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หนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 

 
 

สิ่งทีส่งมาดวยเอกสารประกอบการพจิารณาวาระการประชุม 
 
ลําดับที่  1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2551  
ลําดับที่  2. ขอกําหนดเบื้องตนของตราสารที่มีลักษณะคลายทุนที่สะสมดอกเบี้ย ซึ่งนับเปนเงินกองทุน

ชั้นที่ 2 
ลําดับที่  3. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันของธนาคาร 
ลําดับที่  4. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 
เอกสารประกอบการเขารวมประชุม 

1. คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเขา
รวมประชุมในการประชุมผูถือหุน 

2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
3. ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
4. นิยามกรรมการอิสระ 
5. ขอบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
6. ข้ันตอนการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 
7. แผนที่สถานที่จัดประชุม 

 



















 
 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่  1 
 
 
 

รางรายงานการประชุมวิสามัญผูถอืหุน 
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รารารางราง(ราง) 
ราง 

รายงานการประชุมวิสามญัผูถือหุน ครั้งที่ 2/2551 
ของ    

ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
----------------- 

  ประชุมเม่ือวันพุธที่ 3 กันยายน 2551  เวลา 14.00 น.  ณ  หองประชุมใหญ  ชั้น  23   ธนาคาร 
ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

กรรมการผูเขาประชุม 
 1. นายทวี          บุตรสุนทร ประธานกรรมการ 
 2. นายพีรศิลป ศุภผลศิริ กรรมการผูจัดการใหญ 
 3. นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 4. นายธาริน ทิวาร ี กรรมการอิสระ 
 5. นายพงษภาณุ  เศวตรุนทร      กรรมการ 
                    6. นายปรีชา อุนจิตต ิ กรรมการ 
 7. นางเสาวณ ี สุวรรณชีพ       กรรมการ   
 8. นายชิน หยวน หยิน                   กรรมการ  
 9. นางวาทนนัทน พีเทอรสิค             กรรมการ       
                   
กรรมการผูไมเขาประชุม 
 1. นายชัชวาล      เอ่ียมศิริ              กรรมการอิสระ 
                    2. นายดาเนียล แอชตัน คารโรล        กรรมการ 
 3. นายรันเวียร  เดวัน                     กรรมการ                    

ผูบริหารของธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ผูเขาประชุม 
 1. นางดวงพร      สุจริตานุวัต          รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ 1 
 2.  นายสุรินทร      เปรมอมรกิจ      รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธรุกิจ 2 
 3.  นายชํานาญ     วังตาล              รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจสถาบัน 
 4. นายเอกชัย      ติวุตานนท         รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุนธุรกิจ 
 5. นายสุรชัย     จิตตรตันเสนยี    รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจรายยอย 
 6. นายประเสรฐิ   หวงัรัตนปราณี    ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส  
                                             ดานการเงินและควบคุม 
 7. นายพิพัฒน      เอ่ียมชีรางกูร       ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานเทคโนโลย ี
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ผูสอบบัญชีผูเขาประชุม 
                   บริษัท เอินสท แอนด ยัง คอรปอเรท เซอรวิสเซส จํากัด  โดย  
                   1. นางยุพดี  สัจจะวรรณกุล 
                   2. นางสาวชนิตา เงินลายลักษณ 
 
ที่ปรึกษากฎหมายเขารวมประชุม 
                   บริษัท ลิ้งคเลเทอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
                    
ที่ปรึกษาการเงินเขารวมประชุม 
                   บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

                   นายทวี บตุรสุนทร  ประธานกรรมการ  ทําหนาที่ประธานของที่ประชุมกลาวขอบคุณและกลาว
ตอนรับผูถือหุนที่ไดมาเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งน้ี และแจงใหที่ประชมุทราบวามีผูถือหุนมาประชุมดวย
ตนเองและมอบฉันทะ รวมจํานวน 160 ราย  นับจํานวนหุนทีถ่ือรวมกันได 5,812,429,565 หุน  คิดเปนรอยละ 
87.0815 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทัง้หมด  ครบองคประชุมตามขอบังคับของธนาคาร  จึงขอเปดการประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2551 

 
เร่ิมประชุม เวลา 14.00  น. 

                   ประธานฯขอใหนายฐาภพ คลี่สวุรรณ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารชี้แจงถึงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน ซ่ึงเลขานุการคณะกรรมการธนาคารชี้แจงสรุปดังน้ี 
 ในการออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมผูถือหุน   ใหถือวาหนึ่งหุนมีหน่ึงเสียง  และในแตละวาระ
ประธานฯจะถามวาจะมีผูใดไมเห็นชอบ คัดคานหรืองดออกเสียงหรือไม  ถาไมมีผูไมเห็นชอบ  คัดคาน หรืองด
ออกเสียง     ประธานฯจะขอสรุปในวาระนั้น ๆ วาที่ประชุมผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทรับรองหรือใหความเห็นชอบ
ตามมติที่นําเสนอ   หากมีผูถือหุนผูใดไมเห็นชอบ คัดคาน หรืองดออกเสียง  ขอใหทําเครื่องหมายถูก( )  ลงใน
กรอบสี่เหลี่ยมของบัตรลงคะแนนซึ่งไดแจกใหผูถือหุนทุกทาน และชูมือขึ้นเพ่ือรอใหเจาหนาที่ของธนาคารเดินไป
เก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนมานับคะแนน   เวนแตในบางวาระที่ประธานฯอาจกําหนดวิธีการอยางอ่ืนเพ่ือความ
เหมาะสม    สําหรับการนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย  คัดคาน  และงด
ออกเสียงในแตละวาระเทานั้น และจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวย   และงดออกเสียงดังกลาว หักออกจากจํานวน
เสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม  สวนที่เหลือถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น ๆ   สวนผูที่มา
ประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่ไดออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะดวยนั้น  ธนาคารจะนับ
คะแนนตามที่ออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะที่ใหไวกับธนาคาร 
                   นอกจากนี้  ธนาคารไดเปดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผูถือหุนจนกวาการประชุมจะ
แลวเสร็จ   ดังน้ัน จํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนในแตละวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนผู
เขาประชุมที่ไดรับลงทะเบียนไว 
                   หลังจากนั้น ประธานฯ จึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
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ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 
 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 

  
ประธานฯขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่1/2551ซ่ึงประชมุ

เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2551 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ธนาคารไดจัดสงใหแกผูถอืหุนทุก
ทานลวงหนาพรอมหนังสือนัดประชุมแลว 

 
ผูถือหุนรายหนึ่งไดแจงวา ขอความในรายงานการประชุมวิสามัญผูถอืหุน ครั้งที่ 1/2551 หนา 3 

และหนา 4 มีการบันทึกคาํถามของผูถอืหุนบางขอไมตรงตามถอยคําที่ไดตั้งคาํถามไว จึงขอแกไขขอความในสวน
ของคําถามหนา 3 และหนา 4 ดังน้ี 

หนา 3 ขอความเดิม “คําถาม ณ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีทรัพยสินรอการขาย 3,000 ลาน
บาทเศษ  คําตอบในรายงานการประชุมอธิบายวาสาเหตุที่ขายได 300 ลานบาท เน่ืองจากทรัพยสินที่เหลือสวน
ใหญเปนที่ดินแปลงยอย ยากแกการขายนั้น ยืนยันวาเปนคําตอบตรงประเด็นหรือไม”  

แกไขเปน “คาํถาม ตามสําเนารายงานการประชุมหนา 9 มีผูถือหุนถามวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2550 ธนาคารมีทรัพยสินรอการขาย 3,000 ลานบาทเศษ  แตเหตใุดธนาคารจึงขายไดประมาณ 300 ลานบาทเศษ      
คําตอบในรายงานการประชมุโดยรองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนบัสนุนธุรกิจ ไดตอบไมตรงกับคําถาม   จึงขอ
ถามวาเหตุใดธนาคารจึงขายทรัพยสินรอการขายในป 2550 ไดเพียง 300 ลานบาทเศษ” 

ขอความเดิม “คําตอบ รองกรรมการผูจัดการใหญสายสนับสนุนธุรกิจ ยนืยันวาเปนคาํตอบที่
ถูกตอง และเสริมวา นอกจากเปนที่ดินแปลงยอยแลว ยังเปนที่ดินทีอ่ยูหางไกลจากเขตเมืองออกไปดวย จึงยากแก
การขาย” 

แกไขเปน  “คําตอบ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุนธุรกิจ ตอบวา สาเหตุที่ขาย
ทรัพยสินรอการขายไดเพียง 300 ลานบาทเศษในป 2550 เน่ืองจากทรัพยสินรอการขายที่มีอยูสวนใหญเปนที่ดิน
แปลงยอยๆ ซ่ึงมีมูลคาต่ํา   ซ่ึงแมจะขายไดเปนจํานวนมากแตก็ไดเม็ดเงินรวมกันไมมาก  นอกจากนี้ ทรัพยสิน
บางสวนเปนที่ดินที่อยูหางไกลเขตเมืองออกไป จึงยากแกการขาย” 

ขอความเดิม  “คําถาม  สําเนารายงานการประชุมหนา 9 เรื่อง ลูกหนี้ราย บจก.เพรซิเดนท อะกริ
เทรดดิ้ง มีการเปลี่ยนโครงสรางผูถือหุนใหมภายหลงัไดรับสินเชื่อจากธนาคารประมาณ 4,000 ลานบาทแลวน้ัน  
ธนาคารไดเรยีกหลักประกนัเพ่ิมอีกหรือไม” 
                    แกไขเปน      “คําถาม  สําเนารายงานการประชุมหนา 9  เรื่อง ลูกหนี้ราย บจก.เพรซิเดนท อะกริ
เทรดดิ้ง  มีการเปลี่ยนโครงสรางผูถือหุนใหมภายหลังไดรับสินเชื่อจากธนาคารประมาณ 4,000 ลานบาทไปแลวน้ัน   
ขอถามวาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนดังกลาวเปนการจงใจหรือไม  และธนาคารมีการเรียกหลักประกันเพ่ิม
หรือไม เพราะเดิมธนาคารไดใหสินเชื่อแกบริษทัไปโดยเชื่อถือในกลุมสหพัฒนฯ ซ่ึงเปนผูถือหุนเดิม” 
                     
                    หนา 4  ขอความเดิม “คําถาม ตามสําเนารายงานการประชุมหนา 10 ซ่ึงผูถือหุนถามวาการลงทุน
ใน CDO คุมคาหรือไม คําตอบที่ปรากฏในสําเนารายงานการประชุมไมไดสรุปตามที่ถาม จึงมีความประสงคขอให
สรุปอยางเรียบงาย”   
                    แกไขเปน     “คําถาม   ตามสําเนารายงานการประชุมหนา 10  ซ่ึงผูถือหุนถามวา การลงทนุใน 
CDO คุมคาหรือไม  คําตอบที่ปรากฏในสําเนารายงานการประชุมไมไดตอบตามที่ถาม  จึงมีความประสงคขอให
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ตอบตามที่ถามดวย 
                    ประธานฯ ขอใหรองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนบัสนุนธุรกิจ ชวยประสานงานในรายละเอียด
ขอความที่ผูถอืหุนขอใหแกไข เพ่ือบันทึกไวในรายงานการประชุมครัง้น้ีตอไป  ผูถอืหุนรายยอยที่ขอแกไขขอความ
ในรายงานการประชุมตามที่กลาวขางตนเห็นพองดวย 
                    ผูถือหุนรายหนึ่งแสดงความเห็นวาผูถอืหุนที่แสดงความเห็นหรือมีขอซักถามตอที่ประชุมผูถอืหุน 
ควรแจงชื่อและนามสกุลของตนดวย  ผูถือหุนรายนายสถาพร ผังนิรันดร สนับสนุนการแจงชื่อและนามสกุลของผู
แสดงความเหน็และผูถาม เน่ืองจากผูถือหุนที่แสดงความเห็นและมีขอซักถาม ควรรับผิดชอบในความเห็นหรือ
คําถามของตนเองนั้น  อยางไรก็ตาม ผูถือหุนบางรายมีความเหน็แยงวา ควรเปนสิทธิของผูถือหุนแตละรายวา
ประสงคจะออกนามและนามสกุลของตนในการแสดงความเห็นหรือตั้งคําถามตอที่ประชุมผูถือหุนหรือไมก็ได  เม่ือ
ที่ประชุมไมมีความเห็นเปนประการอื่น จึงสรุปวา ผูถือหุนจะแจงชื่อและนามสกุลของตนกอนตั้งคําถามหรือแสดง
ความเห็นในที่ประชุมหรือไมก็ได 
                    ผูถือหุนรายหนึ่งแสดงความเห็นวารายงานการประชุมวิสามัญผูถอืหุนครั้งที่1/2551 มีสํานวนไม
สละสลวย ประธานฯพิจารณาแลวเห็นวาสํานวนในรายงานการประชุมมีความสละสลวยดีแลว ทั้งรูปแบบและการ
เรียบเรยีงมีมาตรฐานเดียวกับรายงานการประชุมของหนวยงานราชการและรฐัวสิาหกิจ บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนๆ ซ่ึง
ประธานฯ เปนกรรมการอยูน้ันก็ใชสํานวนความในรายงานการประชุมทํานองเดียวกับรายงานการประชุมผูถือหุน
ของธนาคาร 
 
                    เม่ือไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชมุวิสามัญผูถือหุนเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหที่ประชมุผูถือ
หุนรวมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่1/2551 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2551 
ตามที่สงสําเนาแกผูถือหุนลวงหนาแลวน้ัน  

 
ที่ประชุมผูถือหุนไดลงมติรับรองรายงานการประชุมวสิามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วันที่ 12 มิถนุายน 2551   โดยจะตองมีการแกไขรายงานการประชุมในหนา 3 และหนา 4 ตามที่มีผูถือหุนไดขอ
แกไขใหเรียบรอยดวย โดยประธานฯประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 
5,932,663,462 หุน คิดเปนรอยละ 99.9997 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   ไมเห็นดวย 1,144 หุน 
คิดเปนรอยละ 0.0000 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   งดออกเสียง 17,482 หุน คิดเปนรอยละ 
0.0003 ของผูถอืหุนที่เขาประชุมและมีสทิธิออกเสียง    ไมมีสิทธิออกเสียง ไมมี 
                      
                    มติที่ประชมุฯ    
                    ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถอืหุน ครั้งที่ 1/2551  
ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2551 
 
ระเบียบวาระที่ 2    พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
                              และพิจารณากําหนดหลักเกณฑการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 
                               ประธานฯขออนุญาตผูถือหุนในการที่จะใหกรรมการผูจัดการใหญนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 
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                       กรรมการผูจัดการใหญ เรียนเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนดังน้ี 
                   คณะกรรมการธนาคารมีความประสงคที่จะใหมีการเพิ่มทุนของธนาคาร  เพื่อเสริมสราง
ความมั่นคงและแข็งแกรงใหแกธนาคาร  และเพื่อใหการดําเนินธุรกิจมีความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น รวมถึง
เพ่ือใหเงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร และเพ่ือรองรับการเสนอขาย
หุนตอผูถือหุนเดิมของธนาคาร  ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 14/2551 เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 มี
มติเห็นสมควรเสนอที่ป ร ะชุมวิส ามัญ ผูถื อ หุนพิจ ารณาอนุมัติ ให ธนาคาร เพิ่ มทุนจดทะ เบียนของ
ธนาคารจาก 25,030,127,182.50 บาท  เปนจํานวน 50,060,254,365 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 
6,674,700,582 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 3.75 บาท    และพิจารณากําหนดหลักเกณฑการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน ดังน้ี 
         1. จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนทั้งหมด จํานวน 6,674,700,582 หุน เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (“Rights Offering”) ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู
ถือหุน ณ วันที่คณะกรรมการธนาคารจะไดมีการกําหนดตอไป ในอัตรา 1 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม โดยให
สามารถขายหุนเพ่ิมทุนต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว (3.75 บาท) และราคาเสนอขายดังกลาวจะไมต่ํากวาหุน
ละ 0.66 บาท (ราคาดังกลาวสะทอนมูลคาทางบัญชี(Book Value) ของหุนธนาคารที่ปรากฏตามงบ
การเงินกอนสอบทานของธนาคารงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551) โดยราคา 0.66 บาท เปนการ
กําหนดราคาขั้นต่ําตามกฎหมายเทานั้น 
          2. หากมีหุนเหลือจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมแบบ Rights Offering ใหนําหุนที่เหลือไป
จัดสรรใหแกผูถือหุนทุกรายที่จองเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุนจนกวาหุนดังกลาวจะหมด  
        3. ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน  (ก )  ใหการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ดําเนินการภายหลังจากการซื้อหุนของธนาคารโดย CIMB Bank จากกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน (“กองทุนฟนฟูฯ”) และการทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมดของธนาคาร (Tender Offer) โดย 
CIMB Bank อันสืบเนื่องมาจากการซื้อขายหุนดังกลาวดําเนินการแลวเสร็จ  (ข) ใหคณะกรรมการธนาคารมี
อํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนตอผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) เชน วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิใน
การจองซื้อหุนสามัญของธนาคาร  (หรือวันที่กําหนดชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิจองซื้อหุนสามัญของธนาคาร) 
(ซ่ึงคาดวาจะเปนวันหลังจากวันสุดทายของการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้ ง ห ม ด ข อ ง ธ น า ค า ร  ( T e n d e r  
O f f e r )  โ ด ย  C I M B  B a n k   ห รื อ วั น อื่ น ใ ด ที่ คณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ ห็ น ส ม ค ว ร ห า ก ก า ร ซื้ อ ข า ยหุ น
ธ น า ค า ร ร ะ ห ว า ง  C I M B  Bank และกองทุนฟนฟูฯไม เกิดขึ้นตามที่ธนาคารไดรับแจงเปนลาย
ลักษณอักษรจากกองทุนฟนฟูฯ )  ราคาเสนอขาย  ( ซึ่ งคาดวาจะถูกกําหนดในเวลาที่ ใกล เคียงกับ
ระยะเวลาการจองซื้อ)  ระยะเวลาการจองซื้อและการชําระเงินคาหุน เปนตน  และ (ค) ใหคณะกรรมการธนาคาร  
กรรมการผูจัดการใหญ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจการดํา เนินการใดๆ   ลงนามในเอกสาร
ตางๆ  ที่เกี่ยวของ  รวมทั้ง ดําเนินการตางๆ  อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอ
ขายหุนตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) รวมถึงการ
ใหขอมูล  ยื่นเอกสารหลักฐานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  กระทรวงพาณิชยและหนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ  ในกรณีที่ธนาคารไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจากกองทุนฟนฟูฯวา การซื้อขายหุนธนาคารระหวาง 
CIMB Bank และ กองทุนฟนฟูฯไมเกิดขึ้น ใหคณะกรรมการธนาคารมีอํานาจดําเนินการออกและการจัดสรรหุน
สามัญเพ่ิมทุนของธนาคารใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) 
ตอไป  
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                   ผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นตางๆ ดังน้ี 
                   คําถาม คุณสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน แสดงความเห็นวาไดเคยคัดคานการขายหุนเพ่ิมทุนใหมี
สวนต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว หากรักในกิจการก็ไมควรขายหุนเพ่ิมทุนโดยมีสวนต่ํากวามูลคาหุนที่จด
ทะเบียนไว  เพราะหากขายหุนเพ่ิมทุนต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว จะไมทราบวาตองใชเวลานานเพียงใดใน
การลางขาดทุนสะสม หรือลางสวนตางมูลคาหุน เพ่ือจะไดเงินปนผล ผูถือหุนรายดังกลาวเขาใจวาธนาคารมีความ
จําเปนตองเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยขายหุนเพ่ิมทุนแบบ Rights Offering ซ่ึงเปนเง่ือนไขของ CIMB Bank ในการ
ทํา Tender Offer ตอไป แตมีความเห็นวาธนาคารควรลางขาดทุนสะสมดวยการลดมูลคาหุนที่จดทะเบียนไวเพ่ือใช
กําหนดราคาขายหุนเพ่ิมทุนแบบ Rights Offering ครั้งน้ี  ดังน้ัน ไมเห็นดวยกับการขายหุนเพ่ิมทุนในราคาต่ํากวา
มูลคาหุนที่จดทะเบียนไว  เน่ืองจากไมตองการใหเปนภาระในสวนที่ต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไวน้ัน   
นอกจากนี้ ขอทราบวา CIMB ยอมาจากชื่อใด 
                   คําตอบ กรรมการผูจัดการใหญตอบผูถือหุนวา ขณะน้ียังไมไดกําหนดราคาขายหุนเพ่ิมทุนที่ชัดเจน
แตอยางใด  ในการกําหนดราคาขายหุนเพ่ิมทุนจะตองพิจารณาโดยผูเกี่ยวของทั้งหมดกอน รวมถึงผูถือหุนรายเดิม
และรายใหมดวย  อยางไรก็ตาม  การเพิ่มทุนจะตองสามารถรองรับ BIS Ratio ของธนาคารได   ทั้งน้ี BIS Ratio 
ของธนาคารไมควรต่ํากวารอยละ 12 –15   สวนความเห็นที่วา ควรขายหุนเพ่ิมทุนในราคาเทากับมูลคาหุนที่จด
ทะเบียนไวน้ันเปนความเห็นที่นารับฟง  แตคณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาโดยรอบคอบแลว เห็นวาวิธีการที่
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนนี้ เปนวิธีการที่ดีที่สุด  สําหรับชื่อ CIMB น้ัน ไมทราบยอมาจากชื่อใด เพราะใชชื่อน้ี
นานมากแลว กรณีของธนาคาร DBS ก็ใชชื่ออักษรภาษาอังกฤษนี้มานานแลวเชนกัน  อยางไรก็ตาม สถาบัน
การเงินบางแหงก็มีการใชอักษรภาษาอังกฤษ โดยไมไดยอมาจากชื่อใดๆ  
                   คําถาม  คุณสุขสันต ชุนศิลปเวท ผูถือหุน ถามวาการซื้อขายหุนระหวางกองทุนฟนฟูฯกับ CIMB 
Bank จะเกิดขึ้นสําเร็จหรือไม จะสามารถทราบผลเมื่อใด คาดวาจะเกินเดือนพฤศจิกายน 2551 หรือไม นอกจากนี้ 
ผูถือหุนขอทราบขั้นตอนในการอนุญาตใหตางดาวถือหุนในธนาคารไดเกินกวารอยละ 49 ของหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดของธนาคาร  และหนวยงานใดของรัฐเปนผูพิจารณาอนุญาต  พรอมทั้งสอบถามความสําเร็จในการซื้อขาย
หุนระหวางกองทุนฟนฟูฯกับ CIMB Bank วาจะมีความเปนไปไดประมาณรอยละเทาใด  
                  คําตอบ ประธานฯตอบผูถือหุนวา การซื้อขายหุนระหวางกองทุนฟนฟูฯกับ CIMB Bank จะเกิดขึ้น
สําเร็จหรือไมขึ้นอยูวากระทรวงการคลังจะอนุญาตใหตางดาวถือหุนในธนาคารไดเกินกวารอยละ 49 ของหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคารหรือไม   ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางรอผลการพิจารณาของกระทรวงการคลัง    หาก 
ไดรับอนุญาต เงื่อนไขบังคับกอนก็สําเร็จ  ประธานฯยังไมไดพบกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  อยางไรก็
ตามรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังทราบเงื่อนเวลาในการพิจารณา สําหรับเอกสารคําขอตางๆอยูที่
กระทรวงการคลังแลว   
                   คําถาม  คุณภูวนารถ ณ สงขลา ในฐานะตัวแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวาเหตุใดจึง
ไมลดมูลคาหุนที่จดทะเบียนไวกอนแลวจึงจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนในลําดับตอไป  และขอทราบวา ธนาคารยังจะตอง
เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกกี่ครั้ง ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้แลว ธนาคารจะสามารถนําเงินเพ่ิมทุนไปใชได
นานเพียงใด 
                   คําตอบ กรรมการผูจัดการใหญตอบวา ไดตอบคําถามนี้แลววา คณะกรรมการพิจารณาขอดีขอเสีย
แลว จึงไดขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนในการเพิ่มทุนจดทะเบียนไวกอน เพ่ือความแข็งแกรงม่ันคงของธนาคาร   
แตก็ขอใหขอมูลเพ่ิมเติมวาเหตุที่ไมรอลดทุนโดยลดมูลคาหุนที่จดทะเบียนไวกอนแลวจึงเพ่ิมทุนภายหลังน้ัน 
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เน่ืองจากหากใหรอลดทุนกอนแลวจึงจะเพิ่มทุนภายหลัง ขบวนการลดทุนมีขั้นตอนที่ตองดําเนินการตามกฎหมาย
อยูมาก และตองใชเวลาคอนขางนาน เชน ตองสงหนังสือแจงบรรดาเจาหนี้ทั้งหมดลวงหนา โดยใหเวลาเจาหนี้ 2 
เดือนในการที่จะพิจารณาวาจะคัดคานการลดทุนจดทะเบียนหรือไม หากเจาหนี้ไมคัดคานจึงจะสามารถจดทะเบียน
ลดทุนจดทะเบียนตอกรมธุรกิจการคาตอไปได   จึงเห็นควรเพิ่มทุนจดทะเบียนกอนโดยยังไมลดทุนจดทะเบียน  
ภายหลังเพ่ิมทุนจดทะเบียนแลว  BIS Ratio ของธนาคารนาจะอยูที่ประมาณรอยละ 15   แตหากเศรษฐกิจดีขึ้น 
และมีความตองการสินเชื่อมากขึ้น การเพิ่มทุนครั้งน้ีก็จะสามารถอยูได 3-5 ป  อยางไรก็ตาม ธนาคารแหงประเทศ
ไทยจะนําความเสี่ยง Market Risk มาพิจารณาควบคูกับทุกธนาคารอยางเทาเทียมกัน  ซ่ึงจะมีผลกระทบตอ BIS 
Ratio ของแตละธนาคารดวย 
                   คําถาม คุณภูวนารถ ณ สงขลา สอบถามเพิ่มเติมวา มีโอกาสที่ธนาคารจะลดมูลคาหุนที่จดทะเบียน
ไวภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนคร้ังน้ีหรือไม เม่ือใด  
                   คําตอบ  กรรมการผูจัดการใหญตอบวา ในฐานะสวนตวั เห็นวา หากจะลดทุนจดทะเบยีนก็ไมนาจะ
มีปญหา แตมีเรื่องระยะเวลามาเกี่ยวของดวย ถาทําธุรกิจได คาดวาในป 2551 จะไมมีการประชุมวิสามัญผูถอืหุน
เพ่ือขออนุมัติลางสวนตางมูลคาหุน   อยางไรก็ตาม  คณะกรรมการธนาคารจะเปนผูพิจารณาวาจะลางสวนตาง
มูลคาหุนหรือไม   หากคณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นชอบ ก็จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในป 2552  
                   คําถาม  ผูถือหุนแสดงความเห็นวา ตามหนังสือเชิญประชุมวสิามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 วาระที่ 2 
รายละเอียดในขอ 3. ระบุวา “ในการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทนุ (ก) ใหออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน  
ดําเนินการภายหลังจากการซื้อหุนของธนาคารโดย CIMB Bank จากกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน และการทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมดของธนาคารโดย CIMB Bank อันเนื่องมาจากการซื้อขายหุนดังกลาว
ดําเนินการแลวเสร็จ”   ดังน้ัน จึงขอถามวา การขออนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบยีนไวกอนที่เง่ือนไขในขอ (ก) ดังกลาวจะ
สําเร็จ การเพิ่มทุนจดทะเบียนจึงยังไมนาจะมีผล เน่ืองจากตองรอใหเง่ือนไขดังกลาวมาสําเร็จลงกอน จึงควร
สอบถามความชัดเจนตอกระทรวงการคลัง 
                   คําตอบ  กรรมการผูจัดการใหญ ตอบวาในการพิจารณาวาจะอนุญาตใหตางดาวสามารถถือหุนใน
ธนาคารไดเกินกวารอยละ 49 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของธนาคารหรือไม กระทรวงการคลังจะตองพิจารณา
อยางรอบคอบ ซ่ึงก็มีบางกระแสขาววาจะพิจารณาเสร็จไดในเร็วๆน้ี แตบางกระแสขาวก็วาจะใชเวลาพิจารณาอีก 
1-2 เดือน ซ่ึงก็ไมมีผูใดยืนยันความชัดเจนได   การที่ขออนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนตอที่ประชุมผูถือหุนไวกอน   จึง 
เปนเรื่องที่ดี เพราะหากมีความจําเปนใดๆเกิดขึ้น ก็มีความพรอมที่จะสามารถดําเนินการไดทันที แตหากรอทราบ
ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังกอน แลวจึงเสนอขออนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนตอที่ประชุมผูถือหุนใน
ภายหลัง  จะเสียเวลาไปเกินสมควรโดยไมมีการเตรียมความพรอมไวกอน 
                   คําถาม หากเงื่อนไขบังคบักอนในสัญญาซื้อขายหุนระหวางกองทนุฟนฟูฯ กับ CIMB Bank ไม
สําเร็จ การประชุมผูถือหุนครั้งน้ีจะมีผลหรอืไม 
                   คําตอบ  กรรมการผูจัดการใหญ ตอบวา ยังไมไดเห็นสัญญาซื้อขายหุนธนาคารระหวางกองทุน
ฟนฟูฯกับ CIMB Bank  แตหากมีการกําหนดเวลาไวในสัญญาซื้อขายหุน ก็นาจะตออายุได ไมนาจะเปนประเด็นที่
ตองกังวล อยางไรก็ตาม แมการซื้อขายหุนธนาคารระหวางกองทุนฟนฟูฯกับ CIMB Bank ไมเกิดขึ้น การออกและ
จัดสรรหุนเพ่ิมทุนของธนาคารก็ยังคงดําเนินการตอไป 
                   คุณสถาพร ผังนิรันดร เห็นวาการขอมติอนุมัตเิพ่ิมทุนจดทะเบียนไวกอนเพื่อสะดวกและความ
คลองตวัแกฝายบริหารในการดําเนินงาน เน่ืองจากไมแนนอนวารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะลงนามอนุญาต
ใหตางดาวสามารถถือหุนในธนาคารเกินกวารอยละ 49 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของธนาคารเมื่อใด  แตก็ขอ
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ฝากเรื่องราคาขายหุนเพ่ิมทุนวาไมควรขายในราคาต่าํกวามูลคาหุนที่จดทะเบยีนไว เพ่ือไมทาํใหมูลคาหุนทางบัญชี 
(Book Value) ต่ํากวาปจจุบัน สําหรับการที่มีผูมาประชุมเกิน 5 คน ไมทราบวาจะมีความผิดตามพระราช
กําหนดการบริหารราชการในภาวะฉุกเฉนิหรือไม 
                   กรรมการผูจัดการใหญ ไดใหขอมูลวา CIMB Bank ไดเขามาเจรจารายละเอยีดตางๆกับธนาคาร
หลายรอบ ซ่ึงมีกรรมการที่เปนตวัแทนของ TPG Newbridge อยูรวมในการเจรจาดวย  ไดรับยืนยันจาก CIMB 
Bank วาจะสนับสนุนการเพิ่มทุนของธนาคารประมาณ 6,000 ลานบาท  ดังน้ัน การขออนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนตอ
ที่ประชุมผูถือหุนไวกอน หากมีความจําเปนใดๆเกิดขึน้ ก็จะทําใหมีความคลองตัว สามารถดาํเนินการไดทนัทีโดย
ไมปลอยใหเวลาเนิ่นนานออกไป ไมติดขัดปญหาใดๆ เปนการสรางระบบที่สามารถเดินตอไปขางหนาไดดีที่สุด 
และประเด็นสาํคัญที่สุดคือตองดําเนินการตามนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทยที่ตองการใหธนาคารพาณชิย
ของประเทศไทยมีความแขง็แกรง  สําหรับการขายหุนเพ่ิมทุนในราคา Par Value มูลคาหุนที่จดทะเบยีนไวน้ัน ไม
แนใจในวธิีการคิดของหนวยงานราชการ  และไมสามารถรองขอใหหนวยงานราชการมาซื้อหุนเพ่ิมทุนในราคา Par 
Value ในขณะที ่Book Value อาจจะยังไมถึง  เน่ืองจากกระบวนการอนุมัติของทางราชการเขมงวดมาก  สําหรับ
ประเด็นที่ผูถอืหุนถามวา การมาประชุมผูถือหุนวันน้ีเกิน 5 คน จะมีความผิดตามพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉินหรอืไมน้ัน ไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการทําหนังสือแจงตอสถานีตํารวจ
แลว วาการประชุมในวันน้ี เปนการประชุมผูถือหุนของธนาคาร ไมใชเปนการประชุมทางการเมือง จึงสามารถ
ดําเนินการประชุมได 
                   คําถาม   การที่ตั้งราคาขายหุนเพ่ิมทุนหุนละ 0.66 บาทเปนราคาที่คอนขางต่ํา  หากที่ประชมุผูถือ
หุนมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร  ทาง CIMB Bank จะกําหนดราคาเพิ่มทุนที่ต่ําหรือไม  หากจะ
กําหนดราคาขายหุนเพ่ิมทนุในราคาสูงกวาราคา 0.66 บาทตอหุนจะไดหรือไม เหตุใดจึงตองกําหนดราคาขั้นต่ําไว 
                   คําตอบ  กรรมการผูจัดการใหญเรียนที่ประชุมผูถือหุนวา ราคาหุนละ 0.66 บาทเปนการกําหนด
ราคาขั้นต่ําตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 52   ซ่ึงกําหนดใหบริษัทสามารถขายหุนต่ํากวามูลคา
หุนที่จดทะเบียนไวก็ได แตตองกําหนดอัตราสวนลดไวแนนอน ดังน้ัน ราคาหุนละ 0.66 บาทจึงไมใชราคาขาย  แต
ราคาหุนละ 0.66 บาท  เปนราคาที่สะทอนมูลคาทางบัญชี (Book Value) ของหุนธนาคารที่ปรากฏตามงบการเงิน 
กอนสอบทานของธนาคารงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551   อยางไรก็ตาม ขณะน้ียังไมไดกําหนดราคา
ขายหุนเพ่ิมทุน  กรณีที่มีผูแสดงความเห็นวาควรขายหุนเพ่ิมทุนตามราคามูลคาหุนที่จดทะเบียนไวน้ัน เปน
ความเห็นที่ดี ซ่ึงกรรมการผูจัดการใหญก็ปรารถนาใหขายหุนเพ่ิมทุนในราคามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว  แตหาก
กําหนดราคาขายเทากับมูลคาหุนที่จดทะเบียนไว ผูถือหุนจะมีความสนใจที่จะซื้อหุนเพ่ิมทุนหรือไม 
                   มีผูถือหุนแสดงความเห็นดวยที่จะขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนในการเพิ่มทุนจดทะเบียนไวกอน                
                   คําถาม  กองทุนฟนฟูฯขายหุนแก  CIMB Bank ในราคาหุนละเทาใด 
                   คําตอบ กรรมการผูจัดการใหญตอบวา การขออนุมัติตอทีป่ระชุมผูถือหุนในการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ไวกอนเพ่ือใหเกิดความมั่นใจ  เน่ืองจากธนาคารแหงประเทศไทยมีนโยบายตองการใหธนาคารพาณิชยมีความ
แข็งแกรงม่ันคงอยางแทจริง   แตกรณีที่ยังไมมีการกําหนดราคาขายหุนเพ่ิมทุน  เน่ืองจากจะตองหารือกับผูถือหุน
รายใหญดวย  สําหรับราคาหุนที่กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯขายให CIMB Bank น้ัน ขายในราคาหุนละ 2.10 บาท   
                   คําถาม มีผูถือหุนแสดงความเห็นวา  มีความประสงคใหการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารมี
ความสําเร็จ  แตไมอยากใหเหน่ือยในการที่จะขายหุนเพ่ิมทุนในราคาเทากับมูลคาหุนที่จดทะเบียนไว  อยางไรก็
ตาม การที่กองทุนฟนฟูฯขายหุนของธนาคารแก CIMB Bank ในราคาหุนละ 2.10 บาท  ราคาดังกลาวนาจะใชเปน
บรรทัดฐานในการกําหนดราคาขายหุนเพ่ิมทุนครั้งน้ี   อน่ึง ขอสอบถามวา CIMB Bank ซ้ือหุนธนาคารจากกองทุน
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ฟนฟูฯทั้งหมดหรือไม  ผูถือหุนรายยอยเคยสอบถามประธานฯในการขออนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของธนาคารครั้ง
ที่แลววา ภายหลังการเพิ่มทุนแลว จะตองมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม  จําไดวาประธานฯเคยตอบวาการเพิ่มทุนครั้งที่
แลว นาจะสามารถใชได 1 ป แตบัดนี้เวลาผานไปยังไมถึง 1 ป  ก็ขออนุมัติตอที่ประชุมผูถอืหุนเพ่ือเพ่ิมทุนจด
ทะเบยีนอีก    สําหรับราคา 0.66 บาท คํานวณจากการใชราคาหุนเพ่ิมทุนคราวที่ผานมาหุนละ 1.34 บาทหารดวย 
2 หรือไม  และขอสอบถามวา  หากมกีารเพิ่มทุนจดทะเบียนคร้ังน้ีแลว  ธนาคารจะมีทุนสาํรองใชไดอีกกี่ป  แต
หากไมเพ่ิมทุนจดทะเบียน ธนาคารจะสามารถอยูไดอีกกี่เดือน กระทรวงการคลังไดอนุมัติการเพิ่มทุนของธนาคาร
ในครั้งน้ีดวยหรือไม 
                   คําตอบ ประธานฯตอบผูถือหุนวา  CIMB  Bank ซ้ือหุนที่กองทุนฟนฟูฯถืออยูในไทยธนาคาร
ทั้งหมด  สวนการเพิ่มทุนจดทะเบียนคร้ังน้ีแลว ธนาคารจะสามารถใชไดนานเพียงใดนั้น ขณะน้ียังไมทราบ แตการ
เพ่ิมทุนเพ่ือให BIS Ratio ของธนาคารอยูในเกณฑประมาณรอยละ 12-14   สําหรับราคา 0.66 บาท ไมไดคํานวณ
จากการใชราคาหุนเพ่ิมทุนคราวที่ผานมาหุนละ 1.34 บาทหารดวย 2  แตเปนราคาสะทอนมูลคาทางบัญชีของหุน
ธนาคารที่ปรากฏตามงบการเงินกอนสอบทานของธนาคารงวด 6 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน 2551 และเปน
การกําหนดราคาขั้นต่ําตามกฎหมายเทานั้น  สําหรับการเพิ่มทุนจดทะเบยีนเปนเรื่องทีต่องขอมติอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน ไมใชขออนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
                   กรรมการผูจัดการใหญตอบชี้แจงเพ่ิมเตมิวา ปจจุบัน หากยังไมมีการเพิ่มทุนจดทะเบยีน ธนาคารก็
ยังสามารถดําเนินกิจการตอไปได  และไมวา CIMB Bank จะถือหุนในธนาคารหรอืไม  ธนาคารก็จะมีการเพิ่มทุน
จดทะเบียน   สําหรับราคา 0.66 บาท ไมไดคํานวณจากการใชราคาหุนเพ่ิมทุนคราวที่ผานมาหุนละ 1.34 บาทหาร
ดวย 2  แตเปนราคาสะทอนมูลคาทางบัญชีของหุนธนาคารที่ปรากฏตามงบการเงินกอนสอบทานของธนาคารงวด 
6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และเปนการกําหนดราคาขั้นต่ําตามกฎหมายเทานั้น หากใชราคาอื่น
กําหนดเปนราคาขั้นต่ํา จะไมมีฐานขอมูลใดในการอางอิงวาเหตุใดจึงเปนราคานัน้  สวนเพิ่มทุนรอบนี้แลวจะใชได
นานเพียงใด ไมมีผูใดทราบ แตเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจวานาจะอยูตอไดอีก ไมตองเพ่ิมทุนใหมเรว็   แตปญหาเศรษฐกิจ 
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีความเสียหายมากและลึกกวาที่คาดไว  และมีผลกระทบตอธนาคารทัว่โลกซึ่งไดรับความ
เสียหายรวมกนัแลวประมาณ 503,000 ลานเหรียญสหรัฐ จึงไมแนนอนวาในไตรมาสตอไป จะมีสถาบันการเงินใด
ไดรับผลกระทบจากปญหา CDO เพ่ิมขึ้นอีกหรือไม  แตธนาคารก็ไดจัดการปญหา CDO เรียบรอยแลว มีขอมูล
จากหนังสือ Newsweek ระบวุารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับวา ไมมีการดู
ปญหา CDO มากอน เพราะไมมีใครคาดคิดมากอนวา ปญหา CDO จะกระทบตอสถาบันการเงนิมากมาย 
                   คําถาม    CIMB Bank จายคาซื้อหุนแกกองทุนฟนฟูฯหรือยัง  
                   คําตอบ  กรรมการผูจัดการใหญตอบผูถือหุนวา CIMB Bank ทําสัญญาซือ้ขายหุนกับกองทุน
ฟนฟูฯ อยูระหวางรอกระทรวงการคลังของไทยอนุญาตใหตางดาวสามารถถือหุนในธนาคารไดเกินกวารอยละ 49 
ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของธนาคารกอน จึงจะชําระเงินคาหุนในภายหลัง  ในสวนของทางการประเทศ
มาเลเซียไดอนุมัติให CIMB Bank ลงทุนในไทยธนาคารแลว   ขั้นตอนในขณะนี้อยูระหวางรอรับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลัง 
                   คําถาม  ผูถือหุนขอทราบความชัดเจนวา กองทุนฟนฟูฯจะขายหุนธนาคารแก CIMB Bank 
แนนอนหรือไม 
                   คําตอบ  กรรมการผูจัดการใหญตอบผูถือหุนวา กองทุนฟนฟูฯจะขายหุนธนาคารแก CIMB Bank 
แนนอน   และ CIMB Bank มีพันธะกรณีจะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของธนาคาร (Tender Offer) 
                   คําถาม    CIMB Bank จะชําระเงินคาซือ้หุนแกกองทุนฟนฟูฯวันใด 
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                   คําตอบ  กรรมการผูจัดการใหญตอบผูถือหุนวา ไมเห็นสัญญาซื้อขายหุนระหวางกองทุนฟนฟูฯกับ 
CIMB Bank แตมีกําหนดเวลาชําระเงินภายหลังจากกระทรวงการคลังอนุญาตใหตางดาวสามารถถือหุนในธนาคาร
ไดเกินกวารอยละ 49 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคาร 
                   คําถาม  ผูถือหุนสอบถามประธานฯวาภายในสิ้นป 2551 การซื้อขายหุนระหวางกองทุนฟนฟูฯกับ 
CIMB Bank จะสําเร็จเสร็จสิ้นหรือไม 
                   คําตอบ  ประธานฯตอบผูถือหุนวา กองทุนฟนฟูฯกับ CIMB Bank มีขอตกลงจะทําการซื้อขายหุน
ใหเสร็จสิ้นภายใน 180 วนั โดยจะชําระเงินคาหุนตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหตางดาวสามารถถือ
หุนในธนาคารไดเกินกวารอยละ 49 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของธนาคาร  อยางไรก็ตาม การซื้อขายหุนเปน
เรื่องระหวางกองทุนฟนฟูฯกับ CIMB Bank ไมเกี่ยวของกับคณะกรรมการธนาคาร  แตคณะกรรมการธนาคารมี
หนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฏหมายที่เกี่ยวของ 
                   คาํถาม   หากครบกําหนด 180 วันแลว  การซื้อขายหุนระหวางกองทุนฟนฟูฯกับ CIMB Bank ยัง
ไมสําเร็จ  จะยกเลิกการซื้อขายหุนหรือไม 
                   คําตอบ   ประธานฯตอบวา คําถามนี้จะตองถามกองทุนฟนฟูฯ  อยางไรก็ตาม หากไมมีการซื้อขาย
หุนระหวางกองทุนฟนฟูฯ กับ CIMB Bank  ก็จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบยีนตอไป   ในสวนของการติดตามความ
คืบหนาการพจิารณาของกระทรวงการคลงั  ประธานฯก็ไดชวยติดตามเรื่องดังกลาวดวย 
                   คําถาม ผูถือหุนสอบถามตัวแทนจากกองทุนฟนฟูฯวา มีการติดตามหรือเรงรัดการพิจารณาของ
กระทรวงการคลังหรือไม หากมีการติดตาม ไดติดตามจากหนวยงานใด และสอบถามขอมูลเปรียบเทียบการขาย
หุนของกองทุนฟนฟูฯในธนาคารเอเชีย 
                   คําตอบ ตัวแทนจากกองทุนฟนฟูฯตอบผูถือหุนวา ไดติดตามความคืบหนาการพิจารณาของ
กระทรวงการคลังมาโดยตลอด แมในวันน้ี กอนเขาประชุมผูถือหุนกไ็ดติดตามเชนกัน  สวนการขายหุนของกองทุน
ฟนฟูฯในธนาคารเอเชีย  ตวัแทนไมไดจัดเตรียมขอมูลมาดวย 
  
