติบคุคล ......................................................................... 

ชือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล ......................................................................................................................................................................เลขทะเบยีนผู้ ถือหุ้นเลขที.......................................................... 
บ้านเลขที .................................... หมู่ที .................... ตรอก/ซอย .................................................................................................  ถนน .........................................................................................................................   
แขวง/ตําบล ....................................................................... เขต/อําเภอ ............................................................................ จงัหวดั ........................................................รหสัไปรษณีย์ .....................................……………… 
โทรศพัท์ (บ้าน / ทีทํางาน)..............................................................................................โทรศพัท์มอืถือ..................................................... สญัชาติ ................................ อาชีพ ....................................................................   
วนั/เดือน/ปี เกิด (วนัจดทะเบยีนนิติบคุคล) ..........................................  เลขประจาํตวัผู้ เสยีภาษี .................................................................  ประเภทของการหกัภาษี ณ ทีจา่ย    ไม่หกัภาษี ณ ทีจ่าย      หกัภาษี ณ ทีจ่าย 
โปรดระบผุู้ รับประโยชน์ทีแท้จริงในกรณีทีผู้จองซื อเป็นบคุคลธรรมดา    ตนเอง     บคุคลอืน(โปรดระบ)ุ...................................................................   ในกรณีทีเป็นนิติบคุคล(โปรดระบ)ุ.................................................. 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ ถือหุ้นเดิม ตามทะเบยีนผู้ถือหุ้น ณ  วนัจนัทร์ที   กนัยายน   จํานวน..................................................................หุ้น   มีความประสงค์ขอจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุของ ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) ดงันี  
รายละเอียดการจองซื อ จํานวนหุ้นทีจองซื อ จํานวนเงินทีชําระ 

Ο  จองซื อตามสทิธิทีได้รับการจดัสรร   
Ο จองซื อสว่นเกินจากสทิธิทีได้รับการจดัสรร (โปรดระบเุฉพาะสว่นเกิน)   
Ο จองซื อน้อยกว่าสทิธิทีได้รับการจดัสรร    

   รวม   
พร้อมกนันี  ข้าพเจ้าขอสง่เงินค่าจองซื อหุ้นสามญัดงักลา่วโดย   
   โอนเงินเข้าบญัชีได้ทีเคาน์เตอร์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) เท่านั น               แคชเชียร์เช็ค                ดร๊าฟท์                 เช็คบคุคล                        โอนบาทเนต         
เลขทีเชค็ / ดร๊าฟท์…………………………………….………………….. วนัที …………..……………………………. ธนาคาร ……….………………………..............……….. สาขา …………………………………………….. 

ธนาคารขอสงวนสิทธิ วิธีการรับชําระค่าจองซื อหุ้นทีเคาน์เตอร์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) เท่านั น  หากลูกค้าประสงค์จะโอนเงนิเพือชําระค่าจองซื อหุ้นจากธนาคารอืน ขอสงวนสิทธิให้โอน    
บาทเนตได้ กรณีเดยีวเท่านั น  โดยธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการรับโอนบาทเนตปลายทางให้แก่ผู้จองซื อ 

โดยสังจ่าย “บญัชีจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน ธนาคาร ซไีอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน)” 
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัต่อไปนี :  (ผู้จองซื อหุ้นโปรดเลอืกวิธีใดวิธีหนึงเท่านั น) 
 นําหุ้นเข้าบญัชีซื อขายหลกัทรัพย์ของตนเอง: ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจํานวนทีได้รับการจดัสรรนั นไว้ในชือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพือผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัทหลกัทรัพย์ 
……………………..………………………………………....……… สมาชิกผู้ฝากเลขที ……………………………..(โปรดระบชุือและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามทีมีรายชือปรากฏด้านหลงัใบจองซื อหุ้นนี ) นําหุ้นเข้าฝากไว้กบั 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพือเข้าบญัชีซื อขายหลกัทรัพย์ชือ...……...............................................................………………………เลขที……………………………………ซึงข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนั น 
(ชือบญัชีซื อขายหลกัทรัพย์ต้องเป็นชือเดียวกบัชือผู้จองซื อหุ้นเท่านั น มิฉะนั นจะดําเนินการฝากหุ้นในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที 600) 
  นําหุ้นเข้าบญัชีซื อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ :   ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจํานวนทีได้รับการจดัสรรนั นไว้ในชือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภายหลงัผู้จองซื อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด กําหนด) และกรุณากรอกเอกสารเพิมเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ แบบสอบถามสําหรับการตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล เฉพาะผู้ทีประสงค์นํา
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (ISSUER ACCOUNT)  
 รับเป็นใบหุ้น: ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจํานวนทีได้รับจดัสรรนั นไว้ในชือของข้าพเจ้า และจดัสง่ใบหุ้นให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอยู่ทีปรากฏในใบจองซื อ ภายใน  วนั นบัจากวนัปิดจองซื อหุ้นสามญั โดย

ข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากทีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามญัเพิมทนุดงักลา่วเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนและอนญุาตให้ทําการซื อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 สาํหรับผู้ถือหุ้นทีมีการ “จํานําแบบ Scripless” เลขทีสมาชิกผู้ฝาก...................................................................................................Pledge Brokerage  Account………………………………………………………….    

