




 
 

 

ที่  ซีไอเอ็มบี ไทย.สกญ.   249/2561 
 

    วันท่ี 20 กันยายน  2561 
 
เร่ือง หนังสือแจงสิทธิการจองซื้อหุนสามญัเพ่ิมทุนของธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) 

เรียน ทานผูถือหุนของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

สิ่งที่สงมาดวย 1. รายละเอียดการจัดสรร และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนฯ 
 2. ใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนฯ 
 3. ใบรับรองการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
 4. แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล 
 5. แบบสอบถามเพื่อหาขอบงชี้การเปนบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)เฉพาะผูประสงคนําหลักทรัพยฝากเขา

บัญชีผูออกหลักทรัพย ( Issuer Account ) 
 6. หนังสือมอบอํานาจสําหรับการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนฯ 
   
 

 ตามท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2561 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ซีไอเอ็มบี ไทย” หรือ “ธนาคาร”) 
เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติใหธนาคารเพ่ิมทุนจดทะเบียนของธนาคาร จํานวน 2,271,017,070.50  บาท (สองพันสองรอยเจ็ด
สิบเอ็ดลานหน่ึงเจ็ดพันเจ็ดสิบบาทหาสิบสตางค) จากทุนจดทะเบียนเดิม 15,140,113,803.50 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันหนึ่งรอยสี่สิบลาน
หน่ึงแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดรอยสามบาทหาสิบสตางค) เปนทุนจดทะเบียน 17,411,130,874.00 บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสี่รอยสิบเอ็ด
ลานหน่ึงแสนสามหม่ืนแปดรอยเจ็ดสิบสี่บาทถวน)  โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน  4,542,034,141 หุน (สี่พันหารอยสี่สิบสอง
ลานสามหม่ืนสี่พันหน่ึงรอยสี่สิบเอ็ดหุน) มูลคาหุนท่ีตราไว 0.50 บาทตอหุน (หาสิบสตางค) เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน
จํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) และกําหนดหลักเกณฑในการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดังนี้              

(1) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารจํานวน  4,542,034,141 หุน (สี่พันหารอยสี่สิบสองลานสามหม่ืนสี่พันหนึ่ง
รอยสี่สิบเอ็ดหุน)  มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือ
หุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 3 หุนใหมตอ 20 หุนเดิม ในราคาเสนอขาย 0.87 บาทตอหุน 
(แปดสิบเจ็ดสตางค) และในกรณีที่มีเศษของหุนจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรหุนใหปดเศษท้ิงท้ัง
จํานวน 

(2) ทั้งนี้ กรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรรอบแรกใหแกผูถือหุนเดิม ธนาคารจะดําเนินการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกลาว รวมถึงเศษหุนที่ไดจากการปดเศษของหุนท้ิง ใหกับผูถือหุนเดิมที่
ประสงคจะซื้อหุนเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุน ในราคาเดียวกันกับหุนท่ีไดรับการจัดสรร และในกรณีที่
หุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือรวมถึงเศษหุนที่ไดจากการปดเศษของหุนทิ้งมีจํานวนเหลือนอยกวาจํานวนที่ผูถือ
หุนเดิมจองซื้อเกินสิทธิ ธนาคารจะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือรวมถึงเศษหุนท่ีไดจากการปดเศษของ
หุนทิ้งใหแกผูถือหุนที่จองซื้อเกินสิทธิแตละรายตามสัดสวนหุนสามัญเดิมที่ถืออยู (Pro Rata Basis) โดย
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ธนาคารจะดําเนินการจัดสรรหุนท่ีเหลือและเศษหุนท่ีไดจากการปด
เศษของหุนทิ้งดังกลาวไปจนกระท่ังไมมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก 
 

(3) มอบหมายใหคณะกรรมการธนาคารและ/หรือ บุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มีอํานาจในการ
พิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง (1) 

 

ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0 2638 8000, 0 2626 7000 โทรสาร 0 2657 3333 เว็บไซต ์www.cimbthai.com 
CIMB Thai Bank Public Company Limited 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 
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การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเปนคร้ังเดียวหรือเปนคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย และวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนเดิม
ที่มีสิทธิจองซื้อและไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน (Record Date) การชําระคาหุน อัตราสวนการจองซ้ือหุน การ
จองซื้อเกินสิทธิ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว (2) การเขา
เจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว 
รวมท้ังดําเนินการตางๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว (3) ลงนามในคําขออนุญาตใดๆ คําขอ
ผอนผันตางๆ เอกสารและหลักฐานท่ีจําเปนที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน รวมถึงการ
จัดการและการยื่นคําขออนุญาต คําขอผอนผันตางๆ เอกสารและหลักฐานท่ีจําเปนท่ีเกี่ยวของตอหนวยงานราชการ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ฯลฯ และการนําหุนสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ (4) การดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควรเกี่ยวกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว 
 

 ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยอนุมัติให CIMB Bank Berhad ถือหุนในธนาคารเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น 
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมคร้ังพิเศษ คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวันที่ 4 กันยายน 2561 (ตามที่ไดรับมอบอํานาจจากท่ีประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนคร้ังที่ 1/2561) จึงอนุมัติหลักเกณฑการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน ดังนี้ 

ขอมูลการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุน 

: จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารจํานวน 4,542,034,141 หุน โดยมีมูลคาหุนท่ีตราไว 0.50 
บาทตอหุน  ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights 
Offering) และในกรณีที่มีเศษของหุนจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรหุน  ใหปดเศษ
ทิ้งท้ังจํานวน 

อัตราสวนการจดัสรร : 3 หุนใหมตอ 20 หุนเดิม 
ราคาเสนอขาย : 0.87 บาทตอหุน 
จํานวนหุนที่จัดสรร : 4,542,034,141 หุน 
จํานวนเงินเพิ่มทุนรวม  
(ในกรณีที่มีการจองซื้อหุน
เพิ่มทุนตามสิทธิครบ
ตามที่จัดสรร) 

: 3,951,569,703 บาท   

วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่
มีสิทธิจองซือ้หุน (Record 
Date) 

: วันท่ี 19 กนัยายน 2561 

กําหนดวันจองซือ้หุนเพ่ิม
ทุน                      

: วันจันทรที่ 8 ตุลาคม 2561- วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561 
(กรุณาศึกษารายละเอยีดการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนตามท่ีปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย) 

 
ธนาคารจึงเรียนมาเพ่ือแจงสิทธิของทานในการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของธนาคาร และขอแจงกําหนดการจองซื้อและการ

ชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพ่ิม และรายละเอียดอื่น ดังตอไปน้ี 
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กําหนดวันจองซื้อ รายละเอียดการจองซ้ือและรับชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุน 

1. ระยะเวลาและสถานที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

ผูถือหุนสามารถใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน ในระหวางวันจันทรที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561 
ต้ังแตเวลา 8.30 น. หรือตามเวลาเปด ปดทําการของแตละสาขา ที่ทําการสาขาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ทุก
สาขา  

 

2. การใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

ผูถือหุนสามารถระบุการใชสิทธิจองซื้อหุนเพ่ิมทุนในใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน ดังนี้ 
2.1 จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสิทธิที่ไดรับการจัดสรร  
2.2 จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนเกินจากสิทธิที่ไดรับการจัดสรร (จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนในกรณีมีหุนเหลือจากการจัดสรร) 

ทั้งน้ี เปนไปตามเง่ือนไขเร่ืองการจัดสรรท่ีระบุไวในรายละเอียดการจัดสรร และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน 
2.3 จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนนอยกวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรร 
 

3. วัตถุประสงคการเพิ่มทุนและการใชเงินทุนสวนที่เพิ่ม 

การเพ่ิมทุนโดยการจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิม (Rights Offering) จะเปนการสนับสนุนธนาคารในดานตอไปน้ี 
 3.1  เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจของธนาคารมีความคลองตัว และเพ่ือใหเงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอเพ่ือรองรับการ 
  ขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของธนาคารและเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารใหอยูในระดับที่เทียบเคียงกับคูแขงใน 
  ธุรกิจธนาคาร และ 
 3.2  เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเน่ืองจากการกันสํารองเผื่อหนี้สูญท่ีเพ่ิมขึ้น  
  
4. ประโยชนที่ธนาคารจะไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

ธนาคารจะมีเงินกองทุนเพ่ิมขึ้น  อันจะทําใหธนาคารมีฐานะเงินทุนที่แข็งแกรงยิ่งขึ้น  และมีความพรอมในการรองรับการ
ขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารตามเปาหมายที่กําหนดตอไป และจะนําไปสูการเปนธนาคารพาณิชยที่มีศักยภาพในการแขงขันและ
สามารถทํากําไรซึ่งจะเปนการเพ่ิมมูลคาใหแกผูถือหุนของธนาคาร  

 
5. นโยบายเงินปนผลและสิทธิในการรบัเงินปนผลของหุนสวนที่เพิ่มทุน 

 5.1   นโยบายเงินปนผล  
 ธนาคารมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมเกินรอยละ 40 ของกําไรสุทธิ  หากผลประกอบการของธนาคารมี
 กําไรโดยพิจารณาจากความพอเพียงของเงินกองทุน ในการรองรับธุรกิจของธนาคารและสํารองตามกฎหมาย ทั้งน้ี  
 คณะกรรมการธนาคารอาจจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราวตามความเหมาะสมของสถานการณ และตาม
 ขอบังคับของธนาคาร 

 
 5.2 สิทธิในการรบัเงินปนผล 
 ผูถือหุนซึ่งเขารวมการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจะไดรับการจายเงินปนผลตามกฎหมาย (หากมี) หลังจากการจด
 ทะเบียนเพ่ิมทุนจากการจองซ้ือหุนสําหรับผูถือหุนเดิมกับกระทรวงพาณิชยแลว โดยมีขอแมวาผูถือหุนจะตองเปนผูถือหุนของ
 ธนาคารในวันท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลในอนาคต 
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คําชี้แจงที่ควรทราบ 
โดยการรับหนังสือแจงสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

ฉบับนี้ (“หนังสือแจงสิทธิฯ”) ผูถือหุนยอมรับและตกลงกับคําชี้แจงและเงื่อนไขตางๆ ตามรายละเอียดที่ระบุดานลางนี้ 
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหลักทรัพยใน

ประเทศไทย ตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) ธนาคารมิไดจดทะเบียนและจะไมดําเนินการจดทะเบียนหุนสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ตอหนวยงานกํากับดูแล
หลักทรัพยในประเทศอื่นใด หรือภายใตกฎหมายของประเทศอื่นใด 

หามมิใหผูถือหุนเผยแพร ตีพิมพ หรือแจกจายหนังสือแจงสิทธิฯ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน โดยหนังสือแจงสิทธิฯ 
ฉบับนี้ ไมเปนการเสนอขาย หรือชี้ชวนใหจองซื้อหรือซื้อหลักทรัพยของธนาคารในประเทศอื่นใด ธนาคารขอใหผูถือหุนที่
ไดรับหนังสือแจงสิทธิฯ ตรวจสอบขอจํากัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยและการเสนอขายหลักทรัพยในประเทศซ่ึง     
ผูถือหุนมีภูมิลําเนาหรือถือสัญชาติดวยตนเอง ธนาคารจะไมรับผิดชอบในกรณีที่บุคคลใดๆ ฝาฝนขอจํากัดดังกลาว 

 
หากทานมีขอสงสัยประการใดสามารถติดตอสอบถามไดที่ งานเลขานุการบริษัท สํานักกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคาร         

ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 02-638-8274 และ 02-638-8287 หรือ ที่ปรึกษาการเงินและตลาดทุน โทรศัพท 02-685-6685 
และ02-685-6684 ในเวลา 8.30-17.00 น. 
 

อน่ึง ผูถือหุนสามารถดาวนโหลด/พิมพหนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสิทธิรวมท้ังใบจองซ้ือหุนไดจากเว็บไซต 
www.cimbthai.com หัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ” ต้ังแตวันจันทรที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
        
                                                  

 
(นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ) 

กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
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สวนที่ 1 
รายละเอียดการจัดสรร และวธิปีฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน  

ของ ธนาคาร ซไีอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) 
 
1. ช่ือและสถานท่ีต้ังของธนาคาร 

 ผูเสนอขายหลักทรัพย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
 ทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0107537002338 (เดิมเลขท่ี บมจ. 480) 
 ที่ต้ังสํานักงานใหญ อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
  กรุงเทพมหานคร 10330 
 Home Page www.cimbthai.com 
 โทรศัพท 02-638-8274, 02-638-8287, 02-685-6685, 02-685-6684 
 โทรสาร 0-2633-9026 
 CIMB Thai Care Center 0-2626-7777 กด 0 
 
2. รายละเอียดของการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

ประเภทของหุนเพ่ิมทุน : หุนสามัญเพ่ิมทุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) 

ทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลว :     ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลวจํานวน   
 15,140,113,803.50 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันหนึ่งรอยสี่สิบลานหน่ึงแสนหนึ่งหม่ืน
 สาม พันแปด ร อ ยสามบาทห า สิ บ สตา งค )  แบ ง ออก เ ป น หุ น ส า มัญ 
 30,280,227,607 หุน (สามหม่ืนสองรอยแปดสิบลานสองแสนสองหม่ืนเจ็ดพัน
 หกรอยเจ็ดหุน) มูลคาท่ีตราไว หุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) 
 หุนบุริมสิทธิ       - ไมมี - 

กําหนดวันจองซื้อและรับชําระเงิน
คาหุนสามัญเพ่ิมทุน  

: ระหวางวันจันทรที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561 

ทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลว
ที่จะตองชําระเพ่ิมจากการเสนอ
ขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุน
เดิมในครั้งนี้ (ในกรณีที่มีการจอง
ซื้ อ หุ น ส า มัญ เ พ่ิ ม ทุ น ค รบ ท้ั ง
จํานวน) 

: ในกรณีที่ธนาคารสามารถเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังนี้ไดหมด ทุนจด
ทะเบียนที่ออกและชําระแลวท่ีจะตองชําระเพ่ิมจะเปนจํานวน 2,271,017,070.50 
บาท  (สองพันสองรอยเจ็ดสิบเอ็ดลานหน่ึงหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดสิบบาทหาสิบสตางค) 
ประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 4,542,034,141  หุน  (สี่พันหารอยสี่สิบสองลาน
สามหม่ืนสี่พันหน่ึงรอยส่ีสิบเอ็ดหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบ
สตางค) 
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ทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลว
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญ
เพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมในคร้ังนี้ 
(ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญ
เพ่ิมทุนครบท้ังจํานวน) 

:  ในกรณีที่ธนาคารสามารถเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ีไดหมดทุนจด
 ทะเบียนท่ีออกและชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือ
 หุนเดิมจะเปนจํานวน 17,411,130,874.00 บาท   (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสี่รอยสิบเอ็ด
 ลานหนึ่งแสนสามหมื่นแปดรอยเจ็ดสิบสี่บาทถวน) แบงออกเปนหุนสามัญ 
 34,822,261,748 หุน (สามหม่ืนสี่พันแปดรอยยี่สิบสองลานสองแสนหกหม่ืนหนึ่ง
 พันเจ็ดรอยสี่สิบแปดหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) 

        หุนบุริมสิทธิ     - ไมมี - 

วิธีการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

:   ในการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี ธนาคารจะทําการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิม
 ทุนใหกับผูถือหุนเดิมซึ่งมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียน  ผูถือหุนของธนาคาร ณ 
 วันพุธท่ี 19 กันยายน 2561 ตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู 
 (Rights Offering) โดยจะจัดสรรใหกับผูถือหุนท่ีไดทําการจองซื้อตามสิทธิของผู
 ถือหุนแตละราย 

   ในการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวขางตน ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม
 จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนรายใด หากการจัดสรรดังกลาวจะทําให
 หรืออาจเปนผลใหธนาคารกระทําผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ/หรือคําสั่งที่
 เกี่ยวของของธนาคารแหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
 หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของ หรือ
 จะทําใหหรืออาจเปนผลใหผูถือหุนรายดังกลาวถือหุนเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดไว
 ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสัง่ที่เกี่ยวของดังกลาว 

วิธีการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือ
จากการ :จองซื้อ 

   ในกรณีที่มีหุนสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจองซื้อของผูถือหุนเดิมตามสิทธิ หรือ มี
 หุนคงเหลือไมวากรณีใดๆ ธนาคารจะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนท่ี
 เหลือใหกับผูถือหุนท่ีระบุความประสงควาตองการใชสิทธิสวนเกนิ ตามสัดสวนอีก
 คร้ัง โดยพิจารณาจากการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนเกินที่ผูถือหุนไดระบุใน
 ชอง “จองซื้อสวนเกินจากสิทธิที่ไดรับการจัดสรร” ในใบจอง และดําเนินการ
 จัดสรรซ้ํา จนกวาหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวจะหมด 

   ในการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวขางตน ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม
 จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนรายใด หากการจัดสรรดังกลาวจะทําให
 หรืออาจเปนผลใหธนาคารกระทําผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ/หรือคําสั่งที่
 เกี่ยวของของธนาคารแหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
 หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือหนวยงานอื่นใดที่เก่ียวของ หรือ
 จะทําใหหรืออาจเปนผลใหผูถือหุนรายดังกลาวถือหุนเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดไว
 ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งที่เกี่ยวของดังกลาว 

จํานวนหุนท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุน
เดิมตามสัดสวนการถือหุน 

:   4,542,034,141  หุน (สี่พันหารอยสี่สิบสองลานสามหม่ืนสี่พันหนึ่งรอยสี่สิบเอ็ด
 หุน) 
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อัตราสวนการเสนอขาย : 3 หุนใหมตอ 20 หุนเดิม 

 ในการคํานวณสิทธิของผูถือหุนแตละรายท่ีจะสามารถจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว 
หากมีเศษของหุนสามัญจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนที่
ออกใหมของผูถือหุนแตละราย ธนาคารจะปดเศษหุนสามัญสวนท่ีเหลือท้ิงทั้งจํานวน 
เชน ผูถือหุนซึ่งถือหุนจํานวน 190 หุนเม่ือคํานวณตามอัตราสวนท่ีจะไดรับการจัดสรร
จะไดเทากับ 28.5 หุน (190 คูณดวยเศษ 3 สวน 20) ในกรณีนี้ ธนาคารจะปดเศษ (.5) 
ทิ้งและผูถือหุนจะมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนได จํานวน 28 หุน 

ราคาเสนอขาย : 0.87 บาทตอหุน (แปดสิบเจ็ดสตางค) 

เ งื่ อนไขการใชสิทธิ จองซื้ อ หุ น
สามัญเพ่ิมทุน 

: ผูถือหุนสามารถใชสิทธิจองซื้อหุนได 3 กรณี ดังน้ี (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ
รายละเอียดของการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน) 
(1) จองซือ้หุนสามัญเพ่ิมทุนตามสิทธิที่ไดรับการจัดสรร 
(2) จองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนเกินจากสิทธิที่ไดรับการจัดสรร (ทั้งนี้ เปนไปตามเง่ือนไข

เร่ืองการจัดสรรที่ระบุไวในรายละเอียดการจัดสรร และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุน
สามัญเพ่ิมทุน  

(3)  จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนนอยกวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรร 

3. วิธีการขอรับหนังสือแจงสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนและใบจองซื้อหลักทรัพย 

ธนาคารฯ จะดําเนินการให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”) จัดสงเอกสารประกอบการจองซื้อ ไดแก
หนังสือแจงสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน รายละเอียดการจัดสรร และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน ใบจองซื้อหุน 
ใบรับรองการจองซื้อหุน (“ใบรับรองการจองฯ”) แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติ
บุคคล แบบสอบถามเพ่ือหาขอบงชี้การเปนบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)เฉพาะผูประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีผูออก
หลักทรัพย ( Issuer Account ) หนังสือมอบอํานาจสําหรับการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน ใหแกผูถือหุนทุกรายท่ีมีสิทธิจองซื้อ โดย
จะจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนภายหลังจากวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิจองซื้อหุน (Record Date) 

ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดเอกสารตางๆ ไดที่ www.cimbthai.com (ในหมวดของนักลงทุนสัมพันธ) 
 

4. ระยะเวลาและสถานที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

ผูถือหุนสามารถใชสทิธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน ในระหวางวันจันทรที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561 ต้ังแตเวลา 
8.30 น หรือตามเวลาเปด ปดทําการของแตละสาขา ณ ที่ทําการสาขาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
อน่ึง กรณีชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญดวย เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟทธนาคาร สามารถยื่นเอกสารการจองซื้อและชําระคา
จองซื้อหุนไดภายในเวลาเคลียรริ่งเช็คของแตละสาขา ของวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เทานั้น 
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5. วิธีการจองซื้อ เอกสารการจองซื้อ การชําระเงินคาจองซื้อหุน การคืนเงินคาจองซื้อและการสงมอบหลักทรัพย 

5.1 วิธีการจองซื้อผูจองซื้อจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 
ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือใหถูกตอง ครบถวน พรอมลงลายมือชื่อ และกรณีผูจองซื้อที่มีเลขทะเบียนผู
ถือหุนมากกวา 1 เลขทะเบียนผูถือหุนจะตองแยกกรอกใบจองซ้ือหุน 1 ใบจองซื้อตอ 1 เลขทะเบียนผูถือหุน
เทานั้น และจัดเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ตอ 1 เลขทะเบียนผูถือหุน 

 

5.2 ในกรณีผูจองซื้อที่ประสงคจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดรับจัดสรรจากการจองซื้อในครั้งนี้ ฝากไวในบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ตองกรอก “แบบสอบถามเพ่ือหาขอบงช้ีการเปนบุคคล
สหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)เฉพาะผูประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีผูออกหลักทรัพย ( Issuer Account ) เทานั้น 
และแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” (แลวแตกรณี) พรอมลงนาม
รับรองความถูกตองของขอมูลเพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซ้ือ 
 
5.3 เอกสารการจองซื้อของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมรับรองสําเนาถูกตอง หรือ 
(2) สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจและสําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
(3) ในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําใหชื่อ/ชื่อสกุลไมตรงกับรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิจองซื้อหุน ณ วันพุธที่ 19 

กันยายน 2561 (Record Date) หรือในใบรับรองการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน ใหแนบเอกสารที่ออกโดยหนวยงาน
ราชการเพ่ิมเติม เชน ทะเบียนสมรส ใบหยา ใบแจงเปล่ียนชื่อ/ชื่อ-สกุล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง เปนตน  

 (4) กรณีผูจองซ้ือหุนไมไดกรอกขอความรายละเอียดตางๆ ในใบจองซื้อหุนตามที่ธนาคารกําหนดและลงลายมือ
  ชื่อของผูจองซื้อหุนดวยตนเอง และประสงคจะใหบุคคลอื่นเปนผูจองซื้อหุนแทน ตองแนบหนังสือมอบอํานาจ
  ใหกระทําการแทน โดยธนาคารจะเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมป  
  

สําหรับผูจองซื้อเกินสิทธิตองแนบสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผูจองซื้อขอรับเงินคาจองซื้อหุน
โดยการหักจากบัญชีเงินฝากของธนาคารโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เขาบัญชีเงินฝาก
ของผูจองซื้อ (เฉพาะผูจองซื้อหุนที่มีบัญชีเงินฝากกบัทางธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เทานั้น ) หรือ
โดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารในช่ือของผูจองซื้อหุนตามที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน ทั้งนี้ หากมิไดใหสําเนา
หนาแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกลาวไว ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแก
ผูจองซื้อหุนดวยเช็คหรือแคชเชียรเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูจองซื้อ 

 
5.4 เอกสารการจองซื้อของบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย 

(1) สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว และสําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนาถูกตอง หรือ 
(2) สําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอายุ และเอกสารแสดงที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

หรือ 
(3) สําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอายุ และสําเนาใบอนุญาตใหทํางานท่ีออกโดยกระทรวงแรงงาน (Work Permit) ที่มี

อายุการทํางานต้ังแต 3 เดือนขึ้นไป หรือหนังสือรับรองจากนายจางในขณะน้ัน และเอกสารแสดงที่อยูในประเทศ
เจาของสัญชาติ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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 (4) กรณีผูจองซ้ือหุนไมไดกรอกขอความรายละเอียดตางๆ ในใบจองซื้อหุนตามที่ธนาคารกําหนดและลงลายมือ
  ชื่อของผูจองซื้อหุนดวยตนเอง และประสงคจะใหบุคคลอื่นเปนผูจองซื้อหุนแทน ตองแนบหนังสือมอบอํานาจ
  ใหกระทําการแทน โดยธนาคารจะเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมป  

สําหรับผูจองซื้อเกินสิทธิตองแนบสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผูจองซื้อขอรับเงินคาจองซื้อหุน
คืนโดยการหักจากบัญชีเงินฝากของธนาคารโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เขาบัญชีเงิน
ฝากของผูจองซื้อ (เฉพาะผูจองซื้อหุนที่มีบัญชีเงินฝากกับทางธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เทานั้น ) 
หรือโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารในชื่อของผูจองซื้อหุนตามที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน ทั้งนี้ หากมิไดให
สําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกลาวไว ธนาคารฯ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผู
จองซื้อหุนดวยเช็คหรือแคชเชียรเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูจองซื้อ 

 
5.5  เอกสารการจองซื้อของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
(1) สําเนาหนังสือรับรองท่ีกระทรวงพาณิชยออกใหไมเกิน 6 เดือนนับจากวันที่รับรองถึงวันจองซื้อ พรอมรับรองสําเนา

ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน 
(2) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล มิใชกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลตามหนังสือ

รับรอง 
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอายุ 

ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
(4) ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

 (5) กรณีผูจองซ้ือหุนไมไดกรอกขอความรายละเอียดตางๆ ในใบจองซื้อหุนตามที่ธนาคารกําหนดและลงลายมือ
  ชื่อของผูจองซื้อหุนดวยตนเอง และประสงคจะใหบุคคลอื่นเปนผูจองซื้อหุนแทน ตองแนบหนังสือมอบอํานาจ
  ใหกระทําการแทน โดยธนาคารจะเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมป 

  

สําหรับผูจองซื้อเกินสิทธิตองแนบสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผูจองซื้อขอรับเงินคาจองซื้อหุน
คืนโดยการหักจากบัญชีเงินฝากของธนาคารโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เขาบัญชีเงิน
ฝากของผูจองซื้อ (เฉพาะผูจองซื้อหุนที่มีบัญชีเงินฝากกับทางธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เทานั้น ) 
หรือโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารในชื่อของผูจองซื้อหุนตามที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน โอนเงินเขาบัญชี
ธนาคาร ทั้งนี้ หากมิไดใหสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกลาวไว ธนาคารฯ จะดําเนินการใหมีการคืน
เงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนดวยเช็คหรือแคชเชียรเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูจองซื้อ 

 
5.6  เอกสารการจองซื้อของนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ 
(1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) 

และรายชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลพรอมตัวอยางลายมือชื่อท่ีออกไมเกิน 6 เดือนนับจากวันที่รับรองถึงวันจอง
ซื้อ พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลน้ัน  

(2) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล มิใชกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลตามหนังสือ
สําคัญการจัดต้ังบริษัทหรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล 

 (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอายุ 
ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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(4) ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 
  (5) กรณีผูจองซ้ือหุนไมไดกรอกขอความรายละเอียดตางๆ ในใบจองซื้อหุนตามที่ธนาคารกําหนดและลงลายมือ
  ชื่อของผูจองซื้อหุนดวยตนเอง และประสงคจะใหบุคคลอื่นเปนผูจองซื้อหุนแทน ตองแนบหนังสือมอบอํานาจ
  ใหกระทําการแทน โดยธนาคารจะเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมป 

 
ทั้งน้ี สําเนาเอกสารประกอบท่ีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองขางตนท้ังหมด ตองไดรับ
การรับรองเอกสารประกอบและลายมือชื่อโดยเจาหนาท่ีของ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจในประเทศท่ี
เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของ
เอกสาร และใหรับรองโดยเจาหนาท่ีสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทํา หรือรับรองความถูกตอง
โดยเจาหนาท่ีของ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดดําเนินการขางตน และมีอายุไมเกิน 6 เดือนนับจากวันที่รับรอง
ถึงวันจองซ้ือ 

 

สําหรับผูจองซื้อเกินสิทธิตองแนบสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผูจองซื้อขอรับเงินคาจองซื้อหุน
คืนโดยการหักจากบัญชีเงินฝากของธนาคารโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เขาบัญชีเงิน
ฝากของผูจองซื้อ (เฉพาะผูจองซื้อหุนที่มีบัญชีเงินฝากกับทางธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เทานั้น ) 
หรือโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารในชื่อของผูจองซื้อหุนตามที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน ทั้งนี้ หากมิไดให
สําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกลาวไว ธนาคารฯ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผู
จองซื้อหุนดวยเช็คหรือแคชเชียรเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูจองซื้อ 

 
5.7  เอกสารจองซื้อของนิติบุคคลท่ีมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําเนินการจองซื้อ
แทน 
(1) สําเนาหนังสือรับรองท่ีกระทรวงพาณิชยออกใหไมเกิน 6 เดือนนับจากวันที่รับรองถึงวันจองซื้อ พรอมรับรองสําเนา

ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลน้ัน หรือ 
(2) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) 

และรายชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลพรอมตัวอยางลายมือชื่อท่ีออกไมเกิน 6 เดือนนับจากวันที่รับรองถึงวันจอง
ซื้อ พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลน้ัน 

(3) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล มิใชกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลตามหนังสือ
รับรองหรือสําคัญการจัดต้ังบริษัทหรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล 

(4) สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชนดําเนินการจองซื้อแทน 
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอายุ 

ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรับมอบอํานาจ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
(6) ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

 
ทั้งน้ี หากผูจองซื้อเปนประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ สําเนาเอกสารประกอบท่ีผูมีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองขางตนทั้งหมด ตองไดรับการรับรองเอกสารประกอบและลายมือชื่อโดย
เจาหนาท่ีของ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง 
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ทําการรับรองลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร และใหรับรองโดยเจาหนาท่ีสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทํา หรือรับรองความถูกตองโดยเจาหนาที่ของ Notary Public หรือหนวยงาน
อื่นใดที่ไดดําเนินการขางตน และมีอายุไมเกิน 6 เดือนนับจากวันท่ีรับรองถึงวันจองซ้ือ 

 

สําหรับผูจองซื้อเกินสิทธิตองแนบสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผูจองซื้อขอรับเงินคาจองซื้อหุน
โดยการหักจากบัญชีเงินฝากของธนาคารโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เขาบัญชีเงินฝาก
ของผูจองซื้อ (เฉพาะผูจองซื้อหุนที่มีบัญชีเงินฝากกบัทางธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เทานั้น ) ทั้งนี้ 
หากมิไดใหสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกลาวไว ธนาคารฯ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อ
หุนใหแกผูจองซื้อหุนดวยเช็คหรือแคชเชียรเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูจองซื้อ 

 
5.8 การชําระเงินคาจองซื้อหุนที่เคานเตอรของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เทานั้น 

(ก) ผูจองซื้อสามารถเลือกวิธีการชําระเงินไดเพียง 1 วิธี เทานั้น ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจอง
ซื้อ 
- กรณีชําระดวยการโอนเงินเขาบัญชีจองซื้อหุน ดังนี้ 

ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)”  
กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถือหุน (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน หรือติดตอสอบถามไดที่ Call Center 
ของ TSD โทรศัพท 0-2009-9999 หรือติดตอสอบถามไดที่งานเลขานุการบริษัท สํานักกรรมการผูจัดการใหญ 
โทรศัพท 0-2638-8274 และ 0-2638-8287 หรือ ที่ปรึกษาการเงินและตลาดทุน โทรศัพท   0-2685-6685 และ      
0-2685-6684) ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอ พรอมระบุจํานวนหุนท่ีประสงคจะจองซื้อ ไวดานหลังของ
หลักฐานการโอนเงินเขาบัญชี (pay-in-slip)  

- กรณีชําระดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟทธนาคาร จะตองเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟทธนาคาร ที่สามารถ
เรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทําการถัดไป และตองไมเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท
ธนาคารท่ีลงวันท่ีลวงหนาโดยตองมาทําการจองซ้ือภายในเวลาเคลียรร่ิงเช็คของแตละสาขา โดยขีดครอมเฉพาะส่ัง
จาย “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)” และจะตองลงวันที่ในระหวาง
วันจันทรที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เทานั้นและผูถือหุนจะตองระบุเลขทะเบียนผูถือหุน 
(ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน หรือติดตอสอบถามไดที่ Call Center ของ TSD โทรศัพท 0-2009-
9999 หรือติดตอสอบถามไดที่งานเลขานุการบริษัท สํานักกรรมการผูจัดการใหญ โทรศัพท 0-2638-8274 และ      
0-2638-8287 หรือ ที่ปรึกษาการเงินและตลาดทุน โทรศัพท  0-2685-6685 และ 0-2685-6684) ชื่อ-นามสกุล และ
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอพรอมระบุจํานวนหุนท่ีประสงคจะจองซื้อไวดานหลังของเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท
ธนาคาร  

(ข) ธนาคารขอสงวนสิทธิวิธีการรับชําระคาจองซื้อหุนที่เคานเตอรของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
เทานั้น ทั้งนี้หากผูจองซื้อประสงคจะโอนเงินเพื่อชําระคาจองซื้อหุนจากธนาคารอื่น จะตองโอนบาทเนตได
กรณีเดียวเทานั้น โดยธนาคารจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการรับโอนบาทเนตปลายทางใหแกผูจองซื้อ 
หากผูจองซื้อไดทําการโอนเงินดวยวิธีบาทเนตเพ่ือชําระคาจองซื้อหุนเรียบรอยแลว ใหนําสงเอกสารใบจอง
ซื้อหุนและเอกสารประกอบ มาที่สํานักกรรมการผูจัดการใหญ e-mail address cs@cimbthai.com ติดตอ
โทรศัพท 0-2638-8274 หรือ 0-2638-8287 โทรสาร 0-2657-3399 

(ค) ธนาคารขอสงวนสิทธิไมรับชําระคาจองซื้อหุนผานทางตู ATM 
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(ง) ธนาคารขอสงวนสิทธิในการ งดรับจองซื้อหุนทางไปรษณีย 
(จ) หากผูจองซื้อไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ทางธนาคารกําหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไมจัดสรรหุนใหแกผูจอง

ซื้อรายดังกลาว ทั้งน้ีหากผูจองซื้อประสงคจะขอรับเงินคืน กรุณาติดตอท่ีงานเลขานุการบริษัท สํานักกรรมการผูจัดการ
ใหญ โทรศัพท 0-2638-8274 และ 0-2638-8287 หรือ ที่ปรึกษาทางการเงินและตลาดทุน โทรศัพท 0-2685-6685 และ 
0-2685-6684 พรอมท้ังแสดงหลักฐานการชําระเงินคาจองซ้ือ 

(ฉ) ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ 1 ใบจองซื้อ ตอ 1 เลขทะเบียนผูถือหุนเทานั้น ยกเวน บริษัท ไทยเอ็น วี ดี อาร 
จํากัด 

  
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุน 

ในกรณีที่ (1) ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญที่จองซ้ือ (2) ผูจองซ้ือไดรับการจัดสรรนอยกวาจํานวนหุนสามัญท่ีจอง
ซื้อ หรือ (3) มีการยกเลิกการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน ธนาคารจะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซื้อท่ี
จองผานธนาคาร โดยไมมีดอกเบ้ีย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนท่ี
จองซื้อ โดยจะทําการคืนเงินใหกับผูจองซื้อฯ ดังน้ี 1. โดยการหักจากบัญชีเงินฝากของธนาคารโดยอัตโนมัติ (Automated 
Transfer System (ATS)) เขาบัญชีเงินฝากของผูจองซื้อ (เฉพาะผูจองซื้อหุนที่มีบัญชีเงินฝากกับทางธนาคาร ซีไอเอ็มบี 
ไทย จํากัด (มหาชน) เทาน้ัน ) ภายใน 5 วันทําการนับจากปดการเสนอขายหุน  2. โดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารในช่ือ
ของผูจองซื้อหุนตามท่ีระบุไวในใบจองซ้ือหุน ภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการเสนอขายหุน 3.  ชําระเปนเช็คขีดครอม
สั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ทั้งนี้ หากผูจองซ้ือไมแนบสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่เปดไว
กับธนาคารพาณิชยในประเทศไทยเพ่ือรับชําระเงินคืน ธนาคารจะคืนเงินดังกลาว เปนเช็คขีดครอมส่ังจายผูจอง
ซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 10 วันทําการนับจากวันปดการเสนอ
ขายหุน โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตาง
สํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)  (ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดขางตน  ผูจองซ้ือหุนจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อ
หุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันท่ีพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนถึง (แตไมรวม) วันที่ผูจองซ้ือหุนไดรับคืนเงินคาจอง
ซื้อหุนแลวตามวิธีการดังกลาวขางตน) 

อยางไรก็ตาม ไมวาในกรณีใดๆ หากธนาคารไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ระบุไว
ในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซ้ือหุนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อหุนจะไมมีสิทธิ
เรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ จากธนาคาร ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการที่ธนาคารไม
สามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่จายคาจองซื้อหุน หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ ผูจองซื้อตอง
ติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากธนาคารภายใน 10 วันทําการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ทั้งนี้ หากเกิด
ความผิดพลาดหรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่งไมใชความผิดของธนาคาร เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจน
หรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบจองซื้อ ธนาคารจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว 

 
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

ผูจองซื้อสามารถเลือกดําเนินการกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี  
 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless System) 

โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู 
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- กรณีนี้ ธนาคารจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด เพ่ือผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญท่ีบริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุน
สามัญอยู และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญท่ีผูจองซื้อฝากไว 

- กรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพยฯ”) ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารทําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพยฯ 

- กรณีนี้ ช่ือของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบญัชีซือ้ขายหลักทรัพยทีผู่จองซื้อประสงคจะฝากหุนไวใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลวธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุนในบัญชีของบริษัท
ผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ใหแกผูจองซื้อแทน 

 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless System) 
โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600  
- กรณีนี้ธนาคารจะดําเนินการนําหุนสามัญท่ีไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพย

จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนท่ีผูจองซ้ือไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย 
สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อ 

- กรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ได และหากผูจองซื้อ
ตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนย
รับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด 

- การถอนหุนสามัญท่ีฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 จะตองใชเวลาดําเนินการ ดังน้ัน  
ผูจองซื้อท่ีนําฝากบัญชีดังกลาวอาจจะไมสามารถถอนหุนสามัญไดทันทีภายในวันที่หุนสามัญของบริษัทฯ เร่ิมทํา
การซื้อขายไดเปนวันแรกในตลาดหลักทรัพยฯ 

 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ 
- กรณีนี้ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียน

ตามช่ือที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วันทําการนับจากวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ 
-  ในกรณีนี้ ผูจองซื้อท่ีไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวา

จะไดรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้ออาจจะไดรับใบหุนภายหลังจากท่ีหุนสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารไดเร่ิมซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ เปนท่ีเรียบรอย 

 หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหน่ึงในใบจองซ้ือหุนฯ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการฝากหุนในบัญชีของบริษัทผู
ออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 ใหแกผูจองซื้อแทน  

 
6. ธนาคาร ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชําระเงินคาหุน เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือขอมูลใดๆ ที่เกี่ยวของกับ

วิธีการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินงาน ทั้งน้ี เพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสุดตอการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารดังกลาว 
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7. ในกรณีการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ไดรับการจัดสรร และมีผูแสดงความประสงคขอซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนสวนเกินนี้มากกวาจํานวนหุนที่เหลือ ผลการจองซื้อจะสมบูรณเม่ือธนาคารไดรับหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชี
ฉบับจริงเรียบรอยแลว (กรณีโอนเงินเขาบัญชีจองซื้อ) หรือ เรียกเก็บเงินตาม เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท
ธนาคาร ไดเรียบรอยแลว และธนาคารไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนสวนเกินจากสิทธิที่ไดรับการจัดสรรตามสิทธิตาม
วิธีการจัดสรรเสร็จเรียบรอยแลว 

 
8. ผูถือหุนที่ไดทําการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และทางเจาหนาที่ของธนาคาร ไดออกหลักฐานการรับจองซื้อหุนสามัญ

เพ่ิมทุนเรียบรอยแลว จะไมสามารถยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได ยกเวนจะเขาเง่ือนไขตามท่ีธนาคารได
ช้ีแจงในหนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนฉบับนี้ 

 
9. กรณีที่ธนาคารไดรับเอกสารทั้งหมดท่ีถูกตอง และครบถวนภายหลังวันท่ี 12 ตุลาคม 2561 ภายในเวลาปดทําการของ

แตละสาขา (วันส้ินสุดระยะเวลาจอง) ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมจัดสรรหุนที่จองซื้อใหแกผูจองซื้อรายดังกลาว 
 
10. การสละสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

ผูถือหุนท่ีมิไดใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน หรือมิไดชําระเงินภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว หรือ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ 
ดราฟทธนาคาร ไมสามารถเรียกเก็บเงินไดครบตามเวลาที่กําหนด โดยไมใชความผิดของธนาคาร หรือผูถือหุนท่ีกรอกขอมูลใน
ใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนไมครบถวน หรือจองซื้อดวยวิธีการอื่นท่ีมิไดกําหนดไวในหนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของ
ธนาคารฉบับน้ี ธนาคารจะถือวาผูถือหุนสละสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี โดยธนาคาร ขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

 
11. วิธีการรับเงินปนผล 

หากผูจองซื้อสมัครบริการโอนเงินปนผล (บริการ e – Dividend) กับทางบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
(“TSD”) หรือกับบริษัทหลักทรัพยที่มีบัญชีซื้อขายอยู เม่ือถึงกําหนดวันจายเงินปนผล ทาง TSD จะโอนเงินเขาบัญชี e - 
Dividend ที่เคยสมัครไว หากไมไดมีการสมัครบริการดังกลาว ทาง TSD จะออกเช็คในช่ือของผูถือหุนแทน 
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สวนที่ 2 
ขอมูลเบื้องตนของธนาคาร 

 
1. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ธนาคารไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชยเปนธุรกิจหลัก
ของธนาคาร ธนาคารใหความสําคัญกับผลิตภัณฑและบริการท่ีเพ่ิมคุณคาใหแกลูกคา (Value-added product) โดยเฉพาะธุรกิจท่ี
กอใหเกิดรายไดคาธรรมเนียม เชน บริการ Cash Management การใหบริการท่ีปรึกษาทางดานการเงิน และการคาผลิตภัณฑทาง
การเงิน เปนตน  

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของธนาคาร สรุปไดดังนี้ 
1. ธุรกิจการธนาคารพาณิชย ธนาคารใหบริการดานการธนาคารพาณิชยทุกประเภท ไดแก บริการรับฝากเงิน บริการใหกูยืม

เงิน บริการรับซื้อลด บริการรับรอง บริการอาวัล การออกหนังสือคํ้าประกัน บริการซื้อขายเงินตราตางประเทศ การออก Letter of Credit 
(LC) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Tele-banking) บริการบัตรเงินดวน (ATM) เปนตน 

2. ธุรกิจประกัน ธนาคารได รับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตและนายหนาประกันวินาศภัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงพาณิชย 

3. ธุรกิจดานหลักทรัพยและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย ที่ไดรับใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ กระทรวงการคลัง ไดแก 

3.1 การเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน 
3.2 บริการนายทะเบียนและตัวแทนชําระเงิน  
3.3 ธุรกิจคาหลักทรัพยและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยที่เปนตราสารหน้ี  
3.4 การเปนผูแทนผูถือหุนกู  
3.5 ธุรกิจนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน  
3.6 ธุรกิจรับฝากทรัพยสินและดูแลผลประโยชน 
3.7 ธุรกิจการคาตราสารอนุพันธ  
3.8 ธุรกิจใหคําปรึกษาทางธุรกิจ  
3.9 ธุรกิจบริหารสินทรัพย 

 
โดยภาพรวม กลุมธุรกิจที่ธนาคารเขารวมลงทุน เปนธุรกิจที่สงเสริมธุรกิจของธนาคารทางตรงหรือทางออมใหมีการเติบโต

ตอไป  
นโยบายของธนาคารยังคงมุงเนนท่ีผสานการดําเนินธุรกิจระหวางหนวยงานสําคัญๆ ในเชิงกลยุทธของธนาคารกับบริษัทยอย

ตางๆ ดังนั้น ธนาคารจึงต้ังใจท่ีจะคงการลงทุนใหเหลือแตในบริษัทท่ีมีศักยภาพการเติบโตและใหผลตอบแทนการลงทุนท่ีดีแกธนาคาร 
จุดแข็งของธนาคารอยูที่การมีเครือขายสาขาท่ีแผขยายและม่ันคง สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ธนาคาร มีศูนยธุรกิจรวม 

ทั้งสิ้น 17 แหงซึ่งใหบริการเต็มรูปแบบ รวมท้ังบริการสินเชื่อตางๆ และสาขายอยรวม 84 สาขา ธนาคารใหบริการบูธแลกเปล่ียนเงินตรา 
9 แหง  
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1.2  ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ  

ธุรกิจขนาดใหญ 
 
บรรษทัธุรกิจ และธุรกิจสถาบันการเงิน 
 
 บรรษัทธุรกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ใหบริการทางการเงินครอบคลุมภาคธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยและขนสง เปนตน ในขณะท่ีธุรกิจสถาบันการเงิน ใหบริการทางการเงินครอบคลุมลูกคา
สถาบันการเงินท้ังประเภทธุรกิจธนาคาร และธุรกิจสถาบันการเงินอื่น อาทิ ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวม ธุรกิจประกันภัย เปนตน ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาท่ีมีความผูกพันอันยาวนานกับธนาคาร ธนาคารจึงเปนเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจ
ผูอยูเคียงขางและใหการสนับสนุนลูกคาในการประกอบธุรกิจใหเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืน ควบคูไปกับการเปนสื่อกลางในการมอบ
โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนโดยผานเครือขายของกลุมซีไอเอ็มบี  
 
 ในป 2560 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไดขยายตัวในอัตราท่ีสูงกวาป 2559 เล็กนอย เปนผลมาจากภาคการสงออกและการ
ทองเที่ยวที่ขยายตัวขึ้น แตยังตองเผชิญความทาทายจากปจจัยตางๆท่ีสงผลกระทบสําคัญ ไดแก ปจจัยความเช่ือม่ันของนักลงทุน
ภาคเอกชน กฎระเบียบและขอจํากัดการลงทุน ความผันผวนของราคาสินคาเกษตรและตลาดการเงิน  ตลอดจนเศรษฐกิจตางประเทศ 
รวมไปถึงคุณภาพหน้ีของธนาคารพาณิชยทั้งระบบ   ซึ่งสงผลกระทบตอการขยายธุรกิจของลูกคารายใหญ ดังนั้น บรรษัทธุรกิจและ
ธุรกิจสถาบันการเงินจึงไดมุงเนนการรักษาคุณภาพลูกหน้ีที่มีอยูในปจจุบัน การระมัดระวังในการพิจารณาความเส่ียงของการใหสินเชื่อ
รายใหม ตลอดจนการบริหารดูแลลูกคาอยางใกลชิด เพ่ือรักษาคุณภาพของพอรตลูกคาสินเชื่ออยางสมํ่าเสมอตอไป บรรษัทธุรกิจและ
ธุรกิจสถาบันการเงินยังไดศึกษาขอมูลธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรมอยางใกลชิดรวมกับสํานักวิจัย และรวมมือกับบริหารความเส่ียงใน
การขยายสินเชื่อไปในธุรกิจที่อยูในประเภทอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมความเสี่ยงตํ่า  การมุงเนนลูกคาขนาดใหญที่มีฐานะการเงิน
แข็งแกรง และมีแผนการขยายการลงทุนไปยังอาเซียน รวมท้ังการใหสินเชื่อที่สามารถสรางรายไดตอเน่ืองจากผลิตภัณฑและธุรกรรมอื่น 
(Cross-selling) เชน สินเชื่อโครงการขนาดใหญ ท่ีกอใหเกิดรายไดครบวงจร ทั้งรายไดดอกเบี้ย รายไดคาธรรมเนียม รายไดที่ปรึกษา
ทางการเงิน รวมถึงรายไดจากการขายผลิตภัณฑธุรกรรมการเงิน เคร่ืองมือปองกันความเสี่ยง การประกันการจัดจําหนายตราสารหน้ี
และตราสารทุน เพ่ือตอบสนองความตองการดานการเงินของลูกคาในทุกรูปแบบ  
 
 ในป 2560 ธุรกิจขนาดใหญ (ประกอบดวยบรรษัทธุรกิจ ธุรกิจสถาบันการเงิน และวาณิชธนกิจ) มีอัตราการเติบโตของกําไร
กอนหักภาษีอยางกาวกระโดดประมาณรอยละ 130  ถึงแมจะมีรายไดโดยภาพรวมลดลง ทั้งน้ีเปนผลมาจากการกล่ันกรองคุณภาพ
ลูกหนี้สินเชื่อรายใหม การติดตามดูแลลูกหน้ีอยางใกลชิดโดยใชสัญญาณเตือนลวงหนาในการบริหารจัดการคุณภาพหน้ีกอนท่ีจะเปน
หน้ีที่มีปญหา รวมถึงการแกไขและเรงรัดการชําระหนี้ของลูกหน้ีที่มีปญหา จึงสงผลใหการต้ังสํารองหนี้ที่มีปญหาลดลงถึงรอยละ 90 
จากปที่ผานมา นอกจากน้ี ธุรกิจขนาดใหญยังควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานใหลดลงไดรอยละ 11  รายไดสวนใหญยังคงมาจาก
ลูกคากลุมที่มีความสําคัญตอธนาคาร และไววางใจใหธนาคารเปนผูใหบริการหลัก รวมท้ังกลุมท่ีมีแผนการขยายธุรกิจไปยังอาเซียน ซึ่ง
สอดคลองกับกลยุทธและแนวคิดท่ีวา  “Be More Relevant to Important Clients and Accelerate Our ASEAN Initiatives”   
 
 ธุรกิจขนาดใหญประสบความสําเร็จในการขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุมอาเซียน และ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา 
เวียดนาม) อยางเดนชัด โดยจากการที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปนหนึ่งในสมาชิกของกลุมซีไอเอ็มบี ที่มีศักยภาพทางดานเงินทุน 
บุคลากร และเครือขายพันธมิตรในกลุมประเทศอาเซียน ทําใหธุรกิจขนาดใหญประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจกับกลุมลูกคาขนาด
ใหญที่มีเครือขายการลงทุนสูงท้ังในประเทศและการขยายการลงทุนไปยังตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน โดยสามารถตอบ
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โจทยความตองการของลูกคาไดรวดเร็วและใหบริการไดตรงตามความคาดหวัง ทั้งนี้ธนาคารไดรวมมือกับธนาคารในกลุมซีไอเอ็มบี 
ขยายฐานรายไดใหกับกลุมในตางประเทศไดอยางตอเน่ือง  
 
 สําหรับแผนธุรกิจท่ีจะกาวไปขางหนาในป 2561 บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถาบันการเงินมุงเนนการสรางรายไดที่ม่ันคงและ
ตอเนื่อง โดยใหความสําคัญกับการบริหารและวางแผนการขายใหกับลูกคาหลัก (Key Account Management and Planning) เพ่ือ
สรางรายไดประจํา (Recurring Income) ควบคูไปกับการสรางรายไดตอเนื่องจากผลิตภัณฑและธุรกรรมอื่น (Cross-selling) โดยใชกล
ยุทธการวางแผนมุงเนนหารายไดจากกลุมลูกคาท่ีสําคัญที่คัดเลือกขึ้นมาเปนหลัก ควบคูไปกับการขยายฐานลูกคาใหมที่มีศักยภาพ 
โดยยังคงมุงเนนการรักษาคุณภาพสินทรัพยที่ดีขึ้นอยางตอเน่ืองมาทุกป นอกจากน้ี ยังคงเดินหนาขยายธุรกิจและการใหบริการในระดับ
อาเซียน ตลอดจนการเพ่ิมธุรกิจจากลูกคาตางประเทศท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทย ภายใตการผสานพลังความรวมมือกับกลุมซีไอเอ็ม
บีในประเทศตางๆตอไป 
 
วาณิชธนกิจ 
 
 ป 2560 เปนปที่รายไดจากวาณิชธนกิจของธนาคารเติบโตอยางกาวกระโดดและทําสถิติสูงสุดในรอบหลายปที่ผานมา โดยใน
สวนของงานที่ปรึกษาทางการเงินสําหรับการควบรวมกิจการ ธนาคารสามารถขยับอันดับสวนแบงตลาดใน Merger & Acquisition 
League Table จากอันดับท่ี 23 ในป 2559 ขึ้นมาเปนอันดับที่ 3 ในป 2560 นอกจากน้ี ในสวนของตราสารทุน ธนาคารประสบความสําเร็จ
ในการทําธุรกรรมขนาดใหญรวมกับกลุมซีไอเอ็มบี ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ในการเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน/ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย/ผูซือ้หุนเบื้องตนในตางประเทศ (รวมกับกลุมซีไอเอ็มบี) สําหรับการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) มูลคารวม 17,500 ลานบาท และการเปนผูซื้อหุนเบื้องตนใน
ตางประเทศ (รวมกับกลุมซีไอเอ็มบี) สําหรับการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด 
(มหาชน) มูลคารวม 10,428.80 ลานบาท  ธนาคารยังไดดําเนินการอยางตอเนื่องในการเสริมสรางจุดแข็งรวมกับกลุมซีไอเอ็มบี ในแตละ
อุตสาหกรรมเปนผูดูแลโดยประสานงานแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลอุตสาหกรรมในระดับอาเซียน เพ่ือใหสามารถนําเสนอบริการทาง
การเงินแกลูกคาอยางครบวงจร ซึ่งรวมถึงการใหคําปรึกษาดานกลยุทธและคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของลูกคา ดังน้ัน 
จึงสามารถเสริมสรางความสัมพันธและเพ่ิมมูลคาธุรกิจใหกับลูกคา รวมท้ังยังครอบคลุมไปถึงการเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน
และการคิดคนผลิตภัณฑนวัตกรรมทางการเงินตางๆท่ีเหมาะสมกับลูกคา 
 การผนึกกําลังของบรรษัทธุรกิจ ธุรกิจสถาบันการเงิน และวาณิชธนกิจ รวมกับกลุมซีไอเอ็มบีในระดับอาเซียน จะทําใหธนาคาร
มีศักยภาพกาวสูการเปนธนาคารที่สําคัญและมีความหมายสําหรับลูกคาท่ีมีความสําคัญตอธนาคาร นับเปนความกาวหนาอีกขั้นในการ
รวมกันกาวสูธุรกิจการลงทุนในอาเซียน 
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ในป 2560 ธนาคารมีธุรกรรมสําคัญๆท่ีประสบความสําเร็จดังนี้

 
 

 
 
 

 
 
 

ตราสารหนี ้ หนาที ่ มูลคารวม (ลานบาท) 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ผูจัดการการจัดจําหนาย 22,300.00 
ธนาคารออมสิน ผูรวมจัดการการจัดจําหนาย 16,666.67 
บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร เอสพีวี1 จํากัด ผูรวมจัดการการจัดจําหนาย 5,750.00 
บริษัท ทีพีไอ โพลนี จํากัด (มหาชน) ผูจัดการการจัดจําหนาย 4,000.00 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย ผูรวมจัดการการจัดจําหนาย 3,700.00 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ผูรวมจัดการการจัดจําหนาย 3,230.17 
บริษัท ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร 1979 จํากัด (มหาชน) ผูรวมจัดการการจัดจําหนาย 3,130.00 
บริษัท เอสซ ีแอสเสท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ผูจัดการการจัดจําหนาย 2,900.00 
บริษัท โตโยตา ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ผูรวมจัดการการจัดจําหนาย 2,886.67 
บริษัท ออิอน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ผูจัดการการจัดจําหนาย 2,000.00 
บริษัท เซ็นเตอร ออโต ลีส จํากัด ผูจัดการการจัดจําหนาย 2,000.00 
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ผูรวมจัดการการจัดจําหนาย 1,875.00 
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ผูจัดการการจัดจําหนาย 1,630.00 
บริษัท เจ มารท จาํกัด (มหาชน) ผูจัดการการจัดจําหนาย 1,590.00 
บริษัท ทีทีซแีอล จํากัด (มหาชน) ผูรวมจัดการการจัดจําหนาย 1,500.00 
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ผูจัดการการจัดจําหนาย 1,226.90 
บริษัท อซีี่ บาย จาํกัด (มหาชน) ผูจัดการการจัดจําหนาย 1,000.00 
บริษัม ม่ันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) ผูจัดการการจัดจําหนาย 1,000.00 
บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ผูจัดการการจัดจําหนาย 1,000.00 
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) ผูจัดการการจัดจําหนาย 800.00 
บริษัท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) ผูจัดการการจัดจําหนาย 700.00 
บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี โฮลด้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด ผูรวมจัดการการจัดจําหนาย 513.60 
บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ผูจัดการการจัดจําหนาย 500.00 
บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน) ผูรวมจัดการการจัดจําหนาย 500.00 
บริษัท ลลลิ พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) ผูรวมจัดการการจัดจําหนาย 360.00 
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ตราสารทุน หนาที ่ มูลคารวม  
(ลานบาท) 

บริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร จํากัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย/ผู
ซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (รวมกับ
กลุมซีไอเอ็มบี) 

17,500.00 
 

บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) ผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ 
(รวมกับกลุมซีไอเอ็มบี) 

10,428.80 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส จํากดั (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย 
(รวมกับกลุมซีไอเอ็มบี) 

789.60 

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย แกรนด โฮสพีทาลิต้ี  ตัวแทนจําหนาย 1,755.00 
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากดั (มหาชน) ผูจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนาย (รวมกับกลุมซีไอเอ็มบี) 
2,762.67 

บริษัท อนิฟอรเมชั่น แอนด คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิรคส จํากัด (มหาชน) ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย (รวมกับกลุมซีไอเอ็มบี) 

220.80 

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย (รวมกับกลุมซีไอเอ็มบี) 

23,998.50 

บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน) ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย (รวมกับกลุมซีไอเอ็มบี) 