                  ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมผูถือหุนวา ยังมีผูถือหุนประสงคจะแสดงความเห็นหรือสอบถาม
ประการใดเพิ่มเติมอีกหรอืไม  ปรากฏวาไมมีผูใดมีคําถามอีก 
                  เม่ือไมมีผูใดซักถามอีก ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน            
และพิจารณากําหนดหลักเกณฑการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน โดยผูถือหุนทานใดไมคัดคาน ถือวาอนุมัติตามที่
คณะกรรมการเสนอ สวนผูถือหุนที่ประสงคคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงโดย
ทําเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน 
                       ประธานฯเรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
                   ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 5,937,095,844 หุน 
คิดเปนรอยละ 99.9829 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง   ไมเห็นดวย 946,000 หุน คิดเปนรอยละ 
0.0159 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสทิธิออกเสียง     งดออกเสียง 70,244 หุน คิดเปนรอยละ 0.0012 ของผูถือ
หุนที่เขาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง   ไมมีสิทธิออกเสียง  ไมมี 
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                    มติที่ประชมุฯ 
                   ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใหการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนดําเนินการภายหลังจากการซื้อหุนของธนาคารโดย CIMB Bank จากกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน (“กองทุนฟนฟูฯ”) และการทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมดของธนาคาร (Tender Offer) โดย 
CIMB Bank อันสืบเนื่องมาจากการซื้อขายหุนดังกลาวดําเนินการแลวเสร็จ  และพิจารณากําหนดหลักเกณฑ
การจัดสรรหุนเพ่ิมทุนตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4.  
                            เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
                
          ประธานเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารตามที่
เสนอขออนุมัติในวาระที่ 2  คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนใหแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความตอไปน้ีแทน 
                   “ ขอ 4.  ทุนจดทะเบียน จํานวน 50,060,254,365 บาท (หาหม่ืนหกสิบลานสองแสนหาหม่ืนสี่พัน
สามรอยหกสิบหาบาทถวน) แบงออกเปน 13,349,401,164 หุน (หน่ึงหม่ืนสามพันสามรอยสี่สิบเกาลานสี่แสนหนึ่ง
พันหนึ่งรอยหกสิบสี่หุน) มูลคาหุนละ 3.75 บาท (สามบาทเจ็ดสิบหาสตางค) โดยแบงออกเปน:    
หุนสามัญ 13,349,401,164 หุน (หน่ึงหม่ืนสามพันสามรอยสี่สิบเกาลานสี่แสนหนึ่งพันหนึ่งรอยหกสิบสี่หุน)"  
                   
                  ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดประสงคจะซักถามประการใดหรือไม  ปรากฏวา
ไมมีผูใดมีคําถาม   ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคารขอ 4 
เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดยผูถือหุนทานใดไมคัดคาน ถือวาอนุมัติตามที่
คณะกรรมการเสนอ สวนผูถือหุนที่ประสงคคัดคาน  ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง   ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง
โดยทําเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน 
                        
                  ประธานฯเรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
                    
                   ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 5,937,695,944 หุน 
คิดเปนรอยละ 99.9930 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง   ไมเห็นดวย 300,900 หุน คิดเปนรอยละ 
0.0051 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสทิธิออกเสียง     งดออกเสียง 115,244 หุน คิดเปนรอยละ 0.0019 ของผู
ถือหุนที่เขาประชุมและมีสทิธิออกเสียง   ไมมีสิทธิออกเสียง   ไมมี   
                 
                   มติที่ประชมุฯ 
                  ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   อนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน 
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ระเบียบวาระที่ 4    พิจารณา และอนุมัติการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุน  
                              ซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights  Offering) ในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม   โดยให 
                              สามารถขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหมต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียน (3.75 บาท) ได    ทั้งน้ี  
                              ราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนดังกลาวจะไมต่ํากวาราคา 0.66 บาทตอหุน  
 
                       ประธานฯ ขออนุญาตผูถือหุนในการที่จะใหกรรมการผูจัดการใหญนําเสนอชี้แจง ขอเชิญกรรมการ
ผูจัดการใหญเปนผูเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 
                    
                   กรรมการผูจัดการใหญเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมดังน้ี 
                  เน่ืองจากในวาระที่ 2 ธนาคารไดขอมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนอนุมัติใหมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน  6,674,700,582 หุน   ดังน้ัน   ในวาระนี้จึงขออนุมัติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนให
มีการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดังกลาว เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู 
(Rights Offering) ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่คณะกรรมการธนาคารจะไดมีการกําหนด
ตอไป  ในอัตรา 1 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม โดยใหสามารถขายหุนเพ่ิมทุนต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว 3.75 บาท  
และราคาเสนอขายดังกลาวจะไมต่ํากวาหุนละ 0.66 บาท (ราคาดังกลาวสะทอนมูลคาทางบัญชี (Book Value) ของ
หุนธนาคารที่ปรากฏตามงบการเงินกอนสอบทานของธนาคารงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551) โดย
ราคา 0.66 บาท เปนการกําหนดราคาขั้นต่ําตามกฎหมายเทานั้น  
 
                       ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดประสงคจะซักถามประการใดหรือไม  ปรากฏวา
ไมมีผูใดมีคําถาม  ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมพิจาณาอนุมัติการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามที่กรรมการ
ผูจัดการใหญไดนําเสนอ โดยผูถือหุนทานใดไมคัดคาน ถือวาอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ สวนผูถือหุนที่
ประสงคคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงโดยทําเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน 
                         
                       ประธานฯประกาศผลการนบัคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 5,937,946,944 หุน 
คิดเปนรอยละ 99.9972 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง   ไมเห็นดวย 164,900 หุน คิดเปนรอยละ 
0.0028 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสทิธิออกเสียง     งดออกเสียง 244 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของผูถือหุน
ที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   ไมมีสิทธิออกเสียง   ไมมี 
   
                   มติที่ประชมุฯ 
                  ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน
จํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม  โดยใหสามารถขายหุน
สามัญเพ่ิมทุนใหมต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียน (3.75 บาท) ได   ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนดังกลาวจะไมต่ํา
กวาหุนละ 0.66 บาท โดยราคา 0.66 บาท เปนการกําหนดราคาขั้นต่ําตามกฎหมายเทานั้น หากมีหุนเหลือจากการ
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมแบบ Rights Offering ใหนําหุนที่เหลือไปจัดสรรใหแกผูถือหุนทุกรายที่จองเกินสิทธิ
ตามสัดสวนการถือหุนจนกวาหุนดังกลาวจะหมด   และในการ เสนอขายหุนสามัญเ พิ่มทุน   (ก )  ใหการ
ออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดําเนินการภายหลังจากการซื้อหุนของธนาคารโดย CIMB Bank จาก
กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟนฟูฯ”) และการทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมด
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ของธนาคาร (Tender Offer) โดย CIMB Bank อันสืบเนื่องมาจากการซื้อขายหุนดังกลาวดําเนินการแลว
เสร็จ  (ข) ใหคณะกรรมการธนาคารมีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการออก
และเสนอขายหุนตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) เชน วันปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของธนาคาร (หรือวันที่กําหนดชื่อผูถือหุนที่ มี
สิทธิจองซื้อหุนสามัญของธนาคาร) (ซ่ึงคาดวาจะเปนวันหลังจากวันสุดทายของการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย
ทั้ ง ห ม ด ข อ ง ธ น า ค า ร ( T e n d e r  O f f e r ) โ ด ย  C I M B  B a n k  ห รื อ วั น อื่ น ใ ด ที่ คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
เ ห็ น ส ม ค ว ร  ห า กก า ร ซื้ อ ข า ยหุ น ธ น า ค า ร ร ะ ห ว า ง  C I M B  Bank และกองทุนฟนฟูฯไม เกิดขึ้น
ตามที่ธนาคารไดรับแจง เปนลายลักษณอักษรจากกองทุนฟนฟูฯ )  ราคา เสนอขาย  ( ซึ่ งคาดวาจะ
ถูกกําหนดในเวลาที่ ใกล เคียงกับระยะเวลาการจองซื้อ)  ระยะเวลาการจองซื้อและการชําระเงินคาหุน เปนตน  
และ (ค) ใหคณะกรรมการธนาคาร  กรรมการผู จัดการใหญ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจการ
ดําเนินการใดๆ  ลงนามในเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ  รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควร
อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถือ
อยู (Rights Offering) รวมถึงการใหขอมูล  ยื่นเอกสารหลักฐานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
กระทรวงพาณิชย และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ   ในกรณีที่ธนาคารไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจากกองทุน 
ฟนฟูฯวา การซื้อขายหุนธนาคารระหวาง CIMB Bank และ กองทุนฟนฟูฯไมเกิดขึ้น ใหคณะกรรมการธนาคารมี
อํานาจดําเนินการออกและการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือ
หุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ตอไป  
  
ระเบียบวาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับของธนาคารขอ 9 

 
                   ประธานฯนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวา  ตามที่กองทุนฟนฟูฯไดตกลงขายหุนจํานวน 
2,811,862,559 หุน หรือเทากับรอยละ 42.1271 ใหกับ CIMB Bank ตามสัญญาซื้อขายหุนลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2551 ซ่ึงจะมีผลทําใหอัตราสวนการถือหุนของนิติบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยเกินกวารอยละ 49 ของหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของธนาคาร  เน่ืองจากขอบังคับขอ 9 ของธนาคารไดกําหนดหามการโอนหุนใดๆ ซ่ึงจะมีผลทําให
ตางดาวถือหุนเกินกวารอยละ 49 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ดังน้ัน เพ่ือใหการโอนหุนของกองทุน
ฟนฟูฯใหแก CIMB Bank สามารถดําเนินการได จึงจําเปนที่จะตองแกไขขอบังคับขอ 9 ของธนาคาร ซ่ึงจะตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติให
แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของธนาคาร ในหมวด 3  เร่ือง การโอนหุน ขอ 9 โดยรางขอบังคับใหมของธนาคารนั้น 
ธนาคารไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาแลว  อยางไรก็ตาม การยื่นคําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ
ดังกลาว จะกระทําไดตอเม่ือ 
                  1. ธนาคารไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหตางดาวถือหุนของธนาคารเกินกวารอยละ 49 ของ
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคาร  และไดรับอนุมัติในหลกัการจากกระทรวงพาณิชยใหประกอบธุรกิจตาม 
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
                  2. ธนาคารไดรับหนังสือยืนยันจากกองทุนฟนฟูฯ วาเงื่อนไขบังคับกอนตามที่ระบุในสัญญาซื้อขาย
หุนระหวางกองทุนฟนฟูฯและ CIMB Group Sdn Bhd ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ไดมีการดําเนินการ
ครบถวนหรือไดรับการผอนผันแลว (ยกเวนเง่ือนไขเก่ียวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับของ
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ธนาคาร) โดยกองทุนฟนฟูฯ จะตองแจงใหธนาคารทราบถึงวันที่กองทุนฟนฟูฯประสงคจะทําการโอนหุนธนาคารให 
แก CIMB Bank ดวย 
                        

                               ผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นตางๆ ดังน้ี 
                    
                   คําถาม คุณสถาพร ผังนิรันดร สอบถามรายละเอียดขอตกลงและเงื่อนไขตางๆในสัญญาซื้อขายหุน
ระหวางกองทุนฟนฟูฯและ CIMB ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 
                   คําถาม ผูถือหุนรายยอยสอบถามวา การที่ขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือแกไขขอบังคับของ
ธนาคารขอ 9 แสดงวา มีความมั่นใจวาการซื้อขายหุนระหวางกองทุนฟนฟูฯและ CIMB จะเกิดขึ้นไดสําเร็จใช
หรือไม และเปนการดําเนินการเพื่อ CIMB หรือไม  นอกจากนี้ ขอทราบผลดีและผลเสียของการแกไขขอบังคับของ
ธนาคารขอ 9 ดวย 
                    
                   คําตอบ ประธานฯ ตอบผูถือหุนวา ยังไมเคยเห็นสัญญาซื้อขายหุนระหวางกองทุนฟนฟูฯและ 
CIMB ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 แตการขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนในการแกไขขอบังคับของธนาคารขอ 
9 ไวกอน เปนการเตรียมการรองรับไวกอน หากกระทรวงการคลังอนุญาตใหตางดาวสามารถถือหุนในธนาคารได
เกินกวารอยละ 49 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของธนาคาร การซื้อขายหุนก็จะดําเนินการไดโดยไมขัดตอ
ขอบังคับของธนาคาร คือผูถือหุนตางดาวสามารถถือหุนในธนาคารรวมกันไดเกินกวารอยละ 49 ของหุนที่จําหนาย
ไดทั้งหมดของธนาคาร และการเพิ่มทุนก็สามารถดําเนินการตอไปไดดวย ในการนี้ ตัวแทนกองทุนฟนฟูฯไดให
ขอมูลวา สัญญาซื้อขายหุนระหวางกองทุนฟนฟูฯและ CIMB ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 เปนสัญญาซื้อขายที่
มีเง่ือนไขบังคับกอนวา การชําระเงินคาหุน จะดําเนินการตอเม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอนุญาตใหตาง
ดาวสามารถถือหุนในธนาคารไดเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของธนาคาร  หากไมไดรับ
อนุญาตดังกลาว การซื้อขายหุนก็จะไมเกิดขึ้น   
                   คุณสถาพร ผังนิรันดร แสดงความเห็นเพ่ิมเติมวา ธนาคารไดแสดงรายละเอียดเงื่อนไขการแกไข
ขอบังคับของธนาคารขอ 9 ในเอกสารแนบเพิ่มเติมแกผูถือหุนภายหลัง ในการประชุมคราวหนา หากมีรายละเอียด 
ขอใหธนาคารสงรายละเอียดพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 
                   ประธานฯ แจงวา การประชุมผูถือหุนคราวตอไป หากมีรายละเอียดเงื่อนไข ก็จะจัดสงแกผูถือหุน
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 
                         
                        ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมผูถือหุนวา ยังมีผูถือหุนประสงคจะแสดงความเห็นหรือสอบถาม
ประการใดเพิ่มเติมอีกหรือไม  ปรากฏวาไมมีผูใดมีคําถามอีก  เม่ือไมมีผูใดซักถาม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับของธนาคารขอ 9   โดยผูถือหุนทานใดไมคัดคาน ถือวาอนุมัติตามที่
คณะกรรมการเสนอ สวนผูถือหุนที่ประสงคคัดคาน ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงโดย
ทําเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน              
                       ประธานฯเรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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                   ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 5,938,084,188 หุน 
คิดเปนรอยละ 99.9995 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง   ไมเห็นดวย 27,900 หุน คิดเปนรอยละ 
0.0005 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสทิธิออกเสียง     งดออกเสียง  ไมมี    ไมมีสิทธิออกเสียง   ไมมี 
   
                   มติที่ประชมุฯ 
                  ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   อนุมัติแกไขขอบังคับของธนาคารขอ 9 ตามที่เสนอขางตน  อยางไรก็ตาม การ
ยื่นคําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับดังกลาวจะกระทําไดตอเม่ือ 
                  1. ธนาคารไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหตางดาวถือหุนของธนาคารเกินกวารอยละ 49 ของ
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคาร  และไดรับอนุมัติในหลักการจากกระทรวงพาณิชยใหประกอบธุรกิจตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
                   2. ธนาคารไดรับหนังสือยืนยันจากกองทุนฟนฟูฯ วาเงื่อนไขบังคับกอนตามที่ระบุในสัญญาซื้อขาย
หุนระหวางกองทุนฟนฟูฯและCIMB Group Sdn Bhd ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ไดมีการดําเนินการ
ครบถวนหรือไดรับการผอนผันแลว (ยกเวนเง่ือนไขเก่ียวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับของ
ธนาคาร) โดยกองทุนฟนฟูฯ จะตองแจงใหธนาคารทราบถึงวันที่กองทุนฟนฟูฯประสงคจะทําการโอนหุนธนาคารให 
แกCIMB Bank ดวย 
 
ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอ่ืน (ถามี) 
 

ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดใหที่ประชุมน้ีพิจารณาหรือไม 
                    มีผูถือหุนไดแสดงความหวงใยตอบุคลากรคนไทย ในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให
ตางดาวถือหุนในธนาคารเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคาร  
                    คําถาม มีผูถือหุนสอบถามวา หากตางดาวถือหุนในธนาคารเกินกวาตั้งแตรอยละ 80 ของหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคาร จะมีการยกเลิกการเปนบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยหรือไม  

คําตอบ ประธานฯตอบวา อยูที่นโยบายของผูถือหุนใหม ซ่ึงขณะนี้ยังไมทราบ 
คําถาม  ผูถือหุนขอทราบขอมูลเกี่ยวกับ CIMB Bank 

                    คําตอบ  กรรมการผูจัดการใหญใหขอมูลดังน้ี CIMB Bank เปนสถาบันการเงนิชั้นนําที่มีขนาด
สินทรัพยใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศมาเลเซีย มีสินทรัพยประมาณ 57,000 ลานเหรียญสหรฐั มีมูลคาตลาดกวา 
10,000 ลานเหรียญสหรัฐ  เปนอันดับที่ 6 ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  และมีเครือขายสาขาในหลาย
ประเทศในภูมิภาคนี้ มีความแข็งแกรงดานธุรกิจการเงนิที่สําคัญหลายดาน เชน ดานการบริหารเงิน  Consumer 
Banking  รวมถึงการดําเนินธุรกิจดาน Micro Finance ดวย 

คําถาม ผูถือหุนขอทราบวา ธนาคารขาดทุนจากการลงทุนใน CDO เปนจํานวนประมาณเทาใด 
คําตอบ กรรมการผูจัดการใหญตอบวา ธนาคารไดขาย CDO ในราคา 30% ขาดทุนประมาณ 183 

ลานเหรียญสหรัฐ 
คําถาม ผูถือหุนถามกรรมการที่เปนตัวแทนจาก TPG Newbridge วา หาก CIMB Bank เขาถือ

หุนในธนาคารแลว ผูถือหุนกลุม TPG Newbridge จะยังคงลงทุนในธนาคารตอไป เชน จะซื้อหุนเพ่ิมทุนหรือไม 
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คําตอบ คุณวาทนันท พีเทอรสิค ซ่ึงเปนกรรมการที่เปนตัวแทนจาก TPG Newbridge ตอบวา
ขณะน้ียังไมสามารถตอบคําถามนี้ จะตองรอพิจารณาหลังจากกระบวนการขออนุญาตตางๆสําเร็จกอน แตอยางไร
ก็ตาม การจะซื้อหุนเพ่ิมทุนหรือไม จะพิจารณาเชนเดียวกับผูถือหุนทั่วๆไป  
                   
                   เม่ือไมมีผูใดซักถามหรือมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือเสนอเรื่องอ่ืนใดใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอีก 
ประธานฯจึงไดกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุมและไดเสนอ
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชน และขอปดประชุม 
 
ปดประชุมเวลา 16.10 น. 
 
 

  
 
                                ลงชื่อ         ทวี  บุตรสนุทรทวี บุตรสุนทร ประธานที่ประชุม                              

              (นายทวี  บุตรสุนทร) 
 
 
 
                                    ลงชื่อ        ฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร/ 
                                                 (นายฐาภพ คลี่สุวรรณ) ผูบันทึกรายงานการประชุม 
  รับรองสําเนาถูกตอง 
 
 
    ( 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
7- 
 



 
 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่  2 – 4 
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 3) 

 
 

ลําดับท่ี 2 ขอกําหนดเบื้องตนของตราสารที่มลีักษณะคลายทุน 
  ท่ีสะสมดอกเบี้ย ซ่ึงนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 2 
 

ลําดับท่ี 3 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันของธนาคาร  

 
ลําดับท่ี 4 ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการที่
 เกี่ยวโยงกันของธนาคาร 
  

 
 

 
 

 



 1

ตราสารที่มีลักษณะคลายทุนที่สะสมดอกเบ้ีย ซึ่งนับเปนเงินกองทุนชั้นที2่ 
(CUMULATIVE HYBRID TIER 2 CAPITAL SECURITIES) 

 
ขอกําหนดเบ้ืองตนของตราสาร 

 

บริษัทผูออกหลักทรัพย : ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 

ชนิดของตราสาร : ตราสารที่มีลักษณะคลายทุนที่สะสมดอกเบี้ย ซึ่งนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 
(“หลักทรัพย”) 

มูลคารวม : ไมเกิน 2,500 ลานบาท 

ราคาเสนอขาย : เทากับมูลคาที่ตราไวของหลักทรัพย 

วัตถุประสงคในการใชเงินที่ไดจาก
เสนอขายหลักทรัพย 

: เงินที่ไดจากการเสนอขายหลักทรัพยจะถูกใชเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปของบริษัทผู
ออกหลักทรัพยและเพื่อเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
ฐานะเงินทุนของบริษัทผูออกหลักทรัพย 

วันครบกําหนด : 10 ป นับจากวันที่ออกหลักทรัพย 

อัตราดอกเบี้ย / ผลตอบแทน : จะทําการกําหนดในภายหลัง (ใกลกับวันที่ออกหลักทรัพย) โดยขึ้นอยูกับ
สภาวะตลาดในขณะที่ออกหลักทรัพย และภายใตขอตกลงและเงื่อนไขของ
หลักทรัพยที่ออกในเวลานั้น และจะเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และ /หรือ ประกาศหรือกฎเกณฑขอบังคับของหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของที่ยังมีผลใชบังคับ ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหลักทรัพย (หาก
มีการเสนอขายมากกวาหนึ่งครั้ง) 

(การชําระดอกเบี้ยในที่นี้จะเรียกวา “ผลตอบแทน” และวันชําระดอกเบี้ยแต
ละวันจะเรียกวา “วันชําระผลตอบแทน” อัตราผลตอบแทนจะหมายความ
รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่จะมีการเพิ่มขึ้นในภายหลัง (step up rate )  

วิธีการเสนอขาย : การเสนอขายในวงจํากัด (Private Placements) 

การจดทะเบียนหลักทรัพย : หลักทรัพยที่เสนอขายจะไมนําไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

เหตุผิดนัด 

 

 

: ไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับเหตุผิดนัดสําหรับหลักทรัพยที่เสนอขาย 

หากเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ (เหตุแหงการบังคับชําระหนี้ (Enforcement 
Events)) ขึ้น: 
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ก) บริษัทผูออกหลักทรัพยผิดนัดชําระหนี้เงินตนของหลักทรัพยในวันครบ
กําหนดชําระหนี้ หรือ 

ข) บริษัทผูออกหลักทรัพยผิดนัดชําระผลตอบแทน (รวมถึง เงินสวนเพิ่มอื่น 
ๆ) ของหลักทรัพยในวันครบกําหนดชําระหนี้ และการผิดนัดดังกลาวยังคง
มีอยูอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 14 วันติดตอกัน (นอกเหนือจากการงด
เวนการชําระผลตอบแทน ตามที่ระบุในหัวขอ “ขอจํากัดในการชําระ
ผลตอบแทน”) 

ผูถือหลักทรัพยอาจใชดุลพินิจของตนโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ในการ
ดําเนินกระบวนการตาง ๆ (ในประเทศไทยเทานั้น) เพื่อใชสิทธิเรียกรองเงิน
จํานวนดังกลาวตอบริษัทผูออกหลักทรัพย แตในกรณีของการผิดนัดชําระ
ผลตอบแทน ผูถือหลักทรัพยจะไมมีสิทธิเรียกรองใหเงินตนและผลตอบแทนตาม
หลักทรัพยหรือเงินจํานวนอื่นใดที่คางชําระเปนอันถึงกําหนดชําระโดยพลัน 
(accelerate payment) 

ในกรณีมีการดําเนินกระบวนการเลิกกิจการ (ตามรายละเอียดดานลาง) ของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย หรือผูถือหุนของบริษัทผูออกหลักทรัพยมีมติใหบริษัทผู
ออกหลักทรัพยเลิกกิจการ ผูถือหลักทรัพยอาจ (โดยเปนทางเลือกของผูถือ
หลักทรัพย) ใชสิทธิของตนโดยการแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังบริษัทผูออก
หลักทรัพยเพื่อใหเงินตนและผลตอบแทนของหลักทรัพยดังกลาวถึงกําหนดชําระ
โดยพลัน และใหเงินตนและดอกเบี้ยของหลักทรัพยถึงกําหนดชําระโดยพลันเมื่อ
มีการแจงการดังกลาวแลว 

กระบวนการเลิกกิจการ  หมายความถึง  การเกิดขึ้นของเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้ 

(ก) ศาล หรือ องคกร หรือ หนวยงานที่มีกํากับดูแลในประเทศไทย (ซึ่งมีเขต
อํานาจ) ไดดําเนินกระบวนการ หรือ ออกกฎหมาย หรือ มีคําส่ัง เกี่ยวกับ
การแตงตั้งเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือผูชําระบัญชี ในคดีลมละลาย 
การฟนฟูกิจการ การปรับปรุงฐานะหนี้สิน การจัดลําดับทรัพยสินและ
หนี้สิน หรือการจัดการอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่เกี่ยวของกับบริษัทผูออก
หลักทรัพยหรือกับทรัพย สินสวนใหญหรือทั้งหมดของบริษัทผูออก
หลักทรัพย หรือเพื่อวัตถุประสงคในการเลิกกิจการหรือการชําระบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย โดยการกําหนด การออกกฎหมาย หรือการออก
คําส่ังดังกลาวมิไดถูกยกเลิกหรือมีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 60 วัน หรือ 

(ข) บริษัทผูออกหลักทรัพยยื่นคํารองเพื่อใชสิทธิประโยชนตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการลมละลาย 
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ขอจํากัดในการชําระผลตอบแทน : ในกรณีที่เกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้  

(ก) อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง (“BIS Ratio”) ของบริษัทผูออก
หลักทรัพยในวันครบกําหนดชําระผลตอบแทน ต่ํากวารอยละ 0 หรือ 

(ข)  BIS Ratio ของบริษัทผูออกหลักทรัพยต่ํากวารอยละ 0 ทันทีหลังจากวัน
ชําระผลตอบแทน หรือ 

(ค) ธนาคารแหงประเทศไทยเขาแทรกแซงโดยมีคําส่ังใหบริษัทผูออก
หลักทรัพยเพิ่มทุนหรือลดทุน และการเพิ่มทุนหรือลดทุนดังกลาวยัง
ดําเนินการไมเสร็จส้ิน 

บริษัทผูออกหลักทรัพยตองเล่ือนการชําระผลตอบแทนในวันชําระผลตอบแทน
ออกไป โดยแจงใหตัวแทนสินเชื่อ (Facility Agent) ตัวแทนชําระเงิน (Paying 
agent) หรือ ทรัสตี (Trustee) (แลวแตกรณี) ทราบเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 
วันทําการและตองไมมากกวา 15 วันทําการ (ซึ่งการแจงดังกลาวไมสามารถ
เพิกถอนไดและมีผลใหผูออกหลักทรัพยตองเล่ือนกําหนดการชําระดอกเบี้ย
จํานวนดังกลาวที่จะตองชําระในวันชําระผลตอบแทนดังกลาว ยกเวนกรณีเขา
เงื่อนไขของการจํากัดการชําระเงิน) 

ในกรณีที่ไมเขาเหตุการณที่กําหนดตามวรรคกอน ในกรณีเขาเงื่อนไขของการ
จํากัดการชําระเงิน (ตามรายละเอียดดานลาง) บริษัทผูออกหลักทรัพยมีสิทธิ
เลือกที่จะเล่ือนกําหนดการชําระผลตอบแทนที่จะตองชําระในวันชําระ
ผลตอบแทนได 

ซึ่งการเลื่อนกําหนดการชําระผลตอบแทนตามที่ระบุในวรรคขางตน ไมถือวา
เปนการผิดนัดชําระหนี้ของบริษัทผูออกหลักทรัพยแตอยางใด 

เงื่อนไขของการจํากัดการชําระเงิน หมายความถึง ในชวงระยะเวลา 12 
เดือนกอนวันชําระผลตอบแทน บริษัทผูออกหลักทรัพยไมไดมีการประกาศ
และ/หรือจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนหรือชําระดอกเบี้ยในหลักทรัพยใด ๆ 
หรือตราสารใด ๆ ที่มีสิทธิในการไดรับชําระหนี้ในลําดับหลังจากหลักทรัพยของ
ผูออกหลักทรัพย และบริษัทผูออกหลักทรัพยคาดการณวากําไรสุทธิของรอบป
บัญชีปจจุบันจะเทากับ 0 หรือนอยกวา 

“ผลตอบแทนคางจายที่เล่ือนการชําระ” หมายความถึง ผลตอบแทนคาง
จายใด ๆ ที่ถูกเลื่อนการชําระโดยบริษัทผูออกหลักทรัพยตามขอจํากัดการ
ชําระผลตอบแทนที่ระบุไวในหัวขอนี้ 

เพื่อใหปราศจากขอสงสัย ผลตอบแทนคางจายที่เล่ือนการชําระจะถูกสะสม
เพื่อการชําระในอนาคต 
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ขอหามการจายเงินปนผลหรือ
ดอกเบี้ยจาย และขอจํากัดการใช
เงินทุน 

 ในกรณีที่บริษัทผูออกหลักทรัพยไมไดชําระผลตอบแทนหรือผลตอบแทนคาง
จายที่เล่ือนการชําระใดๆ เต็มจํานวนในวันชําระผลตอบแทน (ก) บริษัทผูออก
หลักทรัพยตองไมชําระเงินปนผลใด ๆ ใหแกผูถือหุน หรือชําระดอกเบี้ย หรือ 
ผลตอบแทนใด ๆ ในหลักทรัพยหรือตราสารที่มีสิทธิในการไดรับชําระหนี้ใน
ลําดับเดียวกันกับหรือหลังจากหลักทรัพยที่ออกในครั้งนี้ (ขอหามการ
จายเงินปนผลหรือดอกเบ้ียจาย) และ (ข) บริษัทผูออกหลักทรัพยตองไมไถ
ถอน ซื้อ ลด หรือไดมาดวยวิธีอื่นใดซึ่ง หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หลักทรัพยหรือ
ตราสารใด ๆ ของตนเองที่ มีสิทธิในการไดรับชําระหนี้ในลําดับหลังจาก
หลักทรัพยที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือหลักทรัพยใด ๆ ของบริษัทยอยของบริษัทผู
ออกหลักทรัพย ซึ่งได รับผลประโยชนจากการค้ําประกันที่บริษัทผูออก
หลักทรัพยไดใหไว ซึ่งสิทธิในการไถถอนหลักทรัพยดังกลาว หรือสิทธิในการ
ไดรับชําระเงินภายใตการค้ําประกัน ในกรณีของการค้ําประกันดังกลาว อยูใน
ลําดับเดียวกับหรือหลังจากหลักทรัพยที่เสนอขายในครั้งนี้ (ขอจํากัดการใช
เงินทุน) 

สิทธิในการไถถอนหลักทรัพยกอน
ครบกําหนด 

 บริษัทผูออกหลักทรัพยอาจไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนด (โปรดดู
รายละเอียดดานลาง) (ทั้งจํานวน และไมใชบางสวน) ในวันที่บริษัทผูออก
หลักทรัพยสามารถใชสิทธิไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนดได เมื่อเขา
เงื่อนไขการไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนด (โปรดดูรายละเอียดดานลาง)  

เงื่อนไขการไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนด หมายถึง 

(1) บริษัทผูออกหลักทรัพยไมมีหนี้สินลนพนตัว ณ ขณะที่มีการไถถอน
หลักทรัพยกอนครบกําหนด (โปรดดูรายละเอียดดานลาง) และ
ในทันทีหลังจากนั้น 

(2) บริษัทผูออกหลักทรัพยมิไดกระทําผิดตามเกณฑที่กําหนดของ
ธนาคารแหงประเทศไทยในเรื่องความเพียงพอของอัตราสวนการดํารง
เงินทุนที่บริษัทผูออกหลักทรัพยตองปฏิบัติตาม และ 

(3) บริษัทผูออกหลักทรัพยได รับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยแลวกอนการไถถอนหลักทรัพยกอนครบ
กําหนด 

ไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนด หมายถึง ไถถอนหลักทรัพยกอนครบ
กําหนดเทากับมูลคาการไถถอนกอนครบกําหนด  (โปรดดู มูลคาการไถถอน
กอนครบกําหนด ดานลาง) 

“การไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนด” และ “ถูกไถถอนกอนครบ
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กําหนด” ใหมีความหมายเดียวกัน 

วันที่บริษัทผูออกหลักทรัพยสามารถ
ใชสิทธิไถถอนหลักทรัพยกอนครบ
กําหนด 

 วันใดวันหนึ่งหลังจากวันครบรอบหา (5) ปนับแตวันออกหลักทรัพย และวัน
ชําระผลตอบแทนใด ๆ ภายหลังจากวันดังกลาว  

การไถถอนหลักทรัพยกอนครบ
กําหนดดวยเหตุผลทางภาษี 

: ในกรณีที่บริษัทผูออกหลักทรัพยมีความเสี่ยงที่สําคัญจากการที่บริษัทผูออก
หลักทรัพยไมสามารถนําเงินจํานวนใดที่ไดชําระเกี่ยวกับหลักทรัพยมาหัก
คาใชจายเพื่อผลประโยชนในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทผูออก
หลักทรัพย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง หรือแกไข กฎหมายหรือกฎเกณฑ
ของประเทศไทย หรือ หนวยงานทางการเมือง หรือหนวยงานราชการใด ๆ ซึ่งมี
อํานาจในการเรียกเก็บภาษี หรือการเปลี่ยนแปลงในการนําไปใชหรือการ
ตีความอยางเปนทางการของกฎหมายหรือกฎเกณฑนั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
หรือการแกไขไดมีผลใชบังคับในวันที่หรือหลังวันที่มีการออกหลักทรัพยครั้ง
แรก และบริษัทผูออกหลักทรัพยไมสามารถหลีกเลี่ยงภาระผูกพันนั้นไดทั้งที่ได
ดําเนินการอยางสมเหตุสมผลแลว ดังนั้น บริษัทผูออกหลักทรัพยอาจจะใช
สิทธิไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนด (ทั้งจํานวน และไมใชบางสวน) ใน
จํานวนเทากับมูลคาการไถถอนกอนครบกําหนด โดยตองเปนไปตามเงื่อนไข
การไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนดในวันที่บริษัทผูออกหลักทรัพยสามารถ
ใชสิทธิไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนด 