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื อหุ้นเพิมทนุจํานวนดงักลา่ว และจะไม่ยกเลกิการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุนี    หากข้าพเจ้าไม่สง่มอบใบจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุทีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมกบัชําระ  
ค่าจองซื อหุ้นเพิมทนุ ภายในกําหนดระยะเวลาการจองซื อ หรือหาก เช็ค  แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ทีสังจ่ายแล้วนั นไม่ผ่านการเรียกเก็บ   ให้ถือว่า ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สทิธิจองซื อหุ้น ข้าพเจ้าได้อ่านหนงัสอืแจ้งการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุ และเอกสารแจ้งสทิธิการจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุของธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) และยินยอมผกูพนัตามหนงัสอืและเอกสารดงักลา่ว และทีจะแก้ไขเพิมเติมในภายหน้าอีกด้วย  
       การคืนเงินค่าจองหุ้น(ถ้ามี) :  ในกรณีทีข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรน้อยกว่าจํานวนทีจองซื อทั งหมดหรือไม่ได้รับการจดัสรรด้วยเหตใุดๆ ตามทีได้อธิบายไว้ในหนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุ ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการคืน
เงินค่าจองซื อ หรือเงินสว่นต่างค่าจองซื อ  ดงัต่อไปนี  (โปรดเลอืกวิธีใดวิธีหนึง) 
  นําเข้าบญัชีในชือของข้าพเจ้า ทีธนาคาร ..........................................................................................สาขา...........................................................................เลขทีบญัชี.......................................................................... 
     ประเภท  กระแสรายวัน   ออมทรัพย์  (พร้อมแนบและลงนามรับรองสําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารและชือบัญชีต้องเป็นชือเดยีวกับผู้จองซื อหุ้นเท่านั น ในกรณีทีระบุ ชือ บัญชซีึงมิใช่บัญช ี
     เดยีวกับชือผู้จองซื อหรือมิได้ระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วน จะคืนเงนิค่าจองซื อด้วยเช็ค / แคชเชียร์เช็คขดีคร่อมเฉพาะสังจ่ายในนามของผู้จองซื อ) 
 จ่ายเป็นเช็ค หรือ แคชเชียร์เชค็เฉพาะสังจ่ายในนามของข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีปรากฏในใบจองซื อ (การรับคืนด้วยเช็ค/แคชเชียร์เช็ค อาจมีค่าธรรมเนียมทีเกียวข้อง ซึงผู้ 
      จองซื อต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมดงักล่าว  
 

 

หลักฐานการรับฝากการจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน)  (ผู้จองซื อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี ด้วยตวับรรจง ให้ครบถ้วน ชัดเจน)  

วันทีจองซื อ    ตุลาคม       ตุลาคม       ตุลาคม       ตุลาคม          ตุลาคม             เลขทีใบจอง 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชือตามใบจอง)  .....................................................................................................................  

เพือจองซื อหุ้นสามญัเพิมทนุของ ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน)  จํานวน .............................................................หุ้น ในราคาหุ้นละ . บาท รวมเป็นเงิน ............................................................. บาท  โดยชําระเป็น  
  โอนเงินเข้าบญัชีได้ทีเคาน์เตอร์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) เท่านั น                 แคชเชียร์เช็ค                 ดร๊าฟท์                              เช็คบคุคล                         โอนบาทเนต 

เลขทีเช็ค / ดร๊าฟท์ .............................................................................. วนัที .......................................................... ธนาคาร ........................................................................สาขา................................................................. 
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพือผู้ฝาก” เลขทีสมาชิกผู้ฝาก..................................................บญัชีซื อขายหลกัทรัพย์เลขที .............................................................................. 
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยเข้าบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือข้าพเจ้า  
 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื อ 
 สาํหรับผู้ถือหุ้นทีมีการ “จํานําแบบ Scripless” เลขทีสมาชิกผู้ฝาก...................................................................................................Pledge Brokerage  Account………………………………………………………….    

