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ธนาคาร  ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 

สารสนเทศรายการที่เก่ียวโยงกัน 
 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 มีมติให
นําเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขาย
สินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัท บริหารสินทรัพย สาทร จํากัด จํานวนรวม 1,489 ราย ในราคารวมกันไม
นอยกวา 3,877 ลานบาท โดยภาระหนี้ตามสิทธิประกอบดวย เงินตน 10,815 ลานบาท ดอกเบี้ย 18,898 
ลานบาท รวมภาระหนี้ตามสิทธิ 29,713 ลานบาท โดยมีมูลคาตามบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ 2551 จํานวน 
3,306 ลานบาท  

ในการกําหนดหลักเกณฑการเสนอขายสินทรัพยดอยคุณภาพของบบส. สาทรนั้น ที่ประชุม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2551 ไดมีมติใหนําเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อเสนอขายตอ บริษัท บริหาร
สินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด และ บริษัท บริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด  ซึ่งมีกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟนฟูฯ”) เปนผูถือหุนรายใหญ โดยถือหุนรอยละ 100 และ 99.99 
ตามลําดับ ดังนั้นการทํารายการดังกลาวจึงเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และขอบังคับของธนาคาร ขอ 35 (2) ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบไดตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารขอรายงานสารสนเทศการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
 

1.  
   

ภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 12 มิถุนายน 
2551 ใหขายสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัท บริหารสินทรัพยสาทร จํากัด คาดวาจะเสร็จสิ้นภายในเดือน
มิถุนายน 2551 
 
 
2. 

 
ผูขายสินทรัพย : บริษัทบริหารสินทรัพย สาทร จํากัด (“บบส. สาทร”) 
 

ผูซื้อสินทรัพย : 1. บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (“บบส. กรุงเทพ
พาณิชย”)  

2. บริษัทบริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด (“บบส. สุขุมวิท”)  
ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน 

บบส. สาทร เปนบริษัทยอยที่ธนาคารถือหุนอยูรอยละ 100 โดยที่ธนาคารมีกองทุนฟนฟูฯ เปนผูถือ
หุนรายใหญ ถือหุนรอยละ 42.13 (ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด วันที่ 31 มีนาคม 2551) 

บบส. กรุงเทพพาณิชย และ บบส. สุขุมวิท เปนนิติบุคคลที่มีกองทุนฟนฟูฯ เปนผูถือหุนรายใหญ ถือ
หุนรอยละ 100 และ 99.99 ตามลําดับ บบส. กรุงเทพพาณิชย และ บบส. สุขุมวิท จึงเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง

วัน  เดือน ป ที่ทํารายการ 

คูสัญญาที่เกี่ยวของ และความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน
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กับธนาคารตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 

 
3. 
  

บบส. สาทร ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ธนาคารถือหุนอยูรอยละ 100 จะเขาทํารายการขาย
สินทรัพยดอยคุณภาพ ใหแก บบส. กรุงเทพพาณิชย จํานวน 1,448 ราย ในราคา 3,741 ลานบาท และขาย
ใหแกบบส. สุขุมวิท จํานวน 41 ราย ในราคา 136 ลานบาท ทั้งนี้การขายสินทรัพยดอยคุณภาพทั้ง 2 
รายการดังกลาวรวม 1,489 ราย จะมีมูลคารวมกันไมนอยกวา 3,877 ลานบาท ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางการ
เจรจาราคาซื้อขายเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูถือหุนสูงสุด โดยธนาคารจะแจงราคาซื้อขายใหผูถือหุนทราบ
ภายในเดือนมิถุนายน 2551 

ภาระหนี้ตามสิทธิประกอบดวย เงินตน 10,815 ลานบาท ดอกเบี้ย 18,898 ลานบาท รวม
ภาระหนี้ตามสิทธิ 29,713 ลานบาท โดยมีมูลคาตามบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ 2551 จํานวน 3,306 ลานบาท 
ทั้งนี้มีกําหนดระยะเวลาชําระเงินใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2551 ภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 แลว 

การทํารายการดังกลาวเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งการเสนอขายใหแกบุคคล
ดังกลาว จะกระทําไดตอเมื่อธนาคารไดดําเนินการใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 
 
4. 