การไถถอนหลักทรัพยกอนครบ
กําหนดดวยเหตุผลทางกฎหมาย 

: หากหลักทรัพยขาดคุณสมบัติจะเปนหลักทรัพยที่บริษัทผูออกหลักทรัพยจะ
สามารถนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริษัทผูออกหลักทรัพย เพื่อใหเปนไป
ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยเรื่องความเพียงพอของอัตราสวนการ
ดํารงเงินทุนที่บริษัทผูออกหลักทรัพยตองปฏิบัติตาม บริษัทผูออกหลักทรัพย
อาจจะใชสิทธิในการไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนด (ทั้งจํานวน และไมใช
บางสวน) ในจํานวนเทากับมูลคาการไถถอนกอนครบกําหนด โดยตองเปนไป
ตามเงื่อนไขการไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนดในวันที่บริษัทผูออก
หลักทรัพยสามารถใชสิทธิไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนด 

มูลคาการไถถอนกอนครบกําหนด : ในกรณีที่บริษัทผูออกหลักทรัพยใชสิทธิไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนด หรือ 
ไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนดดวยเหตุผลทางภาษี หรือไถถอนหลักทรัพย
กอนครบกําหนดดวยเหตุผลทางกฎหมาย มูลคาการไถถอนกอนครบกําหนด
เทากับรอยละ 100 ของมูลคาที่ตราไวพรอมกับผลตอนแทนที่ยังไมไดชําระ (ถา
มี) ในระยะเวลาที่ตองชําระผลตอบแทนของงวดปจจุบัน (ถามี) จนถึง (และไม
รวมถึง) วันที่หลักทรัพยจะถูกการไถถอนกอนครบกําหนด 
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ลําดับในการไดรับชําระหนี้ของ
หลักทรัพย 

: หลักทรัพยนี้เปนภาระผูกพันโดยตรงของบริษัทผูออกหลักทรัพยและไมมี
หลักประกัน 

ในกรณีเกิดการดําเนินกระบวนการเลิกกิจการใด ๆ ผูถือหลักทรัพยจะไดรับ
ชําระเงินจํานวนใด ๆ ที่ตนมีสิทธิไดรับจากหลักทรัพยนี้ภายหลังจากที่บริษัทผู
ออกหลักทรัพยไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ผูฝากเงินและเจาหนี้อื่นๆ ของบริษัทผู
ออกหลักทรัพยทั้งหมดครบถวนแลว (รวมถึงหนี้สินของสํานักงาน และสาขา
ของบริษัทผูออกหลักทรัพยทั้งหมดไมวาตั้งอยูที่ใดก็ตาม และตราสารหนี้ใด ๆ 
ของบริษัทผูออกหลักทรัพย (ไมวาจะเปนประเภทดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิก็
ตาม) ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในลําดับกอนหลักทรัพยซึ่งออกในครั้งนี้) ยกเวน
หลักทรัพยใด  ๆ  ซึ่งมี สิทธิได รับชําระหนี้ในลําดับเดียวกันหรือหลังจาก
หลักทรัพยที่ออกในครั้งนี้ 

หลักทรัพยที่ออกในครั้งนี้อยูในลําดับการไดรับชําระหนี้จากบริษัทผูออก
หลักทรัพยเดียวกันทั้งหมด และไมมีความแตกตางกัน แตมีสิทธิเหนือกวาผูถือ
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคลายทุนซึ่งนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทผูออก
หลักทรัพย ผูถือหุนบุริมสิทธิ (ถามี) หรือ หุนสามัญของบริษัทผูออกหลักทรัพย 

สิทธิในการออกเสียง : ผูถือหลักทรัพยจะไมมีสิทธิในการรับหนังสือเชิญประชุมหรือเขารวมหรือ
ลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนสามัญของบริษัทผูออกหลักทรัพย หรือ
รวมในการบริหารงานของบริษัทผูออกหลักทรัพย 

กฎหมายที่ใชบังคับ : หลักทรัพยนี้จะอยูภายใตบังคับและการตีความของกฎหมายไทย 

 



ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน)  
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 

ก) สารสนเทศตามที่กําหนดตามขอ 16 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
พ.ศ. 2546 

1.  วัน เดือน ป ที่ตกลงเขาทํารายการ 

ธนาคารจะเขาทํารายการก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติการทํารายการดังกลาวจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 
1/2552 ซึ่งจะจัดใหมีขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 และเมื่อไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทย (”ธปท.”) 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (”สํานักงาน ก.ล.ต.”) และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
กับการออก Hybrid Tier 2 ธนาคารคาดวาจะสามารถออกและเสนอขายตราสาร Hybrid Tier 2 ภายในเดือน
มีนาคม 2552 

2.  คูกรณีที่เกี่ยวของ      

 ผูออกหลักทรัพย  :   ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) (“ไทยธนาคาร” หรือ “ธนาคาร”) 

 ผูซื้อหลักทรัพย  : CIMB Bank Berhad (“CIMB Bank”) 

3. ความสัมพันธกับธนาคาร และลักษณะขอบเขตของสวนไดเสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

CIMB Bank Berhad เปนผูถือหุนรายใหญของธนาคารตามเกณฑรายการที่เกี่ยวโยงกัน  โดยมีสัดสวน
การถือหุนเปนจํานวน 6,143,544,532 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 92.04 ของหุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมดของ
ธนาคาร   

4.  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  

 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2552 ไดจัดขึ้นในวันที่ 22 มกราคม 2552 ไดพิจารณาอนุมัติการออก
และเสนอขายตราสารหนี้ที่มีลักษณะคลายทุนซึ่ง ธปท. ใหนับเปนเงินทุนชั้นที่ 2 (Hybrid Tier 2) ในวงเงินไมเกิน 
2,500,000,000 บาท ธนาคารไดรับทราบวา CIMB Bank ในฐานะผูถือหุนใหญของธนาคารหรือบุคคลที่เปน
ตัวแทนไดแสดงความจํานงในการการเขารวมเพื่อเสนอซื้อ Hybrid Tier 2 ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและใหความมั่นใจ
วาการออก Hybrid Tier 2 ดังกลาวจะตอบสนองความตองการเงินกองทุนของธนาคาร 

(โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก Hybrid Tier 2 ไดในขอกําหนดเบื้องตนวาดวยสิทธิและหนาที่
ของผูออกหลักทรัพยและผูถือหุนหลักทรัพยตามที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย 2) 

5. มูลคารวมของรายการ 

ในสวนของการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเฉล่ียสําหรับการออก Hybrid Tier 2 นั้น มีการเสนอวา เมื่อพิจารณาจาก
ราคาตลาดในปจจุบันและเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่คลายกันที่ผานมา โดยมีสมมติฐานวาการออก Hybrid Tier 2 เกิดขึ้น 
ณ ส้ินเดือนมกราคม 2552 ภายใตสภาพการของตลาดในปจจุบัน ชวงของอัตราตอบแทนเฉลี่ย (average pricing range) 
สําหรับการออก Hybrid Tier 2 จะอยูที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปบวกสวนตางรอยละ 2.1 ถึงรอย
ละ 3.1 โดยเมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนในปจจุบันของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป ซึ่งอยูที่รอยละ 3.4 อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยจะอยูที่รอยละ 5.5 ถึงรอยละ 6.5 
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อยางไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนสําหรับการออก Hybrid Tier 2 ที่แทจริงนั้น จะกําหนดโดยขึ้นอยูกับสภาวะของ
ตลาดในขณะที่ออก Hybrid Tier 2 รวมถึงอุปสงคของนักลงทุน และภายใตขอตกลงและเงื่อนไขของ Hybrid Tier 2 ที่จะ
ออกในเวลานั้น และจะเปนไปตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ 
ประกาศหรือกฎเกณฑขอบังคับของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของที่ยังมีผลใชบังคับ ณ เวลาที่มีการออก Hybrid Tier 2 
(หากมีการเสนอขายมากกวาหนึ่งครั้ง) นอกจากนั้น คณะกรรมการธนาคารรวมถึงบุคคล หรือกลุมบุคคลที่ไดรับ
มอบหมาย มีอํานาจที่จะกําหนดอัตราผลตอบแทนสําหรับการออก Hybrid Tier 2 ที่แทจริง ถาสภาวะของตลาดและปจจัย
ตาง ๆ ที่ไดกลาวถึงขางตน ณ เวลาที่มีการออก Hybrid Tier 2 มีการเปล่ียนแปลง 

โดยการออก Hybrid Tier 2 ดังกลาว อาจเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความ
ชวยเหลือทางการเงิน ซึ่งเมื่อพิจารณาชวงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยประกอบกับสมมติฐานขางตน คาดวามูลคา
ขนาดรายการเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของธนาคารและบริษัทยอย ตามงบ
การเงินสอบทาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ซึ่งผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี (สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ
ธนาคาร จากงบการเงินสอบทาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 เทากับ 5,031,687,000 บาท)  

6.  เงื่อนไขการทํารายการ 

การออก Hybrid Tier 2 ในวงเงินไมเกิน 2,500,000,000 บาท เพื่อเสริมสรางความมั่นคงและแข็งแกรง
ของเงินกองทุนของธนาคารในครั้งนี้  จะตองไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ธปท. และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
กับการออก Hybrid Tier 2 รวมถึง การออก Hybrid Tier 2 ดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ
ธนาคารดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3  ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย  

7. ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ไดพิจารณาธุรกรรมการออก Hybrid Tier 2 ขางตนอยางรอบคอบแลว
และมีความเห็นวาธุรกรรมดังกลาวเปนสวนสําคัญหลักในการปรับโครงสรางทุนของธนาคารที่จะชวยเสริมสราง
ความแข็งแกรงตอสถานะเงินทุนของธนาคารในปจจุบัน นอกจากนั้น ยังมีสวนชวยในการเติบโตของธนาคาร
อยางมั่นคงและการพัฒนาของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

8.   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ /หรือ กรรมการของธนาคารที่แตกตางจาก
 ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารตามขอ 7 

-ไมมี- 

9. กรรมการที่มีสวนไดเสีย 

นายเคนนี คิม และดาโตะโรเบิรต แชบ เดา เม็ง ซึ่งเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังจาก CIMB Bank ถอื
เปนกรรมการที่มีสวนไดเสียจึงไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมในวาระนี้ 

10. การจัดสงหนังสือนัดประชุมใหกับผูถือหุน 

 ธนาคารจะจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบการประชุมตอสํานักงาน  ก .ล .ต . และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อพิจารณากอนการจัดสงใหแกผูถือหุน อยางไรก็ตาม ธนาคารจะจัดสง
หนังสือนัดประชุมและเอกสารดังกลาวใหแกผูถือหุนกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 14  วัน 
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ข) ขอมูลบริษัทและการดําเนินธุรกิจโดยสรุป 
 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจ : การธนาคารพาณิชย    
ที่ต้ังสํานักงานใหญ : เลขท่ี 44 ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500 
ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0107537002338   (เดิมเลขที่ บมจ.480)     
Home Page   : www.bankthai.co.th 
โทรศัพท   : 0-2633-9000-3 ,  0-2638-8000 
โทรสาร    : 0-2633-9026 
BANKTHAI Care Center  : 0-2626-7777 
 
1.  ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 

ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เกิดจากการควบรวมกิจการของธนาคาร สหธนาคาร จํากัด 
(มหาชน) บริษัทเงินทุน 12 บริษัทที่ถูกทางการเขาแทรกแซง1 และบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)2 ตาม
คํา ส่ังของทางการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541 และประกาศของ
กระทรวงการคลัง ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2541 เกิดเปนธนาคารพาณิชยแหงใหมและไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงชื่อเปน 
“ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2541 โดยมีกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (“กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ) เขามาเปนผูถือหุนรายใหญ ตอมาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพยฯ”) ไดพิจารณาอนุญาตใหนําหุนสามัญของธนาคารเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ไดต้ังแตวันที่ 30 มีนาคม 
2544 เปนตนมา โดยใชชื่อยอในการซื้อขายวา “BT”  

 
รายละเอียดของพัฒนาการที่สําคัญของธนาคาร สรุปไดดังนี้ 
 
ธปท. ไดมีคําส่ังใหธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) ลดทุนจดทะเบียนดวยการลดมูลคาหุนจากหุนละ 

10 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 สตางค มีผลทําใหทุนจดทะเบียนของธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) ลดลงจาก 1,800 
ลานบาท เหลือ 1.8 ลานบาท หลังจากนั้น ใหธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1.8 ลานบาท 
เปน 12,334 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 1,233,220 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 สตางค จําหนายใหแก
กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ทั้งจํานวน สงผลใหธนาคารมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวทั้งส้ิน 12,334 ลานบาท โดยมีกองทุน
เพ่ือการฟนฟูฯ ถือหุนรอยละ 100 และมีเงินกองทุนเพียงพอสําหรับมาตรการควบรวมกิจการระหวางธนาคาร สหธนาคาร  
จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน 12 บริษัทที่ทางการเขาแทรกแซง และบงล. กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนแกนใน
การควบรวมกิจการเพื่อที่จะแปลงสถานะเปนธนาคารพาณิชยใหม  โดยมีกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ เปนผูถือหุนรายใหญ
นับตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

                                                           
1 ไดแก  
บริษัทเงินทุน นวธนกิจ จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน วชิระธนทุน จํากัด บริษัทเงินทุน เฟสท ซิตี้ อินเวสเมนท จํากัด (มหาชน) 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ไทยซัมมิท จํากัด บริษัทเงินทุน เอราวัณทรัสต จํากัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย เคสิท จํากัด (มหาชน) 
บริษัทเงินทุน มหาทุน จํากัด บริษัทเงินทุน เศรษฐการ จํากัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย รวมเสริมกิจ จํากัด (มหาชน) 
บริษัทเงินทุน บางกอกเอเชียน จํากัด บริษัทเงินทุน ธนสยาม จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ไอเอฟซีที ไฟแนนซ จํากัด (มหาชน) 
 
2 เดิมชื่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) 
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แนวทางปฏิบัติในการควบรวมกิจการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541 และประกาศ
กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 คือ 

 ใหโอนสินทรัพย และหนี้สินทั้งหมดของบริษัทเงินทุน 12 บริษัท ใหแก บง. กรุงไทยธนกิจ จํากัด 
(มหาชน) 

 ใหโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของ บง. กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ใหแกธนาคารสห 
ธนาคาร จํากัด (มหาชน) 

 
เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนทั้ง 2 ขอขางตนเสร็จส้ิน ให บงล. กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) และบริษัท

เงินทุน 12 บริษัท คืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนใหแกกระทรวงการคลังตอไป และธนาคาร สหธนาคาร จํากัด 
(มหาชน) ไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงชื่อเปน ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2541 

  ในป 2542  ธนาคารไดเปล่ียนมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญจากหุนละ 0.01 บาท เปนหุนละ 10 บาท  และ
เพ่ิมทุนอีก 40,000 ลานบาท โดยการออกหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผล มีสิทธิในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญได 
และมีสิทธิไดรับการลดทุนภายหลังจากการแลกหุนสามัญจํานวน 4,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท จัดสรรโดย
จําหนายแบบเฉพาะเจาะจงใหแกกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ทั้งจํานวนในราคาเทากับมูลคาที่ตราไวคือหุนละ 10 บาท โดยได
จําหนายใหแกกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ จํานวน 3,706.80 ลานหุน ในราคาหุนละ 10 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 37,068 ลาน
บาท ทําใหธนาคารมีทุนจดทะเบียน 52,334 ลานบาทและทุนชําระแลว 49,402 ลานบาท โดยมีกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ถือ
หุนรอยละ 100 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมด 

ตอมาในป 2543 ธนาคารไดลดทุนจดทะเบียนลงจํานวน 2,932 ลานบาท โดยยกเลิกหุนบุริมสิทธิที่ยังมิได
จําหนาย และเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุนสามัญจํานวน 260.05 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแกผูถือหุนของบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ในราคาหุนละ 5.6184 บาท ชําระราคาดวย
หุนสามัญของบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งธนาคารตีราคาหุนสามัญของบริษัทในราคาหุนละ 1.3566 
บาท คิดเปนอัตราสวนแลกหุนเทากับ 0.2414478 หุนธนาคาร ตอ 1 หุนบริษัท โดยเมื่อการแลกหุนดังกลาวเสร็จสมบูรณ 
ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวจํานวน 52,002.5 ลานบาท โดยมีกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ เปนผูถือหุนรายใหญ
จํานวน 5,145.3 ลานหุน (หุนสามัญจํานวน 1,438.5 ลานหุน หุนบุริมสิทธิจํานวน 3,706.8 ลานหุน) คิดเปนรอยละ 98.94 
ของทุนชําระแลว 

ในชวงปลายป 2543 ธนาคารไดดําเนินการปฏิบัติตามแนวทางการชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพของ
ธนาคารที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2543 โดยการลดทุน โดยยกเลิกหุนบุริมสิทธิ
ทั้งหมดและคืนทุนหุนบุริมสิทธิจํานวน 37,068 ลานบาทใหแกกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ เพ่ือเปนการลดภาระของกองทุน
เพ่ือการฟนฟูฯ และปรับใหธนาคารมีจํานวนเงินทุนที่พอเหมาะ โดยธนาคารตั้งกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ไวเปนเจาหนี้ และ
ไดออกตั๋วสัญญาใชเงินใหแกกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ มีกําหนดชําระคืนภายในวันที่ 1 มกราคม 2549 ซึ่งธนาคารไดทยอย
ชําระคืนตั๋วเงินบางสวนเปนเงินสด จํานวน 15,068 ลานบาท สําหรับสวนที่เหลืออีกประมาณ 22,000 ลานบาทนั้น 
กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯและธนาคารไดตกลงกันที่จะนํามาหักกลบกับรายการคาชดเชยความเสียหายของสินทรัพยดอย
คุณภาพ ซึ่งธนาคารไดบันทึกกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ เปนลูกหนี้ภายใตสัญญาบริหารและชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพ 
โดยธนาคารไดดําเนินการหักกลบลบหนี้ทั้งหมดเรียบรอยแลวเมื่อส้ินป 2548 

นอกจากนี้ เนื่องจากในชวงระยะที่ผานมากองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ เปนผูรับภาระในการแกไขปญหาทางการ
เงินและการเพ่ิมทุนของธนาคารเพียงผูเดียวตลอดมา เพ่ือใหกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ มีโอกาสไดรับประโยชนชดเชยจาก
ภาระการแกไขปรับปรุงฐานะและการบริหารกิจการที่ดีขึ้นของธนาคาร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ธนาคารจึงไดออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนบุริมสิทธิของธนาคาร (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ใหแกกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ จํานวน 
3,706.80 ลานหนวยโดยไมคิดมูลคา มีอายุการใชสิทธิ 10 ป ครบกําหนดวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 มีขอจํากัดการโอน 
คือ ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิของธนาคารได 1 หุน ใน
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ราคาหุนละ 10 บาท ซึ่งธนาคารไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนในสวนของหุนบุริมสิทธิจํานวน 3,706.80 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 
บาท เพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไวเต็มจํานวน และจดทะเบียนตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดเรียบรอย
แลว ทําใหธนาคารมีทุนจดทะเบียนจํานวน 52,002.50 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,493.45 ลานหุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และหุนบุริมสิทธิจํานวน 3,706.80 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และมีทุนชําระแลว
จํานวน 14,934.50 ลานบาท โดยมีกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ เปนผูถือหุนรายใหญ ซึ่งถือหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
จํานวน 1,438.45 ลานหุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 96.32 ของจํานวนหุนสามัญทั้งหมดของธนาคาร 

ในป 2545 กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ไดปรับลดสัดสวนการถือหุนในธนาคารลงตามนโยบายของรัฐบาลใน
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยการจําหนายหุนสามัญของธนาคารที่กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ถืออยูจํานวน 707 ลานหุน แก
ประชาชนทั่วไป ทําใหสัดสวนการถือหุนธนาคารของกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ลดลงจากรอยละ 96.32 เปนรอยละ 48.98 
ของจํานวนหุนทั้งหมดของธนาคาร สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิของธนาคารที่ไดออกใหไวแกกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ นั้น 
เพ่ือมิใหมีผลกระทบตอราคาหุนของธนาคาร และเพ่ือใหกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ มีสัดสวนการถือหุนของธนาคารใน
สัดสวนไมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 13/2545 เมื่อ
วันที่ 28 สิงหาคม 2545 จึงมีมติเห็นชอบกับการดําเนินการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ เพ่ือทําการยกเลิกใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาว โดยธนาคารและกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ไดลงนามในสัญญาใหสิทธิในการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิในการ
ซื้อหุนบุริมสิทธิ (“สัญญาฯ”) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2545 พรอมกับไดชําระคาตอบแทนการไดรับสิทธิซื้อคืนใบสําคัญ
แสดงสิทธิใหแกกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ จํานวน 300 ลานบาท เง่ือนไขที่สําคัญในสัญญาฯ ดังกลาว รวมถึงสาระดังนี้ 

 กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ตกลงใหสิทธิในการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาหนวยละ 0.27907 บาท บวก
ดอกเบี้ย ซึ่งคํานวณจากตนทุนดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทถัวเฉล่ียของธนาคาร นับตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 
2545 จนถึงวันที่มีการใชสิทธิซื้อคืน; 

 ระยะเวลาการใชสิทธิ ต้ังแตวันที่ 23 กันยายน 2545 จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2553; และ 
 กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ตกลงที่จะไมใชสิทธิแปลงสภาพตลอดระยะเวลาการใชสิทธิของธนาคาร หากเมื่อส้ินสุด

ระยะเวลาการใชสิทธิซื้อคืนแลว ธนาคารไมใชสิทธิซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใชสิทธิไมครบจํานวน 
3,706.80 ลานหนวย กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ สามารถใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู
ตามเงื่อนไขการใชสิทธิได 

ทั้งนี้ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 คณะกรรมการธนาคารไดมีมติใหสัตยาบันอนุมัติต้ังรายการคางจาย
สําหรับการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาซื้อคืนจํานวน 1,034.46 ลานบาท บวกดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
สัญญาฯ โดยดอกเบี้ยที่คํานวณจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 111.18 ลานบาท (รวมเปนมูลคาทั้งส้ิน 1,145.64 
ลานบาท) และธนาคารไดบันทึกเงินคาซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิโดยตรงไปยังบัญชีขาดทุนสะสมในงบการเงิน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2549 แลว  

ตอมา ภายหลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 
ธนาคารจึงไดดําเนินการซื้อคืนและยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว  โดยชําระเงินใหกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯจํานวน 
1,162  ลานบาท  (รวมดอกเบี้ยตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 จํานวน 16.0 ลานบาท) ซึ่งได
บันทึกตรงไปยังบัญชีขาดทุนสะสม  และดําเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุนบุริมสิทธิที่ยังไมเรียกชําระจํานวน 
3,706.80 ลานหุน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เรียบรอยแลว   
   นอกจากนี้ ในป 2550 คณะกรรมการธนาคารมีมติใหเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหมใหแกกลุมผูลงทุน ไดแก 
Newbridge Sukhothai Netherlands B.V. (“Newbridge”) จํานวน 556.23 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 24.99 ของทุนที่
ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมด ในราคาหุนละ 4.17 บาท รวมมูลคาทั้งส้ิน 2,319.46 ลานบาท และเสนอขายใหแก Blum 
Strategic III BT Hong Kong Limited และ MSOF Hong Kong BT Limited รวมจํานวนทั้งส้ิน 175.23 ลานหุนหรือคิด
เปนรอยละ 7.90 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว ในราคาหุนละ 4.17 บาท รวมมูลคาทั้งส้ิน 730.69 ลานบาท โดยที่
ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13 ประจําป 2550 ไดอนุมัติผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ 
(Whitewash) ใหแกกลุมผูลงทุนดังกลาว และมีมติใหลดทุนจดทะเบียนโดยลดมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 10 บาทเปนหุนละ 
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3.75 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 (ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของกิจการลาสุด) Newbridge 
Sukhothai Netherlands B.V.  Blum Strategic III BT Hong Kong Limited และ MSOF Hong Kong BT Limited มี
สัดสวนการถือหุนในกิจการ คิดเปนรอยละ 36.74 รอยละ 3.95 และรอยละ 1.31 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 
ตามลําดับ  
 วันที่ 20 มิถุนายน 2551 กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายหุนของธนาคารกับ CIMB 
Bank โดยจะดําเนินการขายหุนทั้งหมดที่ถือในธนาคารจํานวน 2,811,862,559 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 3.75 
บาท (ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 42.13 ของหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของธนาคาร) ในราคาหุนละ 2.10 บาท เปน
จํานวนเงินรวม 5,904.90 ลานบาท   
 ทั้งนี้ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2551 ธนาคารไดรับหนังสือจากธปท. อนุมัติให CIMB Bank เขาถือหุนใน
ธนาคารในจํานวนที่เกินกวากฎหมายกําหนด นอกจากนั้น กระทรวงการคลังไดอนุมัติใหธนาคารมีผูถือหุนที่มิใช
สัญชาติไทยถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว และมีกรรมการที่มิใชสัญชาติไทย
เกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตามสัดสวนการถือหุนจากการที่ CIMB Bank ซื้อหุนจากกองทุนเพื่อ
การฟนฟูฯ และการทําคําเสนอซื้อหุนที่เหลือทั้งหมดจากผูถือหุนรายอื่น (Tender Offer) รวมท้ังการเพิ่มทุน
ภายในไตรมาสที่ 1 ของป 2552  
 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 CIMB Bank ไดดําเนินการเสร็จสมบูรณในเขาซื้อหุนสามัญเดิมที่ถือโดย
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ และเขาเปนผูถือหุนรายใหญที่สุดของธนาคารคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 42.13 ของ
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของธนาคาร และในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ธนาคารไดรับสําเนาคําเสนอซื้อหุน
สามัญของธนาคาร โดย CIMB Bank ในสวนที่ CIMB Bank ไมไดถือ (จํานวน 3,862,838,023 หุน หรือคิดเปน
รอยละ 57.87 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของธนาคาร) ในราคาเสนอซื้อหุนละ 2.10 บาท 
โดยรวมมูลคาสําหรับการทําคําเสนอซื้อทั้งสิ้น 8,111,959,848.30 บาท ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยทั้งหมดของธนาคารในวันที่ 6 มกราคม 2552 CIMB Bank ไดเพิ่มการถือหุนในธนาคาร โดยถือหุน
เปนจํานวน 6,143,544,532 หุน คิดเปนรอยละ 92.04 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของธนาคาร 
 
2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ  

-   ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และหนวยงานที่เกี่ยวของ ให

ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย โดยธุรกิจหลักคือ การรับฝากและการใหกู ยืมเงิน นอกจากนี้ ธนาคารยังให
ความสําคัญกับผลิตภัณฑที่เพ่ิมคุณคาใหแกลูกคา (Value-added product) โดยเฉพาะธุรกิจที่กอใหเกิดรายได
คาธรรมเนียม เชน บริการ Cash Management ซึ่งเปนบริการที่อํานวยความสะดวกในการบริหารเงินสดใหกับลูกคา การ
บริการใหคําปรึกษาทางดานการเงิน และการคาผลิตภัณฑทางการเงิน เปนตน  

 
ลักษณะการประกอบธุรกิจของธนาคาร สามารถสรุปไดดังนี้ 
1. ธุรกิจการธนาคารพาณิชย ใหบริการดานการธนาคารพาณิชยทุกประเภท ไดแก บริการรับฝากเงิน บริการ

ใหกูยืมเงิน บริการรับซื้อลด บริการรับรอง บริการอาวัล บริการค้ําประกัน บริการซื้อขายเงินตราตางประเทศ การออก 
Letter of Credit บริการธนาคารทางโทรศัพท (Tele-banking) บริการบัตรเงินดวน (ATM) เปนตน; 

2. ธุรกิจประกันภัย ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตและนายหนาประกันวินาศภัย จากกรมการ
ประกันภัย กระทรวงพาณิชย; 

3. ธุรกิจดานหลักทรัพยและอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย ที่ไดรับใบอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
และ/หรือ กระทรวงการคลัง ไดแก: 

3.1 กิจการที่ปรึกษาทางการเงิน; 
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3.2 การเปนนายทะเบียนหลักทรัพย;  
3.3 การประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยอันเปนตรา

สารแหงหนี้;  
3.4 การเปนผูแทนผูถือหุนกู;  
3.5 การประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการ

จัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน;  
3.6 การเปนผูรับฝากทรัพยสินและผูดูแลผลประโยชน; และ  
3.7 การเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนา;  

4. ธุรกิจที่ปรึกษาทางธุรกิจ; และ 
5. ธุรกิจบริหารสินทรัพย 
 

ทั้งนี้ ในภาพรวมของกลุมบริษัทที่ธนาคารเขารวมลงทุน เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่สงเสริมธุรกิจของธนาคาร
ทั้งทางตรงและทางออม แตมีเงินลงทุนสวนหน่ึงที่ธนาคารรับโอนมาจากการควบรวมกิจการธนาคารจึงมีนโยบายที่จะ
สรางมูลคาใหกับเงินลงทุนนั้นโดยจะคงกิจการที่สอดคลองกันในเชิงกลยุทธ มีความแข็งแกรงมั่นคง และสามารถพัฒนา
ตอไปไดในอนาคต และจะลดสัดสวนการลงทุนในธุรกิจที่ไมมีความสําคัญลง  รวมท้ังลดบทบาทการลงทุนใหเหลือแตใน
บริษัทที่มีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหแกธนาคารตอไป  

ปจจุบันธนาคารใหบริการผานเครือขายสาขาในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีศูนยธุรกิจรวมทั้งส้ิน 
36 แหงซึ่งเปนสาขาเต็มรูปแบบ และสาขายอยจํานวน 147 สาขา โดยสาขาทั้งหมดของธนาคารมีบริการรับแลกเปล่ียน
เงินตางประเทศในสํานักงานทุกแหง นอกจากนี้ ยังมีเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) จํานวนกวา 1,054 เครื่อง 
นอกจากนี้ไดติดตั้งเคร่ืองฝากเงินอัตโนมัติ (Cash Deposit Machines) ที่สาขาของธนาคาร จํานวน 24 เครื่อง และเครื่อง
ปรับสมุดเงินฝาก (Passbook) จํานวน 31 เครื่อง 

 
ค) รายชื่อผูบริหารและรายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันท่ีปดสมุดทะเบียนลาสุด 

1 คณะกรรมการธนาคาร 
    คณะกรรมการธนาคาร ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 โดยมีรายชือ่ตอไปนี้    
 รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 

1 นายทวี    บุตรสุนทร ประธานกรรมการ 
2 นายชิน หยวน หยิน รักษาการ กรรมการผูจัดการใหญ 
3 นายเตชะพิทย    แสงสิงแกว  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
4 นายธาริน    ทิวารี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5 นายชัชวาล   เอ่ียมศิริ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
6 ดาโตะ ชารานิ บิน อิบรา ฮิม กรรมการอิสระ 
7 นายปรีชา   อุนจิตติ กรรมการ 
8 ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง กรรมการ 
9 นายเคนนี คิม กรรมการ 
10 นายรันเวียร   เดวัน  กรรมการ 
11 นางวาทนันทน  พีเทอรสิค  กรรมการ 
12 นายพีรศิลป  ศุภผลศิริ กรรมการ  

 
หมายเหตุ  :    ขอมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการธนาคาร ปรากฏดังนี้ 
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ก) ประวัติการกระทําผิดตามกฎหมาย : ไมม ี
ข)  หนี้ที่มีอยูกับธนาคาร หรือบริษัทในเครือ : ไมม ี
ค) สวนไดสวนเสียในธนาคาร : ไมม ี

 
2. ผูบริหาร  

ผูบริหารธนาคาร ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 โดยมีรายชื่อตอไปนี้  
 รายชื่อผูบริหาร ตําแหนง 

1  นายชิน หยวน หยิน รักษาการ กรรมการผูจัดการใหญ 
2 นางดวงพร  สุจริตานวัุต  รองกรรมการผูจัดการใหญ  สายบรรษัทธุรกิจ  
3 นายเอกชัย  ติวุตานนท  รองกรรมการผูจัดการใหญ  สายสนับสนุนธุรกิจ 
4 นายสุรชัย  จิตตรัตนเสนีย  รองกรรมการผูจัดการใหญ  สายธุรกิจรายยอย 
5 นางปนุท  ณ เชียงใหม ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ รองสายบริหารความเสี่ยง 
6 นายพงษสุรีย  บุนนาค  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
7 นายพิพัฒน  เอ่ียมชีรางกูร  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  ดานเทคโนโลยี 
8 นายนึกรัก ใบเงิน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานปฏิบัติการ 
 

หมายเหต ุ :    1.  “ผูบริหาร” ในหัวขอนี้ หมายถึง กรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ หรือผูดํารงตําแหนงระดับ
บริหารสี่รายแรกนับตอจากกรรมการผูจัดการใหญลงมา และผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผู
ดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่ส่ีทุกราย 

2. ขอมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวของกับผูบริหารธนาคาร ปรากฏดงันี้ 
ก) ประวัติการกระทําผิดตามกฎหมาย : ไมม ี
ข) หนี้ที่มีอยูกับธนาคาร หรือบริษัทในเครือ : ไมม ี
ค) สวนไดสวนเสียในธนาคาร : ไมม ี

 
 3.  ผูถือหุน 

ผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 12 มกราคม 2552 มดีังนี้ 
ลําดับ รายชื่อผูถือหุน  จํานวนหุนที่ถือ  รอยละ (%) 

1. CIMB BANK BERHAD 6,143,544,532 92.04 
2. BARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE-WEALTH MGT 264,866,744 3.97 
3. บริษัท ปนทรัพย จํากัด 118,790,100 1.78 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 34,209,795 0.51 
5. นายพิสิฐ พฤกษไพบูลย 9,604,300 0.14 
6. CLEARSTREAM NOMINEES LTD 2,644,655 0.04 
7. นางจรูญลักษณ พานิชชีวะ 2,544,400 0.04 
8. นางสุวรรณา ศุภชาติไกรสร 2,000,000 0.03 
9. นางเรือนเพ็ชร เศรษฐปยานนท 2,000,000 0.03 
10. นายไพโรจน เจริญวิสุทธิวงศ 1,826,500 0.03 
  ผูถือหุนอื่น 92,669,556  1.39 

  รวมจํานวน   3,763  ราย 6,674,700,582  100.00 
  (ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 ซึ่งเปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่สิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 

เอกสารรายชื่อผูถือหุน ณ วันดังกลาว ธนาคารจะนําแจกในวันประชุมผูถือหุนตอไป) 
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ง) รายการระหวางกันในปท่ีผานมาและปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุด (ถามี) 
 การทํารายการระหวางกันของธนาคารเปนรายการซึ่งเปนการดําเนินธุรกิจทั่วไป  โดยทุกรายการได
ดําเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด  สําหรับการทํารายการระหวางกันในอนาคตของธนาคาร  
มีความเปนไปไดวาจะเกิดขึ้นตามการดําเนินธุรกิจทั่วไป  ซึ่งธนาคารไดกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติที่
ชัดเจนอยูแลว 
 

  ป 2550    ธนาคารมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกัน
โดยการมีผูถือหุนและ /หรือมีกรรมการบางสวนรวมกัน) และบุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการและพนักงานระดับ
ผูอํานวยการฝายขึ้นไป)  รายการดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข  และเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางธนาคารและกิจการหรือ
บุคคลเหลานั้น  ซึ่งสรุปรายการที่มีสาระสําคัญไดดังนี้:- (ตามที่เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 35) 

 1) สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31   ธันวาคม 2550   ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและจํานวนเงินที่กอภาระ
ผูกพันแกพนักงานระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป จํานวน 1  ราย รวมเงินทั้งส้ินจํานวน 1  ลานบาท 

 2)  สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31   ธันวาคม 2550     ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและจํานวนเงินที่กอภาระผูกพัน  
และเงินฝากของกิจการที่ธนาคารและบริษัทยอย กรรมการหรือพนักงานระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป ถือหุนรวมกันต้ังแต
รอยละ 10  ขึ้นไปของทุนที่ชําระแลวของกิจการนั้น ดังนี้ 
          
                             (หนวย : ลานบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ รายช่ือบริษัท ภาระ
ผูกพัน 

เงินใหสินเชื่อ 
คงคาง/ เงิน

ลงทุนในลูกหนี้  

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

เงินฝาก 
ธนาคาร 

ถือหุนอยู )%) 
ผูบริหารรวมกัน 

บริษทัยอย 
บล.บีที  จํากัด  

 
- 

 
  86  

 
MLR-1.5%,  

MOR-2%, 1% 

 
31 

 
99.99 

 
นางดวงพร  สุจริตานุวัต 
นางปนุท  ณ  เชียงใหม 
นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ 
เปนกรรมการมีอาํนาจลงนาม 

บจ.บีที ลีสซิ่ง  - 2,258 MOR-2%, 4.07% 28 99.99 นายสุรชัย   จิตตรัตนเสนยี 
นายธาดา   จารุกิจไพศาล 
นายปฐม  อมรเดชาวัฒน 
เปนกรรมการมีอาํนาจลงนาม 

บลจ.บีที จํากัด     - - - 8 99.99 นายมานิต   เจยีรดิฐ 
นายประเสิรฐ  หวังรัตนปราณ ี
เปนกรรมการมีอาํนาจลงนาม 

บจ .บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ
  

- 6 MOR-2% 2 99.99 นายพงษสุรีย  บุนนาค 
นายประเสริฐ  หวังรัตนปราณ ี
เปนกรรมการมีอาํนาจลงนาม 

บจ .บีที ประกันภัย   - - - 39 99.99 นายปรีชา   อุนจติติ 
นายพีรศิลป   ศภุผลศิร ิ
นายเอกชยั   ติวุตานนท 
นายสุรชัย   จิตตรัตนเสนยี 
เปนกรรมการมีอาํนาจลงนาม 
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ลักษณะความสัมพันธ รายช่ือบริษัท ภาระ
ผูกพัน 

เงินใหสินเชื่อ 
คงคาง/ เงิน

ลงทุนในลูกหนี้  

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

เงินฝาก 
ธนาคาร 

ถือหุนอยู )%) 
ผูบริหารรวมกัน 

บจ.บริหารสินทรัพย   
สาทร     

- 2,969 MOR-2%, 4.05% 61 99.99 นายเอกชยั  ติวุตานนท 
นายสุรชัย  จิตตรัตนเสนยี 
นายทรงวุฒิ  บัวเข็ม 
นายฐาภพ   คลี่สุวรรณ 
เปนกรรมการมีอาํนาจลงนาม 

บง .กรุงไทยธนกจิ     
จํากัด (มหาชน) * 

- - - 143 99.10 - 
 

บจ.บีที เวิลดลีส  442 - MLR+2%,MOR+2%, 
2% ของภาระ 
ค้ําประกัน 

18 75.04 นายสุรชัย   จิตตรัตนเสนยี 
นายธาดา   จารุกิจไพศาล 
นายปฐม  อมรเดชาวัฒน 
เปนกรรมการมีอาํนาจลงนาม 

บริษทัยอยที่ถอืหุน
โดยบริษทัยอยของ
ธนาคาร 
(บจ.บทีี เวิลดลีส) 
บจ .แอสเซ็ท ไลอะบิล  
ลิต้ี แมเนจเมนท  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
1 
 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

บริษทัรวม 
บมจ .มิลเลียไลฟ   
อินชัวรรันส  
(ประเทศไทย) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
68 

 
30.00 

 
นายชํานาญ  วังตาล 
นายธาดา  จารุกิจไพศาล 
เปนกรรมการ 

บจ.เวิลดคลาส เรนท  
อะ คาร 

4 3 MLR, 2% ของภาระ 
ค้ําประกัน 

- 20.00 - 

บริษทัทีเ่กีย่วของกัน 
บจ .ซื่อตรงคอน 
สตรัคชั่น  

 
34 

 
473 

 
MLR 2.5% ของภาระ

ค้ําประกัน 

 
1 

 
50.00 

 
นายทรงวุฒิ  บัวเข็ม 
เปนกรรมการ 

บจ.ศรีเทพไทย  
พลาสเคม 

- - 15% - 37.48 - 

บมจ วงศไพฑูรย กรุป  - 89 0.1% - 16.26 - 
บมจ.สามชัย*   - - 15%  10.00 - 
บ จ  .เ ซ็ น จุ เ ม ทั ล
(ประเทศไทย) 
 