3,230.00 

 
พาณิชยธนกิจ  

พาณิชยธนกิจใหบริการลูกคาธุรกิจท่ีมียอดขายไมเกิน 3,000 ลานบาทตอป ผานศูนยธุรกิจที่ต้ังอยูตามพ้ืนท่ีกลยุทธทั่ว
ประเทศ  โดยการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการทางการเงินอยางครบวงจรเพ่ือสนองตอบความตองการของลูกคาแตละราย นอกจากนี้ 
พาณิชยธนกิจยังทํางานประสานกับลูกคาเพ่ือเติมเต็มศักยภาพของของลูกคาในการขยายธุรกิจสูอาเซียนท้ังดานการคาและการลงทุน 
โดยอาศัยเครือขายของกลุมซีไอเอ็มบีที่มีความแข็งแกรงและครอบคลุมทั่วภูมิภาค 
 

ในป 2560 ธนาคารยังคงประสบกับความทาทายตางๆท้ังภายในประเทศและตางประเทศซึ่งสงผลตอการดําเนินธุรกิจ 
โดยเฉพาะธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งยังเกิดหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดในระดับสูง ดังน้ัน การบริหารคุณภาพสินทรัพยยังเปนสิ่งท่ี
ธนาคารใหความสําคัญมากกวาการขยายตลาด  โดยมีสัญญาณของพลวัตทางธุรกิจในทิศทางท่ีดีขึ้น   ทั้งดานของการเติบโตและดาน
คุณภาพสินทรัพย หลังจากท่ีธนาคารไดมีการเสริมรากฐานและปรับโครงสรางองคกรในชวงกวาสองปที่ผานมา 

สําหรับป 2561 พาณิชยธนกิจจะยังคงมุงเนนการสรางรากฐานท่ีม่ันคง โดยการรักษาคุณภาพของพอรตสินเชื่อการขยาย
สินเชื่อตามพื้นท่ีและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ การปรับปรุงกระบวนการทํางาน และการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน ทั้งน้ี 
เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาและรักษาการเติบโตของธุรกิจอยางยั่งยืน  
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ธุรกิจรายยอย  
 

ป 2560 เปนอีกปหน่ึงท่ีธุรกิจรายยอยเติบโตและประสบความสําเร็จในดานตางๆ โดยยังคงเนนกลยุทธ “Push & Pull 
Strategy” (กลยุทธผลักดันธุรกิจและดึงลูกคา)ซึ่งมุงสรางความสัมพันธ เขาถึง และเขาใจลูกคา ในขณะเดียวกันก็กระตุนใหลูกคาต่ืนตัว
และเร่ิมเขาหาธนาคารเองดวย โดยการขยายชองทางการใหบริการสินเชื่อผานตูสมัครสินเชื่อสวนบุคคลซึ่งลูกคาสามารถรูผลการอนุมัติ
เบื้องตนไดดวยตนเอง (DSE Kiosk) นอกจากน้ี ธนาคารยังไดรวมมือกับ 7-Eleven และ SPAR Supermarket ใหบริการในรูปแบบสาขา
ยอยภายในรานสะดวกซ้ืออีกดวย 

 
ดานผลการดําเนินงานในป 2560 สินเชื่อธุรกิจรายยอยไดมุงเนนการอนุมัติสินเชื่อโดยอิงตามความเสี่ยงของลูกคา (Risk 

Based Pricing) เพ่ือใหลูกคาไดรับสินเชื่อท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับความสามารถในการชําระหน้ี   ในสวนของการดําเนินงานของ
บริษัทยอยในปที่ผานมา ทั้ง บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต จํากัด และ บริษัท เวิลดลีส จํากัด ไดขยายตัวอยางม่ันคงโดยมียอดอนุมัติ
สินเชื่อรถยนตกวา 10,000 ลานบาท เติบโตรอยละ 15 เม่ือเทียบกับปที่ผานมา และยอดอนุมัติสินเชื่อรถจักรยานยนตกวา 3,000 ลาน
บาท เพ่ิมขึ้นกวารอยละ 23 เม่ือเทียบกับปที่ผานมา นอกจากน้ี บริษัทยอยดังกลาวยังไดพัฒนาการใหบริการผานระบบดิจิตอล โดย
บริษัท เวิลดลีส จํากัดไดเปดตัวแอพพลิเคชั่น SOM “e-Statement on Mobile” สําหรับลูกคาสินเชื่อรถจักรยานยนตโดยเฉพาะ 

 
ในดานการใหบริการกลุมลูกคาบุคคลธนกิจ หรือลูกคา Preferred ธุรกิจรายยอยไดมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและ

ทักษะความสามารถเพ่ือใหคําแนะนําท่ีถูกตองและตรงกับความตองการของลูกคามากท่ีสุด โดยจัดใหมีการอบรมหลักสูตรตางๆภายใต
โครงการ “Wealth Academy” เพ่ือแสดงถึงความมุงม่ันของธนาคารในการเปนทั้งตัวกลางทางการเงิน การใหคําปรึกษา และการ
ใหบริการวางแผนทางการเงิน ตลอดจนการนําเสนอผลิตภัณฑที่เพ่ิมทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายและซับซอนแตใหผลตอบแทนที่ดี
มากข้ึน เชน กองทุน TDIF (ไทยไดนามิก อินคัม อิควิต้ี) กองทุน GOPP (โกลบอล ออพพอรทูนิต้ี) กองทุน VNEQ (เวียดนาม อคิวิต้ี) 
เปนตน นอกจากน้ี ไดมีการเปดตัวแคมเปญ “Be The Victor” เพ่ือจุดประกายใหคนท่ัวไปโดยเฉพาะลูกคากลาที่จะเดินตามความฝน
และสรางความสําเร็จในรูปแบบของตนเอง โดยไดคัดเลือกบุคคลตัวอยางจากกลุมลูกคา เพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหกับลูกคากลุมอื่นๆ
ลุกขึ้นมาทําและยืนหยัดสูเปาหมายของตนเพ่ือสรางความสําเร็จรวมกันไปกับธนาคาร 
 

จากการท่ีระบบดิจิตอลไดเขามามีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตมากขึ้นอยางตอเน่ือง ธุรกิจรายยอยจึงไดจัดต้ังหนวยงาน
ธนาคารดิจิตอลขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและสรางระบบใหมๆซึ่งจะทําใหสามารถใหบริการที่สะดวกยิ่งขึ้นแกลูกคา 

สําหรับป 2561 ธุรกิจรายยอยยังคงมุงเนนการใหบริการแกทุกกลุมเปาหมาย โดยผานทั้งชองทางดิจิตอลและสาขารูปแบบ
ใหมของธนาคาร รวมไปถึงการสรางโอกาสใหกับบุคลากรใหมที่ตองการเรียนรูการวางแผนทางการเงิน เพ่ือพัฒนาสูการเปนผูให
คําปรึกษาแกลูกคาในอนาคตตอไป  
 
ธุรกรรมการเงิน  
 

ธุรกรรมการเงินของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ใหบริการลูกคาองคกร และสถาบันการเงินดวยผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน
ที่หลากหลายครบวงจรอันประกอบดวย บริการบริหารเงินสด (Cash Management) บริการธุรกิจการคาตางประเทศ (Trade Finance 
and Services) และบริการดานซัพพลายเชน (Structured Supply Chain) พรอมทั้งใหคําปรึกษาและแนะนําโซลูชั่นทางการเงิน ที่จะ
ชวยใหลูกคาสามารถบริหารความเส่ียงและจัดการตนทุนทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ธุรกรรมการเงินยังใหบริการดาน
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หลักทรัพย ไดแก บริการตัวแทนหลักประกันและตัวแทนผูใหสินเชื่อ บริการบัญชีดูแลผลประโยชนของคูสัญญา (Escrow Account และ 
Trustee) และบริการดูแลรับฝากหลักทรัพย (Custody) ตลอดจนบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับหลักทรัพย 

ธุรกรรมการเงินของธนาคารยังเปนผูนําทางดานการโอนเงินระหวางประเทศ ดวยบริการ “SpeedSend” หรือบริการโอนเงิน
ดวนระหวางประเทศ ซึ่งเปนบริการท่ีชวยใหลูกคารายยอยสามารถรับและสงเงินดวนระหวางประเทศไดอยางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
และมีคาใชจายตํ่า ทั้งน้ี บริการ “SpeedSend” ของธนาคารไดรับรางวัล “Remittance Product of The Year” ในป 2560 จาก        
The Asian Banker 

ในการมุงม่ันสู Target 2018 (T18) ในป 2560 ธุรกรรมการเงินไดพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินเพ่ือรองรับความตองการของกลุม
ผูประกอบการระดับตางๆ พรอมทั้งขยายฐานลูกคากลุมเอสเอม็อี นอกจากน้ี จากความแข็งแกรงของเครือขาย กลุมซีไอเอ็มบีในภูมิภาค
อาเซียน ทําใหธุรกรรมการเงินของธนาคารมีความพรอมที่จะสนับสนุนการทําธุรกรรมในกลุมอาเซียนรวมไปถึงในระดับโลก เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูประกอบการในการขยายธุรกิจไปยังประเทศตางๆ อีกดวย 

 สําหรับป 2561 นอกจากการใหบริการเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจดานการคาตางประเทศของกลุมผูประกอบการรายใหญใน
ภูมิภาคอาเซียนแลว ธุรกรรมการเงินยังคงมุงม่ันในการพัฒนาผลิตภัณฑ และคิดคนนวัตกรรมทางการเงินใหมๆ ที่สอดคลองกับกลยุทธ
ของกลุมซีไอเอ็มบีและหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ในการสงเสริมผลิตภัณฑ และนวัตกรรมทางการเงินที่จะรองรับการเปล่ียนแปลงตางๆ 
ไดแก ความตองการบริการทางการเงินท่ีทั่วถึง (Financial Inclusion) สังคมไรเงินสด เทคโนโลยีใหมๆ เชน Blockchain และการปรับปรุง
ผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเอสเอ็มอีในประเทศที่มีการขยายตัวอยางตอเน่ือง 
 

ธุรกรรมการเงินจะยังคงพัฒนาเพ่ือนําเสนอบริการและผลิตภัณฑในรูปแบบดิจิตอลผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของ
กลุมซีไอเอ็มบี คือ BizChannel@CIMB และรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจกลุมฟนเทค (FinTech) ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
ในรูปแบบดิจิตอล อาทิ การรับชําระเงินดวยคิวอารโคด (QR Code) สําหรับผูประกอบการรานคา และการบริหารซัพพลายเชน เปนตน 
จากความมุงม่ันดังกลาวขางตน คาดวาธุรกรรมการเงินจะสามารถขยายฐานลูกคาไดอยางตอเน่ืองดวยผลิตภัณฑและนวัตกรรมทาง
การเงินในรูปแบบดิจิตอล อันเปนการตอกย้ําการเปนธนาคารอาเซียนชั้นนําในประเทศไทยของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

ธุรกิจบริหารเงิน 
 

ธุรกิจบริหารเงินนําเสนอผลิตภัณฑและบริการทางการเงินท่ีครอบคลุมสินทรัพยหลายประเภท เพ่ือชวยลูกคาบริหารเงินลงทุน 
หน้ีสิน และบริหารความเส่ียง ตลอดจนระดมทุนผานตลาดตราสารหน้ี นอกจากน้ี ยังทําหนาท่ีบริหารจัดการเงินทุนและสภาพคลองของ
ธนาคารใหสอดคลองตามขอกําหนดและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ 
 

ในป 2560 ธุรกิจบริหารเงินสรางรายไดใหกับธนาคารไดเปนอยางดี และดวยความสามารถทางผลิตภัณฑที่แข็งแกรงดานตรา
สารอนุพันธทางการเงินท่ีมีความซับซอน อนุพันธดานอัตราดอกเบ้ีย และการคาตราสารหนี้ สงผลใหธนาคารไดรับรางวัลรวมทั้งสิ้น 3 
รางวัล ดังตอไปน้ี 
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The Asset Triple A Private Banking, Wealth Management: Investment and ETF Awards 
(1) สถาบันการเงินท่ีมีผลิตภัณฑอนุพันธทางการเงินท่ีดีที่สุดในประเทศไทย ติดตอกัน 4 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2557  
(2) สถาบันการเงินท่ีมีผลิตภัณฑอนุพันธทางการเงินเพ่ือบริหารความเส่ียงดานสินเชื่อท่ีดีที่สุดในประเทศไทย ติดตอกัน 2 ป ต้ังแต       

ป พ.ศ. 2559  
The Asset Benchmark 
(3) สถาบันการเงินผูคาตราสารหน้ี ประเภทหุนกูภาคเอกชน อันดับ 1 ในประเทศไทย 
 

นอกจากน้ี ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยถือเปนหน่ึงในผูเลนหลักในตลาดตราสารหน้ี โดยในตลาดแรก ธนาคารไดรับการจัดอันดับท่ี 
6 จากบลูมเบิรก ในดานการใหบริการเปนผูรับประกันการจัดจําหนายตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 
9.64 และไดรับการจัดอันดับที่ 1 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในดานการใหบริการเปนผูรับประกันการจัดจําหนายตราสารหน้ีที่
ออกโดยรัฐวิสาหกิจ โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 40.45  สําหรับตลาดรองน้ัน ธนาคารอยูในอันดับท่ี 3 ดานมูลคาซื้อขายตราสารหน้ี 
จากการจัดอันดับของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 13.1   
 

สําหรับป 2561 ธุรกิจบริหารเงินจะยังคงมุงม่ันพัฒนาผลิตภัณฑและบริการไปสูการบริหารความม่ังค่ังใหกับกลุมลูกคาท่ีมี
สินทรัพยสูง รวมท้ังผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการบริหารความเส่ียงใหกับกลุมลูกคาธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เพ่ือใหลูกคาสามารถบริหารความเส่ียงในทุกตลาดที่เกี่ยวของ เชน ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตลาดอัตราดอกเบี้ย ตลาดตราสารหนี้ 
และตลาดสินคาโภคภัณฑ นอกจากน้ี ธุรกิจบริหารเงินจะเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางดานงานขายและการ
จัดสรรผลิตภัณฑและบริการใหสนองความตองการและเหมาะสมกับลูกคาแตละรายมากขึ้น 
 
2.3 การตลาดและภาวการณแขงขัน   
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1.4 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ   
แหลงเงินทุน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ธนาคารมีเงินรับฝากจํานวน 186.0 พันลานบาท (รวมรายการเงินฝากระหวางธนาคารและตลาด
เงิน) เงินกูยืม (รวมรายการเงินกูยืมระหวางธนาคารและตลาดเงิน) 70.5 พันลานบาท ธนาคารใชเงินทุนประมาณรอยละ 81.0 จาก
เงินทุนท้ังหมดสําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ สวนท่ีเหลือใชในธุรกรรมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินและการลงทุน 
ธนาคารมีการติดตาม Liquidity Gap ทุกชวงเวลาตามนโยบายของธนาคารในการควบคุมการใชไปของแหลงเงินทุนใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
จากการเปรียบเทียบเงินใหสินเชื่อและเงินฝาก เงินใหสินเชื่อที่มีอายุไมเกิน 1 ป มีจํานวน 67.6 พันลานบาท ในขณะทีเ่งนิให

สินเชื่อที่มีอายุมากกวา 1 ปมีจํานวน 143.0 พันลานบาท ในดานเงินฝาก เงินฝากท่ีมีอายุไมเกิน 1 ป มีจํานวน 184.7 พันลานบาท และ
เงินฝากที่มีอายุมากกวา 1 ป มีจํานวน 1.3 พันลานบาท 

 
1.5 ความสามารถในการดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง   

 อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง (Capital Adequacy Ratio) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุมธนาคารมีเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (CAR)  เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของตอ

สินทรัพยเสี่ยง (CET1) และเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงอยูที่รอยละ 17.0  รอยละ12.0 และรอยละ12.0 ตามลําดับ  ในขณะท่ี
การดํารงเงินกองทุนของธนาคารอยูที่รอยละ 16.6  รอยละ 11.5 และรอยละ 11.5 ตามลําดับ ซึ่งเห็นไดวาธนาคารยังคงรักษาระดับ
เงินกองทุนของธนาคารสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

 
หนวย:พันลานบาท 

  เงินกองทุน
ขั้นตํ่าและ
สวนเพิ่ม 

กลุมธุรกจิทางการเงิน ธนาคาร 

เงินกองทุน 30-มิ.ย.-
61 

31-ธ.ค.-
60 

31-ธ.ค.-
59 

30-มิ.ย.-
61 

31-ธ.ค.-
60 

31-ธ.ค.-
59 

 กองทุนชั้นท่ี 1  31.0 30.9 25.3 29.7 29.9 24.1 
 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนสวนของ
เจาของ  31.0 30.9 25.3 29.7 29.9 24.1 

 กองทุนชั้นท่ี 2  12.9 9.8 12.7 13.1 9.9 12.9 
เงินกองทุนรวม   43.9 40.7 38.0 42.8 39.8 37.0 
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1  7.875% 12.0% 12.9% 10.7% 11.5% 12.5% 10.2% 
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1  
     ที่เปนสวนของเจาของ  6.375% 12.0% 12.9% 10.7% 11.5% 12.5% 10.2% 
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 2  - 5.0% 4.1% 5.4% 5.1% 4.1% 5.4% 
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรพัย
เส่ียง  10.375% 17.0% 17.0% 16.1% 16.6% 16.6% 15.6% 

สินทรัพยเส่ียงรวม   258.5 239.1 235.9 258.1 239.6 237.4 
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 นโยบายการบริหารความเส่ียงสภาพคลอง 
 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเสี่ยงในปจจุบันและที่คาดวาจะเกิดกับรายได เงินกองทุนผูถือหุน หรือชื่อเสียง
ของธนาคาร ที่เกิดจากการไมสามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความตองการเงินทุนทั้งในปจจุบันและอนาคต (ทั้งที่
คาดการณไวและไมคาดคิด) หรือภาระผูกพันตามกฎระเบียบที่มีกําหนดการ ซึ่งอาจสงผลกระทบถึง การดําเนินงานประจําวันและมี   
คาความสูญเสียท่ีไมสามารถยอมรับได ความเส่ียงดานสภาพคลองเกิดจากการไมสมดุลกันในระยะเวลาของกระแสเงินสด 

 วัตถุประสงคของการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองของธนาคาร คือ เพ่ือใหแนใจวาธนาคารสามารถตอบสนองภาระ
ผูกพันเงินสดในเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได ดวยเหตุนี้ นโยบายการบริหารความเส่ียงสภาพคลอง คือ การรักษาคุณภาพท่ีสูง
และมีการกระจายพอรตการลงทุนของสินทรัพยสภาพคลอง และมีแหลงที่มาของเงินทุนภายใตภาวะปกติและภาวะวิกฤต เน่ืองจากการ
มีเครือขายท่ีกวางและการมุงเนนตลาดขนาดใหญ ธนาคารจึงมุงรักษาฐานเงินฝากท่ีมีหลากหลายประเภท ประกอบดวย เงินฝากออม
ทรัพย เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากระยะยาว เพ่ือใหมีฐานเงินทุนขนาดใหญที่มีเสถียรภาพ อีกท้ังธนาคารยังคงสํารองสภาพ
คลองบางสวนตลอดทั้งป เพ่ือใหการดําเนินงานของธนาคารมีความม่ันคง ทั้งในเชิงโครงสราง กลยุทธและวิธีปฏิบัติ 

 ความรับผิดชอบแบบวันตอวันในการควบคุมและบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ไดมีการมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Asset and Liability Management Committee - ALCO) ซึ่งจะจัดประชุมอยางนอยเดือนละครั้ง เพ่ือ
หารือเกี่ยวกับความเสี่ยงดานสภาพคลองและประมาณการแหลงเงินทุนของธนาคาร ALCO เปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
โดยรวมและการกํากับดูแลสภาพคลอง และใหความคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง กอนท่ีจะ
ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ ALCO ยังรับผิดชอบในการอนุมัติเพดานความเส่ียงและระดับความ
เสี่ยงดานสภาพคลองท่ียอมรับได หนวยงานบริหารความเส่ียงดานสินทรัพยและหนี้สิน (ALM) ซึ่งรับผิดชอบในการกํากับดูแลอยางเปน
อิสระทํางานใกลชิดกับหนวยงานบริหารเงินในการเฝาระวังสภาวะตลาด ในขณะที่หนวยงานธุรกิจตางๆ ของธนาคาร ทําหนาท่ีสราง
และรักษาความสัมพันธทางธุรกิจท่ีแข็งแกรงกับผูฝากเงินและแหลงเงินทุนอื่นๆ ทั้งน้ี หนวยงานบริหารเงินทําหนาที่เปนผูบริหารเงินทุน
โดยรวม เม่ือมีเหตุจําเปนหรือฉุกเฉิน ธนาคารมีการบริหารจัดการสภาพคลองอยางรัดกุมเพ่ือตอบสนองความตองการประจําวัน โดยมี
การวัดและประมาณการกระแสเงินสดอยางสมํ่าเสมอจากการครบกําหนดของสินทรัพย หน้ีสิน ภาระผูกพันนอกงบดุล และตราสาร
อนุพันธ ตามกรอบระยะเวลาครบกําหนดภายใตเงื่อนไขทางธุรกิจ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต  สําหรับบริษัทในกลุมธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร การบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองมีการกระจายอํานาจ ดังนั้น ธนาคารอาจพิจารณาและอนุมัติวงเงินเพ่ือ
สนับสนุนสภาพคลองของบริษัทเหลาน้ัน ตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร 

 ธนาคารจะยังคงใหความสําคัญในการขยายและพัฒนาปรับปรุงฐานลูกคารายยอย เพ่ือใหสอดคลองกับการเติบโตของ
สินทรัพยของธนาคาร กลยุทธหน่ึงในการบริหารสภาพคลองของธนาคาร ไดแก การผลักดันการขยายเงินฝากออมทรัพยและเงินฝาก
กระแสรายวัน (CASA) รวมท้ังเงินฝากประจํารายยอย ซึ่งเปนแหลงเงินทุนท่ีมีตนทุนการเงินตํ่าและมั่นคง ในขณะที่ใชเงินฝาก รวมถึงต๋ัว
แลกเงิน หุนกูระยะส้ัน และหุนกูอนุพันธจากลูกคาบรรษัทธุรกิจหรือลูกคารายใหญซึ่งมีความออนไหวในดานราคามากกวาลูกคาราย
ยอย เปนชองทางในการบริหารความสมดุลของการระดมเงินและสภาพคลองของธนาคาร โดยธนาคารมีทีมงานที่รับผิดชอบในการวาง
กลยุทธการตลาดใหเหมาะสมสําหรับลูกคาแตละกลุมและเสริมความสัมพันธกับลูกคาใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น อันจะนําไปสูการรักษาการ
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เติบโตของเงินฝากในระยะยาว นอกจากน้ี ธนาคารมีการจัดทําระบบเตือนลวงหนาซึ่งจะมีการติดตามดูแลอยางใกลชิด ตลอดจนมีแผน
ระดมสภาพคลองฉุกเฉิน ซึ่งจะทําใหฝายจัดการสามารถดําเนินมาตรการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภาวะท่ีขาด
สภาพคลองตลอดจนภาวะตลาดท่ีไมเอื้ออํานวย 

 นโยบายหลักประกัน  
 ธนาคารมีนโยบายการใหสินเชื่อโดยใหความสําคัญตอความสามารถในการชําระหน้ี โดยพิจารณากระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานตามปกติของลูกคาและแหลงอื่นๆท่ีจะนํามาชําระหนี้ได  อยางไรก็ตาม ธนาคารก็ใหความสําคัญตอหลักประกันท่ีจะมาคํ้า
ประกันการกูยืมดวย เพ่ือใชเปนหลักประกันของการชําระหนี้และชวยบรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณีที่ลูกหน้ีผิดนัดชําระหนี้ 
สินทรัพยที่ธนาคารจะพิจารณารับไวเปนหลักประกันประกอบดวย เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหน้ี ตราสารทุน ที่ดิน สิ่งปลูกสราง 
เคร่ืองจักร เปนตน โดยพิจารณามูลคาหลักประกันและสัดสวนของวงเงินตอมูลคาหลักประกันใหเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของการ
ใหสินเชื่อ อันดับเครดิตของผูกูและสภาพคลองของหลักประกัน โดยธนาคารมีนโยบายการประเมินราคาและตีราคาหลักประกันให
เปนไปตามหลักเกณฑการบริหารความเส่ียงอยางมีประสิทธิผลและเปนไปตามตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย โดย
หลักประกันท่ีธนาคารรับไวจะตองมีการประเมินราคาและความถี่ในการประเมินท่ีเปนไปตามนโยบายท่ีธนาคารกําหนด 
 

 หลักเกณฑการควบคุมดูแลและการติดตามหนี ้ 
 ธนาคารไดกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติงานในการบริหารและติดตามหน้ีที่มีปญหาและที่มีแนวโนมที่จะมีปญหา (Watch-
list) อยางใกลชิด เพ่ือใหสามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหการปฏิบัติงานในเร่ืองการติดตามหน้ีมีปญหาเปน
มาตรฐานเดียวกัน โดยธนาคารไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการติดตามหน้ีต้ังแตประเภทลูกหนี้ที่มีแนวโนมที่จะมีปญหา  ลูกหนี้ที่
กลาวถึงเปนพิเศษ จนถึงลูกหนี้ที่ตํ่ากวามาตรฐานลงมา และมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
ใหดียิ่งขึ้น นอกเหนือไปจากการจัดชั้นลูกหน้ีตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดแลว ธนาคารยังมีการจัดชั้นหนี้ตามเกณฑคุณภาพ 
(Qualitative Criteria) ซึ่งเปนการจัดชั้นลวงหนาสําหรับลูกหน้ีที่มีสัญญาณบงบอกวาอาจมีปญหากอนท่ีจะมีการผิดนัดชําระหน้ี ทั้งน้ี 
เพ่ือใหการบริหารจัดการคุณภาพกลุมลูกหน้ีที่คาดวาจะมีปญหาของธนาคารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ธนาคารจึงไดจัดทํา
แนวทาง การติดตามและรายงานผลลูกหน้ีกลุมดังกลาวขึ้นเรียกวา Early Warning Process เพ่ือใชเปนแนวทางใหกับเจาหนาที่สินเชื่อ
ในการตรวจสอบสถานะของลูกหน้ีอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งหากพบวามีแนวโนมท่ีจะเปนปญหาในอนาคต จะไดมีการกําหนดแผนการปฏิบัติ
ตอลูกหนี้ดังกลาวใหเหมาะสมและทันทวงทีเพ่ือลดความเสี่ยงใหแกธนาคาร ทั้งน้ี ลูกหน้ีที่คาดวาจะมีปญหาดังกลาว จะถูกจัดใหเปน
ลูกหนี้กลุม Watch List โดยแบงเปน 3 ระดับตามความรุนแรงของปญหาและความเส่ียง คือ Watch List – Low, Watch List – 
Medium และ Watch List – High ในสวนของกลุม Watch List – Low ยังถือวาเปนลูกหน้ีจัดชั้นปกติของธนาคาร ขณะที่กลุม Watch 
List – Medium และ Watch List – High ถือเปนลูกหน้ีจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ โดยลูกหนี้กลุม Watch List ทั้ง 3 ระดับดังกลาว รวมถึง
ลูกหน้ี NPL ที่มียอดหนี้เกินกวา 10 ลานบาทข้ึนไป จะมีการรายงานสถานะและความคืบหนาในการแกไขปญหาตอคณะกรรมการ
คุณภาพสินทรัพย (Asset Quality Committee: AQC) เปนประจําทุกเดือน  
 คณะกรรมการคุณภาพสนิทรัพย จัดต้ังขึ้นเพ่ือติดตาม ดูแล ใหคําแนะนําและพิจารณาอนุมัติการจัดการหน้ีของลูกหน้ีกลุม
ดังกลาว รวมถึงลูกหน้ีกลุมอื่นท่ีธนาคารตองดูแลใกลชิด เพ่ือใหธนาคารสามารถจัดการหน้ีที่มีปญหาและหน้ีที่มีแนวโนมจะมีปญหาได
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อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในการปรับระดับการจัดชั้นลูกหนี้ การต้ังสํารอง และการดําเนินการเพ่ือเรียกคืนหน้ี ซึ่งจะเปนการชวย
ลดความเสียหายของธนาคารและทําใหธนาคารมีโอกาสไดรับเงินคืนจากสินเชื่อที่มีปญหากลับมาสูงขึ้น 

 นอกจากน้ี ในสวนของสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loan: NPL) และสินทรัพยรอการขาย (Non-
Performing Asset: NPA)  ธนาคารไดปรับปรุงนโยบายการบริหารและหลักเกณฑการคํานวณมูลคาเพ่ือการจําหนาย จากการคิดลด
กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับ (Discounted Cash Flow) และมูลคาราคาตลาด (Fair Market Value) โดยใหความสําคัญกับความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบได และชวยลดความเสียหายตอธนาคาร 