 
ขนาดของรายการมีมูลคารวมกันไมนอยกวา 3,877 ลานบาท ซึ่งเมื่อพิจารณานับรวมรายการที่

เกิดขึ้นกับกองทุนฟนฟูฯ ในระหวาง 6 เดือนที่ผานมา มีขนาดรายการเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพย
ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของธนาคารและบริษัทยอย ตามงบการเงินกอนสอบทาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 
ซึ่งจัดทําโดยผูบริหาร แตยังมิไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี (สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร จาก
งบการเงินกอนสอบทาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เทากับ 4,624,042,012 บาท) ทั้งนี้ธนาคารคาดวา NTA 
ที่คํานวณดังกลาวจะไมมีความแตกตางจากงบการเงิน ฉบับสอบทานจากผูสอบบัญชี ณ 31 มีนาคม 2551 
(สามารถดูไดที่เว็บไซตของธนาคาร) 

โดยขนาดของรายการดังกลาว ธนาคารมีหนาที่ตองรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และตองดําเนินการ
จัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมดวยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกผูถือหุนกอนวันประชุมผูถือ
หุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน โดยธนาคารจะตองจัดสงหนังสือนัดประชุมแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย กอนนําสงผูถือหุนอยางนอย 5 วันทําการ 

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

มูลคาของรายการ และหลักเกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน
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5.  
   

กองทุนฟนฟูฯ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของธนาคาร ถือหุนจํานวน 2,811,862,559 หุน หรือคิดเปน
รอยละ 42.13 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวของธนาคาร (ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด วันที่ 31 
มีนาคม 2551) กองทุนฟนฟูฯ จึงไมมีสิทธิออกเสียงและลงคะแนนในการเขาทํารายการครั้งนี้ 
 
6.  
   

กรรมการที่มีสวนไดเสียที่ไมไดเขารวมในการตกลงทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว ไดแก 
1. นายพงษภาณุ เศวตรุนทร 
2. นางเสาวณี สุวรรณชีพ 
3. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว 

 
7.  
 

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวนั้น
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอธนาคาร เนื่องจากมูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพที่ บบส. สาทร 
ไดรับจากการขายใหแก บบส. กรุงเทพพาณิชย และ บบส. สุขุมวิท เปนมูลคาที่สมเหตุสมผล ทําให บบส. 
สาทร มีความสามารถในการชําระหนี้คืนใหแกธนาคาร ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธของธนาคารในการที่จะชวย
ลดภาระดานการกันสํารองหนี้ และเปนการเพิ่มเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารใหมีความแข็งแกรง
ยิ่งขึ้น อีกทั้งธนาคารสามารถเพิ่มสัดสวนในการใหสินเชื่อเพื่อเพิ่มผลตอบแทนใหแกธนาคารและสราง
มูลคาเพิ่มแกผูถือหุน 
 

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 จึงมีมติ
เห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติขายสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัท บริหาร
สินทรัพย สาทร จํากัด จํานวน ใหแก บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํานวน 1,448 ราย ในราคา 
3,741 ลานบาท และขายใหแก บริษัท บริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํานวน 41 ราย ในราคา 136 ลานบาท 
ทั้งนี้การขายสินทรัพยดอยคุณภาพรวม 1,489 รายดังกลาว จะมีมูลคารวมกันไมนอยกวา 3,877 ลานบาท 
 

 
8.  
   

 

- ไมมี - 
 
ธนาคารขอรับรองวาสารสนเทศในรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 
 
 

(นายฐาภพ  คลี่สุวรรณ) 
ผูอํานวยการอาวุโส สํานักกรรมการผูจัดการใหญ 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

การเขารวมประชุมและออกเสียงของกรรมการที่มีสวนไดเสีย และ/หรือ กรรมการที่เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของธนาคารที่มีความเห็นแตกตาง
จากคณะกรรมการ 