 

- - - 53 10.00 - 

บจ.ไทยบาโรดา  
อินดัสตรี้ส 

70 262 ไมคิดดอกเบี้ย ,
9.15%, 0.5% และ 
2% ของภาระค้ํา

ประกัน 

- 9.51 นายทรงวุฒิ บัวเข็ม 
เปนกรรมการ 
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ลักษณะความสัมพันธ รายช่ือบริษัท ภาระ
ผูกพัน 

เงินใหสินเชื่อ 
คงคาง/ เงิน

ลงทุนในลูกหนี้  

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

เงินฝาก 
ธนาคาร 

ถือหุนอยู )%) 
ผูบริหารรวมกัน 

บจ.เหล็กบูรพา  
อุตสาหกรรม 

- - 15%, 0.1% - - - 

บจ.เอส แคปปตอล  - - 15% - - - 
บจ.พี.ที.เค.เมททัล  - - 15% - - - 
บจ.แมกซวินบิลเดอรล 
 

- 134 5%, ไมคิดดอกเบี้ย - - - 

บมจ ยูเนียน ปโตรเคมี 
คอล  

2 40 MOR, 5.05%, 0.4%, 
1.5% ของภาระ 

ค้ําประกัน 

4 - - 

บจ.บริหารสินทรัพย  
สุขุมวิท 

2 - 1.25% ของภาระค้ํา
ประกัน 

50 - - 

บรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย 

- - - 1,669 - - 

บจ.โกลเบิล ลีสซิ่ง - - 15% - - - 
* อยูระหวางการดาํเนินการเพื่อชําระบัญชี 
 

ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินรับฝากจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกันในอัตราปกติที่คิดกับผูฝาก
ทั่วไป 
  ธนาคารมีรายการกับกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ  ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของธนาคาร อันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการ
บริหารและชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพ และรายการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดที่ไดกลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดแยกแสดงในงบดุลและงบกําไร
ขาดทุน สําหรับป 2550 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 

 ในระหวางป 2551 ธนาคารมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอย  บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของกัน
(เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ /หรือมีกรรมการบางสวนรวมกัน)  และบุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการและพนักงาน
ระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป)  รายการดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข  และเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางธนาคารและกิจการ
หรือบุคคลเหลานั้น  ซึ่งสรุปรายการที่มีสาระสําคัญไดดังนี้:- 

1) สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและจํานวนเงินที่กอภาระผูกพันแก
พนักงานระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป จํานวน 1  ราย รวมเงินทั้งส้ินจํานวน 1  ลานบาท 

2) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและจํานวนเงินที่กอภาระผูกพันและ
เงินฝากของกิจการที่ธนาคารและบริษัทยอย กรรมการหรือพนักงานระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป ถือหุนรวมกันตั้งแตรอย
ละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ชําระแลวของกิจการนั้น ดังนี้ 

          (หนวย : ลานบาท) 
ลักษณะความสัมพันธ รายช่ือบริษัท ภาระผูกพัน เงินใหสินเชื่อ 

คงคาง/ เงิน
ลงทุนในลูกหนี้  

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

เงินฝาก 
ธนาคาร 

ถือหุนอยู (%) 
ผูบริหารรวมกัน 



 - 12 - 

ลักษณะความสัมพันธ รายช่ือบริษัท ภาระผูกพัน เงินใหสินเชื่อ 
คงคาง/ เงิน

ลงทุนในลูกหนี้  

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

เงินฝาก 
ธนาคาร 

ถือหุนอยู (%) 
ผูบริหารรวมกัน 

บริษทัยอย 
บล.บีที  จํากัด  

 
- 

 
85 

 
MLR-1.5%,  
3.75%,6% 

 
96 

 
99.99 

 
นางดวงพร  สุจริตานุวัต 
นางปนุท  ณ  เชียงใหม 
นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ 
เปนกรรมการมีอาํนาจ
ลงนาม 

บจ.บีที ลีสซิ่ง  - 2,256 3.53%, 3.55%, 
4.20% 

75 99.99 นายสุรชัย   จิตตรัตน
เสนีย 
นายธาดา   จารุกิจ
ไพศาล 
เปนกรรมการมีอาํนาจ
ลงนาม 

บลจ.บีที จํากัด     - - - 4 99.99 นายมานิต   เจยีรดิฐ 
นายประเสิรฐ  หวัง
รัตนปราณ ี
เปนกรรมการมีอาํนาจ
ลงนาม 

บจ.บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ
  

- 6 MOR - 2% 2 99.99 นายพงษสุรีย  บุนนาค 
นายประเสริฐ  หวัง
รัตนปราณ ี
เปนกรรมการมีอาํนาจ
ลงนาม 

บจ. บีที ประกันภัย   - - - 49 99.99 นายปรีชา   อุนจติติ 
นายพีรศิลป   ศภุผลศิร ิ
นายเอกชยั   ติวุตา
นนท 
นายสุรชัย   จิตตรัตน
เสนีย 
เปนกรรมการมีอาํนาจ
ลงนาม 

บจ.บริหารสินทรัพย   
สาทร     

- - 3.50%, 3.53%, 
3.55% 

237 99.99 นายเอกชยั  ติวุตานนท 
นายประเสริฐ หวัง
รัตนปราณ ี
นายทรงวุฒิ บัวเข็ม 
นายฐาภพ   คลี่สุวรรณ 
เปนกรรมการมีอาํนาจ
ลงนาม 

บง. กรุงไทยธนกจิ      
จํากัด (มหาชน) * 

- - - 145 99.10 - 
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ลักษณะความสัมพันธ รายช่ือบริษัท ภาระผูกพัน เงินใหสินเชื่อ 
คงคาง/ เงิน

ลงทุนในลูกหนี้  

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

เงินฝาก 
ธนาคาร 

ถือหุนอยู (%) 
ผูบริหารรวมกัน 

บจ.บีที เวิลดลีส  366 433 MLR, 2% ของภาระ 
ค้ําประกัน 

86 75.04 นายสุรชัย   จิตตรัตน
เสนีย 
นายธาดา   จารุกิจ
ไพศาล 
เปนกรรมการมีอาํนาจ
ลงนาม 

บริษทัยอยที่ถอืหุน
โดยบริษทัยอยของ
ธนาคาร 

(บจ.บทีี เวิลดลีส) 
บจ. แอสเซ็ท ไลอะบิล    
ลิต้ี แมเนจเมนท  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
1 
 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

บริษทัรวม 
บมจ. มิลเลียไลฟ         
อินชัวรรนัส             
(ประเทศไทย) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
221 

 
30.00 

 
นายชํานาญ  วังตาล 
นายธาดา  จารุกิจ
ไพศาล 
เปนกรรมการ 

บจ.เวิลดคลาส เรนท  
อะ คาร 

4 - MLR, 2% ของ
ภาระ 

ค้ําประกัน 

- 20.00 - 

บริษทัทีเ่กีย่วของกัน 
บจ. ซื่อตรงคอน 
สตรัคชั่น  

 
9 

 
457 

 
MLR - 3.075%, 

2.5% 
ของภาระค้ําประกัน 

 
3 

 
50.00 

 
นายทรงวุฒิ  บัวเข็ม 
เปนกรรมการ 

บมจ.วงศไพฑูรย กรุป  - 89 0.1% - 16.26 - 
บจ.เซ็นจุเมทัล  
(ประเทศไทย) 

- - - 10 10.00 - 

บจ.ไทยบาโรดา  
อินดัสตรี้ส 

- - ไมคิดดอกเบี้ย, 
6.3%,          0.5% 
และ 2% ของภาระ

ค้ําประกัน        

- 9.51 นายทรงวุฒิ บัวเข็ม 
เปนกรรมการ 
 

บจ.แมกซวินบิลเดอรส - 129 7.25% - - - 
บมจ. ยูเนียน ปโตร 
เคมี คอล  

2 40 MOR, 4.35%, 
4.8%, 5.025%, 

1.5% ของภาระค้าํ
ประกัน 

2 - - 

บจ .บริหารสินทรัพย 
สุขุมวิท 

2 - 1.25% ของภาระ
ค้ําประกัน 

2,013 - - 

บรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย 

- - - 201 - - 
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ลักษณะความสัมพันธ รายช่ือบริษัท ภาระผูกพัน เงินใหสินเชื่อ 
คงคาง/ เงิน

ลงทุนในลูกหนี้  

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

เงินฝาก 
ธนาคาร 

ถือหุนอยู (%) 
ผูบริหารรวมกัน 

บจ.เอนเนอรยี่ คอม
เพล็กซ 

- - - 108 - - 

* อยูระหวางการดาํเนินการเพื่อชําระบัญชี  
 

ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินรับฝากจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกันในอัตราปกติที่คิดกับผูฝากทั่วไป 
 
จ)  ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ป ท่ีผานมา และปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุด พรอมคําอธิบายและ
 การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการ ดําเนินงานในปท่ีผานมาและปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุด 
   ตารางสรุปฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ  
 ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) สําหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2548, 2549, 2550 และสําหรับงวด 

9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2551 
                                                 
                          (หนวย : ลานบาท) 

 สอบทานแลว ตรวจสอบแลว 

 
30 กันยายน 2551 2550 2549 

 
2548 

ฐานะการเงิน      
สินทรัพยรวม 182,315.05 204,097.76 219,917.01 269,175.43 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 24,775.63 8,474.01 13,176.85 12,726.36 
เงินลงทุนสุทธ ิ 48,955.31 75,527.07 77,614.99 65,178.93 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 81,889.96 88,372.44 99,292.42 119,219.03 

    หนี้สินรวม 176,949.89 202,683.72 214,426.46 260,690.17 
เงินฝาก 147,562.14 166,183.23 181,318.66 194,573.32 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 5,274.78 7,736.62 10,857.15 50,824.83 
เงินกูยืม 6,565.02 8,088.75 7,018.50 3,414.16 

   สวนของผูถือหุนรวม 5,365.16 1,414.04 5,490.55 8,485.26 
ทุนที่ออกและชําระแลว 25,030.13 8,343.38 14,934.50 14,934.50 
สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ (10,606.99) - (1,123.61) (1,123.61) 
ขาดทุนสะสมและสํารองอื่น  (9,057.98) (6,929.34) (8,320.34) (3,274.50) 

ผลการดําเนินงาน     
รายไดรวม 7,366.36 8,886.09 14,249.06 9,925.35 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 8,433.04 13,935.92 13,472.33 8,724.59 
รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย (1,066.68) (5,049.83) 776.73 1,200.76 
คาใชจายรวม 9,274.55 16,312.96 18,727.77 9,314.10 
คาใชจายดอกเบี้ย 3,902.03 7,651.84 8,092.14 5,021.73 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 1,584.00 3,563.00 1,622.00 215.00 
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 3,788.52 5,098.12 9,013.63 4,077.37 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด                                                              (1,908.19) (7,426.87) (4,478.71) 611.25 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนสวนท่ีเปนของผูถือหุนของธนาคาร *(บาท) (0.30) (3.72) (3.07) 0.48 

อัตราสวนทางการเงิน     
อัตราดอกเบี้ยรับ (%) 5.52 8.27 6.60 4.60 

อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 2.24 3.86 3.59 2.14 
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 สอบทานแลว ตรวจสอบแลว 

 
30 กันยายน 2551 2550 2549 

 
2548 

 

สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 3.28 4.41 3.02 2.46 
อัตรากําไรสุทธิ (%) (25.90) (83.58) (31.43) 6.16 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) (56.30) (215.13) (64.09) 7.57 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) (0.99) (3.50) (1.83) 0.24 
อัตราสวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม (%) 8.91 7.66 3.57 15.81 
อัตราสวนหน้ีสูญตอสินเชื่อรวม 0.24 0.02 0.26 1.15 
อัตราการจายเงินปนผล (%) - - - - 
เงินกองทุนทั้งส้ินตอสินทรัพยถวงนํ้าหนักตามความเสี่ยง (%) 6.93 1.48 5.95 8.56 
เงินกองทุนข้ันที่ 1 ตอสินทรัพยถวงนํ้าหนักตามความเสี่ยง (%) 4.24 0.81 4.12 8.45 
ที่มา  : งบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2548 2549 และ 2550 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

                 งบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 สอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
* กําไรตอหุนคํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดหารดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวที่

ถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางงวด  
 

ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย สําหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2548, 2549, 2550 และ
สําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2551 

                                                                      (หนวย : ลานบาท) 
 สอบทานแลว ตรวจสอบแลว 

 
30 กันยายน 2551 2550 2549 

 
2548 

ฐานะการเงิน      
สินทรัพยรวม 183,875.36 205,696.98 219,469.62 269,837.77 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 25,091.16 8,741.49 13,326.86 12,829.51 
เงินลงทุนสุทธ ิ 48,395.62 76,957.44 79,407.25 64,328.89 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 83,132.25 88,096.75 96,072.87 119,657.03 

    หนี้สินรวม 178,278.19 204,985.96 215,186.08 261,272.75 
เงินฝาก 147,104.14 166,028.94 181,219.39 194,446.90 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 5,680.25 7,698.81 10,781.28 50,762.70 
เงินกูยืม 7,170.91 9,715.09 7,298.64 3,414.16 

   สวนของผูถือหุนรวม 5,597.17 711.02 4,283.54 8,565.02 
ทุนที่ออกและชําระแลว 25,030.13 8,343.38 14,934.50 14,934.50 
สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ (10,606.99) - (1,123.61) (1,123.61) 
ขาดทุนสะสมและสํารองอื่น  (8,365.59) (7,165.15) (8,265.88) (3,194.74) 

ผลการดําเนินงาน     
รายไดรวม 9,211.97 10,350.60 15,809.63 10,420.40 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 8,687.01 14,469.38 13,795.77 8,839.33 
รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 524.96 (4,118.78) 2,013.86 1,581.07 
คาใชจายรวม 10,180.05 17,277.56 20,253.05 9,812.63 
คาใชจายดอกเบี้ย 3,953.43 7,704.80 8,092.29 5,022.11 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 1,685.85 3,478.26 2,115.53 238.01 
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 สอบทานแลว ตรวจสอบแลว 

 
30 กันยายน 2551 2550 2549 

 
2548 

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 4,488.54 6,084.62 10,028.75 4,528.31 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด                                                       (968.08) (6,926.96) (4,443.42) 607.77 
กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของธนาคาร  (974.23) (6,928.73) (4,423.03) 611.25 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนสวนท่ีเปนของผูถือหุนของธนาคาร * (บาท) (0.15) (3.70) (3.32) 0.48 
อัตราสวนทางการเงิน     
อัตราดอกเบี้ยรับ (%) 5.71 8.43 6.76 4.58 
อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 2.24 3.86 3.59 2.14 
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 3.46 4.57 3.18 2.44 
อัตรากําไรสุทธิ (%) (10.51) (66.92) (28.11) 5.83 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) (30.69) (277.38) (69.17) 7.49 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) (0.50) (3.26) (1.82) 0.24 
อัตราสวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม (%) 10.67 11.15 7.29 17.14 
อัตราสวนหน้ีสูญตอสินเชื่อรวม 0.33 0.09 0.62 1.18 
อัตราการจายเงินปนผล (%) - - - - 
เงินกองทุนทั้งส้ินตอสินทรัพยถวงนํ้าหนักตามความเสี่ยง (%) 6.93 1.48 5.95 8.56 
เงินกองทุนข้ันที่ 1 ตอสินทรัพยถวงนํ้าหนักตามความเสี่ยง (%) 4.24 0.81 4.12 8.45 
ที่มา  : งบการเงินรวมของธนาคาร สําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2548 2549 และ 2550 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

                   งบการเงินรวมของธนาคาร สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 สอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
       *   กําไรตอหุนคํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดหารดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลว

ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางงวด (สุทธิจากหุนสามัญซ้ือคืนที่ถือโดยบริษัทยอย) 
 
 
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอย   
สําหรับป 2550 และงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 
 
1. ผลการดําเนินงานโดยรวม 

ธนาคารมีนโยบายในการปรับเปล่ียนกลยุทธใหทันสมัยอยูตลอดเวลา เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวการณทางดาน
เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและการแขงขันในอุตสาหกรรม โดยธนาคารมุงเนนการใหสินเชื่อแกลูกคาใน
สายบรรษัทธุรกิจ โดยเฉพาะการใหสินเชื่อแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มากขึ้น เนื่องจากธุรกิจ SMEs 
เปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศและเปนธุรกิจที่มีโอกาสขยายตัวไดอีกมาก ดวยกลยุทธดังกลาว
ทําใหธนาคารสามารถขยายปริมาณการใหสินเชื่อไดมากขึ้นในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายในการกระจายสินเชื่อ
ใหแกลูกคาโดยไมเนนในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเปนหลัก นอกจากนี้ ธนาคารยังคงพยายามรักษาลูกคาธุรกิจขนาดใหญที่มี
ศักยภาพใหคงอยูกับธนาคารตอไป โดยการเสนอบริการตางๆ ที่ครบวงจรมากขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา
ใหมากที่สุด แตเนื่องจากที่ผานมาสภาพเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลกอันเปนผลมาจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประกอบกับปญหาทางดานการเมืองภายในประเทศ ทําใหธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยจากการปลอยสินเชื่อ
ลดลง อีกทั้งธนาคารตองตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสํารองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารหนี้
ตางประเทศจํานวนมาก เปนผลใหธนาคารมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ ในป 2550 และ 9 เดือนแรกของป 2551  
จาํนวน 6,929 ลานบาท และ 969 ลานบาท  
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 1.  รายไดของธนาคารและบริษัทยอย 
ธนาคารและบริษัทยอยมีโครงสรางรายไดมาจากรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล และรายไดที่มิใชดอกเบี้ย    โดย

ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดหลัก มาจากรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล ซึ่งในป 2550 ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยและเงิน
ปนผล เทากับ 14,469 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 673 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 4.88 จากงวดเดียวกันของปกอน ซึ่ง
เทากับ 13,796 ลานบาท เนื่องจากดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อลดลง 124 ลานบาท   รายไดจากรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน เพ่ิมขึ้น 279 ลานบาท  รายไดจากสัญญาเชาซื้อสัญญาทางการเงินเพ่ิมขึ้น 118 ลานบาท  รายไดจากเงินลงทุน
เพ่ิมขึ้น  400 ลานบาท 

สําหรับรายไดที่มิใชดอกเบี้ย สวนใหญแลวเปนกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน คาธรรมเนียมและบริการ เชน 
การรับรอง รับอาวัล และการค้ําประกัน เปนตน โดยในป 2550 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย เทากับ
ขาดทุน 4,119 ลานบาท ลดลงจํานวน 6,133 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 304.52 จากงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับ 
2,014 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ธนาคารรับรูผลขาดทุนจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุน 
ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารเปลี่ยนการจัดประเภทและวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน Collateralized Debt Obligation 
(“CDO”) และ Structured Notes ตามประกาศของธปท. โดยธนาคารไดเปล่ียนการจัดประเภทเงินลงทุนที่ถือจนครบ
กําหนดที่แสดงราคาทุน มาเปนเงินลงทุนเพ่ือคาที่แสดงตามมูลคายุติธรรม ทําใหธนาคารตองรับรูกําไรขาดทุนจากการ
ปรับมูลคายุติธรรมดังกลาวในงบกําไรขาดทุน  

สําหรับรายไดรวมตามงบการเงินรวมสําหรับงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 มีจํานวนทั้งส้ิน 9,212 
ลานบาท  ลดลง 1,525 ลานบาท หรือรอยละ 14.20 จากงวดเดียวกันของป 2550 ซึ่งเทากับ 10,737 ลานบาท  สําหรับ
เกาเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2551 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจํานวน 8,687 
ลานบาท และ 11,129 ลานบาท ตามลําดับ  ลดลงจากงวดเดียวกันของป 2550 จํานวน 2,442 ลานบาท หรือรอยละ 
21.95 เนื่องจากดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อลดลง 509 ลานบาท  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินลดลง 268 ลานบาท 
และรายไดจากเงินลงทุนลดลง 1,678 ลานบาท 
 รายไดที่มิใชดอกเบี้ยของธนาคารและบริษัทยอยตามงบการเงินรวมสําหรับงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 
กันยายน 2551 เทากับ 525 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 918 ลานบาท หรือรอยละ 233.66  จากงวดเดียวกันของปกอนที่เทากับ
ขาดทุน 393 ลานบาท เนื่องจากบริษัทยอยมีผลกําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 1,145 ลานบาท  และธนาคารรับรูผล
ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ ประเภท CDO ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง จํานวน 2,943 
ลานบาท และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ธนาคารไดดําเนินการขาย CDO ทั้งหมด มีผลทําใหธนาคารมีกําไรจากการ
ขาย จํานวน 970 ลานบาท   
 
 2. ตนทุนและคาใชจายดําเนินงาน 

โครงสรางตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน ประกอบดวยคาใชจายดอกเบี้ยและคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย  
โดยมีคาใชจายดอกเบี้ยเปนตนทุนหลัก ในป 2550 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายดอกเบี้ย คิดเปนรอยละ 44.59 ของ
คาใชจายรวม โดยมีคาใชจายดอกเบี้ยในป 2550 เทากับ 7,705 ลานบาท ลดลงจํานวน 387 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
4.79 จากป 2549 ซึ่งเทากับ 8,092 ลานบาท เนื่องจากคาใชจายดอกเบี้ยเงินฝากลดลง 754 ลานบาท และคาใชจาย
ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ิมขึ้น 465 ลานบาท   

สําหรับคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (รวมหนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  ภาษีเงินไดนิติบุคคล และสวนที่เปนของผูถือ
หุนสวนนอยของบริษัทยอย) ในป 2549 และ 2550 เทากับ 12,140 ลานบาท และ 9,574 ลานบาท ตามลําดับ ขาดทุน
ลดลงจากปกอน จํานวน 2,566 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21.13 เนื่องจากในป 2549 ธนาคารและบริษัทยอยมีขาดทุน
จากการปดสัญญาการบริหารและชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพ 2,196 ลานบาทและขาดทุนจากรายไดจากการชดเชย
สินทรัพยดอยคุณภาพที่เรียกเก็บไมได 1,691 ลานบาท        
 ตามงบการเงินรวมสําหรับงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจาย
ดอกเบ้ียคิดเปนสัดสวนรอยละ 38.81 ของยอดคาใชจายรวม  โดยงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 



 - 18 - 

2551 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายดอกเบี้ยจํานวน 3,953 ลานบาท และ 6,234 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจํานวน 
2,281 ลานบาท หรือรอยละ 36.58 เนื่องจากการลดลงของเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงระหวางครึ่งปแรกของป 
2551 
 สําหรับคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินไดนิติบุคคล และสวนที่เปนของผูถือ
หุนสวนนอยของบริษัทยอย) ตามงบการเงินรวม สําหรับงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน2551 คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 61.19 ของยอดคาใชจายรวม คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย สําหรับงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2551 
มีจํานวน 7,495 ลานบาท และ 6,233 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจํานวน 1,262 ลานบาท หรือรอยละ 16.84 ทั้งนี้ 
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยที่สําคัญ สําหรับงวดเกาเดือนแรกของป 2551 จะเปนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คิดเปนรอยละ 
27.78 ของคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยทั้งหมด และหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ คิดเปนรอยละ 27.05 ของคาใชจายที่มิใช
ดอกเบี้ยทั้งหมด  
  
 3. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ในป 2549 และ 2550 ธนาคารและบริษัทยอยมีผลขาดทุนสุทธิ 4,423 ลานบาท  และ 6,929 ลานบาท 
ตามลําดับ ผลขาดทุนในป 2550 เพ่ิมขึ้นจากป 2549 จาํนวน 2,506 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 56.65 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการที่ธนาคารไดต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อและเงินลงทุนในลูกหนี้ตามเกณฑคุณภาพของ
ธปท. จํานวน 1,376 ลานบาท สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้กลุมเพรสซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง กรุป จํานวน 
1,419 ลานบาท และผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศประเภท CDO จํานวน 7,315 ลานบาท       
 สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2551 ธนาคารและบริษัท
ยอยมีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน จํานวน 974 ลานบาท และ 2,992 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การรับรูขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ ประเภท CDO ในปที่ผานมาและงวดครึ่งปแรก
ของป 2551 และการรับรูกําไรจากการจําหนาย CDO ทั้งหมดในไตรมาสที่ 3 ของป 2551 
 
2. ฐานะการเงิน 
 1. สินทรัพย 
 สินทรัพยที่เปนองคประกอบหลักในการดําเนินธุรกิจ คือ เงินใหสินเชื่อ รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 
และเงินลงทุน โดยในป 2549 และป 2550 ธนาคารและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม เทากับ 219,470 ลานบาทและ 
205,697 ลานบาท โดยสินทรัพยรวมในป 2550 ลดลงจากปกอนจํานวน 13,773 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.28 โดยมี
การเปล่ียนแปลงที่สําคัญมาจากการลดลงของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน จํานวน 4,585 ลานบาท การลดลง
ของเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ จํานวน 7,976 ลานบาท เนื่องจากธนาคารมีปริมาณการใหสินเชื่อลดลงและมี
การตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการลดลงของเงินลงทุนสุทธิ จํานวน 2,450 ลานบาท  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ธนาคารและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม เทากับ 183,875 ลานบาท ลดลงจากป 
2550 จํานวน 21,822 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.61 โดยมีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญมาจากรายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงินเพ่ิมขึ้น 16,350 ลานบาท ลูกหนี้คาขายเงินลงทุนเพ่ิมขึ้น 851 ลานบาท เงินลงทุนสุทธิลดลง 28,561 ลาน
บาท และเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิลดลง 4,965 ลานบาท 
 
 2. คุณภาพของสินทรัพย 

(ก)   เงินใหกูยืม และการกระจุกตัวของเงินใหกูยืม 
เงินใหกูยืมสุทธิของธนาคารและบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 88,097 ลานบาท ลดลงจากงวด

เดียวกันของป 2549 ที่เทากับ 96,073 ลานบาท โดยลดลงจํานวน 7,976 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.30 เนื่องจากมี
การชําระหนี้คืนสูงกวาเงินใหกูยืมเพ่ิมในระหวางงวด  
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สําหรับเงินใหกูยืมสุทธิของธนาคารและบริษัทยอย ณ 30 กันยายน 2551 เทากับ 83,132 ลานบาท ลดลง
จาก ณ ส้ินป 2550 จํานวน 4,965  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.64 เนื่องจากมีการชําระหนี้คืนสูงกวาเงินใหกูยืมเพ่ิม
ในระหวางงวด ทั้งนี้ เงินใหกูยืมของธนาคารเปนการใหกูยืมแกกลุมอุตสาหกรรมการผลิตเปนสวนใหญ รองลงมาเปนการ
ใหกูยืมแกการอุปโภคบริโภค และกลุมการธนาคารและธุรกิจการเงิน โดยมีสัดสวนรอยละ 22.65 รอยละ 22.02 และรอย
ละ 20.84 ของเงินใหกูยืมรวมของธนาคารตามลําดับ  ธนาคารมีเงินใหกูยืมแกกลุมอุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 24,735 
ลานบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 3,956 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 13.79  เงินใหกูยืมแกการอุปโภคบริโภค 
จํานวน 24,051 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 4,528  ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 23.19  และเงินใหกูยืม
แกกลุมการธนาคารและธุรกิจการเงิน จํานวน 22,759  ลานบาท   เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน  15,185 ลานบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ  200.49   

 ธนาคารยังคงปรับสัดสวนการปลอยกูใหมีการกระจายในภาคธุรกิจตางๆ ไมใหกระจุกตัวในภาคธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่ง  เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการใหกูยืมที่จะใหกูยืมแกลูกคาในภาคเศรษฐกิจสําคัญที่มีการเจริญเติบโตและมี
ศักยภาพดี  รวมทั้งมีกระจายใหแกลูกคาทั้งขนาดใหญ  ขนาดกลาง  ขนาดเล็กและรายยอย    โดยยังใหความสําคัญกับ
ลูกคากลุมอุตสาหกรรมการผลิตที่อยูในภาคเศรษฐกิจสําคัญและปรับเพ่ิมสัดสวนเงินใหกูยืมแกลูกคารายยอยที่มีศักยภาพ
ดี  

 เงินใหกูยืมของธนาคารสวนใหญเปนเงินใหกูยืมระยะเวลาเกินกวา 1 ป จํานวน 67,571 ลานบาทหรือคิด
เปนรอยละ 61.86 ของยอดเงินใหกูยืมรวม  

ธนาคารมียอดเงินใหกูยืมแกลูกหนี้เกินกวา 10 ลานบาท จํานวน 82,461 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 
75.50 ของเงินใหกูยืมรวมของธนาคาร 

 
(ข)  การจัดชั้นสินทรัพย 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ธนาคารมีสินทรัพยจัดชั้น (รวมดอกเบี้ยคางรับแตไมรวมสินเชื่อที่ใหแกลูกคา
ที่เปนสถาบันการเงิน) เปนจํานวน 89,949 ลานบาท โดยธนาคารตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 8,012 ลานบาท 
สงผลใหงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2551  ธนาคารมีอัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินให
สินเชื่อทั้งหมด (รวมดอกเบี้ยคางรับแตไมรวมสินเชื่อที่ใหแกลูกคาที่เปนสถาบันการเงิน) รอยละ 8.91  เมื่อเทียบกับป 
2550  ซึ่งมีอัตรารอยละ 6.97  สําหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ธนาคารมีอัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตอเงินใหสินเชื่อทั้งหมด (รวมดอกเบี้ยคางรับแตไมรวมสินเชื่อที่ใหแกลูกคาที่เปนสถาบันการเงิน) รอยละ 10.67 เมื่อ
เทียบกับป 2550 ซึ่งมีอัตรารอยละ 10.48 

ธนาคารไดควบคุมติดตามและดูแลการใหเงินกูยืมอยางใกลชิด โดยการจัดทําขอมูลของเงินใหกูยืมแยก
ตามระยะเวลาคางชําระทุกส้ินเดือน โดยแบงเงินใหกูยืมคางชําระออกเปน 4  กลุมไดแก  (1) เงินใหกูยืมคางชําระ 1 
เดือนถึง 3 เดือน  (2) เงินใหกูยืมคางชําระมากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน  (3) เงินใหกูยืมคางชําระมากกวา 6 เดือนถึง 12 
เดือน (4) เงินใหกูยืมคางชําระเกิน 12 เดือน ซึ่งธนาคารจะทบทวนการชําระหนี้เพ่ือพิจารณาประวัติและจัดชั้นหนี้ 
สําหรับใชเปนขอมูลในการติดตามและคาดการณแนวโนมของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 

 
(ค)  สินเชื่อท่ีระงับรับรูรายได (สินเชื่อดอยคุณภาพ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได จํานวน 13,854 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.55 ของเงินใหสินเชื่อ (เฉพาะเงินตนรวมสินเชื่อที่ใหแกลูกคาที่เปนสถาบันการเงิน) และ ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2551 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได จํานวน 13,507 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 12.02 ของเงินใหสินเชื่อ โดยคํานวณตามประกาศธปท. ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ซึ่งกําหนดใหเงินใหสินเชื่อที่
ไมกอใหเกิดรายได หมายถึงสินเชื่อที่จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ และไมรวมสินเชื่อที่คางชําระที่ไดมี
การทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้และเขาเงื่อนไขการจัดชั้นเปนลูกหนี้ปกติหรือกลาวถึงเปนพิเศษตามเกณฑ ธปท.แลว   
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 3. หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 
 หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ ส้ินป 2549 และป 2550 เทากับ 215,186 ลานบาท และ 204,986 
ลานบาท ตามลําดับ ในป 2550 ธนาคารและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมลดลงจากปกอน จํานวน 10,200 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 4.74 โดยมีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญมาจากเงินฝากลดลง 15,190 ลานบาท เนื่องจากผลตอบแทนจากอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดลง รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินลดลง 3,082 ลานบาท เงินกูยืมเพ่ิมขึ้น 2,416 ลานบาท 
และเจาหนี้คาซื้อเงินลงทุนเพ่ิมขึ้น 8,474 ลานบาท    
 หนี้สินรวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 มีจํานวน 178,278 ลานบาท ลดลงจากป 2550 
จํานวน 26,708 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.03   โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมาจากเงินฝากลดลง 18,925 ลาน
บาท เนื่องจากผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดลงในชวงครึ่งปแรก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ลดลง 2,019 ลานบาท และเงินกูยืมลดลง 2,544 ลานบาท  
 สําหรับสวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวม ณ ส้ินป 2549 และ 2550 เทากับ 711 ลานบาทและ 4,284 ลาน
บาท สวนของผูถือหุนลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากธนาคารมีผลขาดทุนสุทธิ 6,929 ลานบาท จากการตั้งสํารองคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญและบันทึกผลขาดทุนของเงินลงทุนดังที่กลาวไปแลวขางตน  
 สวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน  2551  มีจํานวน 5,597 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 
2550 จํานวน 4,886 ลานบาท หรือรอยละ 687.21 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มทุนของธนาคาร จํานวน 6,079 ลาน
บาทในเดือนมกราคม 2551 และการรับรูผลขาดทุนสุทธิ 1,980 ลานบาท     

 
3. กระแสเงินสด 
 ธนาคารและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมตางๆ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งสามารถ
สรุปไดดังนี้ 

- เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 10,175 ลานบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยดําเนินงานสูงกวาหนี้สินดําเนินงานและกําไรจากการดําเนินงานกอนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 

- เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 15,743 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดจากการ
เพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือการลงทุน 

- เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน 5,662 ลานบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญเกิดจาก
ธนาคารมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุน เงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาว 

 
 สําหรับงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ธนาคารและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมตางๆ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

- เงินสดสุทธิใชไปใน กิจกรรมดาํเนินงาน จํานวน 32,550 ลานบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญเกิดจาก
สินทรัพยดําเนินงาน  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินเพ่ิมขึ้น 

- เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน จํานวน 28,863 ลานบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ  เกิดจากการ
ลดลงของเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือการลงทุนลดลง 

- เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน 3,508 ลานบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญเกิดจาก
ธนาคารมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนและเงินกูยืมระยะส้ัน  และการลดลงของเงินลงทุนระยะยาว 

 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  เปรียบเทียบกับเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

และกิจกรรมจัดหาเงิน  ผลตางของจํานวนเงินไมกระทบอยางมีสาระสําคัญกับเงินสดและสินทรัพยสภาพคลองของ
ธนาคาร ณ วันส้ินงวด ซึ่งมีเพียงพอตามเกณฑที่ธปท. กําหนด 
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4. การดํารงอัตราสวนตางๆ  

 1. การดํารงเงินกองทุนตํ่ากวาเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ธนาคารมีสินทรัพยสูงกวาหนี้สินอยูเปนจํานวนประมาณ 5,365 ลานบาท (สวนของผู
ถือหุนเปนบวก) แตอยางไรก็ตาม ธนาคารดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงที่รอยละ 6.93 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่กฎหมาย
กําหนด    

 
 2. การดํารงอัตราสินทรัพยสภาพคลองตางๆ 
 ธปท. ไดกําหนดเกณฑในการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของธนาคารพาณิชยไมตํ่ากวารอยละ 6 ของยอดเงิน
ฝากและเงินกูยืมตางประเทศต่ํากวา 1 ป สําหรับงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ธนาคารมีสินทรัพยสภาพ
คลอง จํานวน 51,672 ลานบาท อัตราเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากรอยละ 60.74  อัตราสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวม 
รอยละ 28.34 อัตราสินทรัพยสภาพคลองตอเงินฝากรวม รอยละ 35.02  ซึ่งเพียงพอตามเกณฑที่กําหนด 

 
ฉ) ขอมูลอื่นท่ีอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ (ถามี) 

 
-ไมมี - 

 
ช) ขอความที่ระบุวาบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันและ/หรือผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท้ังน้ี ใหระบุชื่อและจํานวนหุนของผูถือหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
CIMB Bank Berhad (“CIMB Bank”) เปนผูถอืหุนรายใหญของธนาคารตามเกณฑรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

โดยมีสัดสวนการถือหุนเปนจํานวน 6,143,544,532 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 92.04 ของหุนที่ออกและเสนอขาย
ทั้งหมดของธนาคารไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระพิจารณาอนุมัติใหธนาคารออกและเสนอขายตราสารหนี้
ที่มีลักษณะคลายทุนซึ่งธปท.ใหนับเปนกองทุนชั้นที่ 2 ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 ที่จะจัดใหมี
ขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552  
 
ซ) การประเมินราคาสินทรัพยโดยผูประเมินราคาอิสระในกรณีเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย

ท่ีมีความสําคัญข้ันพื้นฐานในรูปของมูลคาของตัวสินทรัพยเชน อสังหาริมทรัพย 
 
 -ไมมี – 
 
ฌ) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันท่ีระบุถึงความ

สมเหตุสมผล และประโยชนสูงสุดตอบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเขาทํารายการกับ
บุคคลภายนอกที่เปนอิสระ 

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ไดพิจารณาธุรกรรมการออก Hybrid Tier 2 ขางตนอยางรอบคอบแลว
และมีความเห็นวาธุรกรรมดังกลาวเปนสวนสําคัญหลักในการปรับโครงสรางทุนของธนาคารที่จะชวยเสริมสราง
ความแข็งแกรงตอสถานะเงินทุนของธนาคารในปจจุบัน นอกจากนั้น ยังมีสวนชวยในการเติบโตของธนาคาร
อยางมั่นคงและการพัฒนาของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้ง เพื่อเปนการสนับสนุนและใหความ
มั่นใจวาการออก Hybrid Tier 2 ดังกลาวจะตอบสนองความตองการเงินกองทุนของธนาคาร 
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 ธนาคารขอรับรองวาสารสนเทศในรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 

 

 

          (นายฐาภพ  คลี่สุวรรณ) 

     ผูอํานวยการอาวุโสสํานักกรรมการผูจัดการใหญ 
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���*� �3'ก���ก��45'67�8������ 
 ������ ,�*������ -.�ก�/ (���1�) 

 
 ������/��* ���"�'1���3'ก���ก��!�������� ,�*������ -.�ก�/ (���1�) (9������: ���� 9;�%$��:) 
���<���� 1/2552 =#��-�/!#<������������ 14 �ก���� 2552 45'���<���� 2/2552 =#��-�/!#<������������ 22 �ก���� 2552 ,/����(%
�����(%?����������ก45'�&��!�*(��&�������5�ก$3'�5��*���=#��������4�)�"�'��@,�*?����;�"A�ก�����1�<���� 
2 (9(��&�� Hybrid Tier 2:) ����%�,�)�ก%� 2,500,000,000 ;�� +/*�"A�ก���&��!�*?���-.�ก�/ 45'��
��*5'���*/45'������,!����L (����ก&��4�; 1 ������"A�&)��&.���M?�ก��"��;+���&�������!�������� ���-'1)�*
�&�%�&��������4! �4ก�)�()�&8��'��%����!��������?�"N--�;�� 45'*����&)��1)�*?�ก���(%;+(!���������*)��
������45'ก����O��!����������<�?��'*'&�<�45'?��'*'*�� 45'?��ก.���/���"�'1���%&���M67�8���������<���� 
1/2552 ?������� 20 ก��������� 2552 ������%-��3�ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 �����<���;
�.���-?���3'ก���ก�������3'ก���ก��;�%�������;���5 ����ก5�)�;���5����"A�(��4��?�ก��/.���%�ก�����
�ก��*�!��� �1)� ก.���/��*5'���*/45'������,!����L ����ก��*�!���ก�;ก����ก(��&�� Hybrid Tier 2 �"A�(�� 