        เจ้าหน้าทีผู้ รับจอง .........................................................................................            
หมายเหต ุ:  หากผู้จองซื อประสงค์จะเปลียนแปลงทีอยู่ทีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขตอ่นายทะเบียนโดยตรง และจดัสง่ไปทีฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

 เลขที 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2229-2800  
 
 
 

ลงชือ ………………………………………………………………..……….… ผู้จองซื อ 
(…………………………………………………………………...………….……………) 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสียงและก่อนตัดสินใจจองซื อหุ้น  
ควรพจิารณาหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน 

อย่างรอบคอบ    

ใบจองซื อ  ใบ ต่อ  เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั น  
 



รายชือบริษัทผู้รับฝากหลักทรัพย์ 
BROKER 

ผู้ฝากเลขที ชือบริษัท ผู้ฝากเลขที ชือบริษัท 

002 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จาํกัด 030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) 
003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี  กรุ๊ป จาํกัด  (มหาชน) 032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกัด 
004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกัด 033 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จาํกัด 
005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน)  034 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
006 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จาํกัด (มหาชน) 038 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จาํกัด (มหาชน) 
007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกัด 048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จาํกัด (มหาชน) 
008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จาํกัด (มหาชน) 050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จาํกัด  
010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จาํกัด 200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)   
011 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 
013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จาํกัด  
014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จาํกัด (มหาชน) 221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จาํกัด (มหาชน) 
015 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จาํกัด (มหาชน) 224 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) 
016 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จาํกัด (มหาชน) 225 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกัด 
019 บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จาํกัด 229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกัด 
022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี  จาํกัด 230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จาํกัด 
023 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จาํกัด 244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกัด  
026 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกัด 
027 บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 248 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จาํกัด 
029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) 

SUB-BROKER 
242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกัด 243 บริษัทหลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จาํกัด (มหาชน) 

CUSTODIAN 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จาํกัด (มหาชน) 344 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) เพือรับฝาก
ทรัพย์สิน 

245 ธนาคาร ธนชาต จาํกัด (มหาชน) 345 ธนาคาร ธนชาต จาํกัด (มหาชน) เพือรับฝากทรัพย์สิน 
301 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ 402 ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) เพือตราสารหนี  
302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) 404 ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) เพือบริหารการเงิน 

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน 405 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) เพือฝ่ายปฏิบัติการบริหาร
เงิน 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิ ง คอร์ปอเรชัน จาํกัด 407 ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ง คอร์ปอเรชัน 
305 ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) เพือการชาํระราคาหลักทรัพย์ 408 ธนาคารออมสิน 
308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) เพือรับฝากทรัพย์สิน 410 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน)-เพือบริหารการเงิน 
312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จาํกัด (มหาชน) 411 ธนาคาร กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 
316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกัด (มหาชน) 412 บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จาํกัด (มหาชน) 
318 บริษัท ดอยซ์ ทรัสตรี จาํกัด 413 ธนาคารมิซูโฮ จาํกัด สาขากรุงเทพฯ 
320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือรับฝากทรัพย์สิน 414 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จาํกัด สาขากรุงเทพฯ 
324 ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) 415 ธนาคารแห่งอเมริกา เนชันแนล แอสโซซิเอชัน 
326 ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ พีแอลซี สาขากรุงเทพฯ 416 ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ 
328 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 417 ธนาคาร อาร์ เอช บี จาํกัด  
329 ธนาคาร ทหารไทย จาํกัด (มหาชน) 418 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ 

330 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิ งคอร์ปอเรชัน จาํกัด (เพือตราสารหนี ) 420 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

334 บริษัทหลักทรัพย์เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จาํกัด (มหาชน) (คัสโตเดี ยน) 424 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) (เพือลูกค้า) 

337 ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) 426 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ ง คอร์ปอเรชัน จาํกัด สาขากรุงเทพฯ 

339 ธนาคารทิสโก้ จาํกัด (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพย์สิน) 513 ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน)-บริหารเงิน 

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส  518 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) 

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน)   

 



เอกสารเพิมเติมประกอบการจองหลกัทรพัย ์

เฉพาะผูที้ประสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านั น  

ขา้พเจา้ ............................................................................................................................................................................................. 

บตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิคุคล เลขที .......................................................................................................... 

. สถานทีเกดิ  ………...............................................................ประเทศ........................................................................................... 

. สญัชาตทิี  ................................................................................................................................................................................. 

. ทีอยู่ถาวร..................................................................................................................................................................................... 

      จงัหวดั/State/Region……………………………………ประเทศ............................................รหสัไปรษณีย/์ Postal…………….…... 

กรณีผูถ้ือหลกัทรพัยเ์ป็นนิติบคุคล 

. ประเทศทีจดทะเบยีนจดัตั งบรษิทั …………………………………………………………………………………………………………. 

. สถานะของนิตบิคุคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………                                  

       (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี เพือนําขอ้มลูมากรอกในชอ่งนี) 

.      - กรณีสถานะของนิตบิคุคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE  โปรดระบ ุ% การถอืครองของผูถ้อืหุน้ชาวสหรฐั.................................... 

 -  กรณีสถานะของนติบุิคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรอื RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….……………………… 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคฝ์ากหลกัทรพัย ์เขา้ไวใ้นบญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีระบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ 
หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์่อใหเ้กดิความเสยีหายใด ๆ ขึนแก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ไมว่า่ดว้ยประการใด ๆ 
ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น นอกจากนี ขา้พเจา้รบัทราบว่าบรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ อาจ
เปิดเผยขอ้มลูทีปรากฎในเอกสารนีใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอืนทีมอีาํนาจตามกฎหมายรวมทั งหน่วยงานทีมขีอ้ตกลงกบับรษิทั ศนูย์
รบัฝากฯ ในการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้        

 

ลงชือ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์  

        (.............................................................................)  โทรศพัท ์…................................................. 

 

กรณีผูถ้ือหลกัทรพัยเ์ป็นบุคคลธรรมดา 



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนทีหนึง: สถานทีจดทะเบยีนจัดตั ง 

 คํารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึงจดัตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีทีจดัตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลทีมิได้จดัตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นทีสอง 
นอกเหนือจากนั นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ น) 

U.S. Person / NonU.S. 
Entity 

ส่วนทีสอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered DeemedCompliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี  
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินทีไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified DeemedCompliant FFI และได้แนบ W8BENE ซึงแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึงปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินทีได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี  

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้องกบัหลกัทรัพย์ทีจะซื อขาย หรือ โอนย้ายนี  
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

NonProfit Organization 
(NPO) 

 

หน้า 1 ของ 2 

 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนทีหนึง: สถานทีจดทะเบยีนจัดตั ง 

 คํารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึงจดัตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีทีจดัตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลทีมิได้จดัตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นทีสอง 
นอกเหนือจากนั นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ น) 

U.S. Person / NonU.S. 
Entity 

ส่วนทีสอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered DeemedCompliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี  
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินทีไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified DeemedCompliant FFI และได้แนบ W8BENE ซึงแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึงปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินทีได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี  

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้องกบัหลกัทรัพย์ทีจะซื อขาย หรือ โอนย้ายนี  
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

NonProfit Organization 
(NPO) 

 

หน้า 1 ของ 2 



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทีมใิช่สถาบนัการเงินซึงมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลทีมิได้จดัตั งขึ นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึง
หนึงในงบการเงินปีลา่สดุทีมาจากแหลง่ใดๆ ในสีกลุม่ต่อไปนี  และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึงหนึงทีสามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสีกลุ่มต่อไปนี  

กลุม่ที 1 เงินปันผลและดอกเบี ย 
กลุม่ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิ 
กลุม่ที 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 
 รายได้จากการขายสนิทรัพย์ทีก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที 1 และ กลุม่ที 2 
 รายได้จากสญัญาซื อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 
 รายได้จากอตัราแลกเปลียน 
 รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 
 รายได้ทีได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 
 เงินได้จากสญัญาบํานาญ 
 เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทีมใิช่สถาบนัการเงินซึงมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลทีมิได้จดัตั งขึ นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึงหนึงในงบการเงินปีลา่สดุทีมาจากแหลง่ใดๆ ในสีกลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึงหนึงทีสามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสีกลุ่มข้างต้นดงัทีได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี  ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี  

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี  

ชือ ทีอยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามทีระบขุ้างต้น  Others 

หน้า 2 ของ 2 

 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทีมใิช่สถาบนัการเงินซึงมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลทีมิได้จดัตั งขึ นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึง
หนึงในงบการเงินปีลา่สดุทีมาจากแหลง่ใดๆ ในสีกลุม่ต่อไปนี  และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึงหนึงทีสามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสีกลุ่มต่อไปนี  

กลุม่ที 1 เงินปันผลและดอกเบี ย 
กลุม่ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิ 
กลุม่ที 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 
 รายได้จากการขายสนิทรัพย์ทีก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที 1 และ กลุม่ที 2 
 รายได้จากสญัญาซื อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 
 รายได้จากอตัราแลกเปลียน 
 รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 
 รายได้ทีได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 
 เงินได้จากสญัญาบํานาญ 
 เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทีมใิช่สถาบนัการเงินซึงมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลทีมิได้จดัตั งขึ นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึงหนึงในงบการเงินปีลา่สดุทีมาจากแหลง่ใดๆ ในสีกลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึงหนึงทีสามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสีกลุ่มข้างต้นดงัทีได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี  ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี  

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี  

ชือ ทีอยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามทีระบขุ้างต้น  Others 

หน้า 2 ของ 2 