 นโยบายการปรับปรุงโครงสรางหนี้  

 ธนาคารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหน้ีของลูกหน้ีที่ใหความรวมมือ มีศักยภาพ และมีแนวโนมสามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีตกลงกันใหมได ทั้งน้ี เพ่ือใหธนาคารและลูกหน้ีไดรับประโยชนจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ีรวมกัน กลาวคือ 
ธนาคารมีโอกาสไดรับชําระหน้ีคืนสูงสุด หรือมีสวนสูญเสียตํ่าสุด ในขณะท่ีลูกหนี้ยังคงสามารถดําเนินธุรกิจไดตอไป แตอาจจะตองรับ
ความสูญเสียบางสวนของตนดวย โดยธนาคารจะดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหน้ีตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และ
ระมัดระวังมิใหเปนการหลีกเลี่ยงการจัดชั้นหนี้ การกันเงินสํารองเพ่ิม และการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑการระงับรับรูดอกเบี้ยคางรับเปน
รายได 

 ธนาคารพิจารณาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยธนาคารจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไวสําหรับ
กระบวนการปรับปรุงโครงสรางหน้ีซึ่งครอบคลุมการวิเคราะหลูกหนี้ การอนุมัติ การจัดทําเอกสารสัญญา การติดตามและประเมินผล ซึ่ง
การปฏิบัติดังกลาวจะตองสอดคลองกับกฎขอบังคับของทางการและของธนาคาร นอกเหนือจากหนวยงานภายในของธนาคารเปน
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการและประสานงานในการปรับปรุงโครงสรางหนี้แลว บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายใหบุคคลท่ีสามที่เปน
ผูชํานาญการเฉพาะซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินใหเปนท่ีปรึกษาทางการเงินหรือทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้
แทนธนาคารได โดยเง่ือนไขปรับปรุงโครงสรางหน้ีจะตองนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการพิจารณา
สินเชื่อ หรือคณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย หรือผูมีอํานาจอนุมัติตามคําสั่งของธนาคาร 

 นโยบายการจัดช้ันสินทรพัยและการต้ังสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  

 ธนาคารไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยที่กําหนดใหจัดชั้นสินทรัพยและการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ตามอัตราท่ีกําหนดสําหรับสินทรัพยจัดชั้นแตละประเภท ทั้งน้ี เปนไปตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย  ที่ สนส. 5/2559 เร่ือง 
หลักเกณฑการจัดชั้นหน้ีและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 หรือตามที่จะมีการแกไขโดยธนาคารแหง
ประเทศไทยเปนระยะๆ อยางไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติภายในของธนาคารจะมีหลักเกณฑที่เขมงวดกวา โดยมีทั้งการจัดชั้นตามเกณฑ
คุณภาพและการจัดชั้นตามจํานวนวันคางชําระตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยใชผลที่ดอยกวาระหวางสองเกณฑดังกลาว
เปนผลสรุปการจัดชั้น เพ่ือสะทอนความเส่ียงท่ีแทจริงของลูกหนี้ 
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 นอกจากการกันเงินสํารองรายลูกหนี้/รายบัญชี (Specific Provision) ธนาคารอาจจะกําหนดใหมีการกันเงินสํารองทั่วไป 
(General Provision) ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร ทั้งน้ี เพ่ือรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายจาก  วัฏจักรเศรษฐกิจ
และจากปจจัยอื่นๆ 

1.6  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ   
 

  ทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจ 

(1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุมธนาคารมีที่ดินจํานวน 2,086 ลานบาท อาคารจํานวน 2,959 ลานบาท  อุปกรณจํานวน 
2,634 ลานบาท และสินทรัพยระหวางทําจํานวน 1 ลานบาท เม่ือหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผื่อดอยคาจํานวน 4,140 ลานบาท 
กลุมธนาคารมีที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิตามบัญชีจํานวน 3,540 ลานบาท  ที่ดิน อาคารและหองชุดดังกลาวใชเปนท่ีทําการของ
สํานักงานใหญ ศูนยธุรกิจ สาขา สาขายอย และท่ีทําการของบริษัทยอย 

  
(2) ภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว 
 
กลุมกิจการไดทําสัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และรถยนต โดยสัญญาเชามีอายุต้ังแต 6 เดือนขึ้นไป ทั้งน้ีกลุมกิจการจะตองจาย

คาเชาในอนาคตตามท่ีระบุในสัญญาเชาโดยสามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 
 

จายภายใน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     
ไมเกิน 3 ป 285 326 196 231 
3 – 5 ป 8 10 4 5 
5 – 10 ป 3 4 3 4 
   รวม 296 340 203 240 

 
(3)  ภาระผูกพันอื่น 
ธนาคารมีภาระผูกพัน เนื่องจากธนาคารไดเขาทําสัญญาติดต้ังและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรกับบริษัทหลายแหง คงเหลือ

มูลคาท่ีทางธนาคารจะตองจายภายใตสัญญาดังกลาวโดยสามารถสรุปตามสกุลเงินไดดังตอไปน้ี  
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 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 31 
ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
สกุลเงิน ลานบาท ลานบาท 

 
บาท 129 120 
ริงกิตมาเลยเซีย 20 22 
เหรียญสหรัฐ 137 2 
เหรียญสิงคโปร 11 11 
   รวม 297 155 

 
 

 
2. ประวัติการเพิ่มทุน และโครงสรางการถือหุน 

2.1 ประวัติการเพิ่มทุนในระยะ 3 ปที่ผานมา 
 รายละเอียดการเพิ่มทุน 

2558 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 21 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ซีไอเอ็มบี ไทย” หรือ “ธนาคาร”) 
เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2558 ไดมีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 
จํานวน 3,162,731,703.50 บาท (สามพันหน่ึงรอยหกสิบสองลานเจ็ดแสนสามหม่ืนหน่ึงพันเจ็ดรอยสามบาทหาสิบ
สตางค) จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 10,542,439,012.50 บาท (หน่ึงหม่ืนหารอยสี่สิบสองลานสี่แสนสามหม่ืนเกาพัน
สิบสองบาทหาสิบสตางค) เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 13,705,170,716.00 บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันเจ็ดรอยหาลาน
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดรอยสิบหกบาทถวน) โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 6,325,463,407 หุน (หกพันสามรอยยี่สิบ
หาลานส่ีแสนหกหม่ืนสามพันสี่รอยเจ็ดหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) และอนุมัติจัดสรรหุนสามัญ
ออกใหมจํานวน 6,325,463,407 หุน (หกพันสามรอยยี่สิบหาลานสี่แสนหกหม่ืนสามพันสี่รอยเจ็ดหุน) โดยมีมูลคาหุนที่
ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) (“หุนเพ่ิมทุนตามสิทธิแบบมอบ
อํานาจท่ัวไป”) ใหแกผูถือหุนเดิมของธนาคารตามสัดสวนของการถือหุน และกําหนดเง่ือนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดสรรหุนเพ่ิมทุนตามสิทธิแบบมอบอํานาจทั่วไป ดังนี้  

(1) จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 6,325,463,407 หุน (หกพันสามรอยยี่สิบหาลานสี่แสนหกหม่ืนสามพันสี่รอย
เจ็ดหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General  Mandate) โดยเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (“หุนเพ่ิมทุนตามสิทธิแบบมอบอํานาจทั่วไป”) ไมเกิน
รอยละ 30 ของทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการธนาคารมีมติใหเพ่ิมทุน โดย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 ธนาคารมี
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวนท้ังสิ้น 10,542,439,012.50 บาท (หนึ่งหม่ืนหารอยสี่สิบสองลานสี่แสนสามหม่ืน
เกาพันสิบสองบาทหาสิบสตางค) 

 

28



                ส่ิงท่ีสงมาดวย  
รายละเอียดการจัดสรร และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนฯ 

 

 
 
 

  29 

 รายละเอียดการเพิ่มทุน 
(2) มอบหมายใหคณะกรรมการธนาคารหรือกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ี

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มอบอํานาจพิจารณากําหนดวัตถุประสงคในการออกและเสนอขายหุน
สามัญเพ่ิมทุนตามสิทธิแบบมอบอํานาจทั่วไป ไมวาจะเปนการเสนอขายหุนคราวเดียวกันหรือหลายคราว และใหมี
อํานาจในการกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาท่ีเสนอขาย ขอกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหุนตามสิทธิ
รวมถึงกําหนดวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนโดยวิธีปดสมุดบัญชี และพักการโอนหุน และวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิ
จองซื้อหุน รายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนนี้ และการลงนามใน
เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนดําเนินการอยางใดๆ ทั้งหลายท้ังปวงท่ีจําเปนและเหมาะสมอันเกี่ยวของกับการเสนอ
ขายหุนเพ่ิมทุนตามสิทธิแบบมอบอํานาจทั่วไปและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร รวมท้ังการใหขอมูลและยื่น
เอกสารหลักฐานใดๆ ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงพาณิชย และหนวยงาน
ราชการอื่นใดที่เกี่ยวของ 

(3) การจัดสรรหุนเพ่ิมทุนตามสิทธิแบบมอบอํานาจท่ัวไปดังกลาวใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ีธนาคาร
จัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2559 หรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปในคร้ังถัดไป แลวแตวันใดจะถึงกอน และจะเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีธนาคารไดรับการอนุญาตและยินยอมให
ดําเนินการจากหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงธนาคารแหงประเทศไทย และกระทรวงการคลัง และมีการจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนและแกไขหนังสือบริคณหสนธิดังกลาวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
ตอมา ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร คร้ังท่ี 8/2558 เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ซึ่งไดรับมอบหมายจากท่ีประชุมใหญ
สามัญผูถือหุน ไดพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารจํานวน 3,689,853,654 หุน (สามพันหกรอยแปด
สิบเกาลานแปดแสนหาหม่ืนสามพันหกรอยหาสิบสี่หุน) โดยมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 50 สตางค (หาสิบสตางค) ใหแกผูถือ
หุนเดิมซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของธนาคาร ณ วันท่ี 14 กันยายน 2558 ตามสัดสวนของหุนท่ีถืออยู 
(“หุนเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอํานาจทั่วไป”) ในอัตรา 7 หุนใหมตอ 40 หุนเดิม โดยเสนอขายในราคา 1 บาท (หนึ่ง
บาท) ตอหุน หากมีหุนสามัญเพ่ิมทุนเสนอขายท่ีเหลือจากการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนตามสิทธิใหนําหุนท่ีเหลือไปจัดสรร
ใหแกผูถือหุนทุกรายท่ีประสงคจะจองเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุน ในกรณีที่มีเศษของหุนสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการ
คํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนขางตน ใหปดเศษหุนดังกลาวท้ิงทั้งจํานวน รวมถึงมอบอํานาจให
กรรมการคนใดๆของธนาคาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาท่ีบริหาร ดําเนินการอยางใดๆ เชน 
ลงนามในเอกสารใดๆท่ีเกี่ยวของตลอดจนดําเนินการอยางใดทั้งหลายท้ังปวงท่ีจําเปนและเหมาะสมอันเกี่ยวของกับการ
เสนอขายหุนตามสิทธิและการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของธนาคารรวมท้ังการใหขอมูลและยื่นเอกสารหลักฐานใดๆตอ
หนวยงานท่ีกํากับดูแลและหนวยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวของ 

26 - 30 
ตุลาคม 
2558 

ธนาคารไดเสนอขายหุนเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน ในอัตราจัดสรร 7 หุนใหม ตอ 40 หุนเดิมของหุนธนาคาร โดย
เสนอขายในราคา 1 บาท (หน่ึงบาท) ตอหุน และธนาคารไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกและชําระแลว
ในภายหลังเม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558  

2559 - ไมมี - 
2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2560 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ซีไอเอ็มบี ไทย” หรือ “ธนาคาร”) 

เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 มีมติอนุมัติใหธนาคารเพ่ิมทุนจดทะเบียนของธนาคาร จํานวน 2,752,747,964.00 บาท 
(สองพันเจ็ดรอยหาสิบสองลานเจ็ดแสนสี่ห ม่ืนเจ็ดพันเการอยหกสิบสี่บาทถวน)  จากทุนจดทะเบียนเดิม 
12,387,365,839.50 บาท (หน่ึงหม่ืนสองพันสามรอยแปดสิบเจ็ดลานสามแสนหกหมื่นหาพันแปดรอยสามสิบเกาบาท
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 รายละเอียดการเพิ่มทุน 
หาสิบสตางค) เปนทุนจดทะเบียน 15,140,113,803.50 บาท (หน่ึงหม่ืนหาพันหน่ึงรอยสี่สิบลานหน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนสาม
พันแปดรอยสามบาทหาสิบสตางค)  โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 5,505,495,928 หุน (หาพันหารอยหาลานสี่
แสนเกาหม่ืนหาพันเการอยยี่สิบแปดหุน) มูลคาหุนท่ีตราไว 0.50 บาทตอหุน (หาสิบสตางค) เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุน
เดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) และกําหนดหลักเกณฑในการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน
ดังน้ี              
(1) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารจํานวน 5,505,495,928 หุน (หาพันหารอยหาลานสี่แสนเกาหม่ืนหาพัน
เการอยยี่สิบแปดหุน) มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือ
หุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 2 หุนใหมตอ 9 หุนเดิม ในราคาเสนอขาย 1.00 บาทตอหุน (หนึ่ง
บาท) และในกรณีที่มีเศษของหุนจากการคํานวณตามอัตราสวนการจดัสรรหุนใหเศษปดท้ิงทั้งจํานวน 
(2) กรณีที่มีหุนสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรรอบแรกใหแกผูถือหุนเดิม ธนาคารจะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญ
เพ่ิมทุนท่ีเหลือดังกลาว รวมถึงเศษหุนที่ไดจากการปดเศษของหุนทิ้ง ใหกับผูถือหุนเดิมที่ประสงคจะซื้อหุนเกินสิทธิตาม
สัดสวนการถือหุน ในราคาเดียวกันกับหุนที่ไดรับการจัดสรร และในกรณีที่หุนสามัญเพ่ิมทุนมีเหลือจํานวนนอยกวา
จํานวนที่ผูถือหุนเดิมจองซ้ือเกินสิทธิ ธนาคารจะจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือใหแกผูถือหุนท่ีจองซื้อเกินสิทธิแตละราย
ตามสัดสวนหุนสามัญเดิมท่ีถืออยู (Pro Rata Basis) โดยการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ธนาคารจะดําเนินการ
จัดสรรหุนท่ีเหลือดังกลาวไปจนกระท่ังไมมีหุนสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรอีกเลย  
(3) การออก การเสนอขาย และการจัดสรรหุนที่เสนอขายจะเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีธนาคารไดรับการอนุมัติ และความ
ยินยอมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของซึ่งรวมถึง ธนาคารแหงประเทศไทย และกระทรวงการคลัง ทั้งน้ี เพ่ือใหผูถือหุนทุกราย
ของธนาคารมีสิทธิเทาเทียมกันในการซื้อหุนตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) และ 
(4) มอบหมายใหคณะกรรมการธนาคารและ/หรือ บุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มีอํานาจใน
การพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง (1) 
การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเปนคร้ังเดียวหรือเปนคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนด และการแกไข
เปลี่ยนแปลงวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน และวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อและไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
เพ่ิมทุน (Record Date) การชําระคาหุน รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน
ดังกลาว (2) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญ
เพ่ิมทุนดังกลาว รวมท้ังดําเนินการตางๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว และ (3) ลงนามในคําขอ
อนุญาตตาง ๆ คําขอผอนผันตางๆ และหลักฐานที่จําเปนท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน 
รวมถึงการจัดการและการยื่นคําขออนุญาตตาง ๆ คําขอผอนผันตางๆ และหลักฐานท่ีจําเปนที่เกี่ยวของตอหนวยงาน
ราชการหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง ฯลฯ และการนําหุนสามัญเพ่ิม
ทุนของธนาคารเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและ
สมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวขางตน 
ตอมา ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร คร้ังที่ 4/2560 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2560 ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2560 ไดพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารจํานวน 5,505,495,928 หุน (หา
พันหารอยหาลานสี่แสนเกาหม่ืนหาพันเการอยยี่สิบแปดหุน) โดยมีมูลคาหุนที่ตราไว 0.50 บาทตอหุน(หาสิบสตางค)   
ใหแกผูถือหุนเดิมซึ่งมีรายช่ือปราฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของธนาคาร ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ตามสัดสวนของ
หุนท่ีถืออยู ในอัตรา 2 หุนใหมตอ 9 หุนเดิม โดยเสนอขายในราคา 1 บาทตอหุน (หน่ึงบาท) กรณีที่มีหุนสามัญเพ่ิมทุน
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 รายละเอียดการเพิ่มทุน 
เหลือจากการจัดสรรรอบแรกใหแกผูถือหุนเดิม ธนาคารจะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เหลือดังกลาว รวมถึง
เศษหุนท่ีไดจากการปดเศษของหุนท้ิง ใหกับผูถือหุนเดิมที่ประสงคจะซื้อหุนเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุน ในราคา
เดียวกันกับหุนท่ีไดรับการจัดสรร และในกรณีที่หุนสามัญเพ่ิมทุนมีเหลือจํานวนนอยกวาจํานวนท่ีผูถือหุนเดิมจองซื้อเกิน
สิทธิ ธนาคารจะจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เหลือใหแกผูถือหุนที่จองซื้อเกินสิทธิแตละรายตามสัดสวนหุนสามัญเดิมท่ีถือ
อยู (Pro Rata Basis) โดยการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ธนาคารจะดําเนินการจัดสรรหุนที่เหลือดังกลาวไป
จนกระทั่งไมมีหุนสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรอีก รวมถึงมอบอํานาจใหกรรมการคนใดๆของธนาคาร และ/หรือ 
นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุน
สามัญเพ่ิมทุนดังกลาว รวมท้ังดําเนินการตางๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว และ ลงนามในคํา
ขออนุญาตตาง ๆ คําขอผอนผันตางๆ และหลักฐานท่ีจําเปนที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน 
รวมถึงการจัดการและการยื่นคําขออนุญาตตาง ๆ คําขอผอนผันตางๆ และหลักฐานท่ีจําเปนที่เก่ียวของตอหนวยงาน
ราชการหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง ฯลฯ และการนําหุนสามัญเพ่ิม
ทุนของธนาคารเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและ
สมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว  

29 
พฤษภาคม 
2560 – 2 
มิถุนายน 

2560 

ธนาคารไดเสนอขายหุนเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน ในอัตรา 2 หุนใหม ตอ 9 หุนเดิมของหุนธนาคาร โดยเสนอขายใน
ราคา 1 บาท (หน่ึงบาท) ตอหุน และธนาคารไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ีออกและชําระแลวในภายหลัง
เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2560 

 
2.2 โครงสรางผูถือหุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

 ทุน 
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและชําระแลวของธนาคารเปนดังนี้ 
ทุนจดทะเบียน : 15,140,113,803.50 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันหน่ึงรอยสี่สิบลานหน่ึงแสนหน่ึง

หม่ืนสามพันแปดรอยสามบาทหาสิบสตางค) แบงออกเปน 
(1) หุนสามัญ 30,280,227,607 หุน(สามหมื่นสองรอยแปดสิบลานสอง

แสนสองหม่ืนเจ็ดพันหกรอยเจ็ดหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 
(หาสิบสตางค) 

(2) หุนบุริมสิทธิ        - ไมมี -  

ทุนท่ีออกและชําระแลว : 15,140,113,803.50 บาท (หน่ึงหม่ืนหาพันหน่ึงรอยสี่สิบลานหน่ึงแสนหน่ึง
หม่ืนสามพันแปดรอยสามบาทหาสิบสตางค) ประกอบดวยหุนสามัญ 
30,280,227,607 หุน(สามหมื่นสองรอยแปดสิบลานสองแสนสองหม่ืนเจ็ด
พันหกรอยเจ็ดหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค)  

 
 
 

31



                ส่ิงท่ีสงมาดวย  
รายละเอียดการจัดสรร และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนฯ 

 

 
 
 

  32 

2.3 การออกหลักทรัพยอื่นๆ   
การออกตราสารหน้ีของธนาคาร (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) 

ประเภท 
หลักทรพัย 

อัตราดอกเบี้ย 
วันครบ

กําหนดไถ
ถอน 

หลัก 
ประกัน 

เง่ือนไข 
ขอกําหนดสิทธ ิ

จํานวนและ
มูลคา 

ที่ยังไมไดไถ
ถอน 

ณ 31 สิงหาคม 
2561 

)บาท(  

การจัด
อันดับความ
นาเชื่อถือ 
ของหุนกู

(Moody’s/ 
Fitch 

Ratings) 

ผูแทน 
ผูถือ 
หุนกู 

1. ตราสารดอย
สิทธิเพ่ือนบัเปน
เงินกองทุน
ประเภทท่ี 21 

อัตราดอกเบีย้
รอยละ 5.60 ตอ

ป 

5 กรกฎาคม 
2567 

ไมมี การไถถอนกอนกาํหนด 
ในแตละชุดของตราสารดอย
สิทธิ ถามีการเรียกใชสิทธิใน
การซื้อ ผูออกตราสารดอยสิทธิ
สามารถไถถอนและยกเลิกได
เต็มจํานวนแตไมรวมจํานวน
เงินตนในวันใชสิทธิ โดยตอง
ไดรับการอนุมัติจากธนาคาร
แหงประเทศไทย และ เสนอให
ธนาคารแหงประเทศไทย
พิจารณากอนวันเรียกใชสิทธ ิ
30 วัน (รวมดอกเบี้ยรอตัด
บัญชี ดอกเบี้ยคางจาย แตไม
รวมดอกเบี้ยคางรับ) 
การไถถอนของผูออกตราสาร
ดอยสิทธแิตละชดุใดๆ ไม
สงผลตอการไถถอนของชุด
อื่นๆ โดย 1. แผนการไถถอน
หรือการทดแทนจะตองรวม
ตราสารทางการเงินอื่นๆที่
เทียบเทาหรือสูงกวาตราสาร
ดอยสิทธิที่จะถูกไถถอนทัง้
ทันทีหรือกอนหนา และ 2. การ
ออกตราสารทางการเงินอื่นๆ
ทดแทนจะไมสงผลตอ
ความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจของผูออกตราสาร 
 

3,188,740,000 
(400,000,000  
ริงกิตมาเลเซีย) 

อันดับ
ความ
นาเชื่อถอื
ของหุนกู 
AA3 โดย 
RAM 
Rating 
Services 
Berhad 

ไมมี 
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2.3 การออกหลักทรัพยอื่นๆ   
การออกตราสารหน้ีของธนาคาร (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) 

ประเภท 
หลักทรพัย 

อัตราดอกเบี้ย 
วันครบ

กําหนดไถ
ถอน 

หลัก 
ประกัน 

เง่ือนไข 
ขอกําหนดสิทธ ิ

จํานวนและ
มูลคา 

ที่ยังไมไดไถ
ถอน 

ณ 31 สิงหาคม 
2561 

)บาท(  

การจัด
อันดับความ
นาเชื่อถือ 
ของหุนกู

(Moody’s/ 
Fitch 

Ratings) 

ผูแทน 
ผูถือ 
หุนกู 

1. ตราสารดอย
สิทธิเพ่ือนบัเปน
เงินกองทุน
ประเภทท่ี 21 

อัตราดอกเบีย้
รอยละ 5.60 ตอ

ป 

5 กรกฎาคม 
2567 

ไมมี การไถถอนกอนกาํหนด 
ในแตละชุดของตราสารดอย
สิทธิ ถามีการเรียกใชสิทธิใน
การซื้อ ผูออกตราสารดอยสิทธิ
สามารถไถถอนและยกเลิกได
เต็มจํานวนแตไมรวมจํานวน
เงินตนในวันใชสิทธิ โดยตอง
ไดรับการอนุมัติจากธนาคาร
แหงประเทศไทย และ เสนอให
ธนาคารแหงประเทศไทย
พิจารณากอนวันเรียกใชสิทธ ิ
30 วัน (รวมดอกเบี้ยรอตัด
บัญชี ดอกเบี้ยคางจาย แตไม
รวมดอกเบี้ยคางรับ) 
การไถถอนของผูออกตราสาร
ดอยสิทธแิตละชุดใดๆ ไม
สงผลตอการไถถอนของชุด
อื่นๆ โดย 1. แผนการไถถอน
หรือการทดแทนจะตองรวม
ตราสารทางการเงินอื่นๆท่ี
เทียบเทาหรือสูงกวาตราสาร
ดอยสิทธิที่จะถูกไถถอนทัง้
ทันทีหรือกอนหนา และ 2. การ
ออกตราสารทางการเงินอื่นๆ
ทดแทนจะไมสงผลตอ
ความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจของผูออกตราสาร 
 

3,188,740,000 
(400,000,000  
ริงกิตมาเลเซีย) 

อันดับ
ความ
นาเชื่อถอื
ของหุนกู 
AA3 โดย 
RAM 
Rating 
Services 
Berhad 

ไมมี 
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ประเภท 
หลักทรพัย อัตราดอกเบี้ย 

วันครบ
กําหนดไถ

ถอน 

หลัก 
ประกัน 

เง่ือนไข 
ขอกําหนดสิทธ ิ

จํานวนและ
มูลคา 

ที่ยังไมไดไถ
ถอน 

ณ 31 สิงหาคม 
2561 

)บาท(  

การจัด
อันดับความ
นาเชื่อถือ 
ของหุนกู

(Moody’s/ 
Fitch 

Ratings) 

ผูแทน 
ผูถือ 
หุนกู 

2. ตราสารดอย
สิทธิเพ่ือนบัเปน
เงินกองทุน
ประเภทท่ี 21 

อัตราดอกเบีย้
รอยละ 5.35 ตอ

ป 

11 กรกฎาคม 
2569 

ไมมี การไถถอนกอนกาํหนด 
ในแตละชุดของตราสารดอย
สิทธิ ถามีการเรียกใชสิทธิใน
การซื้อ ผูออกตราสารดอยสิทธิ
สามารถไถถอนและยกเลิกได
เต็มจํานวนแตไมรวมจํานวน
เงินตนในวันใชสิทธิ โดยตอง
ไดรับการอนุมัติจากธนาคาร
แหงประเทศไทย และเสนอให
ธนาคารแหงประเทศไทย
พิจารณากอนวันเรียกใชสิทธ ิ
30 วัน (รวมดอกเบี้ยรอตัด
บัญชี ดอกเบี้ยคางจาย แตไม
รวมดอกเบี้ยคางรับ) 
การไถถอนของผูออกตราสาร
ดอยสิทธแิตละชุดใดๆ ไม
สงผลตอการไถถอนของชุด
อื่นๆ โดย 1. แผนการไถถอน
หรือการทดแทนจะตองรวม
ตราสารทางการเงินอื่นๆท่ี
เทียบเทาหรือสูงกวาตราสาร
ดอยสิทธิที่จะถูกไถถอนทัง้
ทันทีหรือกอนหนา และ 2. การ
ออกตราสารทางการเงินอื่นๆ
ทดแทนจะไมสงผลตอ
ความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจของผูออกตราสาร 

4,543,954,500 
(570,000,000  
ริงกิตมาเลเซีย) 

อันดับ
ความ
นาเชื่อถอื
ของหุนกู  
AA3 โดย 
RAM 
Rating 
Services 
Berhad 

ไมมี 

3. ตราสารดอย
สิทธิเพ่ือนบัเปน
เงินกองทุน

อัตราดอกเบีย้
รอยละ 5.20 ตอ

ป 

29 มีนาคม 
2566 

ไมมี การไถถอนกอนกาํหนด 
ในแตละชุดของตราสารดอย
สิทธิ ถามีการเรียกใชสิทธิใน

3,109,021,500 
(390,000,000  
ริงกิตมาเลเซีย) 

อันดับ
ความ
นาเชื่อถอื

ไมมี 
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  33 

ประเภท 
หลักทรพัย อัตราดอกเบี้ย 

วันครบ
กําหนดไถ

ถอน 

หลัก 
ประกัน 

เง่ือนไข 
ขอกําหนดสิทธ ิ

จํานวนและ
มูลคา 

ที่ยังไมไดไถ
ถอน 

ณ 31 สิงหาคม 
2561 

)บาท(  

การจัด
อันดับความ
นาเชื่อถือ 
ของหุนกู

(Moody’s/ 
Fitch 

Ratings) 

ผูแทน 
ผูถือ 
หุนกู 

2. ตราสารดอย
สิทธิเพ่ือนบัเปน
เงินกองทุน
ประเภทที่ 21 

อัตราดอกเบีย้
รอยละ 5.35 ตอ

ป 

11 กรกฎาคม 
2569 

ไมมี การไถถอนกอนกาํหนด 
ในแตละชุดของตราสารดอย
สิทธิ ถามีการเรียกใชสิทธิใน
การซื้อ ผูออกตราสารดอยสิทธิ
สามารถไถถอนและยกเลิกได
เต็มจํานวนแตไมรวมจํานวน
เงินตนในวันใชสิทธิ โดยตอง
ไดรับการอนุมัติจากธนาคาร
แหงประเทศไทย และเสนอให
ธนาคารแหงประเทศไทย
พิจารณากอนวันเรียกใชสิทธ ิ
30 วัน (รวมดอกเบี้ยรอตัด
บัญชี ดอกเบี้ยคางจาย แตไม
รวมดอกเบี้ยคางรับ) 
การไถถอนของผูออกตราสาร
ดอยสิทธแิตละชดุใดๆ ไม
สงผลตอการไถถอนของชุด
อื่นๆ โดย 1. แผนการไถถอน
หรือการทดแทนจะตองรวม
ตราสารทางการเงินอื่นๆที่
เทียบเทาหรือสูงกวาตราสาร
ดอยสิทธิที่จะถูกไถถอนทัง้
ทันทีหรือกอนหนา และ 2. การ
ออกตราสารทางการเงินอื่นๆ
ทดแทนจะไมสงผลตอ
ความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจของผูออกตราสาร 