 ?�&)��ก��ก.���/��(��/�ก�;�<*�P5��*&.����;ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ��<� 3 
"N--�;�� ������*��,�)&����8ก.���/��(��/�ก�;�<*���4�)���,/� ������-�ก��������/�)�-'�.�ก����ก45'�&��
!�*(��&�� Hybrid Tier 2 "�'��3�/��������� 2552 4()��ก�%-��3�-�ก&���ก��!��(5�/���?�"N--�;��
45'�"��*;���*;ก�;ก���.����ก�������L ���6)���� ��<���< +/*��&��(%Q���)�ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid 
Tier 2 ��<�ก%/!#<� ��*?��/����ก���� 2552 45'��*?(�&���ก��!��(5�/?�"N--�;�� �������� ��)� 1)����(��
65(�;4���P5��*!�����ก�����<+/*"�'��3-'��)�ก�; ��(��65(�;4��-�ก����;�(���Q;�5 ��*� 10 "R ;�ก&)��
()����(��/�ก�;�<* (Credit spread) ������*5' 2.1 8#����*5' 3.1 +/* 3 ������ 21 �ก���� 2552  ��(��
65(�;4��-�ก����;�(���Q;�5 ��*� 10 "R �*7)������*5' 3.4 =#��-'�.�?��1)��!����(��65(�;4���P5��*��)�ก�; 
���*5' 5.5 ()�"R 8#� ���*5' 6.5 ()�"R 

 �*)��,�ก (�� ��(��65(�;4��&.����;ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ���-'ก.���/?�������
�&��!�*-�%�()�,"��<� ������-'�.�ก��ก.���/?���*�5��=#��-'?ก5�ก�;��������ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid 



������� 2 

Tier 2 +/*��<���<-'!#<��*7)ก�;&���'!��(5�/���  ����(���ก��!����ก5���� 45'!��ก.���/&%��%45'������,!!��
�5�ก����*������ก?���5���<� ��<���<-'�"A�,"(��"�'ก�@!��&.���ก���ก.�ก�;�5�ก����*�45'(5�/�5�ก����*� 
(9&.���ก��� ก.5.(.:) 45'/���� (5�/�5�ก����*�4�)�"�'��@,�* (9(5�/�5�ก����*�:) 45'/���� "�'ก�@����
�ก3Z�!��;����;!����)�*�����1ก������ก��*�!������*����65?1�;����; 3 ��5������ก����ก45'�&��!�*(��&�� 
Hybrid Tier 2 (��ก��ก���&��!�*��กก�)���#�����<�)  

 ��#�� ?�ก��"�'1���3'ก���ก�����<���� 1/2552 ����������� 14 �ก���� 2552 ������,/���;���;�)� 
CIMB Bank Berhad (9CIMB Bank:) ?�Q��'67�8������?�M)!��������,/�4&/�����-.���?�ก���!���)�������=�<�
(��&�����</��ก5)�� CIMB Bank ����;���5��������"A�(��4����-�!�����"A�67�5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 ?��8#�
�'/�;���-'�.�?������������%�ก��������*������-'/.�����(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�?���"A�,"(���ก3Z�
!�<�(�.�!��������4�)�"�'��@,�*  (9��*ก������ก��*�+*�ก��:) =#��ก����ก45'�&��!�*(��&��Hybrid Tier 2 
?��4ก) CIMB Bank ����;���5����"A�(��4�� 8���"A���*ก���ก��*�+*�ก��?�������!��ก����;����1)�*��5�����
ก����%�!��;�%$��-/�'�;�*�(��"�'ก�@�3'ก���ก��ก.�ก�;(5�/��� ��� �-. 21/2551 ������ �5�ก�ก3Z�?�ก��
�.���*ก������ก��*�+*�ก�� 45'"�'ก�@�3'ก���ก��(5�/�5�ก����*�4�)�"�'��@,�* +/*��������/�)� �����
�.���3�75�)�45'!��/!����*ก��ก����;����1)�*��5�����ก����%����<���< �75�)�!����*ก��/��ก5)�� ��ก
�.���3-�ก/�ก�;�<*�����������/�)�-'(���-)�*?��ก�; CIMB Bank ����;���5����"A�(��4�� -'��!��/!��
��*ก���ก%�ก�)����*5' 3 !��&%�����*������(��(�&���%!��������45';�%$��*)�* 3 ������ 30 ก��*�*�  2551 /��*
!��/!����*ก��/��ก5)�� ������-#�����������"_/�6*!���75ก���.���*ก��()�(5�/�5�ก����*� !������(%-�ก���
"�'1���3'ก���ก�������� 45'!������(%-�ก���"�'1��67�8������ +/*-'(���,/���;�'4���&�*�,�)���*ก�)�&��?�
&��!��-.�����&�*���<���/!��67�8��������<���/�����"�'1��45'��&%��%��ก�&�*�5��'4��+/*,�)��;&)��!��67�8������
�����&)��,/��&�* =#��,/�4ก) CIMB Bank  

 ������,/�4()�(�<�?��;�%$���5�ก����*� �%&+ก� -.�ก�/ (9���"�#ก$����ก����%�:) �"A����"�#ก$����ก����%�
�%&�' �����4&/������� �()�67�8������!�������� �ก��*�ก�;����&���(�&�65 �����"A�����!������ 45'
������,!!��ก���.���*ก���ก��*�+*�ก��?����<���<  

 ?�ก��-�/�.������� ������4&/������� �()�67�8������!��������?����<���< ���"�#ก$����ก����%�,/�
�%-��3�ก���!���.���*ก��/��ก5)��-�ก!���75��ก&�����,/���;-�ก������ 45'!���75���������,/��"_/�6*()�(5�/
�5�ก����*� !���75����"_/�6*()�&����3' =#�����8#��(%�3'ก���ก��!��������������(%?���.���*ก��/��ก5)�� �;
ก����%�!��;�%$�� 4;;4&/���*ก��!���75"�'-.�"R!��;�%$�� (4;; 56-1) ��*���"�'-.�"R !��ก.���/�;�<��(��
!��(��&�� Hybrid Tier 2 (�����!������(%?����<���<  !���75-�กก��&����$3��-���������45'67�;�%���!�����������
�ก��*�!��� 45'��ก&������L ����ก��*�!��� (5�/-�&���'�@�$Qก%- (5�/��� (5�/��%� 45'"N--�*��*��ก���� �����
65ก�'�;()�65ก��/.���%����!��������  �*)��,�ก (�� ���"�#ก$����ก����%�,�),/��.�ก���%-��3�/���
กa���* ��$���ก� 45'����&�?-���-'5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 !��67�5���� /����<� ���"�#ก$����ก����%�
-#�,�)&����8?�������� �?�������/��ก5)��,/� 

 ?�ก���%-��3�45'?�������� ��*)���"A��%&�'?����<���< ��&��(%Q���)�!���7545'��ก&�����,/���;������
&�;7�3� ��;8��� 45'�"A�-�%� 3 ���������"�#ก$����ก����%�?�������� � +/*��ก!���75������"�#ก$����ก����%�
,/���; (5�/-�&���'�@�$Qก%- (5�/��� (5�/��%� 45'"N--�*��*��ก���� �����65ก�'�;()�ก��/.���%����!��
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������45';�%$��*)�* 45'ก��5����!����ก5������ก���"5��*�4"5��*)������*&.���M ������ ����"�#ก$����ก��
��%�?����<���< ��-��ก���"5��*�4"5�,"/��*  

  

������ก�	
��
���
���������ก������ก�����ก�� 

 ��*�5��-�ก���������,/���;�����(%-�ก67�8������?����"�'1���%&���M ���<���� 1/2552 =#��-'-�/!#<�?������� 20 
ก��������� 2552 ?���!���.���*ก���ก��*�+*���< ������-'(���,/���;ก�������(%-�ก&.���ก��� ก.5.(.  ?�ก����ก
45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ���8#�ก�������(%-�ก������4�)�"�'��@,�* ?�ก����;(��&�� Hybrid 
Tier 2 �"A���%�ก�����1�<���� 2 !�������� ������,/���/ก��3��)�-'&����8��ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid 
Tier 2 ,/�"�'��3�/��������� 2552 

 ��������/�)�!��/!����*ก��/��ก5)��-'�!��!)�*�"A���*ก������ก��*�+*�ก�� "�'�����;����1)�*��5��
���ก����%� �����!��/!����*ก����กก�)����*5' 3 !���75�)�&%�����*������(��(�&���%!��������45';�%$��*)�* 
3 ������ 30 ก��*�*� 2551 �����?���"A�,"(��"�'ก�@!���3'ก���ก��ก.�ก�;(5�/��� ��� �-. 21/2551 ������ 
�5�ก�ก3Z�?�ก���.���*ก������ก��*�+*�ก�� ������-#�����������"_/�6*!���75ก���.���*ก��()�(5�/�5�ก����*� !�
�����(%-�ก���"�'1���3'ก���ก�������� 45'!������(%-�ก���"�'1��67�8������!��������  ������%-��3������(%
ก���!���.���*ก��/��ก5)�� +/*-'(���,/���;�'4���&�*�,�)(�.�ก�)�&��?�&��!��-.�����&�*���<���/!��67�8������
�����"�'1��45'��&%��%��ก�&�*� +/*,�)��;&)��!��67�8�����������&)��,/��&�* =#��,/�4ก) CIMB Bank 

 -.����ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 &�/&)����� CIMB Bank ����;���5����"A�(��4��-'
5���� ��(��65(�;4���P5��*���4�)��� !��(��&�� ��--'*��,�)&����8�';�,/�?����"�'1���%&���M67�8������!��
������ ���<���� 1/2552 =#��-'-�/!#<�?������� 20 ก��������� 2552 ��<���< �������(8�"�'&���?�ก���.���3�75�)�!��/
��*ก�� ���"�#ก$����ก����%�,/�(�<�&��(%Q��?�ก���.���3�75�)�!��/��*ก�� /����< 

� -.���������ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ��)�ก�; 2,500 5���;�� 

� CIMB Bank ���� ;���5����"A�(��4��-'5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 ��)�ก�;-.���������ก45'
�&��!�* -.���� 2,500 5���;�� 

� ��(��65(�;4���P5��* ��)�ก�; ���*5' 6.50 ()�"R (��(��65(�;4��-�ก����;�(���Q;�5 10 "R 3 
������ 21 �ก���� 2551 =#����)�ก�; ���*5' 3.40 ;�ก&)��()����(��/�ก�;�<* (Credit spread) &7�&�/ 
=#����)�ก�;���*5' 3.10) 

� ��;ก.���/��*�10 "R ��;4()��������ก45'�&��!�* +/*,�)��ก��,8)8��(��&�� Hybrid Tier 2 
-�8#������;ก.���/��*� 

� ������-)�*/�ก�;�<*-)�*���8#�ก.���/ ����-)�*/�ก�;�<*-)�*����5����ก��1.��' ��<�-.����,/� 

�75�)�!����*ก��/��ก5)�� (��&��(%Q��!���(�� ������.���3(���%��ก���.���3�75�)���*ก����;����
1)�*��5�����ก����%� =#���.���3-�ก/�ก�;�<*�����������/�)�-'-)�*?��4ก) CIMB Bank ���� ;���5����"A�(��4�� 
���75�)���)�ก�; 1,625,000,000 ;�� +/*!��/!����*ก�����)���)�ก�;���*5' 32.30 ������.���3+/*ก��
�"��*;���*;�75�)�!����*ก��ก�;�75�)�&%�����*������(��(�&���%!�������� 3 ������ 30 ก��*�*� 2551 
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 �*)��,�ก (�� ��(��65(�;4���P5��*&.����;ก����ก(��&�� Hybrid Tier 2 ?�1)����5������ก45'�&��
!�*��<� ������-'�.�ก��ก.���/?���*�5��=#��-'?ก5�ก�;��������ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 +/*-'
!#<��*7)ก�;&���'()��L !��(5�/ 45'!��ก.���/&%��%45'������!���5�ก����*������ก?���5���<� 45'-'�"A�,"(��
"�'ก�@!��&.���ก��� ก.5.(. 45'/���� (5�/�5�ก����*� 45'/���� "�'ก�@�����ก3Z�!��;����;!����)�*���
��1ก������ก��*�!������*����65?1�;����; 3 ��5������ก����ก45'�&��!�*(��&�� (��ก��ก���&��!�*��กก�)���#��
���<�) 

 ������������"�'&������-'��ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 +/*-'?���"A�,"(��&���'!��
(5�/ 3 ��5������ก45'�&��!�* /��*�%��ก���&��!�*4ก);���5?���-.�ก�/ ������-'/.���%�ก��&.���-����
(���ก��5���� (Book Building) !��(��&�� Hybrid Tier 2 -�ก��ก5�������������&�?-  �����ก.���/��(��
/�ก�;�<*(���5�ก�ก3Z����,/���;�����(%-�ก���"�'1��67�8������!�������� +/*��ก CIMB Bank ����;���5����"A�
(��4��,/��!���)��5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 45�� CIMB Bank ����;���5����"A�(��4����<�-',/���;
65(�;4��?���(�������)�ก�;��(��/�ก�;�<*���6)��ก��&.���-����(���ก��5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 -�ก��ก
5�����������,�),/��������ก��*�+*�ก��ก�; CIMB Bank ����;���5����"A�(��4�� �*)��,�ก (�� ��ก&���'�@�$Qก%- 
45'&���'(5�/�����ก���"5��*�4"5�-�ก"N--�;�� ���� ��กก��&.���-����(���ก��5����?�(��&�� Hybrid 
Tier 2 4&/�?���� ��)� ��(��/�ก�;�<*�����ก5����-'?������&�?-�!��5��������(�����&7�ก�)�1)����(��ก��ก.���/
��(��/�ก�;�<*(���5�ก�ก3Z����,/���;�����(%-�ก���"�'1��67�8������!�������� �3'ก���ก�������� ���� ;���5
����ก5�)�;���5 ����"A�(��4���"A�67����.���--�ก67�8������!�������� -'&����8ก.���/��*5'���*/ ����������,!
����L ��)����-.��"A� �����?��&����8/.���%�ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ,/� 

 

���������������������ก�����ก������ 

 ?�1)�����6)���� &���'�@�$Qก%-���(ก(�.�����+5ก ก�"�ก�;"NM�����/���ก���������*?�"�'��@ &)�65
?�/���5;4ก)65ก��/.���%����!�������� =#���.�?����(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�!��������5/5�(�.�
ก�)��ก3Z����กa���*ก.���/ ?�ก���!�����"A�67�8������?�M)!�������� CIMB Bank ,/���%��/.���%�ก��()��L ���-'
�&�%�&�����������������ก����%� ��%����(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*� 45'��O��ก��/.���%����ก%-!��
������ +/*ก���&��46�ก���'/����()�������4�)�"�'��@,�* �������<��&��46�ก��/.���%����()��L 
�����?��������4�)�"�'��@,�*�%-��3�45'�����(% +/*��#��?�46�ก���'/���� ���ก����ก45'�&��!�*(��
&�� Hybrid Tier 2 

 ���"�'1���3'ก���ก��;�%$�����(%�.��&��!������(%���"�'1��67�8������!�������� ����������(%?�ก����ก
45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ����%�,�)�ก%� 2,500,000,000 ;�� +/*������,/���;���;�)� CIMB Bank 
?�Q��'67�8������?�M)!��������������&�?-���-'��&)���)��?�ก��-��=�<�(��&�� Hybrid Tier 2 �����?��8#��'/�;
���-'�.�?������������%�ก��������*������-'/.�����(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�?���"A�,"(���ก3Z�!�<�(�.� 
=#��ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ?��4ก) CIMB Bank ����;���5����"A�(��4�� 8���"A���*ก������ก��*�
+*�ก�� "�'�����;����1)�*��5�����ก����%� 
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 ������-'&����8��ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ()������,/���;�����(%-�ก���"�'1��67�8������?�
���<���< 45',/���;�����(%-�ก&.���ก��� ก.5.(. ?�ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2  ���8#�ก��,/���;
�����(%-�ก������4�)�"�'��@,�* ?�ก����;(��&�� Hybrid Tier 2 �"A���%�ก�����1�<���� 2 !�������� =#��
��������/�)�-'&����8/.���%�ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 "�'��3�/��������� 2552 4()
������-�ก&���'(5�/���?�"N--�;��45'����(���?ก5�������6��6�� =#���.�?��������,�)&����8ก.���/��(��
65(�;4�����67�5����-'&�?-5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 ,/� ������-#�,/�ก.���/1)����(��65(�;4��-�ก
ก��5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 /��*ก��;�ก1)��&)��()����(��/�ก�;�<* (Credit spread) �����/�)�����'&� 
ก�;��(��65(�;4��-�ก����;�(���Q;�5 ��*� 10 "R ��#�� ก��?1���(��65(�;4��-�ก����;�(���Q;�5 ���"A�
Q��?�ก���%-��3�ก.���/��(��65(�;4��-�กก��5���� �"A��%�����67���ก45'67�=�<�?1�?�ก���%-��3�65(�;4��
-�กก����ก45'ก��=�<�(��&�����<+/*����," ��ก-�ก��< ก�����������?1���(��65(�;4��-�ก����;�(���Q;�5 ���
����*� 10 "R ���%-��3�ก.���/��(��65(�;4��-�กก��5���� ������-�ก ����*�ก��5���������)�ก��ก�;(��&�� 
Hybrid Tier 2 

 ���"�#ก$����ก����%�,/��%-��3�1)��&)��()����(��/�ก�;�<* (Credit Spread) !��(��&�� Hybrid Tier 2 
+/*�"��*;���*;ก�;����ก7��������*�?ก5����*�ก�� ���8#�����ก7�/��*&%��%���������()��L ,/���ก����ก45'�&��!�*
?�1)�����6)���� /����<����"�#ก$����ก����%�-#���ก��"�'��3ก��!�����/�;�����)��1���8��!�������� 45'!��
(��&�� Hybrid Tier 2 +/*ก���"��*;���*;ก�;����������L ��������-'��"�'��3ก��!�����/�;�����)��1���8�� 
45'�.����"��*;���*;ก�;&)��()����(��/�ก�;�<* (Credit Spread) +/*?1��%�� 2 �%�� ��� �%�� Top-Down 45'�%�� 
Bottom-up  

 &.����;?��%�� Top-Down ��<� ������-�ก CIMB Bank �"A�67�8������?�M)!�������� ���,/���;"�'+*1��&7�&�/
��ก?������1)�*��5��45'&��;&������ก����%�4ก);�%$��*)�*!��(����,/� /����<� -#��"��*;���*;�&�����"A�ก��
?��ก����;"�'ก��Q��'ก����%�!�������� �*)��,�ก (��������-�ก CIMB Bank ,�),/���ก���<.�"�'ก�����;����;?1�,/�
(��กa���*?�5�ก$3'?/L ก�;������ /����<����"�#ก$����ก����%�-#��� ��)��%����<,�)&����8�.��������%�,/�
��<���/  

?��%�� Bottom-Up ���"�#ก$����ก����%�"�'��3ก�����/�;�����)��1���8��+/*"�'��3!�������� 
+/*ก���"��*;���*;Q��'���ก����%�45'65ก��/.���%����ก�;������!��/�5 ก���� �1)� TISCO 45' KK 
8#�4���)�������-'��!��/&%�����*����?�M)ก�)�������!��/�5 ก���� 4()������-�ก?�1)�����6)����������"�'&;
"NM�� ��65ก��/.���%����!�/���������-�กก����;�7�!�/���-�กก��"��;�75�)���%�5����?�(��&�����<()��"�'��@ 
"�'��� CDO �.�?�������� ��Q��'���ก����%����,�)������ ��%�ก��������(�.� 45'��%�ก�����()�&%�����*��&��*����(�.�
ก�)��ก3Z����กa���*ก.���/ �*)��,�ก (��ก����� CIMB Bank ,/��!�����"A�67�8������?�M)!��������45'?��ก��
&��;&��� ���8#�46�ก���'/����!����������-&)�65?���.�?��Q��'���ก����%�45'65"�'ก�;ก��!��
������?�����(/�!#<�ก�)�?��/�( ���"�#ก$����ก����%�-#��� ��)�"�'��3ก�����/�;�����)��1���8��+/*"�'��3
!�������� (Company Rating) /��*�%�� Bottom-Up -'�*7)?ก5����*�ก�;���/�;�����)��1���8�� (Company 
Rating) !�� TISCO 45' KK ����(�.�ก�)� 

 -�ก�%��ก���"��*;���*;��<���/!���(�� /��*�����&��*�()��L ก�����(��&�� Hybrid Tier 2 ���-'��ก45'
�&��!�*?����<���< ,�),/���;ก��-�/���/�;�����)��1���8�� 45'��!��ก.���/&%��%���/��*ก�)�����ก7�/��*&%��%����," 45'



������� 6 

Q��'���ก����%�!�������� ���"�#ก$����ก����%��� ��)� 1)����(��&)��()��/�ก�;�<* (Credit Spread) ������
�������&�� ��� ������*5' 2.1 8#� ���*5' 3.1 ()�"R =#���.�?��1)��!����(��65(�;4���P5��*!��(��&�� Hybrid 
Tier 2 �*7)����'��)�����*5' 5.5 ()�"R 8#����*5' 6.5 ()�"R  ��<�����������'&� 45'�"A�"�'+*1��()�������45'67�
8��������**)�* 

 ก�����������������"�'&������-'��ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 +/*�%��ก���&��!�*4ก)
;���5?���-.�ก�/ +/*������-'/.���%�ก��&.���-����(���ก��5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 -�ก��ก5���������
����&�?- (Book Building) �����ก.���/��(��/�ก�;�<*���4�)��� (���5�ก�ก3Z����,/���;�����(%-�ก���"�'1��67�8��
����!��������  +/*��ก CIMB Bank ����;���5����"A�(��4��,/��!���)��5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 45�� 
CIMB Bank ����;���5����"A�(��4����<�-',/���;65(�;4��?���(��/�ก�;�<*���6)��ก��&.���-����(���ก��5����
?�(��&�� Hybrid Tier 2 -�ก��ก5�����������,�),/��������ก��*�+*�ก��ก�; CIMB Bank ����;���5����"A�(��4�� 
�*)��,�ก (�� ��ก&���'�@�$Qก%- 45'&���'(5�/�����ก���"5��*�4"5�-�ก"N--�;�� ���� ��กก��&.���-����
(���ก��=�<� Hybrid Tier 2 4&/�?���� ��)� ��(��/�ก�;�<*�����ก5����-'?������&�?-�!��5��������(�����&7�ก�)�1)��
��(��/�ก�;�<*(���5�ก�ก3Z����,/���;�����(%-�ก���"�'1��67�8������!�������� �3'ก���ก�������� ���� ;���5
����ก5�)�;���5 ����"A�(��4���"A�67����.���--�ก67�8������!�������� &����8ก.���/��*5'���*/ ����������,!����L 
��)����-.��"A� �����?��&����8/.���%�ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ,/� 

 ���"�#ก$����ก����%��������� ��)� 67�8���������5��(%�����(%ก���!���.���*ก������ก��*�+*�ก��?����<���< ��<���< 
ก��(�/&%�?-5��'4���&�*������(%ก���!���.���*ก��?����<���< !#<��*7)ก�;/�5*�%�%-!��67�8������!�������� =#�����
"�#ก$����ก����%�,/��"_/�6*!���75����ก��*�!��� 45'?�������� �;���<�Q��!���75���,/���;-�ก������ �����<�-�ก
ก��&����$3�67�;�%���45'�-���������!�������� =#��(�<��*7);�&��(%Q������)�!���75���,/���;�"A�!���75���������
�1���8��,/� ��;8���45'87ก(���(�������"A�-�%� ��ก-�ก��< 67�8���������@#ก$�!���7545'�.������!��?-�ก��*�ก�;
(��&�� Hybrid Tier 2 45'!���75?���ก&��()��L ���4�;�������ก�;����&���1%M"�'1��67�8������?����<���<+/*
5'���*/ �������<��!���)��"�'1��67�8������?����<���< �������;���;&8��'!���75ก����ก45'�&��!�*(��&�� 45'
��;���;&���'�@�$Qก%-45'&���'(5�/���5)�&�/ =#����-��ก���"5��*�4"5�-�ก���������"�#ก$����ก����%�,/�?��
������ � 45'��-��65ก�'�;()�ก��ก.���/��(��65(�;4�������������/ก�)�-'-)�*?��4ก) CIMB Bank ����
;���5����"A�(��4�� �����?��&����8?1��%-��3M�3 45'/�5*�%�%-"�'ก�;ก���%-��3�?�ก��(�/&%�?-,/��*)��
��;��; 

 ���"�#ก$����ก����%�!���;����)� ,/��%-��3�?�������� �!���(�� /��*������;��;(���5�ก��(�Q��
�%1�1�� +/*�.��#�8#�!���� --�%�45'65"�'+*1��!��67�8�������"A�&.���M 

  

 "�'�/ �()��L ?�ก��?�������� �!�����"�#ก$����ก����%� &����8&��",/� /����< 

 



������� 7 

1. �"��#���� $����� %�$����� &'�ก�� (���)�) 

1.1 ��
��+�������,��� 

 ������ ,�*������ -.�ก�/ (���1�) ก)�(�<�!#<������������ 21 ������� 2541 ��*�5��-�กก����;���
ก%-ก��!�������� &������� -.�ก�/ (���1�)  ;�%$����%���� ก���,�*��ก%- -.�ก�/ (���1�) 45';�%$����%����
����L ��ก12 ;�%$�� (,/�4ก) ;�%$����%����  ����ก%- -.�ก�/ (���1�) ;�%$����%�����5�ก����*� ,�*=���%� -.�ก�/ ;�%$��
��%���� ������ -.�ก�/ ;�%$����%���� ;��ก�ก���=�*� -.�ก�/ ;�%$����%���� �1%�'����� -.�ก�/ ;�%$����%���� 
������3���&(� -.�ก�/ ;�%$����%���� �@�$Qก�� -.�ก�/ ;�%$����%���� ��&*�� -.�ก�/ (���1�) ;�%$����%���� �o_&�� 
=%(�< �%���&������ -.�ก�/ (���1�) ;�%$����%�����5�ก����*� ��&%� -.�ก�/ (���1�) ;�%$����%�����5�ก����*� �)���&�%�
ก%- -.�ก�/ (���1�) 45';�%$����%�����5�ก����*� ,���o=��� ,o4��=� -.�ก�/ (���1�))  

��*�5��-�กก����;���ก%-ก��,/���ก��"��;+���&����!����%����45'���ก%-��ก�5�*���<� +/*ก����������
ก��opq�o745'��O���';;&8�;��ก����%� (9ก����������ก��opq�o7:) �!�����"A�67�8��������*?�M)?�&�/&)�����*5' 
100.00 !����������ก45'���*ก1.��'45�� 45'?;&.���M4&/�&%��%!�������� ()��� ������,/���ก��4"��7"
��Q�%&��ก%-�"A�;�%$����ก1�(���+*;�*!����Q;�5 +/*,/���ก���&��!�*����&���M���ก����������ก��opq�o78���*7)
;��&)��4ก)"�'1�1� +/*����������� 30 ������ 2544 (5�/�5�ก����*�,/��%-��3����M�(?���.�����&���M!��
�������!����=�<���!�*?�(5�/�5�ก����*� =#����*�5��-�กก���&��!�*����&���M4ก)"�'1�1� ก����������ก��
opq�o7��&�/&)��ก��8������?�������5/5��"A�"�'��3���*5' 48.98 !����������ก45'���*ก1.��'45�� ������"A�ก��
��%������4! �4ก�)����+���&������%����45'�������%��@�ก*���?�ก��4!)�!��?�����( ?��/�����$�*� 2550 
������,/�/.���%�ก����%�����-/�'�;�*�?��4ก)67�8�������/%� (Rights Offering) 45',/���ก���&��!�*����&���M��%��
��������ก?��)?��4ก) Texas Pacific Group 45'67��)��5����!�� Texas Pacific Group (������*ก�)� 9TPG 
Consortium:) (=#��"�'ก�;/��* Newbridge Sukhothai Netherlands B.V., Blum Strategic III BT Hong Kong 
Limited 45' MSOF Hong Kong BT Limited) -.���� 731,450,194 ���� �%/�"A����*5' 32.88 !��-.�����������
��ก45'-.���)�*45����<���/!�������� 
 ��<���< ?������� 20 �%8���*� 2551 ก����������ก��opq�o7,/�4-���������)� ก����������ก��opq�o7,/��!���.�
&�MM�=�<�!�*����!��������ก�; CIMB Bank +/*ก����������ก��opq�o7-'/.���%�ก��!�*������<���/���8��?�
������-.���� 2,811,862,559 ���� �75�)��������(��,������5' 3.75 ;�� (=#���%/�"A�"�'��3���*5' 42.13 !������
���1.��'45����<���/!��������) ?���������5' 2.10 ;�� �"A�-.������%���� 5,904.9 5���;��  ?�&)��!��
46�ก����%�����?��)��<� ������,/�/.���%�ก��!�?��ก�'����ก���5��+/*������ �1�;!��������4�)�"�'��@
,�*�%-��3�6)��6��?��;���5����%?1)&�M1�(%,�*8������?����������ก���ก%�ก�)����*5' 49 +/*?��&����88������
!��������,/�8#����*5' 100 !���������-.���)�*,/���<���/!�������� �����?��67��)��5����?��)&����8�!��8������
������,/�(��46�ก��=�<�����������-�กก����������ก��opq�o7 �*)��,�ก (�� �������*7)�'��)��ก��/.���%�ก��
������(��*�ก����%����������4ก�,!"NM��ก��/.�����%�ก�����!��������  
 3 ������ 9 (�5��� 2551 ������,/���;����&��-�ก������4�)�"�'��@,�* 4-���������)�
ก�'����ก���5��+/*������ �1�;!��������4�)�"�'��@,�* 6)��6��?�� CIMB Bank �!��8������?������� 
�����<�?����������67�8����������%?1)&�M1�(%,�*8���������ก���ก%�ก�)����*5' 49 !��-.�����������-.���)�*,/�45�� 
45'��ก���ก������%?1)&�M1�(%,�*�ก%�ก�)�ก#����#��!��-.����ก���ก����<���/(��&�/&)��ก��8������-�กก��=�<�����
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-�กก����������ก��opq�o7 45'ก���.��.��&��=�<����������5����<���/-�ก67�8��������*���� (Tender Offer) �����<�ก��
��%�������*?�,(���&��� 1 !��"R 2552  
 3 ������ 5 �|@-%ก�*� 2551 CIMB Bank ,/��!��=�<�����&���M�/%�-.���� 2,811,862,559 ���� ���8��+/*
ก����������ก��opq�o7 �%/�"A�&�/&)��"�'��3���*5' 42.13 !����������ก45'���*ก1.��'45��!�������� 45'?�
������ 17 �|@-%ก�*� 2551 ������,/���;&.�����.��&��=�<�����&���M!�������� +/* CIMB Bank ?�&)����� 
CIMB Bank ,�),/�8���"A�-.���� 3,862,838,023 ���� �����%/�"A����*5' 57.87 !��-.�������������ก45'-.���)�*
45����<���/!��������  ?������&��=�<�����5' 2.10 ;�� ��<���<��*�5���&� -&%<�ก���.��.��&��=�<��5�ก����*�
��<���/!�������� CIMB Bank ��ก��8������!����������� 6,143,544,532 ���� �%/�"A����*5' 92.04 !��
-.�������������ก45'-.���)�*45����<���/!�������� 

������-�ก ?�1)���'*'��5����6)���� ������,/���ก��!�/���������-�กก����;�7�!�/���-�กก��"��;�75�)�
��%�5����?�(��&�����<()��"�'��@ "�'��� CDO -#��.�?������������%�ก�����()�&%�����*��&��*����,�)�"A�,"(��
�ก3Z����กa���*ก.���/45'&)�65ก�'�;()�ก��!*�*���ก%-!�������� ?�ก���!�����"A�67�8������?�M)!�� CIMB 
Bank ,/���%��/.���%�ก��()��L ��������-'�&�%�&�����������������ก����%�!�������� ��%����(��&)����%�ก�����()�
&%�����*��&��*� 45'��O��ก��/.���%����ก%-!�������� �����?���"A�,"(����(8�"�'&���������,/� ������,/��&��
46�ก���'/����4ก)������4�)�"�'��@,�* �����-�/����%����?�����*��������/.�����(��&)����%�ก�����()�
&%�����*��&��*�,/�(���ก3Z����กa���*ก.���/ 45'������&�%�&������������'&�!��+���&������%����!�������� 
����������;ก��/.���%����ก%-!��������?�����( +/*46�ก���'/����!�������� ���,/��&��()�������4�)�
"�'��@,�* "�'ก�;/��* 

(1)  ก���&��!�*����&���M��%�����?��4ก)67�8�������/%�(��&�/&)��ก��8������ (Right Offerings) 

(����� ���"�'1���%&���M67�8������ ���<���� 2/2551 =#��-�/!#<������������ 3 ก��*�*� 2551 ,/����(%?�������(%?�
�;�<��(��?����������%�����,/�+/*ก���&��!�*����()�67�8�������/%�(��&�/&)��-.��������=#��67�8������4()5'��*8���*7)
?���(�� 1 �����/%� ()� 1 ����?��) +/*?��&����8!�*����&���M��%�����?��)(�.�ก�)��75�)��������(��,��!������ �������5' 
3.75 ;�� ,/� 4()�����&��!�*������%�����/��ก5)��-'(���,�)(�.�ก�)����� 0.66 ;��  �3'ก���ก��!��������
,/�,(�)(���46�ก���&��!�*����()�67�8�������/%��;�<��(��45�� -#�,/����(%?��4ก�,!�(%���"�'1��67�8������!��������
���<�ก)�� +/*5/�����&��!�*����5���5������ 0.38 ;��()����� =#��65/��ก5)��-'�.�?����%�ก�����!��������
��<���/��%��!#<�"�'��3 2,536 5���;�� ��<���< ������-'&����85/����ก���&��!�*����/��ก5)��,/� ��*�5�����
,/���;�����(%-�ก���"�'1���%&���M67�8������!�������� ���<���� 1/2552 =#��-'-�/!#<�?������� 20 ก��������� 2552 

ก���&��!�*����?��������5/5���< �"A�ก���"_/+�ก�&?��67�8�������/%���ก��**����&����8��&)���)�� 
((��&�/&)��ก��8������) ?������-�%M�(%;+(45'ก����O��!��������?�����(,/�  

��<���< ก���&��!�*����()�67�8�������/%�?����<���< -'&)�65?����(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�!��
������ ��%��!#<��"A����*5' 9.191 +/*����%�ก�����1�<���� 1 ���*5' 5.84 +/*��������ก.���/ก�����-'��ก���&��
!�*����()�67�8�������/%�?����<���<45���&� -?�1)��"�'��3ก5���/��������� 2552 

                                                 
1  �����:  ������ +/*�.���3ก����%��!#<�-�ก��(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�!�������� 3 ������ 31 ������� 2551 
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(2)  ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 

?�&)����#��!��46�ก���'/���� ��������46����-'��%����%�ก�����1�<���� 2 �������%����(��&)����%�ก�����
()�&%�����*��&��*�!�������� +/*���"�'1��ก���ก�����������<���� 1/2552 =#��-�/!#<������������ 14 �ก���� 2552 
45'"�'1��ก���ก�����������<���� 2/2552 =#��-�/!#<������������ 22 �ก���� 2552 ,/������(%?����ก����ก45'�&��
!�*(��&�� Hybrid Tier 2 +/*�����"�#ก$����ก����%�?�������� ��ก)67�8������!�������� ��<���< ก����ก45'�&��
!�*(��&�� Hybrid Tier 2 -'(���,/���;������ �1�;-�ก�(%���"�'1���%&���M67�8���������<���� 1/2552 =#��-'-�/!#<� 
3 ������ 20 ก��������� 2552 45'��*�5��-�ก������"�'1���%&���M67�8������!�����������(%�����(%?��������
&����8/.���%�ก��,/� ������-'(���,/���;ก�������(%-�ก&.���ก��� ก.5.(. ?�ก����ก45'�&��!�*(��&�� 
Hybrid Tier 2 ���8#�ก�������(%-�ก������4�)�"�'��@,�* ?�ก����;(��&�� Hybrid Tier 2 �"A���%�ก�����1�<�
��� 2 !��������  ��<���< ��ก������&����8��ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ,/���<�-.���� 2,500 5���
;�� 45'������&����8/.���%�ก��(��46�ก���'/����,/�&.��� - -'�.�?����(����%�ก�����()�&%�����*��&��*�
��%��!#<� �"A�"�'��3 ���*5' 11.34 2  +/*��������/�)�ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 -'45��
�&� -��*?��/��������� 2552 

&���(�����������%,/��5��ก?1��%��ก����ก����ก7���������ก7�/��*&%��%������-�ก(���'�;�*;!��������4�)�
"�'��@,�*?�����������"�'ก�;!����%�5������<� ��%����,/���;-�กก����ก45'�&��!�*����ก7���<� ,�)&����8��;���
�"A�����"�'ก�;!����%����,/� /����<� ก����ก45'�&��!�*����ก7� -',�)&����81)�*?��������/.�����(��&)��
��%�ก�����()�&%�����*��&��*�?���"A�,"(���ก3Z����กa���*ก.���/,/� 

��ก-�ก��< 8#�4���)�(���5�ก�ก3Z�!��������4�)�"�'��@,�* �ก��*�ก�;ก����;(��&�����</��*&%��% 
(Subordinated Debt) �"A���%�ก�����1�<���� 2 ��<� (��&�����</��*&%��%�'*'*�� &����88���"A���%�ก�����1�<���� 2 
,/�(��-.������%����,/��;1.��'45�� 4()(���,�)�ก%����*5' 50 !����%�ก�����1�<���� 1 !�������� �*)��,�ก (�� 
������������ก7�/��*&%��%-.���� 2,055 5���;�� �������*5' 49.94 !����%�ก�����1�<���� 1 !�������� (���;
ก����%�!�������� 3 ������ 30 ก��*�*� 2551 /����<�ก����ก45'�&��!�*����ก7�/��*&%��%��%���(%�ก)��ก����%��
��%�ก�����1�<���� 1 -',�)&����8��;����"A���%�ก�����1�<���� 2 ,/� ��ก�%,/���ก���&��!�*����&���M��%�����?��4ก)67�
8�������/%�(��&�/&)��ก��8������ (Right Offerings) ก)�� ������ก�&��!�*����&���M��%�����?��4ก)67�8�������/%�
(��&�/&)��ก��8������ (Right Offerings)�ก%/����5)�1�� ����,�)&.��� - 45'��������-,�)&����81)�*?��������
-�/����%����,/����*��������/.�����(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�,/�(���ก3Z����กa���*ก.���/ �����?��
�"A�,"(��46�ก���'/����(�����,/��&��,��ก�;������4�)�"�'��@,�*,/� 

 ก����ก45'�&��!�*����ก7� ��������ก7�/��*&%��%()�;���5��*��ก����," (Public offerings) -.��"A�(���?��
;�%$��-�/���/�;�����)��1���8�� -�/���/�;67���ก����ก7� =#��+/*"ก(%-'(���?1���5�"�'��3 2 ~ 3 �/��� ��ก;�%$����<�
����������� 45'������4! �4ก�)�/���ก��/.���%���� 45'/���ก����%� �*)��,�ก /�&8��ก��3����ก����%�
"N--�;��45'ก���"5��*�4"5�+���&����67�8������!�������������%��6)���� ,�)���<��.���*?�����������-'87ก-�/���/�;
�����)��1���8�� +/*������-'(�����ก���'/����(��46�ก���'/���� ก)�����-'�����������?�ก��87ก-�/���/�;
�����)��1���8�� ��ก-�ก��< �'*'��5�?�ก���(��*���������������ก��87ก-�//��/�;�����)��1���8�� �'*'��5�

                                                 
2  �����:  ������ +/*�.���3ก����%��!#<�-�ก��(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�!�������� 3 ������ 31 ������� 2551 
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&.����;ก��-�/���/�;�����)��1���8�� ���8#��'*'��5�?�ก����ก45'�&��!�*����ก7� ��������ก7�/��*&%��%()�
;���5��*��ก����," -'?1��'*'��5�?�ก��/.���%�ก�������กก�)�?�46�ก���'/����/��*�%������  

(3)  46�ก���%��%��ก��/.���%�ก������L (Other initiatives plans) 

������,/��(��*�46��%��%��ก��/.���%�ก������L (Other initiatives plans) =#��������-'�.�,""�%;�(%�����
��%��@�ก*���?�ก��/.���%����ก%- =#���"A�&)����#��!��46��'/������< 

 ��ก-�ก��< �����?���"A�,"(��46�ก���'/���� ���"�'1���3'ก���ก�����������<���� 1/2552 =#��-�/!#<�
����������� 14 �ก���� 2552 ,/����(%�� �1�;?��+�����&.���������1/�1*65!�/���&'&� 45'5/���-/�'�;�*�
+/*ก��5/�75�)��������(��,�� (Par Value) �75�)�����5' 3.75 ;�� 5/5���5���75�)�����5' 0.50 ;�� 45'
�� �&����?���.��&�����"�'1���%&���M67�8������������%-��3������(% +/*��%�&)���ก%�-�กก��5/���-/�'�;�*�-'
�.�,"5���&)��(�.��75�)�����45'!�/���&'&�(��5.�/�; ��<���< ก��5/���-/�'�;�*�!��������-',�)&)�65ก�'�;
()�&�/&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�!��������45'��%�ก�����1�<���� 1 (���ก3Z� Basel 1 ���� Basel 2  ก��
/.���%�ก��5/���-/�'�;�*�/��ก5)��-'�ก%/!#<���*�5��-�กก���&��!�*����&���M��%����������ก?��)!��������
?��4ก)67�8�������/%� +/*ก��5/��������5���!�/���&'&�/��ก5)��-'ก�'�.�,/�ก ()������,/���;������ �1�;-�ก
������4�)�"�'��@,�* =#����������ก.���/ก�����-'/.���%�ก��5/���45���&� -��*?��/��������� 2552 
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1.2 .�/���ก����
ก�0$��ก�&���$����� 
+���&���������� ;�%$��*)�* 45';�%$���)�� 3 ������ 12 �ก���� 2552

;�%$���)��                                      ���*5' 
 

;�-. �%5�5�*,5o� �%�1�����&�             15.26 
("�'��@,�*) 
;-. ��%5/��5�& ����� �' ����           20.00 

;�%$��*)�*                   ���*5' 
 
;-. ;��� "�'ก����*        99.99 

;�%$��*)�*                                 ���*5' 
 
;-. ��.=�.��O������*�*              99.93 
;�-.  ก���,�*��ก%-*                99.10 

 
 

������ ,�*������ -.�ก�/ (���1�) 

        ;�%$��*)�*                       ���*5' 
      
;5. ;��� -.�ก�/                       99.99 
;5-. ;��� -.�ก�/                     99.99 

   ;-. Nava SC Securities*    80.16 

�����:    ������  
�����+�:  *  �*7)�'��)��ก��1.��';�M1�������5%กก%-ก�� 
   

;�%$��*)�*            ���*5' 
 
;-.;��� 5�&=%��         99.99 
;-.;��� ��%5/�5�&     75.04     

;�%$��*)�*            ���*5' 
 
;-.;�%���&%�����*� 99.99 
&��� 

;�%$��*)�*                    ���*5' 
 
;-.;������"�#ก$����ก%-      99.99 

���ก%-;�%���&%�����*� ���ก%-5�&=%�� ���ก%-ก���"A����"�#ก$����ก����%�     ���ก%-ก����%� (�5�ก����*�, ��%����) ���ก%-"�'ก����* ���ก%-ก����3%1*�45'����L 
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������,/���;���M�(-�กก�'����ก���5�� 45'��)�*�������ก��*�!��� ?��"�'ก�;���ก%-ก��������
��3%1*� +/*���ก%-�5�ก��� ก����;��ก45'ก��?��ก7�*����%� ��ก-�ก��< ������*��?������&.���Mก�;65%(��3Z������%��
��3�)�?��4ก)57ก��� (Value-added product) +/*�P��'���ก%-���ก)�?���ก%/��*,/��)��������*� �1)� ;�%ก�� Cash 
Management =#���"A�;�%ก������.���*����&'/�ก?�ก��;�%�����%�&/?��ก�;57ก��� ก��;�%ก��?���.�"�#ก$�
���/���ก����%� 45'ก�����65%(��3Z����ก����%� �"A�(�� +/*��5�ก$3'ก��"�'ก�;���ก%-+/*&��" /����< 

1.   ���ก%-ก����������3%1*� ?��;�%ก��/���ก����������3%1*���ก"�'��� ,/�4ก) ;�%ก����;��ก��%� 
;�%ก��?��ก7�*����%� ;�%ก����;=�<�5/ ;�%ก����;��� ;�%ก������5 ;�%ก���<.�"�'ก�� ;�%ก��=�<�!�*��%�(��()��"�'��@ 
ก����ก Letter of Credit ;�%ก�����������+��@���� (Tele-banking) ;�%ก��;�(���%�/)����(+���(% (ATM) �"A�
(�� 

2.   ���ก%-"�'ก����* ,/���;?;���M�(�"A���*����"�'ก��1��%(45'��*����"�'ก���%��@��* -�ก
ก��ก��"�'ก����* ก�'������3%1*� 

3.   ���ก%-/����5�ก����*�45'����L ����ก��*�������ก�;���ก%-�5�ก����*� ,/�4ก) 

 3.1.  ก%-ก�����"�#ก$����ก����%� ,/���;������ �1�;-�ก&.���ก��� ก.5.(. ?�ก��?��;�%ก��ก��
�"A����"�#ก$����ก����%�"�'�����#�� (�<�4()������ 26 �%8���*� 2543 ��ก-�ก��< �������"A����"�#ก$�"�'��� A 
?��;�%ก��?�Q��'���"�#ก$�&�!�ก����%� +/*-/�'�;�*�()�@7�*�!���75���"�#ก$�!��ก�'����ก���5�� 

 3.2.  ก���"A���*�'�;�*��5�ก����*� ������,/���;���M�(-�ก&.���ก��� ก.5.(. ?��;�%ก��ก��
�"A���*�'�;�*��5�ก����*�,/�(�<�4()������ 12 �|$���� 2543  

 3.3.  ก��"�'ก�;���ก%-�5�ก����*�"�'���ก������5�ก����*�45'ก��-�/-.���)�*�5�ก����*����
�"A�(��&��4�)����< ,/���;���M�(-�กก�'����ก���5�� (�<�4()������ 8 &%����� 2545 

 3.4.  ก���"A�67�4��67�8������ก7� ,/���;������ �1�;-�ก&.���ก��� ก.5.(. +/*?��;�%ก�� (�<�4()������ 
5 ก�กa��� 2547  

 3.5.  ก��"�'ก�;���ก%-�5�ก����*�"�'��� ก���"A���*����=�<�!�*�5�ก����*� ก������5�ก����*� 
45'ก��-�/-.���)�*�5�ก����*�����"A���)�*5���� ,/���;���M�(-�กก�'����ก���5�� (�<�4()������ 21 ������ 2548  

 3.6.  ก���"A�67���;��ก����*�&%�45'67�/74565"�'+*1�� ,/���;������ �1�;-�ก&.���ก��� ก.5.(.  
+/*?��;�%ก����(�<�4()������ 29 ������ 2548 

 3.7.  ก���"A�67�"�'ก�;���ก%-&�MM�=�<�!�*5)������"�'���67����&�MM�=�<�!�*5)������ ,/���;
ก��-/�'�;�*�-�ก&.���ก��� ก.5.(. (�<�4()������ 28 ก�กa��� 2549 

��ก-�ก��< ������,/�5����?�;�%$������L �����<����,/���;+����-�ก 13 &8�;��ก����%�(��+���ก����;
���ก%-ก�� +/*,/�5����?�&�/&)��()��L (����������'&� �.�?����������;�%$��*)�* ;�%$���)�� 45';�%$�����
�ก��*�!��������5�ก$3'����&�������+/*�������"A�67�8������ 45'/����67�;�%���!���������!���"A�ก���ก��?�
;�%$����<�L =#��4;)�(��"�'������ก%-,/� 7 "�'��� /����< 



������� 13 

1.  ���ก%-�5�ก����*� 

2.  ���ก%-5�&=%�� 

3.  ���ก%-���"�#ก$�������ก%- 

4.  ���ก%-"�'ก����*45'"�'ก��1��%( 

5.  ���ก%-�5�ก����*�-�/ก��ก����� 

6.  ���ก%-;�%���&%�����*�  

7.  ก����3%1*�45'���� L 

 ��<���< ?�������!��ก5�)�;�%$������������!���)��5���� �"A�;�%$�����"�'ก�;���ก%-���&)��&�%����ก%-!��
��������<����(��45'������� 4()����%�5����&)����#�������������;+����-�กก����;���ก%-ก�� ������-#���
�+*;�*���-'&�����75�)�?��ก�;��%�5������<� +/*-'��ก%-ก�����&�/�5���ก��?��1%�ก5*����������4! �4ก�)������� 
45'&����8��O��()�,",/�?�����( 45'-'5/&�/&)��ก��5����?����ก%-���,�)������&.���M5� �����<�5/;�;��
ก��5����?����5��4()?�;�%$�������"�'&%��%���?�ก��&����65(�;4��?��4ก)������()�," 

 "N--�;��������?��;�%ก��6)�������!)�*&�!�?�"�'��@,�* 3 ������ 30 ก��*�*� 2551 ��<�&�!��( �
�7"4;;45'&�!�*)�*-.���� 147 &�!� ��@7�*����ก%-�����<�&%<� 36 4�)� ��ก-�ก��< &�!�45'&�!�*)�*!��
��������;�%ก����;45ก�"5��*���%�()��"�'��@?�&.���ก�����ก4�)� 45'���������8����%�&/��(+���(% (ATM) 
-.���� 1,123 ������� ��ก-�ก��< ,/�(%/(�<����������ก��%���(+���(%���&�!�!�������� -.���� 23 ������� 45'�������
"��;&��/��%���ก (Passbook) -.���� 30 �������  

 

1.3 ���&��
�0����
���)'��
��"� 

3 ������ 12 �ก���� 2552 �����������-/�'�;�*� 50,060,254,365 ;�� 4;)���ก�"A�����&���M
-.���� 13,349,401,164 ���� �75�)����(��,������5' 3.75 ;�� +/*�"A����-/�'�;�*������ก45'���*ก1.��'�( �
�75�)�45�� 25,030,127,182.5 ;�� 4;)���ก�"A�����&���M-.���� 6,674,700,582 ����  �75�)����(��,������5' 3.75 
;�� 
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1.4 ������"��4#"56���"� 

��*1���67�8������ 10 ��*4�ก 3 ������ 12 �ก���� 2552 !������������*5'���*/ /����< 

��)6��4#"56���"� &'������"� �"��
 

1. CIMB BANK BERHAD 6,143,544,532  92.04 

2. BARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE-WEALTH MGT 264,866,744 3.97 

3. ;�%$�� "N�����*� -.�ก�/ 118,790,100 1.78 

4. ;�%$�� ,�*�� ���/����� -.�ก�/ 34,209,795 0.51 

5. ��*�%&%Q �|ก$�,�;75*� 9,604,300 0.14 

6. CLEARSTREAM NOMINEES LTD 2,644,655 0.04 

7. ���-�7M5�ก$3� ���%11��' 2,544,400 0.04 

8. ���&����3� @��1�(%,ก�&� 2,000,000 0.03 

9. ���������� 1� �@�$Q"_*����� 2,000,000 0.03 

10. ��*,�+�-�� �-�%M�%&���%��@� 1,826,500 0.03 

67�8���������� 92,669,556 1.39 

��� 6,674,700,582 100.00 

 �����: ������  

 

1.5 �	
ก���ก��$����� 

 �3'ก���ก��!�������� 3 ������ 3 ก��������� 2552 ��-.���� 12 ��* /����*1���()�,"��< 

��)6�� +'����=� 

1. ��*���  ;�(�&����  "�'���ก���ก�� 

2. ��*1%�  �*�� �*%� ��ก$�ก�� ก���ก��67�-�/ก��?�M) 

3. ��*�(1'�%�*�  4&�&%�4ก�� ก���ก���%&�' / "�'���ก���ก��(��-&�; 

4. ��*���%�   �%���� ก���ก���%&�' / ก���ก��(��-&�; 

5. ��*1�1��5   ����*�@%�% ก���ก���%&�' / ก���ก��(��-&�; 

6. /�+(�' 1����� ;%� �%;�� �%� ก���ก���%&�' 

7. ��*"��1�  ��)�-%((% ก���ก�� 

8. ��*������*��   �/��� ก���ก�� 

9. ������������   �������&%� ก���ก�� 

10. /�+(�' +��;%��( 41; �/�� �� � ก���ก�� 

11. ��*����� �%� ก���ก�� 

12. ��*���@%5"�  @��65@%�% ก���ก�� 

�����: ������ 
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1.6 >��
���ก��������
4�ก���'�������� 

1.6.1 &��"Q��'���ก����%�!��������45';�%$��*)�* 

��)�*: 5���;�� (��ก-�ก�';�,���"A���)�*����) 

  +��&��0��"� ��0�����"� 

  2548 2549 2550 30 ก.. 2551 

�����0���     

������/@��� 269,837.8 219,469.6 205,697.0 183,875.4 

��*ก���'��)��������45'(5�/��%� 12,829.5 13,326.9 8,741.5 25,091.2 

��%�5����&���% 64,328.9 79,407.3 76,957.4 48,395.6 

��%�?��&%��1���45'/�ก�;�<*������;&���% 119,657.0 96,072.9 88,096.8 83,132.3 

���A������ 261,272.8 215,186.1 204,986.0 178,278.2 

��%���ก 194,446.9 181,219.4 166,028.9 147,104.1 

��*ก���'��)��������45'(5�/��%� 50,762.7 10,781.3 7,698.8 5,680.3 

��%�ก7�*�� 3,414.2 7,298.6 9,715.1 7,170.9 

�=�����4#"56���"���� 8,565.0 4,283.5 711.0 5,597.2 

��������ก45'1.��'45�� 14,934.5 14,934.5 8,343.4 25,030.1 

&)��(�.�ก�)��75�)�����&���M -1,123.6 -1,123.6 - -10,607.0 

!�/���&'&�45'&.�������� -3,194.7 -8,265.9 -7,165.2 -8,365.6 

�����0ก'�%�������     

��%�"��� 10,420.4 15,809.6 10,350.6 9,212.0 

��*,/�/�ก�;�<*45'��%�"N�65 8,839.3 13,795.8 14,469.4 8,687.0 

�����*,/�����%?1)/�ก�;�<* 1,581.1 2,013.9 -4,118.8 525.0 

 ก.�,� (!�/���) -�ก��%�5���� 268.6 313.8 -5,497.9 -705.3 

 �)��������*�45';�%ก�� 821.8 951.7 954.8 725.5 

 ��*,/����� 490.7 748.4 424.4 504.8 

�=�B)"&=���� 9,812.6 20,253.1 17,277.6 10,180.1 

�)�?1�-)�*/�ก�;�<* 5,022.1 8,092.3 7,704.8 3,953.4 

���<&7M45'���<&�&�*-'&7M 238.0 2,115.5 3,478.3 1,685.9 

�)�?1�-)�*����%?1)/�ก�;�<* 4,528.3 10,028.8 6,084.6 4,488.5 

ก'�%� (������) ���$��'����0��� 607.8 -4,443.4 -6,927.0 -968.1 

ก'�%� (������) �=�������,����4#"56���"����$����� 611.3 -4,423.0 -6,928.7 -974.2 

ก'�%� (������) +=���"��=�������,����4#"56���"����
$�����* (0��) 0.48 -3.32 -3.70 -0.15 
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  +��&��0��"� ��0�����"� 

  2548 2549 2550 30 ก.. 2551 

������+���=�����ก������     

��(��/�ก�;�<*��; (���*5') 4.58 6.76 8.43 5.71 

��(��/�ก�;�<*-)�* (���*5') 2.14 3.59 3.86 2.24 

&)��()����(��/�ก�;�<* (���*5') 2.44 3.18 4.57 3.46 

��(��ก.�,�&���% (���*5') 5.83 -28.11 -66.92 -10.51 

��(��65(�;4��67�8������ (���*5') 7.49 -69.17 -277.38 -30.69 

��(��65(�;4��-�ก&%�����*� (���*5') 0.24 -1.82 -3.26 -0.50 

��(��&)���)��6������<&�&�*-'&7M()�&%��1������ (���*5') 17.14 7.29 11.15 10.67 

��(��&)�����<&7M()�&%��1������ (���*5') 1.18 0.62 0.09 0.33 

��(��ก��-)�*��%�"N�65 (���*5') - - - - 

��%�ก�����()�&%�����*�8)���<.����ก(�������&��*�     
(���*5') 8.56 5.95 1.48 6.93 

��%�ก�����!�<���� 1 ()�&%�����*�8)���<.����ก(�������&��*� 
(���*5') 8.45 4.12 0.81 4.24 

����� :  �	ก�������� ������	��������� 31 ������ 2548 2549 � ! 2550 #�$�%	&�'()*�%		�+,-��	%��+�#  
�	ก�������� ������	.#�������������/-0 30 ก��'�'� 2551 �%	/��&�'()*�%		�+,-��	%��+�# 

* ก��.�#2%��*�����3$�กก��.� (5��/��) ��/��������	������*'$����7��8 -0'72��������ก5%���*�����+/-0%%ก
� !$����2�'� */-079%&�'	��� :�'�%ก;��!�2���� 

 

1.6.2 �.���%;�*45'ก���%����'��Q��'ก����%�45'65ก��/.���%����!��������45';�%$��*)�* 

1.6.2.1 ( ก������������&�'�� 

 ���������+*;�*?�ก��"��;�"5��*�ก5*����?�����&��*�*7)(5�/��5� �����?��&�/�5���ก�;&���ก��3�
���/����@�$Qก%-�����ก���"5��*�4"5��*7)(5�/��5�45'ก��4!)�!��?���(&��ก��� +/*��������)�����ก��?��
&%��1���4ก)57ก���?�&�*;��$�����ก%- +/*�P��'ก��?��&%��1���4ก)�%&��ก%-!��/ก5��45'!��/*)�� (9SMEs:) ��ก
!#<� ������-�ก���ก%- SMEs �"A�ก5,ก&.���M?�ก��!�;��5�����@�$Qก%-!��"�'��@45'�"A����ก%-�����+�ก�&!*�*(��
,/���ก��ก /��*ก5*����/��ก5)���.�?��������&����8!*�*"�%��3ก��?��&%��1���,/���ก!#<�?��'/�;��#�� ��<���< 
���������+*;�*?�ก��ก�'-�*&%��1���?��4ก)57ก���+/*,�)����?����ก%-?/���ก%-��#���"A��5�ก ��ก-�ก��< ������
*�����*�*����ก$�57ก������ก%-!��/?�M)�����@�ก*���?�����*7)ก�;������()�," +/*ก���&��;�%ก��()��L �����;
��-���ก!#<������(�;&�������(���ก��!��57ก���?����ก���&�/ 4()������-�ก���6)����&����@�$Qก%-(ก(�.�����+5ก
����"A�65��-�ก"NM���%ก|(�@�$Qก%-?�"�'��@&���Q����%ก�"�'ก�;ก�;"NM�����/���ก�������
��*?�"�'��@ �.�?������������*,/�/�ก�;�<*-�กก��"5)�*&%��1���5/5� ��ก��<� ������(���(�<�&.�����)��6������<
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&�&�*-'&7M45'&.�����)��6���ก��/��*�)�!����%�5����?�(��&�����<()��"�'��@-.������ก �"A�65?����������
65ก��/.���%����!�/���&���% ?�"R 2550 45' 9 �/���4�ก!��"R 2551 -.���� 6,929 5���;�� 45' 974 5���
;�� (��5.�/�; 

��'.�*5%�������� !	��>�/'2%'  

������45';�%$��*)�*��+���&������*,/���-�ก��*,/�/�ก�;�<*45'��%�"N�65 45'��*,/�����%?1)/�ก�;�<* 
+/*������45';�%$��*)�*����*,/��5�ก ��-�ก��*,/�/�ก�;�<*45'��%�"N�65 =#��?�"R 2550 ����������*,/�
/�ก�;�<*45'��%�"N�65 ��)�ก�; 14,469 5���;�� ��%��!#<�-.���� 673 5���;�������%/�"A����*5' 4.88 -�ก��/
�/�*�ก��!��"Rก)�� =#����)�ก�; 13,796 5���;�� ������-�ก/�ก�;�<*��%�?��&%��1���5/5� 124 5���;�� ��*,/�-�ก
��*ก���'��)��������45'(5�/��%� ��%��!#<� 279 5���;�� ��*,/�-�ก&�MM��1)�=�<�&�MM����ก����%���%��!#<� 
118 5���;�� ��*,/�-�ก��%�5������%��!#<� 400 5���;�� 

&.����;��*,/�����%?1)/�ก�;�<* &)��?�M)45���"A�ก.�,� (!�/���) -�ก��%�5���� �)��������*�45';�%ก�� 
�1)� ก����;��� ��;����5 45'ก���<.�"�'ก�� �"A�(�� +/*?�"R 2550 ������45';�%$��*)�*����*,/�����%?1)/�ก�;�<* 
��)�ก�; !�/��� 4,119 5���;�� 5/5�-.���� 6,133 5���;�� �����%/�"A����*5' 304.52 -�ก��/�/�*�ก��!��"R
ก)�� =#����)�ก�; 2,014 5���;�� +/*��&���(��5�ก��-�กก�������������;�7�65!�/���-�ก��%�5��������ก%/!#<�-�ก
ก��"��;�75�)���%�5���� =#���ก%/!#<�-�กก������������"5��*�ก��-�/"�'���45'�%��ก��;���#ก;�M1���%�5����?� 
Collateralized Debt Obligation ("CDO") 45' Structured Notes (��"�'ก�@!��������4�)�"�'��@,�* +/*
������,/��"5��*�ก��-�/"�'�����%�5�������8��-���;ก.���/���4&/�������� ���"A���%�5���������������4&/�(��
�75�)�*�(%���� �.�?��������(�����;�7�ก.�,�!�/���-�กก��"��;�75�)�*�(%����/��ก5)��?��;ก.�,�!�/��� 

&.����;��*,/����(���;ก����%����&.����;��/�ก���/���4�ก &%<�&�/������ 30 ก��*�*� 2551 ��-.����
��<�&%<� 9,212 5���;�� 5/5� 1,525 5���;�� �������*5' 14.20 -�ก��/�/�*�ก��!��"R 2550 =#����)�ก�; 10,737 
5���;�� &.����;�ก���/��� &%<�&�/������ 30 ก��*�*� 2550 45' 2551 ������45';�%$��*)�*����*,/�/�ก�;�<*45'
��%�"N�65-.���� 11,129 5���;�� 45' 8,687 5���;�� (��5.�/�; 5/5�-�ก��/�/�*�ก��!��"R 2550 -.���� 
2,442 5���;�� �������*5' 21.95 ������-�ก/�ก�;�<*��%�?��&%��1���5/5� 509 5���;�� ��*ก���'��)��������
45'(5�/��%�5/5� 268 5���;�� 45'��*,/�-�ก��%�5����5/5� 1,678 5���;�� 

��*,/�����%?1)/�ก�;�<*!��������45';�%$��*)�*(���;ก����%����&.����;��/�ก���/���&%<�&�/������ 30 
ก��*�*� 2551 ��)�ก�; 525 5���;�� ��%��!#<� 918 5���;�� �������*5' 233.66 -�ก��/�/�*�ก��!��"Rก)�����
��)�ก�; !�/��� 393 5���;�� ������-�ก;�%$��*)�*��65ก.�,�-�กก��!�*��%�5���� -.���� 1,145 5���;�� 45'
��������;�7�65!�/���-�กก��"��;�75�)�*�(%������%�5����?�(��&�����<()��"�'��@ "�'��� CDO ���*��,�)
�ก%/!#<�-�%� -.���� 2,943 5���;�� 45'����������� 29 ก�กa��� 2551 ������,/�/.���%�ก��!�* CDO ��<���/��
65�.�?�������� ��ก.�,�-�กก��!�* -.���� 970 5���;�� 

 #*�/��� !�2�;,*$2�'���������� 

 +���&����(�����45'�)�?1�-)�*?�ก��/.���%���� "�'ก�;/��*�)�?1�-)�*/�ก�;�<*45'�)�?1�-)�*����%?1)
/�ก�;�<* +/*���)�?1�-)�*/�ก�;�<*�"A�(������5�ก ?�"R 2550 ������45';�%$��*)�*���)�?1�-)�*/�ก�;�<* �%/�"A�
���*5' 44.59 !���)�?1�-)�*��� +/*���)�?1�-)�*/�ก�;�<*?�"R 2550 ��)�ก�; 7,705 5���;�� 5/5�-.���� 387 
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5���;�� �����%/�"A����*5' 4.79 -�ก"R 2549 =#����)�ก�; 8,092 5���;�� ������-�ก�)�?1�-)�*/�ก�;�<*��%���ก
5/5� 754 5���;�� 45'�)�?1�-)�*/�ก�;�<*��%�ก7�*����%��!#<� 465 5���;�� 

 &.����;�)�?1�-)�*����%?1)/�ก�;�<* (������<&7M45'���<&�&�*-'&7M ��$���%�,/��%(%;���5 45'&)������"A�!��
67�8������&)�����*!��;�%$��*)�*) ?�"R 2549 45' 2550 ��)�ก�; 12,140 5���;�� 45' 9,574 5���;�� (��5.�/�; 
5/5�-�ก"Rก)�� -.���� 2,566 5���;�� �����%/�"A����*5' 21.13 ������-�ก?�"R 2549 ������45';�%$��*)�*��
!�/���-�กก��"_/&�MM�ก��;�%���45'1/�1*&%�����*�/��*��3��� 2,196 5���;��45'!�/���-�ก��*,/�-�ก
ก��1/�1*&%�����*�/��*��3���������*ก�ก ;,�),/� 1,691 5���;�� 

 (���;ก����%����&.����;��/�ก���/��� &%<�&�/������ 30 ก��*�*� 2551 ������45';�%$��*)�*��
�)�?1�-)�*/�ก�;�<*�%/�"A�&�/&)�����*5' 38.81 !��*�/�)�?1�-)�*��� +/*��/�ก���/��� &%<�&�/������ 30 ก��*�*� 
2550 45' 2551 ������45';�%$��*)�*���)�?1�-)�*/�ก�;�<*-.���� 6,234 5���;�� 45' 3,953 5���;�� 
(��5.�/�; 5/5�-.���� 2,281 5���;�� �������*5' 36.58 ������-�กก��5/5�!����%���ก45'��(��/�ก�;�<*���
5/5��'��)����#��"R4�ก!��"R 2551 

 &.����;�)�?1�-)�*����%?1)/�ก�;�<* (������<&7M45'���<&�&�*-'&7M ��$���%�,/��%(%;���5 45'&)������"A�!��
67�8������&)�����*!��;�%$��*)�*) (���;ก����%���� &.����;��/�ก���/��� &%<�&�/������ 30 ก��*�*�2551 �%/�"A�
&�/&)�����*5' 61.19 !��*�/�)�?1�-)�*��� ��/�ก���/��� &%<�&�/������ 30 ก��*�*� 2550 45' 2551 ���)�?1�-)�*���
�%?1)/�ก�;�<*-.���� 7,495 5���;�� 45' 6,233 5���;�� (��5.�/�; 5/5�-.���� 1,262 5���;�� �������*5' 
16.84 ��<���< �)�?1�-)�*����%?1)/�ก�;�<*���&.���M &.����;��/�ก���/���4�ก!��"R 2551 -'�"A��)�?1�-)�*�ก��*�ก�;
���ก��� �%/�"A����*5' 27.78 !���)�?1�-)�*����%?1)/�ก�;�<*��<���/ 45'���<&7M45'���<&�&�*-'&7M �%/�"A����*5' 
27.05 !���)�?1�-)�*����%?1)/�ก�;�<*��<���/  

ก��.� (5��/��) ��/��  

?�"R 2549 45' 2550 ������45';�%$��*)�*��65!�/���&���% 4,423 5���;�� 45' 6,929 5���;�� 
(��5.�/�; 65!�/���?�"R 2550 ��%��!#<�-�ก"R 2549 -.���� 2,506 5���;�� �����%/�"A����*5' 56.65 +/*��
&���(��5�ก��-�กก�����������,/�(�<�&.�����)��6������<&�&�*-'&7M!��&%��1���45'��%�5����?�57ก���<(���ก3Z�
��3���!��������4�)�"�'��@,�* -.���� 1,376 5���;�� &.�����)��6������<&�&�*-'&7M!��57ก���<ก5�)� 
���&=%�/��� �'ก�% ���//%<� ก���" -.���� 1,419 5���;�� 45'65!�/���-�ก��%�5����?�(��&�����<()��"�'��@
"�'��� CDO -.���� 7,315 5���;�� 

&.����;65ก��/.���%����&.����;��/�ก���/��� &%<�&�/������ 30 ก��*�*� 2550 45' 2551 ������45'
;�%$��*)�*��65!�/���&���%-�กก��/.���%���� -.����  2,992 5���;�� 45' 9745���;�� (��5.�/�; +/*��
&���(��5�ก��-�กก����;�7�!�/���-�กก��"��;�75�)���%�5����?�(��&�����<()��"�'��@ "�'��� CDO ?�"R���
6)����45'��/��#��"R4�ก!��"R 2551 45'ก����;�7�ก.�,�-�กก��-.���)�* CDO ��<���/?�,(���&��� 3 !��"R 2551 
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1.6.2.2 ?��!ก������ 

 ���/��@'A  

 &%�����*�����"A�����"�'ก�;�5�ก?�ก��/.���%����ก%- ��� ��%�?��&%��1��� ��*ก���'��)��������45'(5�/
��%�45'��%�5���� +/*?�"R 2549 45'"R 2550 ������45';�%$��*)�*��&%�����*���� ��)�ก�; 219,470 5���;��
45' 205,697 5���;�� +/*&%�����*����?�"R 2550 5/5�-�ก"Rก)��-.���� 13,773 5���;�� �����%/�"A����*5' 
6.28 +/*��ก���"5��*�4"5����&.���M��-�กก��5/5�!����*ก���'��)��������45'(5�/��%� -.���� 4,585 
5���;�� ก��5/5�!����%�?��&%��1���45'/�ก�;�<*������;&���% -.���� 7,976 5���;�� ������-�ก��������"�%��3
ก��?��&%��1���5/5�45'��ก��(�<�&.�����)��6������<&�&�*-'&7M��%��!#<� �����<�ก��5/5�!����%�5����&���% -.���� 
2,450 5���;�� 

 3 ������ 30 ก��*�*� 2551 ������45';�%$��*)�*��&%�����*���� ��)�ก�; 183,875 5���;�� 5/5�-�ก
"R 2550 -.���� 21,822 5���;�� �����%/�"A����*5' 10.61 +/*��ก���"5��*�4"5����&.���M��-�ก��*ก���'��)��
������45'(5�/��%���%��!#<� 16,350 5���;�� 57ก���<�)�!�*��%�5������%��!#<� 851 5���;�� ��%�5����&���%5/5� 
28,561 5���;�� 45'��%�?��&%��1���45'/�ก�;�<*������;&���%5/5� 4,965 5���;�� 

 ��3:�@5%����/��@'A 

 (1)    ก��ก�'-�ก(��!����%�?��ก7�*�� 

 ��%�?��ก7�*��&���%!��������45';�%$��*)�* 3 31 ������� 2550 ��)�ก�; 88,097 5���;�� 5/5�-�ก
��/�/�*�ก��!��"R 2549 �����)�ก�; 96,073 5���;�� -.���� 7,976 5���;�� �����%/�"A����*5' 8.30 ������-�ก��
ก��1.��'���<���&7�ก�)���%�?��ก7�*����%��?��'��)����/  

 &.����;��%�?��ก7�*��&���%!��������45';�%$��*)�* 3 30 ก��*�*� 2551 ��)�ก�; 83,132 5���;�� 5/5�
-�ก 3 &%<�"R 2550 -.���� 4,965 5���;�� �����%/�"A����*5' 5.64 ������-�ก ��ก��1.��'���<���&7�ก�)���%� ?��ก7�*��
��%��?��'��)����/ ��<���< ��%�?��ก7�*��!���������"A�ก��?��ก7�*��4ก)ก5�)���(&��ก���ก��65%(�"A�&)��?�M) 
���5����"A�ก��?��ก7�*��4ก)ก����"+��;�%+�� 45'ก5�)�ก��������45'���ก%-ก����%� +/*��&�/&)�����*5' 22.65 
���*5' 22.02 45'���*5' 20.84 !����%�?��ก7�*�����!�������� (��5.�/�; ����������%�?��ก7�*��4ก)ก5�)�
��(&��ก���ก��65%( -.���� 24,735 5���;��5/5�-�ก��/�/�*�ก��!��"Rก)�� 3,956 5���;�� ����5/5����*
5' 13.79 ��%�?��ก7�*��4ก)ก����"+��;�%+�� -.���� 24,051 5���;�� ��%��!#<�-�ก��/�/�*�ก��!��"Rก)�� 4,528 
5���;�� ������%��!#<����*5' 23.19 45'��%�?��ก7�*��4ก)ก5�)�ก��������45'���ก%-ก����%� -.���� 22,759 5���;�� 
��%��!#<�-�ก��/�/�*�ก��!��"Rก)�� 15,185 5���;�� ������%��!#<����*5' 200.49  

 ������*����"��;&�/&)��ก��"5)�*ก7�?����ก��ก�'-�*?�������ก%-()��L ,�)?��ก�'-�ก(��?�������ก%-?/
���ก%-��#�� �����?���"A�,"(���+*;�*ก��?��ก7�*�����-'?��ก7�*��4ก)57ก���?�����@�$Qก%-&.���M�����ก���-�%M�(%;+(
45'��@�ก*���/� �����<���ก�'-�*?��4ก)57ก�����<�!��/?�M) !��/ก5�� !��/�5 ก45'��**)�* +/**��?��
����&.���Mก�;57ก���ก5�)���(&��ก���ก��65%(����*7)?�����@�$Qก%-&.���M45'"��;��%��&�/&)����%�?��ก7�*��4ก)
57ก�����**)�*�����@�ก*���/� 
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 ��%�?��ก7�*��!��������&)��?�M)�"A���%�?��ก7�*���'*'��5��ก%�ก�)� 1 "R -.���� 67,571 5���;�� �����%/
�"A����*5' 61.86 !��*�/��%�?��ก7�*�����   ��������*�/��%�?��ก7�*��4ก)57ก���<�ก%�ก�)� 10 5���;�� -.���� 
82,461 5���;�� �%/�"A�&�/&)�����*5' 75.50 !����%�?��ก7�*�����!��������  

 (2)    ก��-�/1�<�&%�����*� 

 3 ������ 30 ก��*�*� 2551 ��������&%�����*�-�/1�<� (���/�ก�;�<*������;4(),�)���&%��1������?��4ก)57ก���
����"A�&8�;��ก����%�) �"A�-.���� 89,949 5���;�� +/*������(�<��)��6������<&�&�*-'&7M-.���� 8,012 5���;�� 
&)�65?���;ก����%��P��'!�������� 3 ������ 30 ก��*�*� 2551 ����������(���)��6������<&�&�*-'&7M()���%�?��
&%��1�����<���/ (���/�ก�;�<*������;4(),�)���&%��1������?��4ก)57ก�������"A�&8�;��ก����%�) ���*5' 8.91 ��������*;ก�;
"R 2550 =#������(�����*5' 6.97 &.����;�;ก����%���� 3 ������ 30 ก��*�*� 2551 ����������(���)��6������<&�&�*
-'&7M()���%�?��&%��1�����<���/ (���/�ก�;�<*������;4(),�)���&%��1������?��4ก)57ก�������"A�&8�;��ก����%�) ���*5' 
10.67 ��������*;ก�;"R 2550 =#������(�����*5' 10.48 

 ������,/���;���(%/(��45'/745ก��?����%�ก7�*���*)��?ก5�1%/ +/*ก��-�/�.�!���75!����%�?��ก7�*��4*ก
(���'*'��5�����1.��'��ก&%<��/��� +/*4;)���%�?��ก7�*������1.��'��ก�"A� 4 ก5�)�,/�4ก) (1) ��%�?��ก7�*������1.��' 1 
�/���8#� 3 �/��� (2) ��%�?��ก7�*������1.��'��กก�)� 3 �/���8#� 6 �/��� (3) ��%�?��ก7�*������1.��'��กก�)� 6 �/���8#� 
12 �/��� (4) ��%�?��ก7�*������1.��'�ก%� 12 �/��� =#��������-'�;���ก��1.��'���<������%-��3�"�'��(%45'-�/1�<�
���< &.����;?1��"A�!���75?�ก��(%/(��45'��/ก��3�4��+���!�����<���,�)ก)�?���ก%/��*,/� 

 (3)    &%��1�������'��;��;�7���*,/� (&%��1���/��*��3���) 

 3 ������ 31 ������� 2550 ������45';�%$��*)�*����%�?��&%��1������,�)ก)�?���ก%/��*,/� -.���� 13,854 
5���;�� �%/�"A����*5' 13.55 !����%�?��&%��1��� (�P��'��%�(�����&%��1������?��4ก)57ก�������"A�&8�;��ก����%�) 45' 
3 ������ 30 ก��*�*� 2551 ������45';�%$��*)�*����%�?��&%��1������,�)ก)�?���ก%/��*,/� -.���� 13,507 5���;�� 
�%/�"A����*5' 12.02 !����%�?��&%��1��� +/*�.���3(��"�'ก�@������4�)�"�'��@,�* 5������� 21 ������� 
2549 =#��ก.���/?����%�?��&%��1������,�)ก)�?���ก%/��*,/� ���*8#�&%��1������-�/1�<�(�.�ก�)���(�Q�� &�&�*45'&�&�*-'
&7M 45',�)���&%��1����������1.��'���,/���ก���.�&�MM�"��;+���&�������<45'�!��������,!ก��-�/1�<��"A�57ก���<"ก(%
����ก5)��8#��"A��%�@$(���ก3Z�������4�)�"�'��@,�*45�� 

 ��-����� !�2�5%�()*79%��*�  

 ���<&%����!��������45';�%$��*)�* 3 &%<�"R 2549 45'"R 2550 ��)�ก�; 215,186 5���;�� 45' 
204,986 5���;�� (��5.�/�; ?�"R 2550 ������45';�%$��*)�*�����<&%����5/5�-�ก"Rก)�� -.���� 10,200 
5���;�� �����%/�"A����*5' 4.74 +/*��ก���"5��*�4"5����&.���M��-�ก��%���ก5/5� 15,190 5���;�� ������-�ก
65(�;4��-�ก��(��/�ก�;�<*��%���ก���5/5� ��*ก���'��)��������45'(5�/��%�5/5� 3,082 5���;�� ��%�
ก7�*����%��!#<� 2,416 5���;�� 45'�-�����<�)�=�<���%�5������%��!#<� 8,474 5���;��  

 ���<&%����(���;ก����%���� 3 ������ 30 ก��*�*� 2551 ��-.���� 178,278 5���;�� 5/5�-�ก"R 2550  
-.���� 26,708 5���;�� �����%/�"A����*5' 13.03 +/*��ก���"5��*�4"5����&.���M��-�ก��%���ก5/5� 18,925 
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5���;�� ������-�ก65(�;4��-�ก��(��/�ก�;�<*��%���ก���5/5�?�1)����#��"R4�ก ��*ก���'��)��������45'
(5�/��%�5/5� 2,019 5���;�� 45'��%�ก7�*��5/5� 2,544 5���;�� 