4,543,954,500 
(570,000,000  
ริงกิตมาเลเซีย) 

อันดับ
ความ
นาเชื่อถอื
ของหุนกู  
AA3 โดย 
RAM 
Rating 
Services 
Berhad 

ไมมี 

3. ตราสารดอย
สิทธิเพ่ือนบัเปน
เงินกองทุน

อัตราดอกเบีย้
รอยละ 5.20 ตอ

ป 

29 มีนาคม 
2566 

ไมมี การไถถอนกอนกาํหนด 
ในแตละชุดของตราสารดอย
สิทธิ ถามีการเรียกใชสิทธิใน

3,109,021,500 
(390,000,000  
ริงกิตมาเลเซีย) 

อันดับ
ความ
นาเชื่อถอื

ไมมี 
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ประเภท 
หลักทรพัย อัตราดอกเบี้ย 

วันครบ
กําหนดไถ

ถอน 

หลัก 
ประกัน 

เง่ือนไข 
ขอกําหนดสิทธ ิ

จํานวนและ
มูลคา 

ที่ยังไมไดไถ
ถอน 

ณ 31 สิงหาคม 
2561 

)บาท(  

การจัด
อันดับความ
นาเชื่อถือ 
ของหุนกู

(Moody’s/ 
Fitch 

Ratings) 

ผูแทน 
ผูถือ 
หุนกู 

ประเภทท่ี 2 การซื้อ ผูออกตราสารดอยสิทธิ
สามารถไถถอนและยกเลิกได
เต็มจํานวนแตไมรวมจํานวน
เงินตนในวันใชสิทธิ โดยตอง
ไดรับการอนุมัติจากธนาคาร
แหงประเทศไทย และเสนอให
ธนาคารแหงประเทศไทย
พิจารณากอนวันเรียกใชสิทธ ิ
30 วัน (รวมดอกเบี้ยรอตัด
บัญชี ดอกเบี้ยคางจาย แตไม
รวมดอกเบี้ยคางรับ) 
การไถถอนของผูออกตราสาร
ดอยสิทธแิตละชดุใดๆ ไม
สงผลตอการไถถอนของชุด
อื่นๆ โดย 1. แผนการไถถอน
หรือการทดแทนจะตองรวม
ตราสารทางการเงินอื่นๆที่
เทียบเทาหรือสูงกวาตราสาร
ดอยสิทธิที่จะถูกไถถอนทัง้
ทันทีหรือกอนหนา และ 2. การ
ออกตราสารทางการเงินอื่นๆ
ทดแทนจะไมสงผลตอ
ความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจของผูออกตราสาร 

ของหุนกู  
AA3 โดย 
RAM 
Rating 
Services 
Berhad 

 

หมายเหตุ 1.  เปนตราสารหน้ีดอยสิทธิที่มีการปองกันความเสีย่งของกระแสเงินสด 400 ลานริงกติ และ 570 ลานริงกิต 
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ประเภท 
หลักทรพัย อัตราดอกเบี้ย 

วันครบ
กําหนดไถ

ถอน 

หลัก 
ประกัน 

เง่ือนไข 
ขอกําหนดสิทธ ิ

จํานวนและ
มูลคา 

ที่ยังไมไดไถ
ถอน 

ณ 31 สิงหาคม 
2561 

)บาท(  

การจัด
อันดับความ
นาเชื่อถือ 
ของหุนกู

(Moody’s/ 
Fitch 

Ratings) 

ผูแทน 
ผูถือ 
หุนกู 

ประเภทท่ี 2 การซื้อ ผูออกตราสารดอยสิทธิ
สามารถไถถอนและยกเลิกได
เต็มจํานวนแตไมรวมจํานวน
เงินตนในวันใชสิทธิ โดยตอง
ไดรับการอนุมัติจากธนาคาร
แหงประเทศไทย และเสนอให
ธนาคารแหงประเทศไทย
พิจารณากอนวันเรียกใชสิทธ ิ
30 วัน (รวมดอกเบี้ยรอตัด
บัญชี ดอกเบี้ยคางจาย แตไม
รวมดอกเบี้ยคางรับ) 
การไถถอนของผูออกตราสาร
ดอยสิทธแิตละชุดใดๆ ไม
สงผลตอการไถถอนของชุด
อื่นๆ โดย 1. แผนการไถถอน
หรือการทดแทนจะตองรวม
ตราสารทางการเงินอื่นๆท่ี
เทียบเทาหรือสูงกวาตราสาร
ดอยสิทธิที่จะถูกไถถอนทัง้
ทันทีหรือกอนหนา และ 2. การ
ออกตราสารทางการเงินอื่นๆ
ทดแทนจะไมสงผลตอ
ความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจของผูออกตราสาร 

ของหุนกู  
AA3 โดย 
RAM 
Rating 
Services 
Berhad 

 

หมายเหตุ 1.  เปนตราสารหน้ีดอยสิทธิที่มีการปองกันความเสีย่งของกระแสเงินสด 400 ลานริงกติ และ 570 ลานริงกิต 
 
 
 
 

34



                ส่ิงท่ีสงมาดวย  
รายละเอียดการจัดสรร และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนฯ 

 

 
 
 

  35 

3. รายชื่อผูบริหาร และรายช่ือผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ปดสมุดทะเบียนลาสุด 
3.1 คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคาร ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 มีรายช่ือตอไปน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

2. ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง รองประธานกรรมการ /กรรมการและประธานสํารองของคณะ 
กรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกิจการ 

3. นางวาทนันทน    พีเทอรสิค กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการในคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน สรรหาและการกํากบัดูแลกิจการ 

4. นายมาริษ สมารัมภ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย กรรมการ / กรรมการและประธานสํารอง Board Risk Committee 
6. ดาโตะ ลี ค็อก ควอน กรรมการ / ประธานกรรมการ Board Risk Committee 
7. นางสาวเซรีนา ตัน เหม ชเว็น กรรมการ / กรรมการ Board Risk Committee 
8. นายชาญมนู สุมาวงศ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
9. ดาตุกโจเซฟ โดมินิค ซิลวา  กรรมการอิสระ /กรรมการในคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา

และการกํากับดูแลกิจการ 
10. นายกิตติพันธ อนตุรโสตถิ  กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

3.2 ผูถือหุน 
ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 ซึ่งเปนวันกําหนดรายช่ือผูถอืหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญ      

ผูถือหุน คร้ังที่ 1/2561 มีดังตอไปน้ี 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน  จํานวนหุน  รอยละ 
(%) 

1. CIMB BANK BERHARD 28,496,703,159 94.11 
2. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 760,756,147 2.51 
3. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 137,972,420 0.46 
4. นายพิสิฐ พฤกษไพบูลย 42,326,382 0.14 
5. กองทุนเปด ไทยพาณิชย SET BANKING SECTOR INDEX 37,628,308 0.12 
6. นายประวิตร พันธสายเชือ้ 13,997,591 0.05 
7. นายสมชาติ นําศรีเจริญสุข 13,684,881 0.05 
8. นางจรูญลักณ พานิชชีวะ 11,761,750 0.04 
9. นายสุรสิทธิ ์เกียรติยศสกุล 10,870,481 0.04 

10. นายประชา ชัยสวุรรณ 10,162,933 0.03 
ผูถือหุนรายอื่น 744,363,555 2.46 

 รวม ผูถือหน 8,220 ราย 30,280,227,607 100.00 
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4. ขอมูลบริษัทยอย     
เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ 
 

    
งบการเงินเฉพาะ

ธนาคาร 
   สัดสวนการถือหุน วิธีราคาทุน 

  
ประเภท
หลักทรพัย 

30 
มิถุนายน

พ.ศ. 
2561 

31 
ธันวาคม

พ.ศ. 
2560 

30 
มิถุนายน

พ.ศ. 
2561 

31 
ธันวาคม

พ.ศ. 
2560 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ลงทุน รอยละ รอยละ ลานบาท ลานบาท 
       
บริษัทยอย - ที่รวมอยูในงบ
การเงินรวม       
บจ. ซีที คอลล ติดตามหน้ี หุนสามัญ 100 100 38 38 

บจ. ซีไอเอ็มบ ีไทย ออโต 
ใหเชา/เชาซือ้
รถยนต หุนสามัญ 100 100 1,703 1,203 

   (เดิมชื่อ บจ. เซน็เตอร ออโต
ลีส)       

บจ. เวิลดลีส 
ใหเชาซื้อและ
จําหนาย หุนสามัญ 100 100 467 467 

 รถจักรยานยนต      
   รวม     2,208 1,708 
หัก  คาเผื่อการดอยคา     - - 
เงินลงทุนในบริษทัยอยสุทธ ิ     2,208 1,708 

 
 
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอย 
 บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต จํากัด (ช่ือเดิม บริษัท เซ็นเตอร ออโต ลีส จํากัด)  

ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม เกา (เกง กระบะ ตู รถบรรทุก 6 ลอ รถบรรทุก 10 ลอ) ใหบริการทางการเงินสําหรับลูกคา
ที่มีความประสงคจะขอสินเชื่อเพ่ือนําไปซ้ือ รถยนตทั้งใหมและเกา ใหบริการแนะนําประกันวินาศภัย ประกันชีวิต ใหบริการท่ี
หลากหลายรูปแบบและครบวงจร ทําใหสามารถเลือกเปนเจาของรถยนตไดแบบสบายๆ บริการ Sale & Leaseback เพ่ือ
สนับสนุนทางการเงินใหแกลูกคาท่ีมีวัตถุประสงคในดานตางๆ ไมวาจะเปนเพื่อการลงทุน การบริโภค การศึกษา เปนตน 
 

• บริษัท ซีที คอลล จํากัด 
ดําเนินธุรกิจดานการใหบริการติดตามทวงถามหนี้และเรียกเก็บหน้ี รวมท้ังการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ดวยบุคลากรท่ีมากดวย
ประสบการณและความเปนมืออาชีพ 
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• บริษัท เวิลด ลีส จํากัด 
   ดําเนินธุรกิจดานการเชาซ้ือรถจักรยานยนต ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตางจังหวัด  
 
5. ประวัติการจายเงินปนผลยอนหลัง 3 ป 

 นโยบายการจายเงินปนผลของธนาคาร 
ธนาคารอาจพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราวตามนโยบายการจายเงินปนผลหากธนาคารมีเงินทุน
เพียงพอในการสนับสนุนการดําเนินงานและการเติบโตของธุรกิจของธนาคาร และเปนไปตามขอบังคับทางกฎหมายในเรื่อง
การจัดสรรเงินสํารอง 

 ประวัติการจายเงินปนผล ป 2558 -  ป 2560 

 ป 2560 ป 2559        ป 2558 

กําไรสุทธิ (บาท) 71,390,200.18 707,334,741 941,693,659 
จํานวนหุน    30,280,227,607  24,774,731,679 21,084,878,025 
เงินปนผลจายอัตราตอหุน (บาท) งดจาย 0.0075 0.0075 
รวมเปนเงินจายปนผลท้ังสิ้น (บาท)  งดจาย 185,810,487.59 158,136,585.19   

 

 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 
สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยน้ัน ขึ้นอยูกับคณะกรรมการของบริษัทยอยแตละแหงจะพิจารณาการ

จายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของบริษัทยอยน้ันๆ เปนกรณีไป 
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 สวนที ่3   
ฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 

 
สรุปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
และ พ.ศ. 2559 ผลการดําเนินงานและอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 และสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 พ.ศ. 2559  
 

(หนวย: บาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

สินทรัพย 

เงินสด 1,399,484,177 1,588,987,409 1,936,147,365 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ 5,892,468,439 18,099,695,389 8,463,665,047 
สินทรัพยตราสารอนุพันธทางการเงิน 34,160,044,288 21,278,460,920 21,235,341,272 
เงินลงทุนสุทธ ิ 78,384,156,456 44,059,846,768 55,061,910,795 
เงินลงทุนในบริษทัยอยสุทธ ิ 2,208,315,115 1,708,315,115 1,324,920,707 
เงินใหสินเชือ่แกลกูหน้ีและดอกเบ้ียคางรับ 
เงินใหสินเชือ่แกลกูหน้ี 207,237,215,771 205,242,484,739 202,939,467,801 
ดอกเบีย้คางรับ 489,587,551   522,709,406   593,582,295 

รวมเงินใหสินเชื่อแกลกูหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 207,726,803,322 205,765,194,145 203,533,050,096 
หัก  รายไดรอตัดบัญช ี (1,767,908) (8,651,407) (38,988,676) 
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (10,445,803,082) (9,256,336,052) (9,666,516,204) 
หัก  คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี (57,946,944)   (105,673,656)   (45,259,015) 

รวมเงินใหสินเชื่อแกลกูหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธ ิ 197,221,285,388   196,394,533,030   193,782,286,201 

ภาระของลกูคาจากการรับรอง 157,543,218 581,413,868 45,230,520 
ทรัพยสินรอการขายสุทธ ิ 885,143,262 888,480,141 1,195,702,862 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธ ิ 3,480,723,049 3,529,189,193 3,609,493,321 
สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 360,717,861 364,943,160 363,158,838 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 952,198,974 1,023,345,737 1,075,692,045 
สินทรัพยอื่นสุทธ ิ 11,400,422,251   6,789,804,499   7,529,507,359 

รวมสินทรัพย 336,502,502,478   296,307,015,229   295,623,056,332 
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(หนวย: บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

หนี้สินและสวนของเจาของ 

หนี้สิน 

เงินรับฝาก 175,886,569,344 177,702,506,611 183,877,466,049 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ 31,791,634,635 15,648,105,797 11,595,328,411 
หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 509,817,790 254,663,261 250,092,171 
หน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม 29,661,216,305 23,103,810,514 18,873,674,513 
หน้ีสินตราสารอนุพันธทางการเงิน 33,779,965,468 19,965,010,587 21,381,015,668 
ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 21,822,554,755 17,933,103,726 25,582,513,107 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 157,543,218 581,413,868 45,230,520 
ประมาณการหน้ีสิน 1,908,647,068 1,855,519,989 1,919,842,460 
หน้ีสินอื่น 9,823,140,419   7,938,994,106   6,809,617,409 
รวมหนี้สิน 305,341,089,002   264,983,128,459   270,334,780,308 
สวนของเจาของ 

ทุนเรือนหุน 
ทุนจดทะเบียน 
หุนสามัญ 30,280,227,607 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท  15,140,113,804   15,140,113,804 
หุนสามัญ 24,774,731,679 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท  12,387,365,840 

ทุนท่ีออกและชําระแลว 
หุนสามัญ 30,280,227,607 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท  15,140,113,804 15,140,113,804 
หุนสามัญ 24,774,731,679 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท  12,387,365,840 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 8,465,413,222 8,465,413,222 5,712,665,258 
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 1,327,589,715 1,558,840,917 1,115,382,330 
กําไรสะสม 
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 401,400,000 398,680,000 397,800,000 
ยังไมไดจัดสรร 5,826,896,735   5,760,838,827   5,675,062,596 

รวมสวนของเจาของ 31,161,413,476   31,323,886,770   25,288,276,024 
          

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 336,502,502,478   296,307,015,229   295,623,056,332 
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(หนวย: บาท) 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

รายไดดอกเบี้ย 3,016,459,563 3,002,318,660 3,201,764,865 
คาใชจายดอกเบีย้ (1,093,077,846)   (1,090,836,854)   (1,186,909,502) 

รายไดดอกเบี้ยสุทธ ิ 1,923,381,717 1,911,481,806 2,014,855,363 
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 410,911,035 360,159,579 316,968,261 
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (71,617,173)   (55,994,681)   (62,533,541) 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธ ิ 339,293,862 304,164,898 254,434,720 
(ขาดทุน) กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา 
   และปริวรรตเงินตราตางประเทศ (64,243,274) 958,192,631 480,901,695 
กําไร (ขาดทุน) สทุธิจากหนี้สินทางการเงิน 
   ที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม 218,513,234 (858,756,128) (410,422,214) 
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 2,775,934 37,556,917 124,924,451 
รายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ 33,875,844   44,723,714   154,966,379 

รวมรายไดจากการดําเนนิงาน 2,453,597,317   2,397,363,838   2,619,660,394 

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ 
  คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 917,286,628 819,229,510 840,442,615 
  คาตอบแทนกรรมการ 3,407,700 3,117,200 3,160,400 
  คาใชจายเกี่ยวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ 244,707,985 230,911,964 288,168,863 
  คาภาษีอากร 94,143,780 102,497,993 108,335,391 
  อื่นๆ 262,732,803   114,643,641   228,454,718 

รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ 1,522,278,896   1,270,400,308   1,468,561,987 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 873,428,838   968,679,337   1,259,593,119 

กําไร (ขาดทนุ) กอนภาษีเงินได 57,889,583 158,284,193 (108,494,712) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (19,233,097)   (21,355,778)   32,486,003 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิสําหรบังวด 38,656,486   136,928,415   (76,008,709) 
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(หนวย: บาท) 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ตอ) งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ 
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
(ขาดทุน) กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ขาย (278,826,995) 229,135,174 (359,999,904) 
กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงิน 
     จากการดําเนินงานในตางประเทศ 7,296,465 (6,905,052) 7,982 
กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธ 
     สําหรับการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 64,684,655 61,448,356 (15,699,642) 
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับรายการที่จะถกูจัดประเภท 
   รายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 12,325,307   (58,116,706)   75,139,909 
รวมรายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (194,520,568)   225,561,772   (300,551,655) 

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
การเปล่ียนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - - (23,643,759) 
การวัดมูลคาใหมของภาระผกูพันผลประโยชนหลังออกจากงาน - - - 
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับรายการที่จะไมถูกจัดประเภท 
   รายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -   -   4,728,752 
รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -   -   (18,915,007) 

รวม(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ (194,520,568)   225,561,772   (319,466,662) 

(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (155,864,082)   362,490,187   (395,475,371) 
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รายละเอียดการจัดสรร และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนฯ 

 

 
 
 

  42 

 
(หนวย: บาท) 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ตอ) งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ 
สวนที่เปนของผูถอืหุนของธนาคาร 38,656,486 136,928,415 (76,008,709) 
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -   -   - 

38,656,486   136,928,415   (76,008,709) 

การแบงปน(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จรวม 
สวนท่ีเปนของผูถอืหุนของธนาคาร (155,864,082) 362,490,187 (395,475,371) 
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -   -   - 

(155,864,082)   362,490,187   (395,475,371) 

กําไรตอหุนสําหรับกําไรสวนทีเ่ปนของผูถือหุนของธนาคาร 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาทตอหุน) 0.00   0.01   0.00 

จํานวนหุนสามัญท่ีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 30,280,227,607   26,153,221,343   25,333,286,323 
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(หนวย: บาท) 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

รายไดดอกเบี้ย 5,920,457,023 6,048,278,074 6,433,543,732 
คาใชจายดอกเบีย้ (2,103,860,537)   (2,242,941,178)   (2,475,593,477) 

รายไดดอกเบี้ยสุทธ ิ 3,816,596,486 3,805,336,896 3,957,950,255 
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 769,654,576 672,352,606 587,818,655 
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (135,641,977)   (105,738,234)   (130,003,502) 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธ ิ 634,012,599 566,614,372 457,815,153 
(ขาดทุน) กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา 
   และปริวรรตเงินตราตางประเทศ (7,729,417) 1,326,098,087 2,238,555,471 
กําไร (ขาดทุน) สทุธิจากหนี้สินทางการเงิน 
   ที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม 354,818,614 (1,085,729,117) (1,958,371,154) 
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 20,994,587 40,713,866 435,080,356 
รายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ 65,034,364   132,086,168   200,145,173 

รวมรายไดจากการดําเนนิงาน 4,883,727,233   4,785,120,272   5,331,175,254 

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ 
  คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 1,843,931,883 1,677,967,255 1,686,770,255 
  คาตอบแทนกรรมการ 6,568,900 6,334,200 5,832,400 
  คาใชจายเกี่ยวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ 477,692,782 469,104,626 586,286,760 
  คาภาษีอากร 188,233,792 202,040,697 215,549,079 
  อื่นๆ 503,005,496   350,898,312   433,260,821 

รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ 3,019,432,853   2,706,345,090   2,927,699,315 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 1,739,610,416   2,068,119,241   2,297,193,119 

กําไรกอนภาษเีงินได 124,683,964 10,655,941 106,282,820 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (82,554,512)   6,930,777   (11,442,091) 
กําไรสุทธิสําหรบังวด 42,129,452   17,586,718   94,840,729 
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รายละเอียดการจัดสรร และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนฯ 
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(หนวย: บาท) 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ตอ) งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ 
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
(ขาดทุน) กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ขาย (274,239,205) 321,908,561 (241,857,969) 
กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงิน 
     จากการดําเนินงานในตางประเทศ 1,625,495 (21,106,098) (4,742,069) 
กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธ 
     สําหรับการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 56,603,215 92,021,417 (18,229,663) 
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับรายการที่จะถกูจัดประเภท 
   รายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 11,407,749   (82,785,996)   52,017,526 
รวมรายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (204,602,746)   310,037,884   (212,812,175) 

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
การเปล่ียนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - - (27,547,360) 
การวัดมูลคาใหมของภาระผกูพันผลประโยชนหลังออกจากงาน - - - 
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับรายการที่จะไมถูกจัดประเภท 
   รายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -   -   5,509,472 
รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -   -   (22,037,888) 

รวม(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ (204,602,746)   310,037,884   (234,850,063) 

(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (162,473,294)   327,624,602   (140,009,334) 
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รายละเอียดการจัดสรร และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนฯ 
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(หนวย: บาท) 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ตอ) งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
การแบงปนกําไรสุทธ ิ
สวนที่เปนของผูถอืหุนของธนาคาร 42,129,452 17,586,718 94,840,729 
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -   -   - 

42,129,452   17,586,718   94,840,729 

การแบงปน(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จรวม 
สวนท่ีเปนของผูถอืหุนของธนาคาร (162,473,294) 327,624,602 (140,009,334) 
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -   -   - 

(162,473,294)   327,624,602   (140,009,334) 

กําไรตอหุนสําหรับกําไรสวนทีเ่ปนของผูถือหุนของธนาคาร 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาทตอหุน) 0.00   0.00   0.00 

จํานวนหุนสามัญท่ีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 30,280,227,607   26,153,221,343   25,333,286,323 
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                ส่ิงท่ีสงมาดวย  
รายละเอียดการจัดสรร และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนฯ 
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(หนวย: บาท) 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

รายไดดอกเบี้ย 11,913,199,518 12,723,807,296 
คาใชจายดอกเบีย้ (4,325,189,459)   (4,806,998,270) 

รายไดดอกเบี้ยสุทธ ิ 7,588,010,059 7,916,809,026 
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 1,471,420,808 1,289,666,205 
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (223,841,719)   (238,708,889) 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธ ิ 1,247,579,089 1,050,957,316 
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา 
   และปริวรรตเงินตราตางประเทศ 2,238,222,821 1,402,493,444 
ขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทางการเงิน 
   ที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม (1,733,886,254) (810,387,742) 
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 490,748,334 482,570,051 
รายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ 233,222,081   329,240,877 

รวมรายไดจากการดําเนนิงาน 10,063,896,130   10,371,682,972 

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ 
  คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 3,444,686,567 3,302,361,160 
  คาตอบแทนกรรมการ 12,456,000 12,262,400 
  คาใชจายเกี่ยวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ 929,630,735 1,150,024,878 
  คาภาษีอากร 397,448,867 441,485,090 
  อื่นๆ 1,334,179,030   1,259,456,059 

รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ 6,118,401,199   6,165,589,587 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 3,944,113,706   5,785,126,100 

กําไร (ขาดทนุ) กอนภาษีเงินได 1,381,225 (1,579,032,715) 
ภาษีเงินได 70,008,975   318,811,256 

กําไร (ขาดทนุ) สุทธิสําหรบัป 71,390,200   (1,260,221,459) 
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(หนวย: บาท) 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ (ตอ) พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
กําไรเบ็ดเสรจ็อืน่ 
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ขาย 467,099,324 (644,156,155) 
ขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงาน 
   ในตางประเทศ (30,696,516) (1,206,592) 
กําไรจากการประเมินมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธ 
   สําหรับการปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 62,042,015 58,446,328 
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับรายการที่จะถกูจัดประเภท 
   รายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (105,828,268)   117,141,965 

รวมรายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 392,616,555   (469,774,454) 

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
การเปล่ียนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - 1,078,204,826 
การวัดมูลคาใหมของภาระผกูพันผลประโยชน 
   หลังออกจากงาน 82,635,079 (18,093,944) 
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับรายการที่จะไมถูกจัดประเภท 
   รายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (16,527,016)   (212,022,177) 

รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 66,108,063   848,088,705 

รวมกําไรเบ็ดเสร็จอื่น 458,724,618   378,314,251 

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวมสําหรับป 530,114,818   (881,907,208) 
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รายละเอียดการจัดสรร และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนฯ 
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(หนวย: บาท) 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ (ตอ) พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
การแบงปน กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

สวนที่เปนของผูถอืหุนของธนาคาร 71,390,200 (1,260,221,459) 
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -   - 

71,390,200   (1,260,221,459) 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

สวนท่ีเปนของผูถอืหุนของธนาคาร 530,114,818 (881,907,208) 
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -   - 

530,114,818   (881,907,208) 

กําไร (ขาดทนุ) ตอหุนสําหรบั 
   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของธนาคาร 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาทตอหุน) 0.00   (0.05) 

จํานวนหุนสามัญท่ีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 28,233,684,776   25,333,286,323 
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                ส่ิงท่ีสงมาดวย  
รายละเอียดการจัดสรร และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนฯ 
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    (หนวย: บาท) 
งบกระแสเงินสด งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน      
กําไรกอนภาษีเงนิได 124,683,964  10,655,941  106,282,820 
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินได      
   เปนเงินสดรับ (จาย) จากกจิกรรมดําเนินงาน      
   คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบญัช ี 158,521,457  178,356,701  210,719,081 
   หน้ีสูญและหนีส้งสัยจะสูญ 1,739,610,416  2,068,119,241  2,297,193,119 
   ผลประโยชนของพนักงานท่ีจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 16,230,544  12,705,104  12,565,425 
   สํารองจากการประมาณการหน้ีสิน 63,121,050  84,594,876  68,650,428 
  สํารอง (กลับรายการ) สํารองนอกงบดุล 20,914,384  (151,434,900)  - 
  ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย  1,487,569  17,696,463  1,388,641 
   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ      
      และตราสารอนุพันธที่ยังไมเกดิขึ้นจริง 1,100,826,307  (1,246,941,995)  (2,349,845,325) 
   กําไรจากทรัพยสินรอการขาย (5,748,972)  (14,957,923)  (74,079,114) 
   ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลคาเงินลงทุน 139,825,781  (49,247,041)  23,265,272 
   ขาดทุน (กําไร) จากการขายเงินลงทุน 194,898,947  (195,934,809)  (499,428,880) 
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (6,669,575)  (27,141,909)  (9,758,959) 
   ขาดทุนจากการตัดจําหนายของอาคารและอุปกรณ 423,742  5,217,644  40,359,968 
   ขาดทุนจากการตัดจําหนายสิทธิการเชา 8,845,503  -  1,606,584 
   โอนกลบัขาดทนุจากการดอยคาอาคารและอปุกรณ -  -  (10,033,744) 
  (กําไร)ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงิน      
      ที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม (354,818,614)  1,085,729,117  1,958,371,154 
   ดอกเบี้ยรับ (5,920,457,023)  (6,048,278,074)  (6,433,543,732) 
  เงินปนผลรับ (6,781,369)  (9,325,290)  (52,100,439) 
  คาใชจายดอกเบี้ย 2,103,860,537   2,242,941,178   2,475,593,477 

ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงใน      
   สินทรพัยและหนี้สินดําเนนิงาน (621,225,352)  (2,037,245,676)  (2,232,794,223) 
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                ส่ิงท่ีสงมาดวย  
รายละเอียดการจัดสรร และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนฯ 
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    (หนวย: บาท) 
งบกระแสเงินสด (ตอ) งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
สินทรัพยดําเนนิงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง      
   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 12,217,260,064  (2,454,933,438)  7,572,520,026 
   เงินลงทุนเพ่ือคา (17,874,182,854)  (912,988,526)  (2,367,556,773) 
   เงินใหสินเชื่อ (2,422,620,509)  3,313,616,005  (4,089,506,776) 
   ทรัพยสินรอการขาย 30,853,738  142,619,163  129,626,828 
   สินทรัพยอื่น (4,509,185,088)  1,520,496,638  2,707,993,923 
หนี้สินดําเนนิงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)      
   เงินรับฝาก (1,815,937,267)  (12,471,984,949)  (3,975,182,415) 
   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 16,143,528,838  4,597,126,493  1,603,553,328 
   หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 255,154,529  188,199,356  249,815,701 
   เงินกูยืมระยะสัน้ 21,556,308  (8,442,051,880)  (5,082,462,461) 
   ประมาณการหน้ีสิน (30,908,355)  (86,303,867)  (74,970,059) 
   หน้ีสินอื่น 1,864,577,161   (1,470,929,467)   (1,621,726,238) 