 &.����;&)��!��67�8������(���;ก����%���� 3 &%<�"R 2549 45' 2550 ��)�ก�; 711 5���;��45' 4,284 
5���;�� &)��!��67�8������5/5� +/*��&���(��5�ก��-�ก��������65!�/���&���% 6,929 5���;�� -�กก��(�<�
&.�����)��6������<&�&�*-'&7M45';���#ก65!�/���!����%�5����/�����ก5)��,"45��!���(�� 

 &)��!��67�8������(���;ก����%���� 3 ������ 30 ก��*�*� 2551 ��-.���� 5,597 5���;�� ��%��!#<�-�ก"R 
2550 -.���� 4,886 5���;�� �������*5' 687.21 +/*��&���(��5�ก��-�กก����%�����!�������� -.���� 6,079 
5���;�� ?��/����ก���� 2551 45'ก����;�7�65!�/���&���% 1,980 5���;�� 

 

1.6.2.3 ก�!�������� 

 ������45';�%$��*)�*��ก�'4&��%�&/-�กก%-ก���()��L &.����;"R&%<�&�/������ 31 ������� 2550 =#��
&����8 &��",/�/����< 

� ��%�&/&���%,/���-�กก%-ก���/.���%���� -.���� 10,175 5���;�� +/*��ก���"5��*�4"5����&.���M
�ก%/-�กก����%��!#<�!��&%�����*�/.���%����&7�ก�)����<&%�/.���%����45'ก.�,�-�กก��/.���%����
ก)��ก���"5��*�4"5�?�&%�����*�45'���<&%�/.���%���� 

� ��%�&/&���%?1�,"?�ก%-ก���5���� -.���� 15,743 5���;�� +/*��ก���"5��*�4"5����&.���M�ก%/-�ก
ก����%��!#<�!����%�5����?��5�ก����*������ก��5���� 

� ��%�&/&���%,/���-�กก%-ก���-�/����%� -.���� 5,662 5���;�� +/*��ก���"5��*�4"5����&.���M�ก%/
-�����������%�&/��;-�กก����%����� ��%�ก7�*���'*'&�<�45'�'*'*��  

 &.����;��/�ก���/��� &%<�&�/������ 30 ก��*�*� 2551 ������45';�%$��*)�*��ก�'4&��%�&/-�กก%-ก���
()��L =#��&����8&��",/�/����< 

� ��%�&/&���%?1�,"?� ก%-ก���/.���%���� -.���� 32,550 5���;�� +/*��ก���"5��*�4"5����&.���M
�ก%/-�ก&%�����*�/.���%���� ��*ก���'��)��������45'(5�/��%���%��!#<� 

� ��%�&/&���%,/���-�กก%-ก���5���� -.���� 28,863 5���;�� +/*��ก���"5��*�4"5����&.���M �ก%/
-�กก��5/5�!����%�5����?��5�ก����*������ก��5����5/5� 

�  ��%�&/&���%,/���-�กก%-ก���-�/����%� -.���� 3,508 5���;�� +/*��ก���"5��*�4"5����&.���M�ก%/
-�ก����������%�&/��;-�กก����%�����45'��%�ก7�*���'*'&�<� 45'ก��5/5�!����%�5�����'*'*�� 

 ��%�&/&���%,/���-�ก (?1�,"?�) ก%-ก���/.���%���� �"��*;���*;ก�;��%�&/,/���-�ก (?1�,"?�) ก%-ก���
5����45'ก%-ก���-�/����%� 65()��!��-.������%�,�)ก�'�;�*)����&��'&.���Mก�;��%�&/45'&%�����*�&���
�5)��!�������� 3 ���&%<���/=#�������*���(���ก3Z����������4�)�"�'��@,�*ก.���/ 
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1.6.2.4 ก�������%�#���2�#2��B 

 ก�����������ก%�/��#0��ก2��ก3CA/-0กD���'ก����� 

 3 ������ 30 ก��*�*� 2551 ��������&%�����*�&7�ก�)����<&%��*7)�"A�-.����"�'��3 5,365 5���;�� 
(&)��!��67�8�������"A�;�ก) 4()�*)��,�ก (�� ����������(��&)����%�ก�����1�<���� 1 ()�&%�����*�8)���<.����ก(��
�����&��*� 45'��(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*���)�ก�;���*5' 4.24 45'���*5' 6.93 (��5.�/�; =#��(�.�ก�)�
�ก3Z����กa���*ก.���/  ������,/�/.���%�ก��!�6)��6��������/��ก5)��������&��46�ก���'/����(������&��
4&/��-(-.���!��67��)��5����?��)()�������4�)�"�'��@,�* =#�� ������4�)�"�'��@,�*,/����.�&���?��������
��*���������;����?�ก��4ก�,!"NM����%�ก�����45'ก����%�����?��������4�)�"�'��@,�*���;�"A�"�'-.���ก
�/�����;(�<�4()&%<��/���ก�กa��� 2551 �"A�(��,"  

 ก�������%�#�����/��@'A�:�@� 2%�#2��B 

 ������4�)�"�'��@,�*,/�ก.���/�ก3Z�?�ก��/.���&%�����*�&����5)��!����������3%1*�,�)(�.�ก�)�
���*5' 6 !��*�/��%���ก45'��%�ก7�*��()��"�'��@(�.�ก�)� 1 "R &.����;��/�ก���/��� &%<�&�/������ 30 ก��*�*� 2551 
��������&%�����*�&����5)�� -.���� 51,672 5���;�� ��(����%�?��&%��1���()���%���ก���*5' 60.74 ��(��
&%�����*�&����5)��()�&%�����*�������*5' 28.34 ��(��&%�����*�&����5)��()���%���ก��� ���*5' 35.02 =#��
���*���(���ก3Z����ก.���/ 

 

1.6.3 ก����/ก��3�65ก��/.���%����?�����( 

 &�;������-�ก"NM���%ก|(�@�$Qก%-!��&���Q����%ก� &)�65?���@�$Qก%-�ก%/ก��1'5�(������+5ก 45'��
4��+����)�-'�!��&7)���'8/8�*?�"R 2552 "�'ก�;ก�;"NM�����/���ก���������*?�"�'��@���*��,�)������
4�)�����ก��ก =#��������"�'��%��)� 4��+���!����(��/�ก�;�<*���%@������-'"��;(��5/5�?�1)�� 1 - 2 "R 
�5��-�ก��<�-#�"��;(����%��!#<� ��<���< ��*�5�� CIMB Bank ,/��!�����"A�67�8��?�M) +/*��46����-'�.�?���������"A�
�����������ก��?��;�%ก���*)����;��-�1�<��.�!��"�'��@,�* =#����������/�)�ก���!����!��ก5�)� CIMB 
Group -'1)�*��O���';;ก��;�%������!�������� ก��!*�*ก��?��;�%ก�������(�;&�������(���ก��!��
57ก�����ก!#<� 45'�����!)�*�����%(��7�%���!��ก5�)����ก�'-�*(���*7)�����7�%������1�*('�����ก�P�*�?(�-'1)�*?��
��������65ก��/.���%�������/�!#<�-�ก"Rก)��-�กก��!*�*(��!��ก��?��&%��1���+/**��������ก��?��&%��1���4ก)
57ก���;��$�����ก%-45'57ก�����**)�*��%��!#<� 4()������-�ก&����@�$Qก%-����+5ก1'5�(�� �.�?��?�"R 2552 
������-'*������65!�/���-�กก��/.���%���� 4���)�-'��ก����%�����?�,(���&4�ก!��"R 2552 45'������
ก.�5���*7)?��'��)��ก��"��;"���45'��O��ก��/.���%���� +/*&���(��5�ก!��65!�/�����-�กก��&7M�&�*��*,/�
-�กก��5����?�(��&��()��"�'��@"�'��� CDO =#��,/�87ก-.���)�*,"��/45�� 45' Structured Notes �����
-.����5/5� ?�!3'�����*,/�/�ก�;�<*-�กก���.���*&%��1��� ,�)&����8!*�*(��,/��� ����*���  

 �*)��,�ก (�� �5��-�ก������/.���%�ก��(��46�ก���'/����,/���;8��� =#����/�)�-'45���&� -?�
�/��������� 2552 Q��'���ก����%�!��������-'/�!#<� 45'������-'&����8/.�����%�ก�����()�&%�����*�
�&��*� (���ก3Z�!��������4�)�"�'��@,�*,/�  



������� 23 

 ������*���%,/���ก���"5��*��+*;�*45'46�ก��;�%������ ��;(�<�4()��� CIMB Bank ,/��"_/�6*?��.�
�&��=�<��5�ก����*� (4;; 247-4) +/* 3 "N--�;�� CIMB Bank *��,�)������"�'&������-'�"5��*�4"5�
��(8�"�'&���?�ก��"�'ก�;���ก%-45'�%@���ก��"�'ก�;���ก%-!���������*)������*&.���M ���8#�,�)������
"�'&������-'-.���)�*&%�����*��5�ก!�������� +/* CIMB Bank �*7)�'��)��ก��&�;������ก%-45'ก��
/.���%����!�������� =#����/�)�-'45���&� -��*?���#��"R4�ก!��"R 2552  

 

2. ��ก�	
��
���
���������ก������ก�����ก�� 

2.1 ��� ��6�� �E �����ก��+ก����"��'���ก�� 

 ��*�5��-�ก���������,/���;�����(%-�ก67�8������?����"�'1���%&���M ���<���� 1/2552 =#��-'-�/!#<�?������� 20 
ก��������� 2552 ?���!���.���*ก���ก��*�+*���< ������-'(���,/���;ก�������(%-�ก&.���ก��� ก.5.(. ?�ก����ก45'
�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ���8#�ก�������(%-�ก������4�)�"�'��@,�* ?�ก����;(��&�� Hybrid Tier 2 
�"A���%�ก�����1�<���� 2 !�������� ������,/���/ก��3��)�-'&����8��ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 
,/�"�'��3�/��������� 2552 

 

2.2 ��
�.���
���������ก�� 

 ก����ก45'�&��!�*(��&�����<�����5�ก$3'�5��*���4ก) CIMB Bank ����;���5����"A�(��4��=#���"A�
;���5����ก��*�+*�ก��?����<���< -�/�"A���*ก������ก��*�+*�ก�� "�'�����;����1)�*��5�����ก����%� (��"�'ก�@!��
�3'ก���ก��ก.�ก�;(5�/��� ��� �-. 21/2551 ������ �5�ก�ก3Z�?�ก���.���*ก������ก��*�+*�ก�� 

 ��������/�)�!��/!����*ก��/��ก5)��-'�!��!)�*�"A���*ก��"�'�����;����1)�*��5�����ก����%� ���
��!��/!����*ก����กก�)����*5' 3 !���75�)�&%�����*������(��(�&���%!��������45';�%$��*)�* 3 ������ 30 
ก��*�*� 2551 �����?���"A�,"(��"�'ก�@!���3'ก���ก��ก.�ก�;(5�/��� ��� �-. 21/2551 ������ �5�ก�ก3Z�?�
ก���.���*ก������ก��*�+*�ก�� ������-#�����������"_/�6*!���75ก���.���*ก��()�(5�/�5�ก����*� !������(%-�ก���
"�'1���3'ก���ก�������� 45'!������(%-�ก���"�'1��67�8������!��������  ������%-��3������(%ก���!���.�
��*ก��/��ก5)�� +/*-'(���,/���;�'4���&�*�,�)(�.�ก�)�&��?�&��!��-.�����&�*���<���/!��67�8�����������"�'1��
45'��&%��%��ก�&�*� +/*,�)��;&)��!��67�8�����������&)��,/��&�* =#��,/�4ก) CIMB Bank 

 -.����ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 &�/&)����� CIMB Bank ����;���5����"A�(��4��-'
5���� ��(��65(�;4���P5��*���4�)��� !��(��&�� ��--'*��,�)&����8�';�,/�?����"�'1���%&���M67�8������!��
������ ���<���� 1/2552 =#��-'-�/!#<�?������� 20 ก��������� 2552 ��<���< �������(8�"�'&���?�ก���.���3�75�)�!��/
��*ก�� ���"�#ก$����ก����%�,/�(�<�&��(%Q��?�ก���.���3�75�)�!��/��*ก�� /����< 

� -.���������ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ��)�ก�; 2,500 5���;�� 

� CIMB Bank ���� ;���5����"A�(��4��-'5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 ��)�ก�;-.���������ก45'
�&��!�* -.���� 2,500 5���;�� 
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� ��(��65(�;4���P5��* ��)�ก�; ���*5' 6.50 ()�"R (��(��65(�;4��-�ก����;�(���Q;�5 10 "R 3 
������ 21 �ก���� 2551 =#����)�ก�; ���*5' 3.40 ;�ก&)��()����(��/�ก�;�<* (Credit spread) &7�&�/ 
=#����)�ก�;���*5' 3.10) 

� ��;ก.���/��*�10 "R ��;4()��������ก45'�&��!�* +/*,�)��ก��,8)8��(��&�� Hybrid Tier 2 
-�8#������;ก.���/��*� 

� ������-)�*/�ก�;�<*-)�*���8#�ก.���/ ����-)�*/�ก�;�<*-)�*����5����ก��1.��' ��<�-.����,/� 

�75�)�!����*ก��/��ก5)�� (��&��(%Q��!���(�� ������.���3(���%��ก���.���3�75�)���*ก����;����
1)�*��5�����ก����%� =#���.���3-�ก/�ก�;�<*�����������/�)�-'-)�*?��4ก) CIMB Bank ���� ;���5����"A�(��4�� 
���75�)���)�ก�; 1,625,000,000 ;�� ��*5'���*/ก���.���3!��/!����*ก��4&/�,/� /����< 

�#��=������ก�� = -.������%�-�กก����ก45'�&��!�*(��&��&7�&�/ x ��(��/�ก�;�<*&7�&�/  
x �'*'��5�!����*�(��&��&7�&�/ 

 = 2,500,000,000 ;�� x ���*5' 6.50 ()�"R x 10 "R 

 = 1,625,000,000 ;�� 

 

!��/!����*ก�����)���)�ก�;���*5' 32.30 ������.���3+/*ก���"��*;���*;�75�)�!����*ก��ก�;�75�)�
&%�����*������(��(�&���%!�������� (���;ก����%�!�������� 3 ������ 30 ก��*�*� 2551 

������/@�����+��+����$� = &%�����*���� ~ ���<&%���� ~ &%�����*�,�)��(��(� - &)��!��67�8������&)�����* 

(��)�*: ���;��) = 183,875,361 ~ 178,278,188 ~ 497,800 ~ 67,686 

 = 5,031,687 

���������ก��  = �75�)�!����*ก�� / &%�����*������(��(�&���% 

(��)�*: ���;��) = 1,625,000 / 5,031,687 

 = ���*5' 32.30 

 

 -�กก���.���3���4&/�,��!���(�� -'�� �,/��)��75�)����!����*ก��ก����;����1)�*��5�����ก����%�
���<���< ��!��/��*ก����กก�)����*5' 3 !���75�)�&%�����*������(��(�&���%!��������45';�%$��*)�* 3 ������ 30 
ก��*�*� 2551 /����<� �����?���"A�,"(��"�'ก�@!���3'ก���ก��ก.�ก�;(5�/��� ��� �-. 21/2551 ������ 
�5�ก�ก3Z�?�ก���.���*ก������ก��*�+*�ก�� ������-#�����������"_/�6*!���75ก���.���*ก��()�(5�/�5�ก����*� !�
�����(%-�ก���"�'1���3'ก���ก�������� 45'!������(%-�ก���"�'1��67�8������!��������  ������%-��3������(%
ก���!���.���*ก��/��ก5)�� +/*-'(���,/���;�'4���&�*�,�)(�.�ก�)�&��?�&��!��-.�����&�*���<���/!��67�8������
�����"�'1��45'��&%��%��ก�&�*�5��'4�� +/*,�)��;&)��!��67�8�����������&)��,/��&�* =#��,/�4ก) CIMB Bank 
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2.3 ��ก�	
������%������ก������ก�����ก�� 

 !��ก.���/�;�<��(���)�/��*&%��%45'�������!��67���ก�5�ก����*�45'67�8���5�ก����*� &����8&��",/� /����< 

"�'�����*ก������ก��*�+*�ก�� : "�'���ก����;����1)�*��5�����ก����%� 

;�%$��67���ก�5�ก����*� : ������ ,�*������ -.�ก�/ (���1�) 

1�%/!��(��&�� :  (��&�������5�ก$3'�5��*������&'&�/�ก�;�<* =#����;�"A���%�ก�����1�<���� 2  

(+"�//7��*5'���*/��%���(%�?���ก&��4�; 2 �5�ก�ก3Z��ก��*�ก�;ก����;(��
&�������5�ก$3'�5��*��� Hybrid Debt Capital Instrument 45'(��&�����<
/��*&%��%�'*'*�� �"A���%�ก�����1�<���� 2 !��������4�)�"�'��@,�*)  

�75�)�ก���&��!�* : ,�)�ก%� 2,500 5���;�� 

4�5)�?1�,"-�กก���&��!�* : ��%����,/�-�กก���&��!�*�5�ก����*�-'87ก?1��������(8�"�'&�������,"!��
;�%$��67���ก�5�ก����*�45'������"A���%�ก�����1�<���� 2 ������&�%�&��������
�!��4! �!��Q��'��%����!��;�%$��67���ก�5�ก����*� 

��(��/�ก�;�<* / 65(�;4�� : -'�.�ก��ก.���/?���*�5�� (?ก5�ก�;��������ก�5�ก����*�) +/*!#<��*7)ก�;
&���'(5�/?�!3'�����ก�5�ก����*� 45'��*?(�!��(ก5�45'������,!!��
�5�ก����*������ก?���5���<� 45'-'�"A�,"(��"�'ก�@!���3'ก���ก��
ก.�ก�;�5�ก����*�45'(5�/�5�ก����*� 45'/���� (5�/�5�ก����*�4�)�
"�'��@,�* 45'/���� "�'ก�@����กa�ก3Z�!��;����;!����)�*���
��1ก������ก��*�!������*����65?1�;����; 3 ��5������ก����ก45'�&��!�*
�5�ก����*� (��ก��ก���&��!�*��กก�)���#�����<�) 

(ก��,���!�%ก�	-�';�/-0�-�$!��-'ก2� 9�	
����: � !��,���!�%ก�	-�'
�#2 !��$!��-'ก2� 9���������	
����: %�#��( #%	�/�$!
���'�����7F�%�#���%ก�	-�'/-0$!�-ก���@�0�5F��;�:�'� �� (step up 
rate )  

�����;ก.���/��*� : 10 "R -�ก��������ก(��&�� 

������;�%$��67���ก�5�ก����*�&����8
?1�&%��%,8)8���5�ก����*�ก)����;
ก.���/ 

: ���?/�����#���5��-�ก�����;��;��� (5) "R��;4()�����ก�5�ก����*� 45'���
1.��'65(�;4��?/L ��*�5��-�ก���/��ก5)�� 

�75�)�ก��,8)8��ก)����;ก.���/ : ?�ก�3����;�%$��67���ก�5�ก����*�?1�&%��%,8)8���5�ก����*�ก)����;ก.���/ 
���� ,8)8���5�ก����*�ก)����;ก.���//��*��(�65�����$� ����,8)8��
�5�ก����*�ก)����;ก.���//��*��(�65���กa���* �75�)�ก��,8)8��ก)��
��;ก.���/��)�ก�;���*5' 100 !���75�)����(��,�������ก�;65(��4�����*��
,�),/�1.��' (8����) ?��'*'��5����(���1.��'65(�;4��!����/"N--�;�� (8��
��) -�8#� (45',�)���8#�) �������5�ก����*�-'87กก��,8)8��ก)����;ก.���/ 

�%��ก���&��!�* : ก���&��!�*?���-.�ก�/ (Private Placements) 
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ก��-/�'�;�*��5�ก����*� : �5�ก����*�����&��!�*-',�)�.�,"-/�'�;�*��"A��5�ก����*�-/�'�;�*� 

��(�6%/��/ : ,�)��!��ก.���/�ก��*�ก�;��(�6%/��/&.����;�5�ก����*�����&��!�* 

!��-.�ก�/?�ก��-)�*1.��'65(�;4�� : ?�ก�3�����ก%/��(�ก��3�?/��(�ก��3���#��/��()�,"��<  

(ก) ��(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*� (9BIS Ratio:) !��;�%$��67�
��ก�5�ก����*�?������;ก.���/1.��'65(�;4�� (�.�ก�)����*5' 0 
���� 

(!)  BIS Ratio !��;�%$��67���ก�5�ก����*�(�.�ก�)����*5' 0 ������5��-�ก
���1.��'65(�;4�� ���� 

(�) ������4�)�"�'��@,�*�!��4��ก4=�+/*���.�&���?��;�%$��67���ก
�5�ก����*���%���������5/��� 45'ก����%���������5/���/��ก5)��*��
/.���%�ก��,�)�&� -&%<� 

;�%$��67���ก�5�ก����*�(����5����ก��1.��'65(�;4��?����1.��'
65(�;4����ก," +/*4-��?��(��4��&%��1��� (Facility Agent) (��4��
1.��'��%� (Paying agent) ���� ���&(� (Trustee) (45��4()ก�3�) ���;�"A�
�'*'��5�,�)���*ก�)� 5 ����.�ก��45'(���,�)��กก�)� 15 ����.�ก�� (=#��
ก��4-��/��ก5)��,�)&����8��%ก8��,/�45'��65?��67���ก�5�ก����*�(���
�5����ก.���/ก��1.��'/�ก�;�<*-.����/��ก5)�����-'(���1.��'?����1.��'
65(�;4��/��ก5)�� *ก����ก�3��!��������,!!��ก��-.�ก�/ก��1.��'��%�) 

?�ก�3����,�)�!����(�ก��3����ก.���/(������ก)�� ?�ก�3��!��������,!!��
ก��-.�ก�/ก��1.��'��%� ((����*5'���*//���5)��) ;�%$��67���ก�5�ก����*�
��&%��%�5��ก���-'�5����ก.���/ก��1.��'65(�;4�����-'(���1.��'?����
1.��'65(�;4��,/� 

=#��ก���5����ก.���/ก��1.��'65(�;4��(������';�?�����!���(�� ,�)8��
�)��"A�ก��6%/��/1.��'���<!��;�%$��67���ก�5�ก����*�4()�*)��?/ 

�����?��"��@-�ก!��&�&�* 65(�;4������-)�*����5����ก��1.��'-'87ก&'&�
�����ก��1.��'?�����( 

!� ��� � �ก� �-) � * � �% �"N �65��� �
/�ก�;�<*-)�* 45'!��-.�ก�/ก��?1�
��%���� 

 ?�ก�3����;�%$��67���ก�5�ก����*�,�),/�1.��'65(�;4������65(�;4������
-)�*����5����ก��1.��'?/L �( �-.����?����1.��'65(�;4�� (ก) ;�%$��67���ก
�5�ก����*�(���,�)1.��'��%�"N�65?/L ?��4ก)67�8������ ����1.��'/�ก�;�<* ���� 
65(�;4��?/L ?��5�ก����*�����(��&�������&%��%?�ก��,/���;1.��'���<?�
5.�/�;�/�*�ก��ก�;�����5��-�ก�5�ก����*������ก?����<���< (�"��"��ก��
&=������N�4���6���ก�0�A&=�) 45' (!) ;�%$��67���ก�5�ก����*�(���,�)
,8)8�� =�<� 5/ ����,/���/��*�%������?/=#�� ����&���M ����;��%�&%��% �5�ก����*�
����(��&��?/ L !��(���������&%��%?�ก��,/���;1.��'���<?�5.�/�;�5��-�ก
�5�ก����*�����&��!�*?����<���< �����5�ก����*�?/L !��;�%$��*)�*!��;�%$��
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67���ก�5�ก����*� =#��,/���;65"�'+*1��-�กก���<.�"�'ก�����;�%$��67���ก
�5�ก����*�,/�?��,�� =#��&%��%?�ก��,8)8���5�ก����*�/��ก5)�� ����&%��%?�ก��
,/���;1.��'��%���*?(�ก���<.�"�'ก�� ?�ก�3�!��ก���<.�"�'ก��/��ก5)�� �*7)
?�5.�/�;�/�*�ก�;�����5��-�ก�5�ก����*�����&��!�*?����<���< (�"�&'�ก��ก��
B)"�������) 

5.�/�;!���5�ก����*� : �5�ก����*���<��5�ก$3'��������'67ก���+/*(��45',�)���5�ก"�'ก��!��;�%$��
67���ก�5�ก����*� 

&%��%ก����ก�&�*� : 67�8���5�ก����*�-',�)��&%��%?�ก����;����&���1%M"�'1������ก���!���)��
"�'1��67�8������!��;�%$��67���ก�5�ก����*� �����)��?�ก��;�%������!��
;�%$��67���ก�5�ก����*� 

 

 ��#�� ?�&)��ก��ก.���/��(��/�ก�;�<*&.����;ก����ก(��&�� Hybrid Tier 2 ��<� 3 "N--�;�� ������*��
,�)&����8ก.���/��(��/�ก�;�<*���4�)���,/� 4()-�กก���"��*;���*;��(��/�ก�;�<*?�(5�/&.����;���6)����  ��<���< 
+/*��&��(%Q���)�ก����ก(��&�� Hybrid Tier 2 �ก%/!#<� ��*?��/����ก���� 2552 �������������� ��)� 1)��
��(��/�ก�;�<*!�����ก�����<+/*"�'��3 3 "N--�;�� -'��)�ก�; ��(��65(�;4��-�ก����;�(���Q;�5 ��*� 10 "R 
=#����)�ก�; ���*5' 3.4 ;�ก&)��()����(��/�ก�;�<* (Credit spread) ���*5' 2.1 8#����*5' 3.1 =#��-'�.�?��1)��!��
��(��65(�;4���P5��*��)�ก�; ���*5' 5.5 ()�"R 8#� ���*5' 6.5 ()�"R 

 �*)��,�ก (�� ��(��65(�;4���P5��*&.����;ก����ก(��&�� Hybrid Tier 2 ?�1)����5������ก45'�&��
!�*��<� ������-'�.�ก��ก.���/?���*�5��=#��-'?ก5�ก�;��������ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 +/*-'
!#<��*7)ก�;&���'()��L !��(5�/ 45'!��ก.���/&%��%45'������!���5�ก����*������ก?���5���<� 45'-'�"A�,"(��
"�'ก�@!��&.���ก��� ก.5.(. 45'/���� (5�/�5�ก����*� 45'/���� "�'ก�@�����ก3Z�!��;����;!����)�*��*
��1ก������ก��*�!������*����65?1�;����; 3 ��5������ก����ก45'�&��!�*(��&�� (��ก��ก���&��!�*��กก�)���#��
���<�) 

 ������������"�'&������-'��ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 +/*-'?���"A�,"(��&���'!��
(5�/ 3 ��5������ก45'�&��!�* /��*�%��ก���&��!�*4ก);���5?���-.�ก�/ ������-'/.���%�ก��&.���-����
(���ก��5���� (Book Building) !��(��&�� Hybrid Tier 2 -�ก��ก5�������������&�?- �����ก.���/��(��
/�ก�;�<*(���5�ก�ก3Z����,/���;�����(%-�ก���"�'1��67�8������!�������� +/*��ก CIMB Bank ����;���5����"A�
(��4��,/��!���)��5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 45�� CIMB Bank ����;���5����"A�(��4����<�-',/���;
65(�;4��?���(�������)�ก�;��(��/�ก�;�<*���6)��ก��&.���-����(���ก��5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 -�ก��ก
5�����������,�),/��������ก��*�+*�ก��ก�; CIMB Bank ����;���5����"A�(��4�� �*)��,�ก (�� ��ก&���'�@�$Qก%- 
45'&���'(5�/�����ก���"5��*�4"5�-�ก"N--�;�� ���� ��กก��&.���-����(���ก��5����?�(��&�� Hybrid 
Tier 2 4&/�?���� ��)� ��(��/�ก�;�<*�����ก5����-'?������&�?-�!��5��������(�����&7�ก�)�1)����(��ก��ก.���/
��(��/�ก�;�<*(���5�ก�ก3Z����,/���;�����(%-�ก���"�'1��67�8������!�������� �3'ก���ก�������� ���� ;���5
����ก5�)�;���5 ����"A�(��4���"A�67����.���--�ก67�8������!�������� -'&����8ก.���/��*5'���*/ ����������,!
����L ��)����-.��"A� �����?��&����8/.���%�ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ,/�(������"A�(��4��  
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2.4 �#��=�����+�0�����
��6���%�ก��)'��
���� 

 �75�)�&%��(�;4�����������-'(���1.��'?��4ก) CIMB Bank ����;���5����"A�(��4�� (��-.�������,/�
5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 �.���3-�ก/�ก�;�<*���������-'(���1.��'?��ก�; CIMB Bank ����;���5����"A�
(��4�� ?�4()5'��/!��ก.���/ก��1.��'/�ก�;�<* +/*�%/(����(��/�ก�;�<*���������-'�';�()�," �73ก�;-.����
��%�(����� CIMB Bank ����;���5����"A�(��4��,/�5����?�(��&�� Hybrid Tier 2  ��*?(�&��(%Q������)�ก����ก
45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 �ก%/!#<� 3 &%<��/����ก���� 2552 ��(��65(�;4���P5��*-'��)�ก�; ���*5' 
5.5 ()�"R 8#� ���*5' 6.5 ()�"R 45'��������ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 -.���� 2,500 5���;�� 45' 
CIMB Bank ����;���5����"A�(��4�� -��=�<���<�-.���� ��ก��<� ������&����8-)�*/�ก�;�<*-)�*���8#�ก.���/ ����
-)�*/�ก�;�<*-)�*����5����ก��1.��'��<�-.����?��4ก)��ก5����,/� 45' ������-',�)?1�&%��%,8)8���5�ก����*�ก)����;
��*�ก.���/ 10 "R "�'��3ก���75�)�&%��(�;4�����������-'(���-)�*?��4ก) CIMB Bank ����;���5����"A�(��4�� 
(��&��(%Q��!���(�� ��)�ก�; 1,625 5���;��  

 

2.5 �#=��OO�����ก����"����
�������/��$@ก�00�����&��
�0�� 

67���;����1)�*��5�����ก����%� : ������ ,�*������ -.�ก�/ (���1�) 

67�?������1)�*��5�����ก����%� : CIMB Bank* ����;���5����"A�(��4�� 

�����+�:  CIMB Bank ��&�/&)��ก��8������?������� ���*5' 92.04 !��-.�����������1.��'45����<���/!�������� 
(��4;;��*���65ก��=�<��5�ก����*� (4;; 256 ~ 2) 3 ������ 13 �ก���� 2552 

 

��ก-�ก��< ก���ก��!�������� -.���� 2 �)�� ������&�������ก�; CIMB Bank 45'�"A�;���5����ก��*�
+*�ก�� ,/�4ก)  

��*1��� (.�4��)�?������� (.�4��)�?� CIMB &�/&)��ก��8������
?������� * 

1. /�+(�' +��;%��( 41; �/�� �� � ก���ก��45'ก���ก��;�%��� / 
,�)���.���-5����4�������� 

ก���ก��!�� Bumiputra-
Commerce Holdings Berhad 
(9BCHB:) / ก5�)�;�%$�� CIMB 

- 

2. ��*����� �%� ก���ก�� /  
,�)���.���-5����4�������� 

�������&)�����ก5*����ก5�)�
;�%$�� CIMB 

- 

�����+�:  &�/&)��ก��8������?������� (��4;;��*���65ก��=�<��5�ก����*� (4;; 256 ~ 2) 3 ������ 13 �ก���� 
2552 

 

?�ก��"�'1���3'ก���ก�������� ���<���� 1/2552 ����������� 14 �ก���� 2552 45'?����<���� 2/2552 
����������� 22 �ก���� 2552 ?����'�����ก���%-��3�������ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 45'���
������,/���;4-���)� CIMB Bank -'�!���)��?�ก��5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 ��ก���ก��-.����&���)�����
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�"A�ก���ก�����������,/���;ก��4()�(�<�-�ก CIMB Bank 45'��-��&)��,/��&�*?�ก����ก45'�&��!�* Hybrid 
Tier 2 /��ก5)�� ,/�4ก) 1) /�+(�' +��;%��( 41; �/�� �� � 45' 2) ��*����� �%� +/*ก���ก����<�&���)�������&)��,/�
�&�* ,/��/��ก�&�*������(%?����'/��ก5)�� ?�ก��"�'1���3'ก���ก�������� ���<���� 1/2552 45',�),/��!���)��
"�'1��?�ก��"�'1���3'ก���ก�������� ���<���� 2/2552 

 

3. ��������+���4������ก�� 

3.1 ��+5���
���@��
����&'���,�B�ก���'���ก�� 

 ����������� 20 �%8���*� 2551 CIMB Bank ,/��!���.�&�MM�=�<�!�*����&���M!�������� (9&�MM�=�<�!�*
����:) -�กก����������ก��opq�o7 45'�.�ก��=�<�����&���M!��������-�กก����������ก��opq�o7 (�� &�MM�=�<�!�*
���� -.���� 2,811.86 5������� �������*5' 42.13 !��-.�������������ก45'-.���)�*45����<���/!�������� 45'
()�������������� 5 �|@-%ก�*� 2551 CIMB Bank ,/��.��.��&��=�<��5�ก����*���<���/!��������-�ก67�8����������
!�������� ��*�5��ก���.��.��&��=�<��5�ก����*���<���/!�������� CIMB Bank ,/���=#������!����������� 
6,143.54 5������� �������*5' 92.04 !�����������ก45'-.���)�*45����<���/!�������� 

 ������-�ก ?�1)���'*'��5����6)���� &���'�@�$Qก%-���(ก(�.�����+5ก ก�"�ก�;"NM�����/���ก�������
��*?�"�'��@ &)�65?�/���5;4ก)65ก��/.���%����!�������� =#���.�?����(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�
!��������5/5�(�.�ก�)��ก3Z����กa���*ก.���/ 45'&)�65ก�'�;()�ก��!*�*���ก%-!��������  ?�ก���!����
�"A�67�8������?�M)!�������� CIMB Bank ,/���%��/.���%�ก��()��L ��������-'�&�%�&�����������������ก����%�!��
������ ��%����(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*� 45'��O��ก��/.���%����ก%-!�������� �����?���"A�,"(��
��(8�"�'&���������,/� ���"�'1���3'ก���ก�������� ���<���� 1/2552 45'���<���� 2/2552 ���-�/!#<������������ 14 
�ก���� 2552 45' 22 �ก���� 2552 (��5.�/�; ,/����(%�����(%?���.��&�����"�'1��67�8������!��������?�ก��
��ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 

 ������-'�.���%����,/���;-�กก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 �75�)�ก���&��!�*,�)�ก%� 
2,500 5���;�� �����?1�?���(8�"�'&�������,"!�������� 45'�����?1��"A���%�ก�����1�<���� 2 ������&�%�&��������
�!��4! �!��Q����%����!��������  ��%����������-',/���;-�กก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 
/��ก5)�� -'1)�*?������������(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�&7�!#<� =#�� 3 ������ 30 ก��*�*� 2551 ��������
��(��&)����%�ก�����1�<���� 1 ()�&%�����*�8)���<.����ก(�������&��*� 45'��(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�
��)�ก�;���*5' 4.24 45'���*5' 6.93 (��5.�/�; =#��(�.�ก�)��ก3Z����กa���*ก.���/3 

  

                                                 
3  กa���*ก.���/?����������3%1*�(���/.�����(��&)����%�ก�����1�<���� 1 ()�&%�����*�8)���<.����ก(�������&��*� ,�)(�.�ก�)� 

���*5' 4.25 45'��(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*� ,�)(�.�ก�)����*5' 8.50 
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3.2 �"�����
�"��"����$�����&
%�"��0&�กก���'���ก�� 

 ��%����������-',/���;-�กก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 -'&��;&���Q��'ก����%�!��
������?��/�!#<� ��%����(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*� ���8#���%������&����8?�ก��!*�*���ก%-!��
������ ก���!���.���*ก��/��ก5)��-'ก)�?���ก%/65()������� /����< 

3.2.1 !��/����������-',/���;-�กก���.���*ก�� 

(1) ��(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�!��������-'��%��!#<� 45'�"A�,"(���ก3Z����กa���*
ก.���/  

กa���*ก.���/?����������3%1*�(���/.�����(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�,�)(�.�ก�)�
���*5' 8.50 4()������/��*65ก�'�;-�กก��1'5�(��!���@�$Qก%-?�45'()��"�'��@��65()�65ก��/.���%����
!�������� 45'&)�65?����(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�(�.�ก�)��ก3Z����กa���*ก.���/  ������-#�,/�!�
6)��6��ก�����,�)&����8/.�����(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*� 45',/��&��46�?�ก���'/����!��������
()�������4�)�"�'��@,�* /��*��(���<������4�)�"�'��@,�*-#�,/�&���?����������*���������;����?�ก��
��ก$��'/�;��%�ก����� ���8#�46�ก����%�����!��������(�<�4()�/���ก�กa��� 2551 �"A�(���� &.����; 3 ������ 
30 ก��*�*� 2551 ����������(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*� ��)�ก�;���*5' 6.9 

��%����������-',/���;-�กก����ก45'�&��!�* Hybrid Tier 2 &����8��;�"A� ��%�ก�����1�<�
��� 2 (���5�ก�ก3Z�!��������4�)�"�'��@,�* =#��-'�.�?��������&����8�.�(��46�ก���'/�����/%����
������,/��&��?��������4�)�"�'��@,�*,/� ��ก������&����8��ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ,/�
��<�-.���� 2,500 5���;�� 45'������&����8/.���%�ก��(��46�ก���'/����,/�&.��� - -'�.�?����(��
��%�ก�����()�&%�����*��&��*���%��!#<� �"A�"�'��3 ���*5' 11.34 4  =#��-'&)�65?��������&����8/.�����(��&)��
/��ก5)�� ,/�&7�ก�)��ก3Z�!�<�(�.����กa���*ก.���/ 

(2) 1)�*&��;&���46�ก���'/����!��������?�ก��"��;+���&�������ก����%� 

��ก�����-�กก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ?����<���<45�� 46�ก���'/����!��
������=#��,/��&��()�������4�)�"�'��@,�* *��"�'ก�;/��*ก����ก45'�&��!�*����&���M��%�����?��4ก)67�8��
�����/%� =#��,/���;�����(%-�ก���"�'1���%&���M67�8������!�������� ���<���� 2/2551 45�� 45'46�ก���%��%������L 
(Proposed initiatives) -'�� �,/��)� ก����ก45'�&��!�* Hybrid Tier 2 ?����<���<�"A�&)����#�����������&.���M()�
46�ก���'/����!�������� ��กก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ,�)"�'&;����&.��� -(�����
������,/�(�<��"�����*,�� ก -'&)�65?��46�ก���'/�������������,/��&��()�������4�)�"�'��@,�*,�)"�'&;
����&.��� -(��,"/��* =#��46�/��ก5)���"A�&)��&.���M?�ก����O��45'�(%;+(!�����ก%-!����������<�?��'*'
&�<�45'�'*'*�� 

                                                 
4  �����:  ������ +/*�.���3ก����%��!#<�-�ก��(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�!�������� 3 ������ 31 ������� 2551 



������� 31 

(3) ������-'������*�/�*�)����ก����%���%����ก!#<� 

������&����8�%-��3�(������� �&����?�ก���5����ก��-)�*/�ก�;�<*?��4ก)67�5����?� (��
&�� Hybrid Tier 2 ,/� ��ก?�������-)�*1.��'/�ก�;�<* ����������5��-�ก��������ก��-)�*1.��'/�ก�;�<*�.�?�� 
��(��&)���������*���!�����(�.�ก�)����*5' 0 +/*ก���5����ก��-)�*/�ก�;�<*/��ก5)��-',�)8���"A�ก��6%/��/
1.��'���<,�)�)�ก�3�?/L =#���"A�,"(��!��ก.���/�;�<��(��!��(��&�� Hybrid Tier 2 /����<� ก����ก45'�&��!�*
(��&�� Hybrid Tier 2 -'�.�?��������������*�/�*�)����ก����%���กก�)�ก����ก(��&�����<���� +/*������-'
&����'/.���%����ก%-()�,",/� 4���)�-',�)&����8-)�*/�ก�;�<*��*?����ก.���/1.��'/�ก�;�<* 