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนนิงาน 3,258,871,213  (18,114,380,148)  (7,180,689,139) 
   ดอกเบี้ยรับ 5,283,954,406  5,413,679,931  5,690,193,839 
   ดอกเบี้ยจาย (2,385,730,254)  (2,518,492,608)  (2,966,012,936) 
   ภาษีจายสุทธิ (34,443,215)   -   (139,416,747) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนนิงาน 6,122,652,150   (15,219,192,825)   (4,595,924,983) 
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                ส่ิงท่ีสงมาดวย  
รายละเอียดการจัดสรร และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนฯ 
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    (หนวย: บาท) 
งบกระแสเงินสด (ตอ) งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ      
เงินสดจายในการซื้อหลกัทรัพยเผ่ือขาย (13,595,862,140)  (11,208,287,367)  (25,795,158,977) 
เงินสดรับจากการจําหนายหลักทรัพยเผ่ือขาย 2,945,798,021  13,644,760,845  24,726,569,790 
เงินสดรับจากการไถถอนหลกัทรัพยเผ่ือขาย 20,000,000  10,000,000  1,250,000,000 
เงินสดจายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด (6,709,593,236)  (500,000,000)  (1,715,220,241) 
เงินสดรับจากการไถถอนตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบกําหนด 193,000,000  2,805,480,340  3,630,560,000 
เงินสดรับจากการชําระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี ้ 501,015  698,766  739,961 
เงินสดจายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย (500,000,000)  -  - 
เงินสดจายเพ่ือซือ้เงินลงทุนท่ัวไป (726,500)  -  - 
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนท่ัวไป -  -  942,262 
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนท่ัวไป 14,990,000  12,570,000  15,000,000 
เงินสดจายจากการซ้ืออุปกรณ (55,269,855)  (77,736,627)  (36,551,376) 
เงินสดรับจากการขายอปุกรณ 7,966,148  29,518,414  17,736,475 
เงินสดจายซือ้สินทรัพยไมมีตัวตน (75,333,817)  (79,353,302)  (36,908,174) 
เงินปนผลรับ 6,781,369  9,325,289  52,100,438 
ดอกเบีย้รับ 662,779,219   803,596,670   933,225,694 

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) ไดมาจากกิจกรรมลงทุน (17,084,969,776)   5,450,573,028   3,043,035,852 
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                ส่ิงท่ีสงมาดวย  
รายละเอียดการจัดสรร และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนฯ 
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(หนวย:บาท) 

งบกระแสเงินสด (ตอ) งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
เงินสดจายเงินปนผล -  -  (185,810,488) 
ดอกเบีย้จาย -  -  - 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -  5,505,495,928  - 
เงินสดรับจากการออกหุนกูดอยสิทธิ์  3,150,852,900  -  - 
เงินสดรับจากการออกหุนกู  -  -  - 
เงินสดรับจากการออกหุนกูที่มีอนุพันธแฝง 5,244,595,732  2,512,000,000  - 
เงินสดจายจากการไถถอนหุนกูที่มีอนุพันธแฝง (10,000,000)  (2,893,000,000)  (2,342,000,000) 
เงินสดจายจากการไถถอนตั๋วแลกเงินท่ีมีอนุพันธแฝง (56,500,000)  -  - 
เงินสดรับจากการออกต๋ัวแลกเงินท่ีมีอนุพันธแฝง 2,442,245,730   4,263,358,864   3,433,389,685 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 10,771,194,362  9,387,854,792  905,579,197 
ขาดทุน (กําไร) จากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงานใน
ตางประเทศ 

 
1,620,032 

   
(20,220,518) 

   
(4,537,241) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (189,503,232)  (400,985,523)  (651,847,175) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 1,588,987,409   1,936,147,365   2,395,111,405 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 1,399,484,177   1,535,161,842   1,743,264,230 
      
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด       

รายการที่มิใชเงินสด      
   ลูกหนี้โอนทรัพยสินเพ่ือชําระหนี ้ -  2,800,000  316,065,724 
   ซื้ออาคารและอปุกรณที่ยังไมถงึกาํหนดชําระเงิน 947,125  17,062,869  16,190,894 
   ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนท่ียังไมถึงกําหนดชําระเงิน 7,295,028  8,840,410  18,909,348 
   รับโอนทรัพยสนิรอการขายจากอาคารและอปุกรณ 22,455,456  -  105,526,180 
   ตัดจําหนายสวนเกินหรือสวนลดอัตราดอกเบีย้ 97,756,613  136,517,458  198,271,667 

                ส่ิงท่ีสงมาดวย  
รายละเอียดการจัดสรร และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนฯ 
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(หนวย:บาท) 

งบกระแสเงินสด (ตอ) งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
เงินสดจายเงินปนผล -  -  (185,810,488) 
ดอกเบีย้จาย -  -  - 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -  5,505,495,928  - 
เงินสดรับจากการออกหุนกูดอยสิทธิ์  3,150,852,900  -  - 
เงินสดรับจากการออกหุนกู  -  -  - 
เงินสดรับจากการออกหุนกูที่มีอนุพันธแฝง 5,244,595,732  2,512,000,000  - 
เงินสดจายจากการไถถอนหุนกูที่มีอนุพันธแฝง (10,000,000)  (2,893,000,000)  (2,342,000,000) 
เงินสดจายจากการไถถอนตั๋วแลกเงินท่ีมีอนุพันธแฝง (56,500,000)  -  - 
เงินสดรับจากการออกต๋ัวแลกเงินท่ีมีอนุพันธแฝง 2,442,245,730   4,263,358,864   3,433,389,685 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 10,771,194,362  9,387,854,792  905,579,197 
ขาดทุน (กําไร) จากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงานใน
ตางประเทศ 

 
1,620,032 

   
(20,220,518) 

   
(4,537,241) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (189,503,232)  (400,985,523)  (651,847,175) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 1,588,987,409   1,936,147,365   2,395,111,405 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 1,399,484,177   1,535,161,842   1,743,264,230 
      
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด       

รายการที่มิใชเงินสด      
   ลูกหนี้โอนทรัพยสินเพ่ือชําระหนี ้ -  2,800,000  316,065,724 
   ซื้ออาคารและอปุกรณที่ยังไมถงึกาํหนดชําระเงิน 947,125  17,062,869  16,190,894 
   ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนท่ียังไมถึงกําหนดชําระเงิน 7,295,028  8,840,410  18,909,348 
   รับโอนทรัพยสนิรอการขายจากอาคารและอปุกรณ 22,455,456  -  105,526,180 
   ตัดจําหนายสวนเกินหรือสวนลดอัตราดอกเบีย้ 97,756,613  136,517,458  198,271,667 
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รายละเอียดการจัดสรร และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนฯ 
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(หนวย: บาท) 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงินสด  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 1,381,225 (1,579,032,715) 
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย)  
   จากกิจกรรมดําเนินงาน 
   คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบญัช ี 344,091,704 414,246,806 
   หน้ีสูญและหนีส้งสัยจะสูญ 3,944,113,706 5,785,126,100 
  (กลับรายการ) สํารองสําหรับรายการนอกงบดุล  (42,701,555) 302,644,995 
   ผลประโยชนของพนักงานท่ีจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 35,251,070 30,526,962 
   สํารองจากการประมาณการหน้ีสิน 197,903,657 142,650,148 
   ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย  20,391,212 1,388,641 
   ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยอื่น - 11,684,173 
   ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน 3,476,616 - 
   กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย (383,394,408) - 
   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
      และตราสารอนุพันธที่ยังไมเกดิขึ้นจริง (3,015,423,032) (425,352,139) 
   กําไรจากทรัพยสินรอการขาย (72,996,501) (108,592,164) 
   (กําไร) ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลคาเงินลงทุน (135,317,715) 96,264,552 
   กําไรจากการขายเงินลงทุน (366,098,877) (470,349,197) 
   กําไรจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ (34,334,525) (26,932,026) 
   กําไรจากการโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - (2,392,301) 
   กําไรจากการดอยคาอาคารและอุปกรณ - (10,064,738) 
   ขาดทุนจากการตัดจําหนายอาคารและอปุกรณ 12,487,613 48,312,019 
   ขาดทุนจากการตัดจําหนายสิทธิการเชา 41,454,421 10,658,464 
   ขาดทุน (กําไร) จากการขายลกูหน้ีดอยคุณภาพ 162,476,024 (771,810) 
   ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวย 
      มูลคายุติธรรม 1,733,886,254 810,387,742 
   ดอกเบี้ยรับ (11,913,199,518) (12,723,807,296) 
  เงินปนผลรับ (13,869,441) (61,944,159) 
   คาใชจายดอกเบี้ย 4,325,189,459   4,806,988,270 

ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย 
   และหนี้สินดําเนินงาน (5,155,232,611) (2,948,359,673) 
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(หนวย: บาท) 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบกระแสเงินสด  (ตอ) พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
สินทรัพยดําเนนิงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 
   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (9,634,584,045) 5,763,323,834 
   เงินลงทุนเพ่ือคา (2,196,019,258) (1,342,468,824) 
   เงินใหสินเชื่อ (5,314,731,312) (9,260,456,248) 
   ทรัพยสินรอการขาย 409,785,779 454,003,598 
   สินทรัพยอื่น 662,550,529 1,915,526,015 
หนี้สินดําเนนิงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
   เงินรับฝาก (6,174,959,438) 13,375,379,100 
   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 4,052,777,386 (8,399,088,537) 
   หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 4,571,090 (70,676,277) 
   เงินกูยืมระยะสัน้ (6,046,902,521) (14,314,372,766) 
   ประมาณการหน้ีสิน (136,889,494) (122,504,066) 
   หน้ีสินอื่น 1,094,180,591   (1,917,475,214) 

เงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนนิงาน (28,435,453,304) (16,867,169,058) 
   ดอกเบี้ยรับ 10,804,211,696 11,288,812,167 
   ดอกเบี้ยจาย (4,830,582,524) (5,502,103,709) 
   ภาษีจายสุทธิ (62,402,645)   (175,078,844) 

เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมดําเนินงาน (22,524,226,777)   (11,255,539,444) 
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(หนวย: บาท) 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงินสด (ตอ) พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 
เงินสดจายในการซื้อหลกัทรัพยเผ่ือขาย (14,520,484,708) (37,905,998,597) 
เงินสดรับจากการจําหนายหลักทรัพยเผ่ือขาย 24,559,533,593 32,003,101,453 
เงินสดรับจากการไถถอนหลกัทรัพยเผ่ือขาย 60,000,000 1,607,800,000 
เงินสดจายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด (503,847,389) (5,074,765,297) 
เงินสดรับจากการจําหนายตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบกําหนด 480,340 480,340 
เงินสดรับจากการไถถอนตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบกําหนด 4,305,000,000 9,830,560,000 
เงินสดรับจากการชําระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี ้ 2,482,988 2,974,664 
เงินสดจายจากการซ้ือเงินลงทุนท่ัวไป (792,307) - 
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนท่ัวไป - 942,262 
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนท่ัวไป 22,710,000 31,750,000 
เงินสดจายจากการซ้ืออาคารและอุปกรณ (158,616,076) (218,862,488) 
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ 36,697,603 36,746,101 
เงินสดจายซือ้สินทรัพยไมมีตัวตน (171,322,945) (107,327,530) 
เงินปนผลรับ 13,869,440 61,944,159 
ดอกเบีย้รับ 1,487,963,769   1,800,073,714 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 15,133,674,308   2,069,418,781 
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(หนวย: บาท) 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงินสด (ตอ) พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดจายเงินปนผล  - (185,810,488) 
ดอกเบีย้จาย - - 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 5,505,495,928 - 
เงินสดรับจากการออกหุนกู - - 
เงินสดรับจากการออกหุนกูดอยสิทธิ์ - 5,007,729,300 
เงินสดจายจากการไถถอนหุนกูดอยสิทธิ ์ (3,000,000,000) (3,000,000,000) 
เงินสดรับจากการออกหุนกูที่มีอนุพันธแฝง 9,467,646,107 1,778,000,000 
เงินสดจายจากการไถถอนหุนกูที่มีอนุพันธแฝง (9,028,000,000) (3,610,000,000) 
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินท่ีมีอนุพันธแฝง 4,184,682,754 8,738,592,516 
เงินสดจายจากการไถถอนต๋ัวแลกเงินท่ีมีอนุพันธแฝง (57,000,000)   - 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 7,072,824,789 8,728,511,328 
กําไรจากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงานในตางประเทศ (29,432,276)   (1,364,705) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (347,159,956) (458,964,040) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 1,936,147,365   2,395,111,405 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 1,588,987,409   1,936,147,365 

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด  

รายการที่มิใชเงินสด 
   ซื้ออาคารและอปุกรณที่ยังไมถงึกาํหนดชําระเงิน 22,735,861 7,885,214 
   รับโอนทรัพยสนิรอการขายจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 38,817,769 116,468,697 
   การเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (467,099,324) 644,156,155 
   ตัดจําหนายสวนเกินหรือสวนลดอัตราดอกเบีย้ 236,842,411 404,473,541 
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ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินของธนาคาร 30-มิ.ย.-61 30-มิ.ย.-60 30-มิ.ย.-59 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 
อัตรากําไรขั้นตน (%) 66.5 65.1 62.9 66.0 64.0 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 0.9 0.4 1.8 0.7 (12.2) 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 0.3 0.1 0.7 0.3 (4.8) 
อัตราดอกเบีย้รับ(1) (%) 5.7 5.9 6.3 5.7 6.2 
อัตราดอกเบีย้จาย(2) (%) 2.1 2.1 2.3 2.1 2.2 
สวนตางอัตราดอกเบี้ย(3) (%)  3.6 3.8 4.0 3.6 4.0 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 2.4 2.4 4.2 3.2 3.3 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน 
อัตราสวนคาใชจายตอรายได (%) 61.8 56.6 54.9 60.8 59.4 
อัตราสวนรายไดดอกเบีย้สุทธิตอสนิทรัพย (%) 2.9 3.0 3.1 2.9 3.1 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 0.03 0.01 0.1 0.02 (0.4) 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)  0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน   
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 9.8 8.1 10.3 8.5 10.7 
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม(4) (%) 104.6 103.6 101.8 104.8 96.8 
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก (modified LDR)(5)(%) 92.7 95.0 93.1 93.9 90.9 
อัตราสวนเงินฝากตอหน้ีสินรวม (%) 57.6 67.9 62.4 67.1 68.0 
เงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง (%)  16.6 18.1 14.8 16.6 15.6 
อัตราสวนเงินกองทุนขั้นท่ี 1  (%)  11.5 12.6 10.6 12.5 10.2 
อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย  
อัตราสวนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตอสินเชือ่รวม 
    และดอกเบีย้คางรับ (%)  5.0 4.7 4.0 4.5 4.8 
อัตราสวนหน้ีสูญตอสินเชือ่รวม 
    และดอกเบีย้คางรับ(%) 0.9 0.9 1.0 0.8 1.4 
อัตราสวนเงินใหสนิเชื่อดอยคุณภาพ 
    ตอสินเชือ่รวม(6) (%) 5.7 5.4 4.2 4.7 6.0 
อัตราสวนดอกเบีย้คางรับตอสินเชือ่รวม 
    และดอกเบีย้คางรับ (%) 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 
หมายเหตุ :  
(1) อัตราดอกเบีย้รับ = รายไดดอกเบีย้ / (เงินใหสินเชือ่เฉลี่ย+รายการระหวางธนาคารท่ีมีดอกเบีย้เฉลีย่) 
(2) อัตราดอกเบีย้จาย = คาใชจายดอกเบีย้ / (เงนิฝากเฉลีย่+เงินกูยืมเฉลีย่+หน้ีสนิจายคืนเม่ือทวงถามเฉลี่ย+รายการระหวาง

ธนาคารท่ีมีดอกเบี้ยเฉลีย่) 
(3) สวนตางอัตราดอกเบี้ย = อัตราดอกเบี้ยรับ-อัตราดอกเบี้ยจาย 
(4) อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม = เงินใหสินเชื่อ / (เงินฝาก+หน้ีสินจายเมื่อทวงถาม+เงินกูยืม) 
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(5) อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก (modified LDR) = (เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี+เงินใหสินเชื่อซึ่งคํ้าประกันโดย
ธนาคารอื่น+เงินใหสินเชื่อแกสถาบนัการเงิน) / (เงินฝาก+ต๋ัวแลกเงิน+หุนกู+ผลิตภัณฑทางการเงินบางประเภท) 

(6) อัตราสวนเงินใหสนิเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชื่อรวม คํานวณตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 
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สรุปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ผลการดําเนินงานและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 และ
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559  

(หนวย: บาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

สินทรัพย 

เงินสด 1,402,303,235 1,591,188,651 1,938,616,493 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ 5,945,523,645 18,167,812,758 8,527,657,244 
สินทรัพยตราสารอนุพันธทางการเงิน 34,160,044,288 21,278,460,920 21,235,341,272 
เงินลงทุนสุทธ ิ 78,384,156,456 44,059,846,768 55,061,910,795 
เงินลงทุนในบริษทัยอยสุทธ ิ - - - 
เงินใหสินเชือ่แกลกูหน้ีและดอกเบ้ียคางรับ 
เงินใหสินเชือ่แกลกูหน้ี 221,717,716,722 218,058,207,223 211,437,378,135 
ดอกเบีย้คางรับ 485,825,001   516,911,663   589,798,750 

รวมเงินใหสินเชื่อแกลกูหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 222,203,541,723 218,575,118,886 212,027,176,885 
หัก  รายไดรอตัดบัญช ี (7,466,005,508) (7,036,133,482) (5,848,448,651) 
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (11,332,580,877) (9,869,265,119) (9,793,289,246) 
หัก  คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี (57,946,944)   (105,673,656)   (45,259,015) 

รวมเงินใหสินเชื่อแกลกูหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธ ิ 203,347,008,394   201,564,046,629   196,340,179,973 

ภาระของลกูคาจากการรับรอง 157,543,218 581,413,868 45,230,520 
ทรัพยสินรอการขายสุทธ ิ 1,014,574,694 1,033,943,008 1,285,079,244 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธ ิ 3,539,825,391 3,588,378,733 3,670,638,674 
สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 366,398,220 370,043,208 368,387,320 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 1,379,940,864 1,372,672,738 1,289,224,887 
สินทรัพยอื่นสุทธ ิ 11,626,881,600   6,995,795,275   7,708,041,398 

รวมสินทรัพย 341,324,200,005   300,603,602,556   297,470,307,820 
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(หนวย: บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) งบการเงินรวม 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

หนี้สินและสวนของเจาของ 

หนี้สิน 

เงินรับฝาก 175,761,011,635 177,400,677,986 183,663,324,706 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ 31,791,634,635 15,648,105,797 11,595,328,411 
หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 509,817,790 254,663,261 250,092,171 
หน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม 29,661,216,305 23,103,810,514 18,873,674,513 
หน้ีสินตราสารอนุพันธทางการเงิน 33,779,965,468 19,965,010,587 21,381,015,668 
ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 23,822,554,755 19,933,103,726 25,582,513,107 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 157,543,218 581,413,868 45,230,520 
ประมาณการหน้ีสิน 2,005,552,988 1,946,444,925 1,997,419,699 
หน้ีสินอื่น 10,627,542,240   8,718,523,191   7,376,288,614 

รวมหนี้สิน 308,116,839,034   267,551,753,855   270,764,887,409 
สวนของเจาของ 

ทุนเรือนหุน 
ทุนจดทะเบียน 
หุนสามัญ 30,280,227,607 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท  15,140,113,804   15,140,113,804 
หุนสามัญ 24,774,731,679 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท  12,387,365,840 

ทุนท่ีออกและชําระแลว 
หุนสามัญ 30,280,227,607 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท  15,140,113,804 15,140,113,804 
หุนสามัญ 24,774,731,679 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท  12,387,365,840 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 8,465,413,222 8,465,413,222 5,712,665,258 
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 1,303,597,097 1,534,848,299 1,094,080,196 
สวนเกินจากการเปล่ียนแปลงสวนไดเสีย 
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ของธนาคารในบริษัทยอย (42,753,751) (42,753,751) (42,753,751) 
กําไรสะสม 
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 401,400,000 398,680,000 397,800,000 
ยังไมไดจัดสรร 7,939,590,599   7,555,547,127   7,156,262,868 

รวมสวนของเจาของ 33,207,360,971   33,051,848,701   26,705,420,411 
          

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 341,324,200,005   300,603,602,556   297,470,307,820 
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(หนวย: บาท) 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบการเงินรวม 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

รายไดดอกเบี้ย 3,744,273,925 3,612,078,373 3,672,343,089 
คาใชจายดอกเบีย้ (1,104,444,066)   (1,097,734,828)   (1,186,729,623) 

รายไดดอกเบี้ยสุทธ ิ 2,639,829,859 2,514,343,545 2,485,613,466 
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 586,169,309 520,174,129 458,127,384 
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (73,237,363)   (49,795,602)   (53,900,352) 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธ ิ 512,931,946 470,378,527 404,227,032 
(ขาดทุน) กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา 
   และปริวรรตเงินตราตางประเทศ (64,243,274) 958,192,631 480,901,695 
กําไร (ขาดทุน) สทุธิจากหนี้สินทางการเงิน 
   ที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม 218,513,234 (858,756,128) (410,422,214) 
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 2,775,934 37,556,917 124,924,451 
รายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ 103,310,953   131,547,437   88,076,182 

รวมรายไดจากการดําเนนิงาน 3,413,118,652   3,253,262,929   3,173,320,612 

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ 
  คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 1,068,514,750 971,287,036 980,915,856 
  คาตอบแทนกรรมการ 3,491,700 3,201,200 3,244,400 
  คาใชจายเกี่ยวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ 277,626,975 263,304,813 320,163,745 
  คาภาษีอากร 99,990,455 108,282,232 113,225,465 
  อื่นๆ 491,051,149   325,647,053   316,809,032 

รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ 1,940,675,029   1,671,722,334   1,734,358,498 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 1,223,855,560   1,145,811,144   1,383,732,108 

กําไรกอนภาษเีงินได 248,588,063 435,729,451 55,230,006 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (57,357,390)   (79,093,660)   (15,343,879) 
กําไรสุทธิสําหรบังวด 191,230,673   356,635,791   39,886,127 
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(หนวย: บาท) 
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ตอ) งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ 
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
(ขาดทุน) กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ขาย (278,826,995) 229,135,174 (359,999,904) 
กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงิน 
     จากการดําเนินงานในตางประเทศ 7,296,465 (6,905,052) 7,982 
กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธ 
     สําหรับการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 64,684,655 61,448,356 (15,699,642) 
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับรายการที่จะถกูจัดประเภท 
   รายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 12,325,307   (58,116,706)   75,139,909 
รวมรายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (194,520,568)   225,561,772   (300,551,655) 

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
การเปล่ียนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - - (23,643,759) 
การวัดมูลคาใหมของภาระผกูพันผลประโยชนหลังออกจากงาน - - - 
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับรายการที่จะไมถูกจัดประเภท 
   รายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -   -   4,728,752 
รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -   -   (18,915,007) 

รวม(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ (194,520,568)   225,561,772   (319,466,662) 

(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (3,289,895)   582,197,563   (279,580,535) 
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(หนวย: บาท) 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ตอ) งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
การแบงปนกําไรสุทธ ิ
สวนที่เปนของผูถอืหุนของธนาคาร 191,230,673 356,635,791 39,886,127 
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -   -   - 

191,230,673   356,635,791   39,886,127 

การแบงปน (ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จรวม 
สวนท่ีเปนของผูถอืหุนของธนาคาร (3,289,895) 582,197,563 (279,580,535) 
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -   -   - 

(3,289,895)   582,197,563   (279,580,535) 

กําไรตอหุนสําหรับกําไรสวนทีเ่ปนของผูถือหุนของธนาคาร 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาทตอหุน) 0.01   0.01   0.00 

จํานวนหุนสามัญท่ีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 30,280,227,607   26,153,221,343   25,333,286,323 
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(หนวย: บาท) 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบการเงินรวม 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

รายไดดอกเบี้ย 7,362,303,690 7,226,593,062 7,351,419,590 
คาใชจายดอกเบีย้ (2,126,893,408)   (2,249,634,183)   (2,475,515,134) 

รายไดดอกเบี้ยสุทธ ิ 5,235,410,282 4,976,958,879 4,875,904,456 
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 1,129,475,059 988,886,297 850,250,503 
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (141,877,496)   (91,117,766)   (111,061,622) 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธ ิ 987,597,563 897,768,531 739,188,881 
(ขาดทุน) กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา 
   และปริวรรตเงินตราตางประเทศ (7,729,417) 1,326,098,087 2,238,555,471 
กําไร (ขาดทุน) สทุธิจากหนี้สินทางการเงิน 
   ที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม 354,818,614 (1,085,729,117) (1,958,371,154) 
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 20,994,587 40,713,866 435,080,356 
รายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ 204,234,436   227,327,555   157,518,793 

รวมรายไดจากการดําเนนิงาน 6,795,326,065   6,383,137,801   6,487,876,803 

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ 
  คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 2,149,216,678 1,990,530,798 1,964,679,997 
  คาตอบแทนกรรมการ 6,736,900 6,502,200 6,000,400 
  คาใชจายเกี่ยวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ 542,884,585 534,812,153 649,412,823 
  คาภาษีอากร 200,237,392 213,536,950 225,578,755 
  อื่นๆ 974,926,919   673,632,657   643,956,690 

รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ 3,874,002,474   3,419,014,758   3,489,628,665 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 2,398,982,029   2,375,933,297   2,533,828,097 

กําไรกอนภาษเีงินได 522,341,562 588,189,746 464,420,041 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (162,226,546)   (110,348,361)   (97,186,812) 
กําไรสุทธิสําหรบังวด 360,115,016   477,841,385   367,233,229 
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(หนวย: บาท) 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ตอ) งบการเงินรวม 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559   พ.ศ. 2558 

(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ 
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
(ขาดทุน) กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ขาย (274,239,205) 321,908,561 (241,857,969) 
กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงิน 
     จากการดําเนินงานในตางประเทศ 1,625,495 (21,106,098) (4,742,069) 
กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธ 
     สําหรับการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 56,603,215 92,021,417 (18,229,663) 
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับรายการที่จะถกูจัดประเภท 
   รายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 11,407,749   (82,785,996)   52,017,526 
รวมรายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (204,602,746)   310,037,884   (212,812,175) 

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
การเปล่ียนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - - (27,547,360) 
การวัดมูลคาใหมของภาระผกูพันผลประโยชนหลังออกจากงาน - - - 
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับรายการที่จะไมถูกจัดประเภท 
   รายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -   -   5,509,472 
รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -   -   (22,037,888) 

รวม(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ (204,602,746)   310,037,884   (234,850,063) 

กําไรเบ็ดเสรจ็รวมสําหรับงวด 155,512,270   787,879,269   132,383,166 
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(หนวย: บาท) 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ตอ) งบการเงินรวม 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559   พ.ศ. 2558 

การแบงปนกําไรสุทธ ิ
สวนที่เปนของผูถอืหุนของธนาคาร 360,115,016 477,841,385 367,233,229 
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -   -   - 

360,115,016   477,841,385   367,233,229 

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม 
สวนที่เปนของผูถอืหุนของธนาคาร 155,512,270 787,879,269 132,383,166 
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -   -   - 

155,512,270   787,879,269   132,383,166 

กําไรตอหุนสําหรับกําไรสวนทีเ่ปนของผูถือหุนของธนาคาร 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาทตอหุน) 0.01   0.02   0.01 

จํานวนหุนสามัญท่ีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 30,280,227,607   26,153,221,343   25,333,286,323 
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    (หนวย: บาท) 

งบการเงินรวม 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

รายไดดอกเบี้ย 14,557,766,606 14,671,929,135 
คาใชจายดอกเบีย้ (4,355,322,725)   (4,806,163,382) 

รายไดดอกเบี้ยสุทธ ิ 10,202,443,881 9,865,765,753 
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 2,140,296,232 1,837,426,211 
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (195,842,620)   (201,845,300) 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธ ิ 1,944,453,612 1,635,580,911 
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา 
   และปริวรรตเงินตราตางประเทศ 2,238,222,821 1,402,493,444 
ขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทางการเงิน 
   ที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม (1,733,886,254) (810,387,742) 
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 107,353,927 482,570,051 
รายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ 396,161,195   352,086,453 

รวมรายไดจากการดําเนนิงาน 13,154,749,182   12,928,108,870 

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ 
  คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 4,068,397,712 3,857,722,186 
  คาตอบแทนกรรมการ 12,792,000 12,598,400 
  คาใชจายเกี่ยวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ 1,060,266,367 1,279,866,016 
  คาภาษีอากร 420,692,273 461,092,983 
  อื่นๆ 2,050,806,859   1,812,232,818 

รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ 7,612,955,211   7,423,512,403 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 5,053,034,607   6,279,268,383 

กําไร (ขาดทนุ) กอนภาษีเงินได 488,759,364 (774,671,916) 
ภาษีเงินได (103,861,136)   145,146,699 

กําไร (ขาดทนุ) สุทธิสําหรบัป 384,898,228   (629,525,217) 
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   (หนวย: บาท) 

งบการเงินรวม 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ (ตอ) พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
กําไรเบ็ดเสรจ็อืน่ 
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ขาย 467,099,324 (644,156,155) 
ขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงาน 
   ในตางประเทศ (30,696,516) (1,206,592) 
กําไรจากการประเมินมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธ 
   สําหรับการปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 62,042,015 58,446,328 
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับรายการที่จะถกูจัดประเภท 
   รายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (105,828,268)   117,141,965 

รวมรายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 392,616,555   (469,774,454) 

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
การเปล่ียนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - 1,078,204,826 
การวัดมูลคาใหมของภาระผกูพันผลประโยชน 
   หลังออกจากงาน 79,271,973 (24,267,343) 
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับรายการที่จะไมถูกจัดประเภท 
   รายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (15,854,394)   (210,787,497) 

รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 63,417,579   843,149,986 

รวมกําไรเบ็ดเสร็จอื่น 456,034,134   373,375,532 

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวมสําหรับป 840,932,362   (256,149,685) 
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    (หนวย: บาท) 

งบการเงินรวม 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ (ตอ) พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
การแบงปน กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

สวนที่เปนของผูถอืหุนของธนาคาร 384,898,228 (629,525,217) 
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -   - 

384,898,228   (629,525,217) 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

สวนท่ีเปนของผูถอืหุนของธนาคาร 840,932,362 (256,149,685) 
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -   - 

840,932,362   (256,149,685) 

กําไร (ขาดทนุ) ตอหุนสําหรบั 
   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของธนาคาร 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาทตอหุน) 0.01   (0.02) 

จํานวนหุนสามัญท่ีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 28,233,684,776   25,333,286,323 
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     (หนวย: บาท) 
งบกระแสเงินสด  งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน      
กําไรกอนภาษีเงนิได 522,341,562  588,189,746  464,420,041 
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินได      
   เปนเงินสดรับ (จาย) จากกจิกรรมดําเนินงาน      
   คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบญัช ี 169,342,546  190,514,042  222,963,567 
   หน้ีสูญและหนีส้งสัยจะสูญ 2,398,982,029  2,375,933,297  2,533,828,097 
   ผลประโยชนของพนักงานท่ีจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 16,230,544  12,705,104  12,565,425 
   สํารองจากการประมาณการหน้ีสิน 69,102,035  88,838,766  74,053,260 
  สํารอง (กลับรายการ) สํารองนอกงบดุล 20,914,384  (151,434,900)  - 
  (กําไร) ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย  (11,384,894)  32,935,115  2,810,522 
   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ      
      และตราสารอนุพันธที่ยังไมเกดิขึ้นจริง 1,100,826,307  (1,246,941,995)  (2,349,845,325) 
   ขาดทุนจากทรัพยสินรอการขาย 290,687,289  170,469,090  115,054,946 
   ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลคา 
      เงินลงทุน 

 
139,825,781 

  
(49,247,041) 

  
23,265,272 

   ขาดทุน (กําไร) จากการขายเงินลงทุน 194,820,147  (195,934,809)  (499,428,880) 
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (11,575,246)  (28,527,773)  (10,177,238) 
   ขาดทุนจากการตัดจําหนายของอาคารและอุปกรณ 427,242  5,217,644  40,359,968 
   ขาดทุนจากการตัดจําหนายสิทธิการเชา 8,845,503  -  1,606,584 
   โอนกลบัขาดทนุจากการดอยคาอาคารและอปุกรณ -  -  (10,033,744) 
  (กําไร) ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงิน      
      ที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม (354,818,614)  1,085,729,117  1,958,371,154 
   ดอกเบี้ยรับ (7,362,303,690)  (7,226,593,062)  (7,351,419,590) 
  เงินปนผลรับ (6,781,368)  (9,325,290)  (9,751,208) 
  คาใชจายดอกเบี้ย 2,126,893,408   2,249,634,183   2,475,515,134 

ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงใน      
   สินทรพัยและหนี้สินดําเนนิงาน (687,625,035)  (2,107,838,766)  (2,305,842,015) 
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     (หนวย: บาท) 
งบกระแสเงินสด (ตอ) งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
สินทรัพยดําเนนิงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง      
   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 12,232,322,226  (2,456,165,512)  7,571,681,225 
   เงินลงทุนเพ่ือคา (17,874,104,054)  (912,988,526)  (2,367,556,773) 
   เงินใหสินเชื่อ (4,947,685,741)  (122,786,914)  (5,591,864,893) 
   ทรัพยสินรอการขาย 674,840,780  577,503,767  833,578,942 
   สินทรัพยอื่น (4,561,271,414)  1,523,263,331  2,682,105,763 
หนี้สินดําเนนิงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)      
   เงินรับฝาก (1,639,666,350)  (12,477,038,430)  (3,906,884,970) 
   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 16,143,528,838  4,597,126,493  1,579,553,328 
   หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 255,154,529  188,199,356  249,815,701 
   เงินกูยืมระยะสัน้ 21,556,308  (8,442,051,880)  (5,082,462,461) 
   ประมาณการหน้ีสิน (30,908,355)  (86,303,867)  (74,970,059) 
   หน้ีสินอื่น 1,960,794,988   (1,414,972,394)   (1,597,189,179) 

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนนิงาน 1,546,936,720  (21,134,053,342)  (8,010,035,391) 
   ดอกเบี้ยรับ 6,723,765,881  6,589,989,494  6,606,401,795 
   ดอกเบี้ยจาย (2,384,632,802)  (2,510,814,433)  (2,965,963,490) 
   ภาษีจายสุทธิ (232,188,350)   (151,051,501)   (174,363,084) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนนิงาน 5,653,881,449   (17,205,929,782)   (4,543,960,170) 
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     (หนวย: บาท) 
งบกระแสเงินสด (ตอ) งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ      
เงินสดจายในการซื้อหลกัทรัพยเผ่ือขาย (13,595,862,140)  (11,208,287,367)  (25,795,158,977) 
เงินสดรับจากการจําหนายหลักทรัพยเผ่ือขาย 2,945,798,021  13,644,760,845  24,726,569,790 
เงินสดรับจากการไถถอนหลกัทรัพยเผ่ือขาย 20,000,000  10,000,000  1,250,000,000 
เงินสดจายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด (6,709,593,236)  (500,000,000)  (1,715,220,241) 
เงินสดรับจากการไถถอนตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบกําหนด 193,000,000  2,805,480,340  3,630,560,000 
เงินสดรับจากการชําระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี ้ 501,015  698,766  739,961 
เงินสดจายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย -  -  - 
เงินสดจายเพ่ือซือ้เงินลงทุนท่ัวไป (726,500)  -  - 
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนท่ัวไป -  -  942,262 
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนท่ัวไป 14,990,000  12,570,000  15,000,000 
เงินสดจายจากการซ้ืออุปกรณ (65,993,636)  (85,519,603)  (45,000,405) 
เงินสดรับจากการขายอปุกรณ 12,871,924  30,909,146  18,163,986 
เงินสดจายซือ้สินทรัพยไมมีตัวตน (75,927,843)  (79,679,667)  (37,866,724) 
เงินปนผลรับ 6,781,369  9,325,289  9,751,209 
ดอกเบีย้รับ 662,779,219   803,596,670   933,229,744 

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) ไดมาจากกิจกรรมลงทุน (16,591,381,807)   5,443,854,419   2,991,710,605 
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     (หนวย: บาท) 
งบกระแสเงินสด (ตอ) งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ      
เงินสดจายในการซื้อหลกัทรัพยเผ่ือขาย (13,595,862,140)  (11,208,287,367)  (25,795,158,977) 
เงินสดรับจากการจําหนายหลักทรัพยเผ่ือขาย 2,945,798,021  13,644,760,845  24,726,569,790 
เงินสดรับจากการไถถอนหลกัทรัพยเผ่ือขาย 20,000,000  10,000,000  1,250,000,000 
เงินสดจายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด (6,709,593,236)  (500,000,000)  (1,715,220,241) 
เงินสดรับจากการไถถอนตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบกําหนด 193,000,000  2,805,480,340  3,630,560,000 
เงินสดรับจากการชําระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี ้ 501,015  698,766  739,961 
เงินสดจายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย -  -  - 
เงินสดจายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนท่ัวไป (726,500)  -  - 
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนท่ัวไป -  -  942,262 
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนท่ัวไป 14,990,000  12,570,000  15,000,000 
เงินสดจายจากการซ้ืออุปกรณ (65,993,636)  (85,519,603)  (45,000,405) 
เงินสดรับจากการขายอปุกรณ 12,871,924  30,909,146  18,163,986 
เงินสดจายซือ้สินทรัพยไมมีตัวตน (75,927,843)  (79,679,667)  (37,866,724) 
เงินปนผลรับ 6,781,369  9,325,289  9,751,209 
ดอกเบีย้รับ 662,779,219   803,596,670   933,229,744 

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) ไดมาจากกิจกรรมลงทุน (16,591,381,807)   5,443,854,419   2,991,710,605 
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     (หนวย: บาท) 
งบกระแสเงินสด (ตอ) งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
เงินสดจายเงินปนผล -  -  (185,810,488) 
ดอกเบีย้จาย (24,199,452)  (7,219,726)  - 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -  5,505,495,928  - 
เงินสดรับจากการออกหุนกูดอยสิทธิ์  3,150,852,900  -   
เงินสดรับจากการออกหุนกู  -  2,000,000,000  - 
เงินสดรับจากการออกหุนกูที่มีอนุพันธแฝง 5,244,595,732  2,512,000,000  - 
เงินสดจายจากการไถถอนหุนกูที่มีอนุพันธแฝง (10,000,000)  (2,893,000,000)  (2,342,000,000) 
เงินสดจายจากการไถถอนตั๋วแลกเงินท่ีมีอนุพันธแฝง (56,500,000)  -  - 
เงินสดรับจากการออกต๋ัวแลกเงินท่ีมีอนุพันธแฝง 2,442,245,730   4,263,358,864   3,433,389,685 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 10,746,994,910  11,380,635,066  905,579,197 
ขาดทุน (กําไร) จากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงาน 
      ในตางประเทศ 

 
1,620,032 

   
(20,220,518) 

   
(4,537,241) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (188,885,416)  (401,660,815)  (651,207,609) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 1,591,188,651   1,938,616,493   2,397,196,928 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 1,402,303,235   1,536,955,678   1,745,989,319 
      
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด       

รายการที่มิใชเงินสด      
   ลูกหนี้โอนทรัพยสินเพ่ือชําระหนี ้ -  667,308,407  2,010,518,968 
   ซื้ออาคารและอปุกรณที่ยังไมถงึกาํหนดชําระเงิน 947,125  17,062,869  16,190,894 
   ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนท่ียังไมถึงกําหนดชําระเงิน 7,295,028  8,840,410  18,909,348 
   รับโอนทรัพยสนิรอการขายจากอาคารและอปุกรณ 22,455,456  -  105,526,180 
   ตัดจําหนายสวนเกินหรือสวนลดอัตราดอกเบีย้ 97,756,613  136,517,458  198,271,667 
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     (หนวย: บาท) 
งบกระแสเงินสด (ตอ) งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
เงินสดจายเงินปนผล -  -  (185,810,488) 
ดอกเบีย้จาย (24,199,452)  (7,219,726)  - 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -  5,505,495,928  - 
เงินสดรับจากการออกหุนกูดอยสิทธิ์  3,150,852,900  -   
เงินสดรับจากการออกหุนกู  -  2,000,000,000  - 
เงินสดรับจากการออกหุนกูที่มีอนุพันธแฝง 5,244,595,732  2,512,000,000  - 
เงินสดจายจากการไถถอนหุนกูที่มีอนุพันธแฝง (10,000,000)  (2,893,000,000)  (2,342,000,000) 
เงินสดจายจากการไถถอนตั๋วแลกเงินท่ีมีอนุพันธแฝง (56,500,000)  -  - 
เงินสดรับจากการออกต๋ัวแลกเงินท่ีมีอนุพันธแฝง 2,442,245,730   4,263,358,864   3,433,389,685 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 10,746,994,910  11,380,635,066  905,579,197 
ขาดทุน (กําไร) จากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงาน 
      ในตางประเทศ 

 
1,620,032 

   
(20,220,518) 

   
(4,537,241) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (188,885,416)  (401,660,815)  (651,207,609) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 1,591,188,651   1,938,616,493   2,397,196,928 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 1,402,303,235   1,536,955,678   1,745,989,319 
      
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด       

รายการที่มิใชเงินสด      
   ลูกหนี้โอนทรัพยสินเพ่ือชําระหนี ้ -  667,308,407  2,010,518,968 
   ซื้ออาคารและอปุกรณที่ยังไมถงึกาํหนดชําระเงิน 947,125  17,062,869  16,190,894 
   ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนท่ียังไมถึงกําหนดชําระเงิน 7,295,028  8,840,410  18,909,348 
   รับโอนทรัพยสนิรอการขายจากอาคารและอปุกรณ 22,455,456  -  105,526,180 
   ตัดจําหนายสวนเกินหรือสวนลดอัตราดอกเบีย้ 97,756,613  136,517,458  198,271,667 
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        (หนวย: บาท) 

งบการเงินรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงินสด  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 488,759,364 (774,671,916) 
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย)  
   จากกิจกรรมดําเนินงาน 
   คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบญัช ี 367,291,254 440,170,964 
   หน้ีสูญและหนีส้งสัยจะสูญ 5,053,034,607 6,279,268,383 
  (กลับรายการ) สํารองสําหรับรายการนอกงบดุล  (42,701,555) 302,644,995 
   ผลประโยชนของพนักงานท่ีจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 35,251,070 30,526,962 
   สํารองจากการประมาณการหน้ีสิน 207,888,248 151,748,809 
   ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย  47,970,983 5,250,682 
   ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยอื่น - 11,684,173 
   ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน 3,476,616 - 
   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
      และตราสารอนุพันธที่ยังไมเกดิขึ้นจริง (3,015,423,032) (425,352,139) 
   ขาดทุนจากทรัพยสินรอการขาย 380,078,551 322,090,738 
   (กําไร) ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลคาเงินลงทุน (135,317,715) 96,264,552 
   กําไรจากการขายเงินลงทุน (366,098,877) (470,349,197) 
   กําไรจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ (36,746,849) (29,016,065) 
   กําไรจากการโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - (2,392,301) 
   กําไรจากการดอยคาอาคารและอุปกรณ - (10,064,738) 
   ขาดทุนจากการตัดจําหนายอาคารและอปุกรณ 13,044,307 48,312,019 
   ขาดทุนจากการตัดจําหนายสิทธิการเชา 41,603,154 10,658,464 
   ขาดทุน (กําไร) จากการขายลกูหน้ีดอยคุณภาพ 162,476,024 (771,810) 
   ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวย 
      มูลคายุติธรรม 1,733,886,254 810,387,742 
   ดอกเบี้ยรับ (14,557,766,606) (14,671,929,135) 
  เงินปนผลรับ (13,869,440) (19,594,929) 
   คาใชจายดอกเบี้ย 4,355,322,724   4,806,163,382 

ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย 
   และหนี้สินดําเนินงาน (5,277,840,918) (3,088,970,365) 
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       (หนวย: บาท)

งบการเงินรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงินสด (ตอ) พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
สินทรัพยดําเนนิงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 
   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (9,638,709,217) 5,762,463,266 
   เงินลงทุนเพ่ือคา (2,196,019,258) (1,342,468,824) 
   เงินใหสินเชื่อ (10,508,908,673) (12,207,579,871) 
   ทรัพยสินรอการขาย 1,344,666,908 1,709,786,609 
   สินทรัพยอื่น 659,376,394 1,899,646,123 
หนี้สินดําเนนิงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
   เงินรับฝาก (6,262,646,720) 13,446,187,779 
   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 4,052,777,386 (8,423,088,537) 
   หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 4,571,090 (70,676,277) 
   เงินกูยืมระยะสัน้ (6,046,902,521) (14,314,372,766) 
   ประมาณการหน้ีสิน (136,889,495) (122,504,066) 
   หน้ีสินอื่น 1,237,412,653   (1,907,679,420) 

เงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนนิงาน (32,769,112,371) (18,659,256,349) 
   ดอกเบี้ยรับ 13,450,792,981 13,236,817,311 
   ดอกเบี้ยจาย (4,821,676,381) (5,501,235,191) 
   ภาษีจายสุทธิ (333,270,211)   (260,166,103) 

เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมดําเนินงาน (24,473,265,982)   (11,183,840,332) 

76



                ส่ิงท่ีสงมาดวย  
รายละเอียดการจัดสรร และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนฯ 

 

 
 
 

  77 

 
(หนวย: บาท) 

งบการเงินรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงินสด (ตอ) พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 
เงินสดจายในการซื้อหลกัทรัพยเผ่ือขาย (14,520,484,708) (37,905,998,597) 
เงินสดรับจากการจําหนายหลักทรัพยเผ่ือขาย 24,559,533,593 32,003,101,453 
เงินสดรับจากการไถถอนหลกัทรัพยเผ่ือขาย 60,000,000 1,607,800,000 
เงินสดจายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด (503,847,389) (5,074,765,297) 
เงินสดรับจากการจําหนายตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบกําหนด 480,340 480,340 
เงินสดรับจากการไถถอนตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบกําหนด 4,305,000,000 9,830,560,000 
เงินสดรับจากการชําระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี ้ 2,482,988 2,974,664 
เงินสดจายจากการซ้ือเงินลงทุนท่ัวไป (792,307) - 
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนท่ัวไป - 942,262 
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนท่ัวไป 22,710,000 31,750,000 
เงินสดจายจากการซ้ืออาคารและอุปกรณ (178,507,407) (248,780,868) 
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ 39,159,489 39,224,327 
เงินสดจายซือ้สินทรัพยไมมีตัวตน (173,301,907) (108,847,701) 
เงินปนผลรับ 13,869,440 19,594,927 
ดอกเบีย้รับ 1,487,963,769   1,800,077,764 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 15,114,265,901   1,998,113,274 

 

77



                ส่ิงท่ีสงมาดวย  
รายละเอียดการจัดสรร และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนฯ 

 

 
 
 

  78 

 
    (หนวย: บาท) 

งบการเงินรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงินสด (ตอ) พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดจายเงินปนผล  - (185,810,488) 
ดอกเบีย้จาย (31,820,274) - 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 5,505,495,928 - 
เงินสดรับจากการออกหุนกู 2,000,000,000 - 
เงินสดรับจากการออกหุนกูดอยสิทธิ์ - 5,007,729,300 
เงินสดจายจากการไถถอนหุนกูดอยสิทธิ ์ (3,000,000,000) (3,000,000,000) 
เงินสดรับจากการออกหุนกูที่มีอนุพันธแฝง 9,467,646,107 1,778,000,000 
เงินสดจายจากการไถถอนหุนกูที่มีอนุพันธแฝง (9,028,000,000) (3,610,000,000) 
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินท่ีมีอนุพันธแฝง 4,184,682,754 8,738,592,516 
เงินสดจายจากการไถถอนต๋ัวแลกเงินท่ีมีอนุพันธแฝง (57,000,000)   - 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 9,041,004,515 8,728,511,328 
กําไรจากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงานในตางประเทศ (29,432,276)   (1,364,705) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (347,427,842) (458,580,435) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 1,938,616,493   2,397,196,928 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 1,591,188,651   1,938,616,493 

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด  

รายการที่มิใชเงินสด 
   ซื้ออาคารและอปุกรณที่ยังไมถงึกาํหนดชําระเงิน 22,735,861 7,885,214 
   รับโอนทรัพยสนิรอการขายจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 38,817,769 116,468,697 
   การเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (467,099,324) 644,156,155 
   ตัดจําหนายสวนเกินหรือสวนลดอัตราดอกเบีย้ 236,842,411 404,473,541 
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ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินของ 30-มิ.ย.-61 30-มิ.ย.-60 30-มิ.ย.-59 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 
   กลุมธนาคาร     
อัตราสวนรายไดดอกเบีย้สุทธิตอสนิทรัพย (%) 3.9 3.8 3.8 3.9 3.7 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ (%) 2.2 3.5 2.7 1.3 (2.3) 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%) 0.2 0.3 0.2 0.1 (0.2) 
อัตราสวนคาใชจายตอรายได (%) 57.0 53.6 53.8 57.9 57.4 
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก (modified LDR) (%) 95.9 97.7 94.3 96.8 92.4 
อัตราสวนเงินใหสนิเชื่อดอยคุณภาพตอ 
   สินเชื่อรวม (%) 5.8 5.4 4.3 4.8 6.1 
เงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง (%) 17.0 18.6 15.1 17.0 16.1 
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (%) 12.0 13.2 10.9 12.9 10.7 

 
การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยรวม 

 
1.  ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม 
 
ผลการดําเนินงานของกลุมธนาคาร สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีรายไดจากการดําเนินงานจํานวน 6,795.3 
ลานบาทเพ่ิมขึ้น 412.2 ลานบาท หรือรอยละ 6.5 เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันป 2560 สาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของรายได
ดอกเบี้ยสุทธิรอยละ 5.2  รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิรอยละ10.0 และรายไดอื่นรอยละ 12.6       กําไรจากการดําเนินงานกอน
หักหน้ีสงสัยจะสูญลดลงรอยละ 1.4 เปนจํานวน 2,921.3       ลานบาท เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการดําเนินงาน รอยละ 
13.3   กําไรสุทธิลดลงจํานวน 117.7 ลานบาท    หรือรอยละ 24.6 เปนจํานวน 360.1 ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันสาเหตุ
หลักเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการดําเนินงานและสํารองหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.0   
 
อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) สําหรับงวดหกเดือนป 2561 อยูที่รอยละ 3.87 เพ่ิมขึ้น
จากงวดเดียวกันป 2560 อยูที่รอยละ 3.81 เปนผลจากการบริหารตนทุนท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 เงินใหสนิเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี (รวมเงินใหสินเชื่อซึ่งคํ้าประกันโดยธนาคารอื่นและเงนิใหสินเชื่อแก
สถาบันการเงิน) ของกลุมธนาคารอยูที ่ 215.2 พันลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.0 เม่ือเทียบกับเงินใหสินเชื่อ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
กลุมธนาคารมีเงินฝาก (รวมต๋ัวแลกเงิน หุนกู และผลิตภัณฑทางการเงินบางประเภท) จํานวน 224.5 พันลานบาท เพ่ิมขึน้รอยละ 2.0 
จากสิ้นป 2560 ซึ่งมีจํานวน 220.1 พันลานบาท  อัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝาก (the Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุม
ธนาคารลดลงเปนรอยละ 95.9 จากรอยละ 96.8 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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)ก (  สรุปรายไดของธนาคารและบรษัิทยอย 
 

เม่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานงวดหกเดือนป 2561 และ 2560  รายไดดอกเบี้ยสุทธิเพ่ิมขึ้น 258.4 ลานบาท หรือรอยละ 5.2 เปนผล
จากการขยายตัวของสินเชื่อและการลดลงของคาใชจายดอกเบี้ย รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิเพ่ิมขึ้นจํานวน 89.8 ลานบาท 
หรือรอยละ 10.0 มาจากการเพิ่มขึ้นของคาธรรมเนียมจากการจัดจําหนายหนวยลงทุนคาธรรมเนียมจากการจําหนายผลิตภัณฑ
ประกันภัยและรายไดธุรกรรมเชาซื้อ  รายไดอื่นเพ่ิมขึ้นจํานวน 63.9 ลานบาท หรือรอยละ 12.6 เปนผลจากการเพ่ิมขึ้นของรายไดจาก
ธุรกรรมบริหารเงินเน่ืองจากปริมาณธุรกรรมท่ีเพ่ิมขึ้นในตลาดท่ีเอื้ออํานวย 
 

)ข (  ตนทุนและคาใชจายดําเนินงาน 
 

คาใชจายดอกเบี้ยสําหรับงวดหกเดือนป 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น  2.1 พันลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 122.7 ลานบาท หรือ
รอยละ 5.4 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของคาใชจายดอกเบี้ยจากเงินรับฝาก  
 
คาใชจายในการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนป 2561 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันป 2560 เพ่ิมขึ้นจํานวน 455.0 ลานบาทหรือรอยละ 
13.3 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและขาดทุนจากการขายทรัพยสินรอการขาย เปนผลใหอัตราสวน
คาใชจายในการดําเนินงาน ตอรายไดจากการดําเนินงานงวดหกเดือนป 2561 อยูที่รอยละ 57.0 เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของป 
2560 อยูที่ รอยละ 53.6   

 
)ค (  กําไรสุทธิ 

 
กําไรสุทธิลดลงจาํนวน 117.7 ลานบาท หรือรอยละ 24.6 เปนจํานวน 360.1 ลานบาทเม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันสาเหตุหลักเกิด
จากการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการดําเนินงานและสํารองหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.0   

 
(ง)  อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ 

 
วันท่ี 30 มิถุนายน  2561 กลุมธนาคารมีผลตอบแทนตอสวนของเจาของรอยละ 2.2 เม่ือเทียบกับสิ้นป 2560 อยูที่รอยละ 1.3  และอัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของเจาของของธนาคารอยูที่รอยละ 0.3 เม่ือเทียบกับสิ้นป 2560 อยูที่รอยละ 0.3 สาเหตุหลักเกิดจากกําไรสุทธิที่
เพ่ิมขึ้นในระหวางงวด 
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2.  ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทยอย 
 

สินทรัพย 
 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุมธนาคารมีสินทรัพยรวมจํานวน 341.3 พันลานบาท เพ่ิมขึ้นจากวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 40.7 
พันลานบาท หรือรอยละ 13.6 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) จํานวน 5.9 พันลานบาท ลดลงจํานวน 12.2 พันลานบาท หรือรอยละ 67.3 เปนผล
จากการบริหารสภาพคลองของธนาคาร 

 
สินทรัพยตราสารอนุพันธจํานวน 34.2 พันลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 12.9 พันลานบาท หรือรอยละ 60.5 สวนใหญเปนผลจากธุรกรรม
ดานอัตราแลกเปลี่ยน 

 
เงินลงทุนสุทธิจํานวน 78.4 พันลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 34.3 พันลานบาท หรือรอยละ 77.9 สวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นในเงินลงทุนเพ่ือ
คาและเงินลงทุนเผื่อขาย 

  
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิจํานวน 203.3  พันลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.9  ซึ่งการเติบโตของสินเชื่อสวนใหญมาจากการ
ขยายตัวของสินเชื่อรายยอย   

 
สินทรัพยอื่นจํานวน 11.6 พันลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 4.6 พันลานบาท หรือรอยละ 66.2 สวนใหญเปนผลจากการเพ่ิมข้ึนของสัญญา
จายหลักประกันของตราสารอนุพันธ 
 
คุณภาพของสินทรัพย 

 
(ก) เงินใหกูยืมและการกระจุกตัวของเงินใหกูยืม 

 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุมธนาคารมีเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีจํานวน 214.3 พันลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 3.2 
พันลานบาทหรือรอยละ 1.5 เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจํานวน 211.0 พันลานบาท เงินใหสินเชื่อแบงเปนการใหกูยืม
แกกลุมสินเชื่อท่ีอยูอาศัย  อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย และสินเชื่อธุรกิจเชาซื้อ มีสัดสวนรวมรอยละ 65.2 ของเงินใหสินเชื่อ
รวม ทั้งน้ีมีเงินใหกูยืมแกสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยจํานวน 64.7 พันลานบาทซึ่งมีสัดสวนสูงอยูที่รอยละ 30.2  สอดคลองกับกลยุทธของ
ธนาคาร  กลุมอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชยจํานวน 45.0 พันลานบาทหรือรอยละ 21.0 และสินเช่ือธุรกิจเชาซื้อจํานวน 30.0 
พันลานบาทหรือ รอยละ 14.0 สินเชื่อที่มีอัตราการขยายตัวสวนใหญไดแก สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย และสินเชื่อธุรกิจเชาซื้อ  ซึ่งเติบโตรอย
ละ 6.2 และ รอยละ 5.2  ตามลําดับ เม่ือเทียบกับส้ินป 2560  
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เงินใหสินเช่ือจําแนกกตามประเภทธุรกิจ 

30 มิถุนายน พ .ศ .
2561 

31 ธันวาคม พ .ศ .
2560 การเปล่ียนแปลง 

ลานบาท สัดสวน % ลานบาท สัดสวน % 
ลาน
บาท สัดสวน % 

การเกษตรและเหมืองแร 6,345 3.0 5,606 2.7 739 13.2 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 44,971 21.0 48,810 23.1 (3,839) (7.9) 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยและกอสราง 13,247 6.2 12,116 5.7 1,131 9.3 
การสาธารณูปโภคและบริการ 28,479 13.3 28,229 13.4 250 0.9 
สินเชื่อสวนบุคคล 12,842 6.0 13,505 6.4 (663) (4.9) 
สินเชื่อเพ่ือทีอ่ยูอาศัย 64,729 30.2 60,971 28.9 3,758 6.2 
สินเชื่อธุรกิจเชาซือ้ 29,989 14.0 28,504 13.5 1,485 5.2 
อื่น ๆ 13,650 6.3 13,281 6.3 369 2.8 
รวมเงินใหสินเชือ่สุทธิจากรายไดรอตัด
บัญชี 

214,252 100.0 211,022 100.0 3,230 
1.5 

 
ธนาคารมีนโยบายการกระจายการปลอยเงินใหกูยืมในภาคธุรกิจตางๆ เพ่ือไมใหเกิดการกระจุกตัวในภาคธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง โดยจะ
ครอบคลุมทั้งกลุมลูกคาขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายยอย  

 
(ข)  การจัดชั้นสินทรัพย 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับ (ไมรวมเงินใหสินเชื่อท่ีใหแกสถาบันการเงิน)ของกลุมธนาคาร
อยูที่ 214.7 พันลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.5  เม่ือเทียบกับเงินใหสินเช่ือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยจัดชั้นตามหลักเกณฑใน
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ประกอบดวย สินเชื่อจัดชั้นปกติ 191.0 พันลานบาท  สินเชื่อจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 11.1 
พันลานบาท และสินเชื่อดอยคุณภาพจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญจํานวน 2.7 พันลานบาท 3.9 พันลาน
บาท และ 6.0 พันลานบาท ตามลําดับ 
 
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 อยูที่รอยละ 90.1 ลดลงจากสิ้นป 2560 ซึ่ง
อยูที่รอยละ 93.2  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561    เงินสํารองของกลุมธนาคาร อยูที่จํานวน 11.3 พันลานบาท ซึ่งเปนสํารองสวนเกินตาม
เกณฑธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 4.0 พันลานบาท 

 
(ค) สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได 
 
สินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) อยูที่ 12.6 พันลานบาท อัตราสวนสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหสินเชื่อท้ังสิ้น (NPL ratio) 
อยูที่รอยละ 5.8 เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยูที่รอยละ 4.8 เปนผลจากการเพ่ิมขึ้นในสินเชื่อดอยคุณภาพของ
ลูกคาพาณิชยธนกิจในงวดหกเดือนป 2561และการขายสินเชื่อดอยคุณภาพในป 2560  อยางไรก็ตาม ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยยังคง
มาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุมขึ้น ตลอดจนไดมีแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามหน้ี การ
ดําเนินการดูแลและการแกไขลูกหนี้ที่ถูกผลกระทบดังกลาวอยางใกลชิด  
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(ง) การรับรูรายได 
 

ธนาคารรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคงคาง โดยธนาคารจะหยุดรับรูตามเกณฑนี้ สําหรับลูกหน้ีที่คางชําระดอกเบ้ียเกินกวาสามเดือน
นับจากวันท่ีครบกําหนดชําระหรือมีความไมแนนอนเกี่ยวกับการชําระหน้ี โดยจะใชเกณฑการรับชําระเงินแทน และธนาคารยังไดบันทึก
ยกเลิกรายไดสําหรับดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืมที่คางชําระดังกลาวท่ีธนาคารบันทึกบัญชีเปนรายไดแลวออกจากบัญชีเพ่ือใหเปนไปตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารจะรับรูรายไดตามเกณฑคงคางไดใหมเม่ือลูกหนี้ไดชําระเงินตนและดอกเบี้ยท่ีคางชําระ
ครบถวนแลว 

 
ธนาคารรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสรางหน้ีใหมตามเกณฑคงคางเชนเดียวกับเงินใหสินเชื่อท่ีกลาวขางตน ยกเวน
หนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่อยูระหวางการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ใหม ซึ่งจะรับรูรายไดตาม
เกณฑเงินสดจนกวาลูกหน้ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ติดตอกันไมนอยกวาสามเดือนหรือสามงวดการชําระเงิน แลวแต
ระยะเวลาใดจะนานกวา 
 
หนี้สิน 

 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุมธนาคารมีหน้ีสินรวมจํานวน 308.1 พันลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 40.6 
พันลานบาท หรือรอยละ 15.2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
เงินรับฝากจํานวน 175.8 พันลานบาท ลดลงจํานวน 1.6 พันลานบาท หรือรอยละ 0.9 สวนใหญเกิดจากการลดลงของเงินฝากออม
ทรัพยสุทธิกับการเพ่ิมขึ้นของเงินฝากประจํา 

 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน(หน้ีสิน)จํานวน 31.8 พันลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 16.1 พันลานบาท หรือรอยละ 103.2 ซึ่งเปน
ผลจากการบริหารสภาพคลองของธนาคาร 

 
หน้ีสินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรมจํานวน 29.7 พันลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 6.6 พันลานบาท หรือรอยละ 28.4 
สวนใหญเกิดจากหุนกูและต๋ัวแลกเงินท่ีมีอนุพันธแฝง 

 
หนี้สินตราสารอนุพันธทางการเงินจํานวน 33.8 พันลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 13.8 พันลานบาท หรือรอยละ 69.2  การเพ่ิมขึ้นดังกลาว
สวนใหญเปนผลจากธุรกรรมดานอัตราแลกเปลี่ยนและดานอัตราดอกเบี้ย 

 
ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืมมีจํานวน 23.8 พันลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 3.9 พันลานบาท หรือรอยละ 19.5 สวนใหญเปน   ผลจากการ
ออกหุนกูดอยสิทธิในระหวางงวดหกเดือนป 2561 
 

83



                ส่ิงท่ีสงมาดวย  
รายละเอียดการจัดสรร และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนฯ 

 

 
 
 

  84 

สวนของเจาของ 
 

สวนของเจาของ ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2561 มีจํานวน 33.2 พันลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2560 จํานวน 156 ลานบาท หรือรอยละ 0.5 
สวนใหญเปนผลจากการเพ่ิมขึ้นของกําไรสุทธิในงวดหกเดือนป 2561 
 
รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพนั  

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2561 ธนาคารและบริษัทยอยมีภาระผูกพันทั้งสิ้น 3,191.0  พันลานบาท เพ่ิมขึ้น 688.2 พันลานบาท (รอยละ 
27.5) จากจํานวน 2,502.8  พันลานบาท ณ สิ้นป 2560 การเพ่ิมขึ้นของภาระผูกพันสวนใหญเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของตราสาร
อนุพันธ ตามท่ีแสดงในตารางดานลางนี้ 

(ลานบาท) 

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพนั 30 มิถุนายน 2561 
31 ธันวาคม 

2560 เปลี่ยนแปลง 
          % 

การรบัอาวัลต๋ัวเงินและการค้ําประกนัการกูยืมเงิน 263 90 192.2 

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด 535 299 78.9 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 1,371 1,683 (18.5) 

ภาระผูกพันอืน่: 3,188,846 2,500,700 27.5 
  ตราสารอนุพันธ 3,122,140 2,446,966 27.6 
  วงเงินเบกิเกินบญัชีที่ลูกคายังไมไดถอน 14,403 17,674 (18.5) 
  วงเงินสินเชือ่ที่ยงัไมไดเบิกใช 25,817 25,073 3.0 
  เงินลงทุน 15,041 1,170 1,185.6 
  อื่นๆ   11,445 9,817 16.6 

รวม   3,191,015 2,502,772 27.5 
 
สภาพคลอง 
 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามงบกระแสเงินสดของกลุมธนาคารมีจํานวน 1.4 พันลานบาท ลดลง
สุทธิ 188.9 ลานบาท เม่ือเทียบกับส้ินป 2560 รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ 

 
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานในงวดหกเดือนป 2561 มีจํานวน 5.7 พันลานบาท ประกอบดวยขาดทุนจากการดําเนินงาน
กอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงานจํานวน 687.6  ลานบาท ซึ่งในจํานวนน้ีรวมกําไรสุทธิกอนภาษีเงินได 522.3 
ลานบาท และรายการปรับกระทบกําไรสุทธิที่ไมใชเงินสด ซึ่งสวนใหญเกิดจากดอกเบ้ียรับ และหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับ
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สินทรัพยดําเนินงานลดลง 14.5 พันลานบาท สวนใหญเกิดจากการลดลงของเงินลงทุนเพ่ือคาและเงินใหสินเชื่อ ในขณะท่ี หนี้สิน
ดําเนินงานเพ่ิมขึ้นจํานวน 16.7 พันลานบาท สวนใหญเกิดจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  

 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวน 16.6 พันลานบาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากเงินสดจายสุทธิจากหลักทรัพยเผื่อขาย 

 
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวน 10.7 พันลานบาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากเงินสดรับสุทธิจากหุนกูที่มีอนุพันธแฝงและเงิน
สดรับจากการออกหุนกูดอยสิทธิ  

 
ความสัมพันธของแหลงที่มาของเงินทุนกับแหลงใชไปของเงินทนุ 

 
ธนาคารมีแหลงท่ีมาของเงินทุนจากเงินฝากและเงินกูยืม  ในขณะท่ีแหลงใชไปของเงินทุนเปนเงินใหสินเช่ือ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2561 ธนาคารมียอดเงินฝาก เงินกูยืม และเงินใหสินเชื่อ แบงตามระยะเวลาไดดังนี้         

   หนวย: พันลานบาท 
ระยะเวลา เงินใหสินเช่ือ* % เงินฝาก* % เงินกูยืม* % 

ทวงถาม 19.0 9.0 65.0 35.0 0.3 0.5 
ไมเกิน 1  ป  48.6 23.1 119.7 64.3 25.4 36.0 
เกิน 1  ป  143.0 67.9 1.3 0.7 44.8 63.5 

รวม 210.6 100.0 186.0 100.0 70.5 100.0 
     * รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 

 ธนาคารมีแหลงที่มาของเงินทุนในรูปของเงินฝาก โดยแบงประเภทดังน้ี 
                                                                                                                                  หนวย: พันลานบาท 

 
ประเภทเงินฝาก 

30 มิถุนายน 2561* 31 ธันวาคม 2560* 31 ธันวาคม 2559* 
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

กระแสรายวัน 3.5 1.9 3.4 1.8 3.1 1.7 
ออมทรัพย 61.5 33.1 67.6 35.6 88.0 45.7 
ประจํา 121.0 65.0 118.8 62.6 101.2 52.6 
รวม 186.0 100.0 189.8 100.0 192.3 100.0 

     * รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 
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อันดับความนาเช่ือถือ 
 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคารซึ่งจัดโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

Fitch Ratings 
สิงหาคม  2561 

 
อันดับเครดิตในประเทศระยะยาว AA-(tha) 
อันดับเครดิตในประเทศระยะส้ัน F1+(tha) 
แนวโนมอนัดับเครดิต มีเสถียรภาพ 
อันดับเครดิตในประเทศระยะยาวของหุนกูดอยสิทธ ิ AA-(tha) 
อันดับเครดิตในประเทศระยะส้ันของตราสารหน้ีระยะสั้น F1+(tha) 

 
 

 มิถุนายน  2561  
Moody’s Investors Service  
Outlook Stable 
Bank deposits Baa2/P-2 
Baseline credit assessment ba2 
Adjusted baseline credit assessment baa2 
Counterparty risk assessment Baa1(cr)/P-2(cr) 
Issuer rating Baa2 
ST issuer rating P-2 
  
 สิงหาคม  2561 
RAM Ratings  
อันดับความนาเชื่อถอืของสถาบันการเงิน AA2/มีสถียรภาพ/P1 
ตราสารหน้ีดอยสิทธิที่นับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 2 AA3/มีเสถียรภาพ 
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อัตราสวนทางการเงิน 
 
การดํารงเงินกองทุนตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย 
 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ธนาคารมีสินทรัพยสูงกวาหน้ีสินโดยเปนสวนของเจาของเปนจํานวน 33.2 พันลานบาท ธนาคารมี
เงินกองทุน 42.8 พันลานบาทและเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) รอยละ 16.6 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด ในสวนของอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงสําหรับกลุมธนาคารอยูที่รอยละ 17.0 โดยมีเงินกองทุน 43.9 พันลานบาท 
 
สภาพคลองและอัตราสวนสินเช่ือตอเงินฝาก  
 
ธนาคารดํารงเงินฝากท่ีธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท”) เฉลี่ยในอัตรารอยละ 1 ของยอดเงินฝากและเงินกูยืมเฉลี่ย ตามท่ี ธปท 
กําหนด โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ธนาคารมีเงินสดในมือ เงินสดที่ศูนยเงินสด เงินฝากท่ี ธปท รวมเปนจํานวน 1.5 พันลานบาท 
อัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝาก (Modified Loan to Deposit Ratio) ของธนาคารอยูที่รอยละ 92.7 จากรอยละ 93.9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 ซึ่งระดับดังกลาวยังคงเปนไปตามแผนงานของธนาคาร 
  
เพิ่มทุน 
 
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ไดมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,271,017,070.50 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจํานวน 15,140,113,803.50 บาท เปนทุนจดทะเบียน 17,411,130,874.00 บาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 
4,542,034,141 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยูในอัตรา  3 หุน
ใหมตอ 20 หุนเดิม ในราคาเสนอขาย 0.87 บาทตอหุน ซึ่งธนาคารไดมีมติกําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2561 ในวันท่ี 4 
กันยายน พ.ศ. 2561 
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เลขท่ีใบจอง   
    ใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
 
การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอผูถือหุนเดิมของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน  4,542,034,141  หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 0.87 บาท ในอัตราสวนการจองซ้ือ 3 หุนใหม ตอ 20 หุนเดิม  
วันท่ีจองซ้ือ    8 ตุลาคม  2561        9 ตุลาคม  2561       10 ตุลาคม  2561        11 ตุลาคม 2561       12 ตุลาคม 2561      

ขอมูลผูจองซ้ือหุน โปรดกรอกขอความในชองดานลางน้ีดวยตัวบรรจง ใหครบถวน ชัดเจน 
ขาพเจา (โปรดระบุประเภทผูจองซ้ือหุน)  เลขทะเบียนผูถือหุน 
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชน 
 นิติบุคคลสัญชาติไทย  เลขทะเบียนนิติบุคคล. .................................................................................... 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว  เลขท่ีใบตางดาว/หนังสือเดินทาง  ......................................................... 
 นิติบุคคลสัญชาติตางดาว เลขทะเบียนนิติบุคคล ......................................................................... 

ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล ......................................................................................................................................................................เลขทะเบียนผูถือหุนเลขท่ี.......................................................... 
บานเลขท่ี .................................... หมูท่ี .................... ตรอก/ซอย .................................................................................................  ถนน .........................................................................................................................   
แขวง/ตําบล ....................................................................... เขต/อําเภอ ............................................................................ จังหวัด ........................................................รหัสไปรษณีย .....................................……………… 
โทรศัพท (บาน / ท่ีทํางาน)..............................................................................................โทรศัพทมือถือ..................................................... สัญชาติ ................................ อาชีพ ....................................................................   
วัน/เดือน/ป เกิด (วันจดทะเบียนนิติบุคคล) ................................................  เลขประจําตัวผูเสียภาษี ................................................................  ประเภทของการหักภาษี ณ ท่ีจาย    ไมหักภาษี ณ ท่ีจาย      หักภาษี ณ ท่ีจาย 
โปรดระบุผูรับประโยชนที่แทจริง (เฉพาะผูจองซื้อหุนท่ีมีมูลคาต้ังแต 100,000  บาทข้ึนไป) ในกรณีที่ผูจองซื้อเปนบุคคลธรรมดา    ตนเอง     บุคคลอ่ืน(โปรดระบุ)...........................................   ในกรณีที่เปนนิติบุคคล (โปรดระบุ).................................... 

ขาพเจาเปนผูถือหุนเดิม วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record date)  ณ  วันพุธท่ี 19 กันยายน 2561  จํานวน...............................................หุน   มีความประสงคขอจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ดังน้ี 
รายละเอียดการจองซ้ือ จํานวนหุนท่ีจองซ้ือ จํานวนเงินท่ีชําระ 

  จองซ้ือตามสิทธิท่ีไดรับการจัดสรร   
 จองซ้ือสวนเกินจากสิทธิท่ีไดรับการจัดสรร (โปรดระบุเฉพาะสวนเกิน)   
 จองซ้ือนอยกวาสิทธิท่ีไดรับการจัดสรร    

   รวม   
พรอมกันน้ี ขาพเจาขอสงเงินคาจองซ้ือหุนสามัญดังกลาวโดย   
  โอนเงินเขาบัญชีไดท่ีเคานเตอรของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เทาน้ัน    แคชเชียรเช็ค                ดราฟท                 เช็คบุคคล                        โอนบาทเนต                        
เลขท่ีเช็ค / ดราฟท…………………………………….………………….. วันท่ี …………..……………………………. ธนาคาร ……….………………………..............……….. สาขา ……………………………………………..
ธนาคารขอสงวนสิทธิ ์วิธีการรับชําระคาจองซ้ือหุนท่ีเคานเตอรของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) เทาน้ัน  หากลูกคาประสงคจะโอนเงินเพื่อชําระคาจองซ้ือหุนจากธนาคารอื่น ขอสงวนสิทธิ์ใหโอน    
บาทเนตไดกรณีเดียวเทาน้ัน  โดยธนาคารจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการรับโอนบาทเนตปลายทางใหแกผูจองซ้ือ 
โดยส่ังจาย “บัญชีจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)” 
หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปน้ี:  (ผูจองซ้ือหุนโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเทาน้ัน) 
   นําหุนเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของตนเอง  :  ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรน้ันไวในช่ือ“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัทหลักทรัพย 
……………………..…………………………………… สมาชิกผูฝากเลขที่ ……………………………..(โปรดระบุช่ือและหมายเลขสมาชิกผูฝากตามท่ีมีรายช่ือปรากฏดานหลังใบจองซ้ือหุนน้ี) นําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือเขาบญัชีซ้ือขายหลักทรัพยช่ือ...……...............................................................………………………เลขที่……………………………………ซ่ึงขาพเจามีอยูกับบริษัทน้ัน (ช่ือบัญชีซ้ือขาย
หลักทรัพยตองเปนช่ือเดียวกับช่ือผูจองซ้ือหุนเทาน้ัน มิฉะน้ันจะดําเนินการฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600) 
  นําหุนเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทผูออกหลักทรัพย :   ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรน้ันไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขาพเจา (การขอถอนเปนใบหลักทรัพยในภายหลังผูจองซ้ือหุนจะตองเสียคาธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด กําหนด) และกรุณากรอกแบบสอบถามเพื่อหาขอบงชี้การเปนบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสําหรับการตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล 
(แลวแตกรณี) (บริษัทขอสงวนสิทธิไมนําฝากหลักทรัพยเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย หากมีขอบงชี้วาทานอาจเปนบุคคลสหรัฐฯและจะออกเปนใบหลักทรัพยแทน) 
 รับเปนใบหุน: ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนท่ีไดรับจัดสรรนั้นไวในช่ือของขาพเจา และจัดสงใบหุนใหขาพเจาทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีปรากฏในใบจองซ้ือ ภายใน 15 วัน นับจากวันปดจองซ้ือหุนสามัญ โดยขาพเจา
อาจไดรับใบหุนภายหลังจากท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและอนุญาตใหทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  สําหรับผูถือหุนท่ีมีการ “จํานําแบบ Scripless” เลขท่ีสมาชิกผูฝาก...................................................................................................Pledge Brokerage  Account……………………………………….……………………….    
       ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะจองซื้อหุนเพ่ิมทุนจํานวนดังกลาว และจะไมยกเลิกการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนน้ี  หากขาพเจาไมสงมอบใบจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีไดกรอกรายละเอียดครบถวนเรียบรอยพรอมกับชําระคาจอง  
ซ้ือหุนเพ่ิมทุน ภายในกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ หรือหาก เช็ค  แคชเชียรเช็ค / ดราฟท ท่ีสั่งจายแลวน้ันไมผานการเรียกเก็บ   ใหถือวา ขาพเจาแสดงเจตนาไมประสงคจะใชสิทธิจองซ้ือหุน ขาพเจาไดอานหนังสือแจงการจัดสรรหุน
สามัญเพ่ิมทุน และเอกสารแจงสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และยินยอมผูกพันตามหนังสือและเอกสารดังกลาว และท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมในภายหนาอีกดวย  
การคืนเงินคาจองหุน(ถามี) :  ในกรณีท่ีขาพเจาไดรับการจัดสรรนอยกวาจํานวนท่ีจองซ้ือท้ังหมดหรือไมไดรับการจัดสรรดวยเหตุใดๆ ตามท่ีไดอธิบายไวในหนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ขาพเจาตกลงใหดําเนินการคืนเงิน
คาจองซ้ือ หรือเงินสวนตางคาจองซ้ือ  ดังตอไปน้ี (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึง) 
  นําเขาบัญชีในช่ือของขาพเจา ท่ีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โดยการหักจากบัญชีเงินฝากของธนาคารโดยอัตโนมัติ  (ATS) สาขา.........................................................เลขท่ีบัญชี.................................................  
     ประเภท  กระแสรายวัน   ออมทรัพย  (พรอมแนบและลงนามรับรองสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคารและช่ือบัญชีตองเปนช่ือเดียวกับผูจองซ้ือหุนเทาน้ัน ในกรณีท่ีระบุ ช่ือ บัญชีซ่ึงมิใชบัญชีเดียวกับช่ือผูจองซ้ือหรือ 

       มิไดระบุรายละเอียดอยางครบถวน จะคืนเงินคาจองซ้ือดวยเช็ค / แคชเชียรเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามของผูจองซ้ือ) 
  นําเขาบัญชีในช่ือของขาพเจาท่ีธนาคารอ่ืน ยกเวนธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร...........................................................สาขา.........................................เลขท่ีบัญชี............................................................ 
      ประเภท  กระแสรายวัน   ออมทรัพย  (พรอมแนบและลงนามรับรองสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคารและช่ือบัญชีตองเปนช่ือเดียวกับผูจองซ้ือหุนเทาน้ัน ในกรณีท่ีระบุ ช่ือ บัญชีซ่ึงมิใชบัญชีเดียวกับช่ือผูจองซ้ือหรือ   
       มิไดระบุรายละเอียดอยางครบถวน จะคืนเงินคาจองซ้ือดวยเช็ค / แคชเชียรเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามของผูจองซ้ือ) 
  จายเปนเช็ค หรือ แคชเชียรเช็คเฉพาะส่ังจายในนามของขาพเจา และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีปรากฏในใบจองซ้ือ (การรับคืนดวยเช็ค/แคชเชียรเช็ค อาจมีคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงผูจองซ้ือตองเปนผูรับผิดชอบ   
       คาธรรมเนียมดังกลาว  
 

 

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)  (ผูจองซ้ือโปรดกรอกขอความในสวนน้ีดวยตัวบรรจงใหครบถวนชัดเจน)  

วันท่ีจองซ้ือ   8 ตุลาคม 2561     9 ตลุาคม 2561     10 ตุลาคม 2561     11 ตลุาคม 2561        12 ตุลาคม 2561                           เลขท่ีใบจอง 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ไดรับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง)  .....................................................................................................................  

เพ่ือจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)  จํานวน .............................................................หุน ในราคาหุนละ 0.87 บาท รวมเปนเงิน ............................................................. บาท  โดยชําระเปน  
  โอนเงินเขาบัญชีไดท่ีเคานเตอรของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เทาน้ัน           แคชเชียรเช็ค               ดราฟท                           เช็คบุคคล                        โอนบาทเนต 

       เลขท่ีเช็ค / ดราฟท .............................................................................. วันท่ี .......................................................... ธนาคาร ........................................................................สาขา............................................................. 
  ฝากหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” เลขท่ีสมาชิกผูฝาก..................................................บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยเลขท่ี ............................................................................................. 
  ฝากหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขาพเจา  
  ออกใบหุนในนามผูจองซ้ือ 
  สําหรับผูถือหุนท่ีมีการ “จํานําแบบ Scripless” เลขท่ีสมาชิกผูฝาก...................................................................................................Pledge Brokerage  Account…….…………………………………………..…………...   

               เจาหนาท่ีผูรับจอง .....................................................................................            

หมายเหตุ :  หากผูจองซ้ือประสงคจะเปลี่ยนแปลงท่ีอยูที่ใหไว โปรดแจงการแกไขตอนายทะเบียนโดยตรง และจัดสงไปทีฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2229-2800 

ลงช่ือ ………………………………………………………………..……….… ผูจองซ้ือ 
(…………………………………………………………………...………….……………) 

การลงทุนในหุนยอมมีความเส่ียงและกอนตัดสินใจจองซ้ือหุน  
ควรพิจารณาหนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

   

ใบจองซ้ือ 1 ใบ ตอ 1 เลขทะเบียนผูถือหุนเทาน้ัน  



 
รายช่ือบริษัทผูรับฝากหลักทรัพย 

 
 
 

 
 

 

ผูฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท ผูฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 
BROKER 

002 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด   
 TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด      

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลักทรัพยคันทร่ี กรุป จํากัด  (มหาชน)   
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 034 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

004 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD    038 บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน)  

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 048 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด  (มหาชน) 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED 050 บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด 
ASL SECURITES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. 051 บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด   

ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. 
052 บริษัทหลักทรัพย จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด  

GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)LIMITED 

010 บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จํากัด 
 MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

200 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

011 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด  

UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 
013 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 213 บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด  
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

221 
 

บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร  จํากัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 

015 บริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 224 

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  
BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด  (มหาชน)   
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED            

225 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด   
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด   
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 บริษัทหลักทรัพย เจ.พี.มอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

022 บริษัทหลักทรัพย ทรีนิต้ี จํากัด   
TRINITY SECURITIES CO.,LTD. 230 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด    

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด   
SCB SECURITIES CO.,LTD. 244 บริษัทหลักทรัพย แมคควอร่ี (ประเทศไทย) จํากัด    

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด  (มหาชน)    
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.     247 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จํากัด    

CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 
027 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด    
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน)   
KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)  

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
030 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.   
SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 243 บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 
 TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลักทรัพย ซิต้ีคอรป (ประเทศไทย) จํากัด 245 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)   

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 329 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   

302 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. 330 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงก้ิงคอรปอเรชั่น จํากัด (เพื่อตราสารหน้ี)  

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. - BOND 
303 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  (ผูรับฝากทรัพยสิน) 

 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY 334 บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเด้ียน)   
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงก้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด   
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)   

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
305 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   

KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. 337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)    
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  339 ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
312 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด  (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 340 ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส (เพื่อคาตราสารหน้ี)     
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)   
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)   
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED   

320 ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพยสิน  DEUTSCHE BANK 
AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 345 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  
328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)   

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกคา)  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 



 

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 
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แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  

เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 
 
                                                                                                              วนัที.่................………….…….….. 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 
 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา           ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั       ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 

 

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา       ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA        ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  
 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  
  
ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์  
        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ
สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  





กรณีผูจองซื้อหุนไมไดกรอกขอความรายละเอียดตางๆ ในแบบจองซื้อหุนตามท่ีธนาคารกําหนดและลงลายมือชื่อของผูจองซื้อหุนดวยตนเอง และประสงคจะให
บุคคลอ่ืนเปนผูจองซื้อหุนแทน ตองแนบหนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทน โดยธนาคารจะเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมป 

หนังสือมอบอํานาจ 
สําหรับการจองซื้อหุนสามัญเพิม่ทุนของธนาคาร ซไีอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

 ทําที่................................................................ 
วันท ี่............................................................... 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) .................................................................................................. (“ผูมอบอํานาจ”) 
เลขทะเบียนผูถือหุนเลขที่............................................................................................................................................ 
 เลขประจําตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง ...................................................................................................... 
 เลขทะเบียนนิติบุคคล .......................................................................................................................................... 
อยูบานเลขที่ ................................... ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน ........................................ 
แขวง/ตําบล   ...................................................................................   เขต/อําเภอ......................................................... 
จังหวัด ............................................. ประเทศ ................................................. รหัสไปรษณีย ................................... 
เปนผูถือหุนของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)ตามวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิจองซื้อหุน
เพิ่มทุน ณ วันที่ 19 กันยายน 2561 จํานวน ...................................... หุน มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
........................................ หุน โดยม ีรายละเอ ียดปรากฏตามใบร ับรองส ิทธ ิการจองซ้ือหุ นสาม ัญเพิ่มท ุนซึ่งออกโดย
บร ิษ ัท ศ ูนย ร ับฝากหล ักทร ัพย (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของธนาคาร 
ขาพเจาขอมอบอํานาจให (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง ............................................................................................................ 
อยูบานเลขที่ .................................... ตรอก/ซอย ........................................................ ถนน ...................................... 
แขวง/ตําบล.....................................................................................   เขต/อําเภอ.............................................................. 
จังหวัด .............................................. ประเทศ ............................................... รหัสไปรษณีย .................................... 
เป ็นผ ู ร ับมอบอํานาจโดยชอบด วยกฎหมายของข าพเจ า (“ผ ู ร ับมอบอํานาจ”) ในการจองซ้ือหุ นสาม ัญเพิ่มท ุนจํานวน 
............................ หุน แทนหรือในนามของขาพเจา     ตลอดจนการลงนามทําการแกไขหร ือเพิ่มเติมขอความใดๆ ในใบจอง 
ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร และชําระเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว รวมถ ึงการกระทําอื่นใดอันจําเปนเพื่อให 
การจองซื้อหุ นสามัญเพิ มทุนดังกล าวล ุล วงจนเสร็จการ หนังส ือมอบอํานาจฉบับนี้ม ีผลบังคับใช ตามว ัตถ ุประสงคด ังกล าว 
ข างต น การกระทําใดๆ ที่ผ ู รับมอบอํานาจได กระทําลงภายใต หน ังส ือมอบอํานาจฉบ ับนี้จะม ีผลผ ูกพ ันข าพเจ าเสม ือนว า 
ขาพเจาไดกระทําดังกลาวดวยตนเอง 

ลงชื่อ .............................................................. ผูถือหุน 
(..............................................................) 

ลงช่ือ .............................................................. ผ ูรับมอบอํานาจ 
(.............................................................) 

หมายเหตุ:    โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ  และ/หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูมอบอํานาจ
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ ซ่ึงลงลายมือช่ือ
รับรองสําเนาถูกตอง 

ปดอากร 
แสตมป 
10 บาท 

 