(4) 67�8�������/%�-',�),/���;65ก�'�;-�กก��5/5�(��&�/&)��ก��8������ (Dilution effects)  

ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 -'�.�?��������&����8��%����(��&)��
��%�ก�����()�&%�����*��&��*� +/*���67�8�������/%�-',�),/���;65ก�'�;-�กก��5/5�(��&�/&)��ก��8������ (Dilution 
effects) ������?�ก�3�ก����ก������%���������&��!�*()���ก5����?��) ������-�ก ก����ก45'�&��!�*(��&�� 
Hybrid Tier 2 -',�)�"A�ก����%��Q�����?�&)��!��67�8������!��������  45'������&����8�.���%����,/���;-�ก
ก����ก45'�&��!�* ,"��O��45'!*�*���ก%-!�������� =#��-'&)�65?����(��&)��65(�;4��()�&)��!��67�8��
�����P5��* (Returns on Average Equity:  ROAE) &����8"��;(��&7�!#<�,/�?�����( 

(5) ������&����8-�/����%����,/�?�(���������)��!���(�.� 

��(��(�����/�ก�;�<*�;�<��(��!��ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ����.��&��?�
�;�<��(����(���������)��!���(�.� �������(��65(�;4���P5��* �*7)?�1)��"�'��3���*5' 5.5 ()�"R 8#����*5' 6.5 ()�"R  
��������*;ก�;ก������%����"�'�������  ,/�4ก) ก����ก45'�&��!�*����&���M��%����� ��*?(�&8��ก��3�"N--�;��
!��������  

��ก���*;(��������ก����%�!��ก����ก45'�&��!�*����&���M�����ก?��)45�� -'�;�)�
"�'��3ก����(��65(�;4��!��67�8������ (Required rate of return on equity:  ke) +/*"�'��3ก��-�ก�%�� 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) 45��-'�;�)� ��(��65(�;4��!��67�8������ ��)�ก�; ���*5' 9.97 5 /�<���<� 
ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 -'�.�?��������&����8-�/��4�5)���%����?��)�����(��������

                                                 
5  &��(%Q��&.����;ก��"�'��3 ��(��65(�;4��!��67�8������ (Required rate of return on equity:  ke) ��/����< 
 rf = �����%�-�ก��(��/�ก�;�<*����;�(���Q;�5�P5��* ��*� 10 "R 3 ������ 21 �ก���� 2552 =#����)�ก�; ���*5' 3.41  

(�����:  &����(��&�����<,�*)  

ß = �)� Beta !�������� =#����)�ก�; 0.711 (�����: ;57��;���ก 3 ������ 21 �ก���� 2552) 
rm = Expected market return �.���3-�ก��(��65(�;4��-�กก��5����?�(5�/�5�ก����*� 3 ������ 21 �ก���� 2552 =#��
��)�ก�; ���*5' 12.63 (�����: ;57��;���ก 3 ������ 21 �ก���� 2552)  ��<���< ���"�#ก$����ก����%��.���(��65(�;4��-�กก��
5����?�(5�/�5�ก����*� ������-�ก�)� Beta !������������.����.���3 �"A��)����,/�-�กก���"��*;���*;ก�;/�1��(5�/
�5�ก����*� 

ke = rf + ß(rm ~ rf) = 3.41 + 0.711(12.63 - 3.41) ≈ ���*5' 9.97 
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ก����%�����)��!���(�.�,/� ��<���<65-�กก���%-��3�!���(���.���3+/*�����%�(���|$a�4()?����"�%;�(%��-��65���
4(ก()�� (��4()����(���ก��!����ก5����45'65(�;4��-�กก��5����?�(��&���������L �����?�(5�/��� 

3.2.2 !��/��*!��ก���.���*ก�� 

(1) ��(��&)�����<&%�()�&)��!��67�8������-'��%��&7�!#<� 

ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 -'�.�?����(��&)�����<&%�()�&)��!��67�8������!��
������ =#���*7)?��'/�;���&7��*7)45����%��&7�!#<���ก  +/* 3 ������ 30 ก��*�*� 2551 ���<&%���� 45' &)��!��67�8������
!�������� ��)�ก�; 178,278.19 5���;�� 45' 5,597.17 5���;�� (��5.�/�; +/*��(��&)�����<&%�()�&)��!��67�
8��������)�ก�; 31.85 ��)� -�ก!���75���ก����%�/��ก5)�� ��ก������&����8��ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid 
Tier 2 -.���� 2,500 5���;��,/� ���<&%����-'��%��!#<��"A� 180,778.19 5���;�� 45'��(��&)�����<&%�()�&)��67�
8������-'��%��!#<��"A� 32.30 ��)� 

 

3.3 ����0���0�"�����
�"��"��
��=��ก���'���ก��ก�00��������ก�����ก��ก�0ก���'���ก��
ก�00����.���ก 

3.3.1 !��/�45'!��/��*-�กก���.���*ก��ก�;;���5����ก��*�+*�ก�� 

3.3.1.1 5*%�-$�กก��/����'ก��ก�		��� /-0�ก-0'&'�ก�� 

 ก����� CIMB Bank 4&/�����&�?-?�ก���)��5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 ���-'��ก+/*��������<� 
������&.���M ,�)�P��'ก�;����&.��� -&.����;ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ��)���<� 4()*����
����&.���M()�Q��'���ก����%�!�������� ��ก/��* 

(1) &���������1�������?��;���5��*��ก���&�?-5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 

ก����� CIMB Bank =#���"A�67�8��������*?�M) ���*5' 92.04 !������������*ก1.��'45��!�������� 
4&/�����&�?-ก���)��5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 ���-'��ก+/*��������<� ��;�"A�ก����%�������1�������
45'����,�����?-4ก);���5��*��ก�������&�?-5����?�(��&�� Hybrid Tier 2  +/*�������������1��������)���ก
5����-'(�;��;��ก!#<���ก67�8������?�M)��&)���)��?�ก��5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 ?����(��ก��!��� 
��������-�������&��*����ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 -',�)"�'&;����&.��� -��ก CIMB 
Bank ,�)��&)���)��?�ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2  /����<� ก����� CIMB Bank 4&/�����&�?-?�
ก��5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 -'�"A�"N--�*��#�����&.���M()�����&.��� -?�ก����ก45'�&��!�*(��&�� 
Hybrid Tier 2 ���,"8#�����&.��� -()�46�ก���'/����!��������=#��,/��&��()�������4�)�"�'��@,�* 

(2) ������-',/���;��������?-�)�-',/���%�������*��������/.�����(��&)����%�ก�����()�&%�����*�
�&��*�?���"A�,"(���ก3Z�!�<�(�.�(��กa���* 

������-�ก����������(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*� 3 ������ 30 ก��*�*� 2551 ��)�ก�;
���*5' 6.9 =#��(�.�ก�)��ก3Z�!�<�(�.����กa���*ก.���/ ��� ���*5' 8.50 ������-#�������-.��"A����-'(���-�/��
4�5)���%������%���(%� +/*��%����������-',/���;-�กก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ������&.���M()�
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ก��/.�����(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�?���"A�,"(���ก3Z�!�<�(�.�(��กa���*  +/* CIMB Bank ������
(�<�?-���-'��&)���)��?�ก��5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 ?��8#��'/�;���-'�.�?������������%�ก��������*������-'
/.�����(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�?���"A�,"(���ก3Z�!�<�(�.� /����<� ก��&��;&������ก����%�-�ก CIMB 
Bank -#�������&.���M*%�� ?�ก���.�?��������&����8�&�%�&����Q��'���ก����%� 45'46�ก���'/����!��
������=#��,/��&��()�������4�)�"�'��@,�* 

3.3.1.2 5*%�*%'$�กก��/����'ก��ก�		��� /-0�ก-0'&'�ก�� 

(1) ������(����#���%�67�8��������*?�M)��ก!#<� 

"N--�;�� ������(����#���%� CIMB Bank ?�Q��'67�8��������*?�M)�*7)45�� +/* CIMB Bank 8������
?�&�/&)�����*5' 92.04 !�����������*ก1.��'45��!�������� ��ก CIMB Bank �!��,"��&)��?�ก��5����?�(��
&�� Hybrid Tier 2 ?����<���<��ก -'�.�?��������(����#���%� CIMB Bank ?�ก��-�/��4�5)���%������ก!#<� ��<�?�4�)
!��67�8������ 45'�-�����<��*?�M)!��������  

 

3.3.2 !��/�45'!��/��*-�กก���.���*ก��ก�;;���5��*��ก��)���<� 

3.3.2.1 5*%�-$�กก��/����'ก��ก�		��� :�'�%ก�/2����� 

(1) ������&����8��%��Q����ก5���� 

��ก(5�/���?�1)��ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ���<��.���*?��������
&����8��ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ,/�8#� 2,500 5���;�� ?��4ก)��ก5����=#���"A�;���5��*��ก,/�
��<�-.���� ������-'&����8ก�'-�*Q����ก5����?��ก����!#<� 45'�"A�ก��1)�*5/ก���#���%� CIMB Bank ?�
Q��'67�?��ก��&��;&���4�5)���%����4ก)������,/� ��ก��<� -'�.�?��Q��'���ก����%�?�����(!�������� 5/ก��
�#���%�Q��'���ก����%�!�� CIMB Bank ��ก/��*  

3.3.2.2 5*%�*%'$�กก��/����'ก��ก�		��� :�'�%ก�/2����� 

(1) ��������-,�)&����8-�/����%����,/����*��������/.�����(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�
,/�(���ก3Z����กa���*ก.���/ 

������-'�������&��*�?�ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ��ก�&��!�*�P��'
ก�;��ก5����=#���"A�;���5��*��ก��)���<� ������-�กก�����Q��'���ก����%�45'+���&������%����!�������� �����
65!�/���&���% 968.08 5���;�� ?�1)�� 9 �/���4�ก!��"R 2551 45'��!�/���&'&�-.���� 8,693.92 5���;�� 
3 ������ 30 ก��*�*� 2551 ��-&)�65?����ก5����=#���"A�;���5��*��ก,�)����������?-?�����&����8?�ก��
-)�*/�ก�;�<*45'1.��'��%�(��,/� ��ก-�ก��< ก�����"N--�;��������,�),/���ก��-�/�.�-�/���/�;�����)��1���8�� ��-
�.�?����ก5����=#���"A�;���5��*��ก ,�)����������?-���*���?�ก��5����?�(��&�� Hybrid Tier 2  

��ก�������5��ก���-'��ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 �P��'ก�;��ก5����=#���"A�
;���5��*��ก +/*��� CIMB Bank ,�)�)��5����/��*45�� ��������-,�)&����8-�/����%����,/����*��������/.���
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��(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�,/�(���ก3Z����กa���*ก.���/ ���,"8#�����&.��� -()�46�ก���'/����
!��������=#��,/��&��()�������4�)�"�'��@,�* 

 

3.3.3 !��/�45'!��/��*-�กก���.���*ก��ก�;;���5��*��ก +/*ก����ก45'�&��!�*����&���M��%�����()�
"�'1�1�����," 45'/���� ;���5?���-.�ก�/ 

-�กก��������"�'1���%&���M67�8������ ���<���� 2/2551 ,/����(%�����(%?����������ก45'�&��!�*����&���M
��%�����?��4ก)67�8�������/%�(��&�/&)��ก��8������,"45����<� /����<� ก���%����'���"��*;���*;!��/�45'!��/��*!��ก��
��ก45'�&��!�*����&���M��%�����?�&)����< -'�%-��3��P��'ก����ก45'�&��!�*����&���M��%�����()�
"�'1�1� 45'/���� 4ก);���5?���-.�ก�/ ��)���<� 

3.3.3.1 5*%�-5%�ก��%%ก� !���%5�'��*�����+�@�0�/�� 

(1) ������,�)�����'67ก���-�กก��1.��'/�ก�;�<* =#��������-'�������5)��(��&7�!#<� 

ก��(�/&%�?--)�*��%�"N�65!����������<� -'!#<��*7)ก�;����&����8!��������?�4()5'
1)����5���<�L /����<� ������-#��������5)��(��&7�ก�)�&.����;ก��-)�*��%�"N�65 ���*;ก�;���'ก��1.��'/�ก�;�<*
?�4()5'��/ 

(2) ก����ก45'�&��!�*����&���M��%����� -'1)�*5/��(��&)�����<&%�()�&)��!��67�8������ 

ก����ก45'�&��!�*����&���M��%�����-'�"A�ก����%��&)��!��67�8������!�������� /����<������
�.�&)��!��67�8������/��ก5)�����.���3��(��&)�����<&%<�()�&)��!��67�8������ -#��.�?����(��&)��/��ก5)�����)����5/5� 
/����<� ������-'������&����8ก)����<��%���(%�,/���%��!#<���*�5��-�กก����ก45'�&��!�*����&���M��%����� 
�����&��;&���ก��/.���%�ก��!��������?�����( 

(3) ก����ก45'�&��!�*����&���M��%����� -'�"A�ก����%��ก��ก�'-�*����()�67�8��������**)�* 

-�กก������������"A�;�%$��-/�'�;�*�?�(5�/�5�ก����*� =#���.�?��������-'(����.�(��กa
!��(5�/�5�ก����*� �)�/��*ก��ก�'-�*������*()�67�8������ +/*��(��&)��ก��ก�'-�*����()�67�8��������**)�*
-'(����"A�&�/&)���*)�����*���*5' 15 !�����-/�'�;�*�������*ก1.��'45�� 45'(�����67�8��������**)�*,�)���*ก�)� 
150 ��* �*)��,�ก /� ก����� CIMB Bank ,/��.��.��&��=�<��5�ก����*���<���/!��������45���.�?���"A�67�8������?�M)
!�������� ���*5' 92.04 !�����������*ก1.��'45��!�������� �.�?��67�&�/&)��ก��8������!��67�8��������**)�*!��
��������<�(�.�ก�)����*5' 15 !�����������*ก1.��'45��!�������� ��<���<ก����ก45'�&��!�*����&���M��%�����4ก)
"�'1�1� 45'/���� ;���5?���-.�ก�/  =#��,�)?1)67�8�������/%�!�������� -'1)�*�.�?��ก��ก�'-�*������**)�*
��%��!#<�45'�"A�,"(��กa!��;����;!��(5�/�5�ก����*�4�)�"�'��@,�*  
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3.3.3.2 5*%�*%'5%�ก��%%ก� !���%5�'��*�����+�@�0�/�� 

(1) ก����ก45'�&��!�*����&���M��%����� ก)�?���ก%/65ก�'�;()�&�/&)��!��67�8�������/%� 
(Dilution effects) 

ก����ก45'�&��!�*����&���M��%�����()�"�'1�1�����," 45'/���� ;���5?���-.�ก�/ -'�.�
?��-.��������!��������&7�!#<� /����<� 67�8�������/%�!��������-',/���;65ก�'�;-�กก��5/5/(��&�/&)��ก��
8������ (Dilution effects) ��<�?�/���&�/&)��ก����;��� 45'ก��5/5�!��ก.�,�()����� �"A�(�� -#���65ก�'�;()�
&�/&)��ก��8������ ���� 45'ก.�,�()�����!�������� ��ก-�ก��<ก����ก45'�&��!�*����&���M��%�����/��ก5)�� 
-'*����65?����(��&)��!����(��&)��65(�;4��()�&)��!��67�8�������P5��* (Return on Average Equity: ROAE) 
!��������5/5�/��* 

(2) 4��+���ก��5����?����������65ก�'�;()�ก����ก45'�&��!�*����&���M��%����� +/*&)�65
?��������()��������(�.�5� 

"N--�*���&.���M&.����;����&.��� -?�ก����ก45'�&��!�*����&���M��%����� ��� &���'ก��
5����?�(5�/�5�ก����*�������<��.���* �*)��,�ก /� ?�"N--�;�� 4��+���45'&8��ก��3�/��ก5)��,�)���<��.���*()�
ก����ก45'�&��!�*������%����� +/*�����*� 10 ;�%$�����,/��!���.�ก��-/�'�;�*�?�(5�/�5�ก����*�4�)�"�'��@
,�*45'(5�/�5�ก����*� �� � �� ,� ?�1)��"R 2551 =#��4&/�?���� �8#�&���'=#��,�)���<��.���*()�ก����ก45'�&��
!�*����&���M��%����� /����<�ก����ก45'�&��!�*����&���M��%�����!��������-#���4��+������-',�)"�'&;
����&.��� -�*)���( ���� 45'��-�.�?��������-'(����&��!�*����/��ก5)��?��������(�.�5������/#�/7/��ก5���� 

(3) (�����?�ก����ก45'�&��!�*����&���M��%����� &7�ก�)�(�����ก����ก45'�&��!�*(��&�� 
Hybrid Tier 2 

/�����,/�ก5)��,��?����!�� 3.2.1 (5) ������&����8-�/����%����,/�?�(��������(�.� ��(��
65(�;4�� "�'��3ก����(��65(�;4��!��67�8������ (Required rate of return on equity:  ke) �.���3(��
�%�� Capital Asset Pricing Model (CAPM)  ��(��65(�;4��!��67�8������&.����;67�8��������)�ก�;���*5' 9.97 =#��
&7�ก�)�"�'��3ก��/�ก�;�<*���*5' 5.5 ()�"R 8#����*5' 6.5 ()�"R !����(��65(�;4���P5��*!��(��&�� Hybrid 
Tier 2 

(4) ��������-,�)&����8-�/����%����,/����*��������/.�����(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�
,/�(���ก3Z����กa���*ก.���/ 

������-'�������&��*�?�ก����ก45'�&��!�*����&���M��%�������ก,�)����ก5����&�?-
���*��� ������-�กก�����Q��'���ก����%�45'+���&������%����!�������� �����65!�/���&���% 968.08 5���;�� 
?�1)�� 9 �/���4�ก!��"R 2551 45'��!�/���&'&�-.���� 8,693.92 5���;�� 3 ������ 30 ก��*�*� 2551 ��-
&)�65?����ก5����=#���"A�;���5��*��ก,�)����������?-?�ก��5���� 
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4. ������,�$������������
��6���%������ก�� 

4.1 ��������
�����������
�"�ก'�����06A��+"����+����� Hybrid Tier 2 

 ก��ก.���/��(��/�ก�;�<*!������ก7�+/*����," -'�.���(��65(�;4��!����Q;�5�������*���)�ก�� =#���"A�
�&����ก��5�������"��@-�ก�����&��*� ;�กก�;&)��()����(��/�ก�;�<* (Credit Spread) !������ก7�����%-��3� +/*
&)��()����(��/�ก�;�<*-'!#<��*7)ก�;�����&��*�/������/%( ���/�;�����)��1���8��!��;�%$��45'����ก7����-�/�.�+/*
&8�;��-�/���/�;�����)��1���8�� (Credit Rating Agencies) 45'&���'(5�/��� ��ก����ก7������ก45'�&��!�*��
�����&��*���ก &)��()����(��/�ก�;�<*!������ก7�/��ก5)�� ก -'��%����ก!#<�(�������1/�1*ก�;�����&��*�/��ก5)��
?��4ก)��ก5����   

�*)��,�ก /� ;�%$��67���ก����ก7���-,�)&����8ก.���/��(��/�ก�;�<*!������ก7�,/�5)�������&��," ������-�ก
��(��/�ก�;�<*!������ก7����-'��ก45'�&��!�*?��)��<� -'!#<��*7)ก�;65(�;4������;�(���Q;�5�������*����*;��)�
ก�;��*�!������ก7� 45'&)��()����(��/�ก�;�<* (Credit Spread) =#����ก5����(���ก��������/4�������&��*�?�1)��
&8��ก��3� 3 ��� &.���-����(���ก��=�<�����ก7� �������-��=�<�����ก7� 

 

ก�����������������+����ก�0�A4�+�0���/��$0�+���>0�� 
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�����: &����(5�/(��&�����<,�* (3 ������ 21 �ก���� 2552) 

 

46����!���(��4&/�8#�������5����,��!��65(�;4��!������;�(���Q;�5�������*���;ก.���/ 5 "R 7 
"R 45' 10 "R (�<�4()�/����ก���� 2551 ~ �ก���� 2552  +/*�'��)��1)��(��"R 2551 ��<� 65(�;4��!��
����;�(���Q;�5"��;(��&7�!#<�������-�ก��(����%��o�������%��!#<��*)��()������� �*)��,�ก (�� ?�1)����#��"R�5��,/��ก%/
�%ก|(ก�����ก����%�45'�@�$Qก%- -#��.�?��65(�;4��!������;�(���Q;�55/5� ������-�ก��ก5����������
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(���ก���.���%�5������5�?�����;�(���Q;�5��ก!#<� ����'����)������&��*�(�.�ก�)�ก��5����"�'������� 
��ก-�ก��< 65(�;4��!������;�(���Q;�5���5/5�*���"A�65��-�กก������3'ก���ก���+*;�*ก����%�,/�5/
��(��/�ก�;�<*�+*;�*5���ก�����ก�'(����@�$Qก%-!��"�'��@ +/*��ก��5/��(��/�ก�;�<*�+*;�* -�ก���*5' 
3.75 5�����<�&%<����*5' 1.75 ?�1)��(�<�4()������ 3 ������� 2551 -�8#�"N--�;�� =#������(��/�ก�;�<*�+*;�*�*7)���
���*5' 2.00 

 

�=��+=����+����ก�0�A (Credit Spread) �Y��������"�ก#"����������0�����=��)6��56��
��0 A  
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�����: &����(5�/(��&�����<,�* (3 ������ 21 �ก���� 2552) 

  

46����!���(��4&/�8#�&)��()����(��/�ก�;�<* (Credit Spread) �P5��*!������ก7���������/�;����
�)��1���8���'/�; A ?�(5�/����������*�!������ก7�����5����กก�)� 5 "R +/*&���(�������"�#ก$����ก����%��5��ก����ก7����
�����/�;�����)��1���8���'/�; A ������-�ก����ก7���������/�;�����)��1���8���'/�; A !#<�,"��<� ���*7)�"A�-.������ก?�
(5�/���45'��ก��=�<�!�*����5)��(�� +/*���"�#ก$����ก����%�,�),/��.�����ก7���������/�;�����)��1���8���'/�;(�.�ก�)� 
A �1)� BBB ���"��*;���*; ������-�ก���*7)-.�������* 45',�)��ก��=�<�!�*����5)��(��  

?�&���'(5�/"ก(% &)��()����(��/�ก�;�<* (Credit Spread) &.����;����ก7���������/�;�����)��1���8��
�'/�;�/�*�ก�� ?�4()5'1)����5�-',�)��ก���"5��*�4"5���ก��ก/��-'�� �,/�-�ก1)���/����ก���� 2551 8#� 
&%����� 2551 (��46����!���(�� �*)��,�ก /� ��*�5��-�กก���ก%/�%ก|(ก�����ก����%�45'�@�$Qก%-!#<�
?�1)��"�'��3��#���5��!��"R 2551 &)��()����(��/�ก�;�<* (Credit Spread) ,/�"��;(����%��&7�!#<���ก ������-�ก
ก����� 65(�;4��!������;�(���Q;�55/5� ��� �"A�65��-�กก��"��;5//�ก�;�< *�+*;�*!��
�3'ก���ก���+*;�*ก����%� ก�"�ก�;��ก5����*��(���ก��65(�;4�����&7��*7) �����1/�1*ก�;�����&��*�?�ก��
5���������%����ก!#<�?�&8��ก��3�"N--�;�� 
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(�����"��*;���*;!���75&��"!������ก7������5�ก$3'?ก5����*�ก�������ก����ก45'�&��!�*5)�&�/ 

 

4#"��ก $�����%�/�	�)@ &'�ก�� 
(���)�) 

0����� ���$�)�+ &'�ก�� 
(���)�)  

0����� �+�. ������� &'�ก�� 
(���)�) 

$�����ก��ก�%� &'�ก�� 
(���)�) 

$���������ก" &'�ก�� 
(���)�) /1 

���-��=�<� 12 �|$���� 2551 10 �|@-%ก�*� 2551 1 ������� 2551 11 ������� 2551 5 ������� 2551 

"�'�������ก7� ����ก7�/��*&%��%1�%/�';�1���67�8��
"�'���,�)���5�ก"�'ก��45'��

67�4��67�8������ก7� 

����ก7��';�1���67�8�� "�'���,�)/��*
&%��%,�)��"�'ก�� 

45'��67�4��67�8������ก7� 

����ก7��';�1���67�8�� "�'���,�)/��*
&%��%,�)��"�'ก�� 

45'��67�4��67�8������ก7� 

����ก7�/��*&%��%1�%/�';�1���67�8��
"�'���,�)���5�ก"�'ก��45'��

67�4��67�8������ก7� 

����ก7�/��*&%��%1�%/�';�1���67�8��
"�'���,�)���5�ก"�'ก��45'��

67�4��67�8������ก7� 

1�������ก7� ����ก7�/��*&%��% ������,�*
��3%1*� -.�ก�/ (���1�) ���<���� 
1/2551 ��;ก.���/,8)8��"R 

�.@.2561 =#��67���ก��&%��%,8)8��
ก)��ก.���/ 

  ����ก7�;�%$�� �����1�( -.�ก�/ 
(���1�) ���<���� 1/2551 1�/��� 2 
��;ก.���/,8)8��"R �.@. 2554  

����ก7�!��;�%$�� "(�. ���%��5 
-.�ก�/ (���1�) ���<���� 1/2551 
��;ก.���/,8)8��"R �.@. 2558 

����ก7�/��*&%��% ������ก&%ก�,�* 
-.�ก�/ (���1�) ���<���� 1/2551 
��;ก.���/,8)8��   "R �.@. 

2562 =#��67���ก����ก7���&%��%,8)8��
ก)��ก.���/  

����ก7�/��*&%��% �������%&+ก� 
-.�ก�/ (���1�) ���<���� 1/2552 
��;ก.���/,8)8��   "R �.@. 

2562 =#��67���ก����ก7���&%��%,8)8��
ก)��ก.���/ 

"�'���ก���&��!�* �&��!�*()�"�'1�1�����," �&��!�*()�"�'1�1�����," �&��!�*()�"�'1�1�����," �&��!�*()�"�'1�1�����," �&��!�*()�"�'1�1�����," 

�75�)�����&��!�* 20,000.00 5���;�� 1,500.00 5���;��  4,000.00 5���;�� 17,000.00 5���;�� ,�)�ก%� 2,000.00 5���;��  
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4#"��ก $�����%�/�	�)@ &'�ก�� 

(���)�) 
0����� ���$�)�+ &'�ก�� 

(���)�)  
0����� �+�. ������� &'�ก�� 

(���)�) 
$�����ก��ก�%� &'�ก�� 

(���)�) 
$���������ก" &'�ก�� (���)�) 

/1 

��*�����ก7� 10 (&%;) "R ��;-�ก�����ก����ก7�  
+/*67���ก����ก7���&%��%,8)8������ก7�
��<�-.����ก)�������;ก.���/,8) 
3 �����;��; 5 (���) "R ��;4()
��������ก����ก7� ���� 3 ���1.��'

/�ก�;�<*?/L �5��-�ก�����;��; 
5 (���) "R��;4()�����ก����ก7�  

3 (&��) "R ��;-�ก�����ก����ก7� 7 (�- /) "R ��;-�ก�����ก����ก7� 10 (&%;) "R ��;-�ก�����ก����ก7�  
+/*67���ก����ก7���&%��%,8)8������ก7�
��<�-.����ก)�������;ก.���/,8) 
3 �����;��; 5 (���) "R ��;4()
��������ก����ก7� ���� 3 ���1.��'

/�ก�;�<*?/L �5��-�ก�����;��; 
5 (���) "R��;4()�����ก����ก7�  

10 (&%;) "R ��;-�ก�����ก����ก7�  
+/*67���ก����ก7���&%��%,8)8������ก7�
��<�-.����ก)�������;ก.���/,8) 
3 �����;��; 5 (���) "R ��;4()
��������ก����ก7� ���� 3 ���1.��'

/�ก�;�<*?/L �5��-�ก���
��;��; 5 (���) "R��;4()�����ก

����ก7�  
���/�;�����)��1���8�� AA- (tha) +/* o_�1� ���(%<�&�  A +/* ��%&���(%<� A+ (tha) +/* o_�1� ���(%<�&� AA- (tha) +/* o_�1� ���(%<�&� A- (tha) +/* o_�1� ���(%<�&� 
��(��/�ก�;�<* - "R��� 1- 2: ���*5' 4.25 ()�"R 

- "R��� 3- 6: ���*5' 5.25 ()�"R 
 - "R��� 7- 10: ���*5' 6.25 ()�"R 

���*5' 5.25 ()�"R  - "R��� 1- 3: ���*5' 5.30 ()�"R 
- "R��� 4- 5: ���*5' 6.00 ()�"R 
- "R��� 6- 7: ���*5' 6.45 ()�"R 

- "R��� 1- 3: ���*5' 5.25 ()�"R 
- "R��� 4- 7: ���*5' 5.75 ()�"R 
  - "R��� 8- 10: ���*5' 6.50 ()�"R 

- "R��� 1- 3: ���*5' 5.50 ()�"R 
- "R��� 4- 7: ���*5' 6.00 ()�"R 
  - "R��� 8- 10: ���*5' 6.50 ()�"R 

ก��1.��'/�ก�;�<* ��กL 6 (�ก) �/��� ��กL 6 (�ก) �/��� ��กL 3 (&��) �/��� ��กL 3 (&��) �/��� ��กL 3 (&��) �/��� 
��(��65(�;4�� 
(IRR) !��/�ก�;�<* 

���*5' 5.42 ()�"R ���*5' 5.32 ()�"R ���*5' 5.90 ()�"R ���*5' 5.88 ()�"R ���*5' 6.07 ()�"R 

&)��()����(��/�ก�;�<*/2 ���*5' 0.58 ���*5' 1.94 ���*5' 2.40 ���*5' 2.88 ���*5' 3.54 
/1 ����ก7�/��*&%��% �������%&+ก� -.�ก�/ (���1�) ���<���� 1/2552 ��;ก.���/,8)8�� "R �.@. 2562 =#��67���ก����ก7���&%��%,8)8��ก)��ก.���/ !3'��<�*7)�'��)��1)��-��=�<� +/*�����ก����ก7���������� 17 ก��������� 2552 

/2 &)��()����(��/�ก�;�<*�.���3-�ก&)��()���'��)����(��65(�;4�� (IRR) !��/�ก�;�<* !������ก7���<�L ���*;ก�;65(�;4��!������;�(���Q;�5�������*���)�ก�;��*�!������ก7� +/*?1)65(�;4��!������;�(���Q;�5 3 ���
-��=�<����4�ก  
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 (����!���(���"��*;���*;?���� �8#�5�ก$3'&.���M 45'��(��/�ก�;�<*!������ก7����,/���ก45'�&��!�*?�
1)����5����()��ก�� ���8#����/�;�����)��1���8��!������ก7������ก45'�&��!�* (Issue Rating) ���()��ก�� ����ก7�����.���
�"��*;���*;��<��"A�����ก7�/��*&%��% 45'����ก7�,�)/��*&%��%�'*'*�������ก����ก45'�&��!�*?�1)��5)�&�/   
 ก����%��!#<�!��&)��()����(��/�ก�;�<* (Credit Spread) &����8�� �,/�-�กก����ก����ก7�/��*&%��%!��
������,�*��3%1*� -.�ก�/ (���1�) (9SCB:) ������/��� �|$���� 2551 ก�;ก����ก����ก7�/��*&%��%!��������
ก&%ก�,�* -.�ก�/ (���1�) (9KBANK:) ������/��� ������� 2551 =#������ก7�/��*&%��%��<�&��,/���;ก��-�/���/�;����
�)��1���8����)�ก������'/�; AA- (tha) +/* ;�%$�� o_�1� ���(%<�&� ("�'��@,�*) -.�ก�/ (9o_�1� ���(%<�&�:) -'�� �,/��)�����
ก7�/��*&%��%!�� SCB ��<���ก����ก45'�&��!�*?�1)�����(5�/�*7)?�&���'"ก(% -#��.�?��&����8(�<���(��/�ก�;�<*
,/��*7)?��'/�;����.���3�"A���(��65(�;4�� (IRR) !��/�ก�;�<*������*5' 5.42 ()�"R =#���%/�"A�&)��()����(��
/�ก�;�<* (Credit Spread) ��)�ก�;���*5' 0.58 -�ก65(�;4��!������;�(���Q;�5 10 "R 3 ���-��=�<����4�ก  
?����ก5�;ก�� ��ก�%-��3�����ก7�/��*&%��%!�� KBANK �����ก����ก45'�&��!�*�5��-�ก&8��ก��3�(5�/
ก����%�45'�@�$Qก%-���6��6�� 45'��ก��5//�ก�;�<*�+*;�*45'65(�;4��!������;�(���Q;�5 -#��.�?����ก
5����(���ก��&)��()����(��/�ก�;�<* (Credit Spread) ���&7�!#<�8#����*5' 2.88 -�ก65(�;4��!������;�(�
��Q;�5 10 "R 3 ���-��=�<����4�ก -#��.�?����(��/�ก�;�<*����.���3�"A���(��65(�;4�� (IRR) !��/�ก�;�<*
��)�ก�;���*5' 5.88 ()�"R 
 ������-�ก������,�),/���ก��-�/���/�;�����)��1���8�� �.�?�����"�#ก$����ก����%�,�)&����8�.�&)��()��
��(��/�ก�;�<*!��ก����ก(��&�� Hybrid Tier 2 ?����<���< ���"��*;���*;ก�;&)��()����(��/�ก�;�<*!������ก7� 
45'/���� ����ก7�/��*&%��%��������/�;�����)��1���8���/�*�ก��,/� /����<� ���"�#ก$����ก����%�-#��.�ก��"�'��3ก��
���/�;�����)��1���8��!��������45'(��&�� Hybrid Tier 2 ������.����"��*;���*;ก�;&)��()����(��/�ก�;�<* 
(Credit Spread) +/*?1��%�� 2 �%�� /����< 
4.1.1 �%�� Top-Down 

+/*����," ��ก;�%$��4�)����;�%$������?/��ก���<.�"�'ก��?��4ก)����ก7�!��67���ก����ก7�45�� ���/�;����
�)��1���8��!������ก7���<� -',/����/�;�����)��1���8�����4&/�8#������&��*�!��67��<.�"�'ก�� +/*8����ก67��<.�"�'ก����<�
��ก���<.�"�'ก��;���<���%�(�� 45'/�ก�;�<*�*)��,�)��������,!45'��%ก8��,�),/� -'�.�?������ก7���<�,/���;ก��-�/���/�;
�����)��1���8��������*;��)�ก�;���/�;�����)��1���8��!��67��<.�"�'ก�� 45'��ก�"A�ก���<.�"�'ก�����*�4�);��&)��
���/�;�����)��1���8��!������ก7�ก -'5/5��"A�5.�/�; 

�*)��,�ก (�� 8#�4���)� CIMB Bank ?�Q��'67�8������?�M)!�������� -',/���;"�'+*1��&7�&�/��ก?��
����1)�*��5��45'&��;&������ก����%�4ก)������ 4()?�ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ���<���< 
CIMB Bank ,�),/��"A�67��<.�"�'ก����<���/ ����;��&)�� ���&����8;����;?1�,/�(��กa���*?�5�ก$3'?/L ?��4ก)
������ /����<� ���"�#ก$����ก����%��� ��)�ก���"��*;���*;���/�;�����)��1���8��!�������� ?����)�ก�;���/�;
�����)��1���8��!�� CIMB Bank ��<� ��-,�)&����8�.��������%�,/���<���/    
4.1.2 �%�� Bottom-Up 

���"�#ก$����ก����%�,/��%-��3��"��*;���*;!��/!��&%�����*� 65"�'ก�;ก�� 45'����4! �4ก�)�
/�����%���� ก�;��������3%1*�,�*���� =#��,/���*��ก45'�&��!�*����ก7� 45'/���� ����ก7�/��*&%��% ������%-��3�
�"��*;���*;���/�;�����)��1���8��!��������   
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��������0���0 >��
���ก������ ��
��+���=�����ก������ (�'����0 9 ��6����ก ��A���������� 30 ก���� 2551) 

��)�*: 5���;�� (��ก-�ก�';�,���"A���)�*����) 

 $����� ������,�*��3%1*� 
-.�ก�/ (���1�) 

������ก&%ก�,�* 
-.�ก�/ (���1�) 

������ ����,�* 
-.�ก�/ (���1�) 

;�%$�� �����1�( 
-.�ก�/ (���1�)  

�������%&+ก� -.�ก�/ 
(���1�) 

�������ก�*�(%���%� 
-.�ก�/ (���1�) 

���/�;�����)��1���8��!��;�%$�� 
(��(�Q��"�'��@,�*) 

,�)��ก��-�/���/�; AA (tha) +/*  
o_�1� ���(%<�&� 

AA +/*  
o_�1� ���(%<�&� 

A+ +/*  
o_�1� ���(%<�&� 

A+ +/* ��%&���(%<� 

A +/* o_�1� ���(%<�&� 

A- +/* ��%&���(%<� 

A +/* o_�1� ���(%<�&� BBB+ +/*  
o_�1� ���(%<�&� 

A- +/* ��%&���(%<� 

��%���ก 147,104.1 895,732.0 872,216.9 433,499.5 252,228.1 42,660.8 55,915.7 

&%�����*���� 183,875.4 1,196,777.6 1,124,935.3 592,987.0 368,694.3 116,059.5 106,565.7 

&%��1��� 92,733.9 889,326.2 871,971.8 427,484.2 271,071.5 98,304.6 79,215.5 

���<&%���� 178,278.2 1,075,321.5 1,015,855.5 544,499.3 336,296.1 104,704.3 89,751.4 

&)��!��67�8������ 5,597.2 121,456.1 109,079.7 48,487.8 32,398.2 11,355.2 16,814.3 

�����*,/�/�ก�;�<*45'��%�"N�65 8,687.0 47,131.1 43,927.5 21,931.2 15,675.1 5,620.7 5,574.3 

ก.�,�&���%* (974.2) 17,430.8 12,543.6 4,414.2 2,352.9 1,328.3 1,532.0 
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 $����� ������,�*��3%1*� 
-.�ก�/ (���1�) 

������ก&%ก�,�* 
-.�ก�/ (���1�) 

������ ����,�* 
-.�ก�/ (���1�) 

;�%$�� �����1�( 
-.�ก�/ (���1�)  

�������%&+ก� -.�ก�/ 
(���1�) 

�������ก�*�(%���%� 
-.�ก�/ (���1�) 

&)��()����(��/�ก�;�<* (Net 
Interest Spread) (���*5') 

2.44 4.53 4.12 3.20 4.1 3.7 4.6 

��(��&)��&%��1������,�)ก)�?���ก%/
��*,/� (���*5') 

12.02 5.20 4.05 15.4 4.4 3.9 12.02 

��(��&)��65(�;4��67�8������ 
(���*5')** 

(41.18) 19.93 16.00 12.66 9.70 14.93 11.53 

��(��&)��65(�;4��-�ก
&%�����*� (���*5')** 

(0.67) 1.97 1.58 0.97 0.91 1.65 2.09 

����ก�������A���� 1 +=�
������/@5=���A'����ก+��
��������� (���*5') 

4.24 12.30 10.76 12.78 8.95 9.94 14.74 

����ก�����+=�������/@5=��
�A'����ก+�����������  
(���*5') 

6.93 17.10 14.44 17.30 12.75 9.90 15.34 

�����:  �	ก������5%�	��>�/ ���%��	�'� !ก�������!�A?��!ก������� !( ก������������5%�	��>�/ 

* ก��.� (5��/��) ��/���2�/-0��N�5%�()*79%��*� 

**  %�#���2�( #%	�/�()*79%��*� (ROAE) � ! %�#���2�( #%	�/�$�ก���/��@'A (ROAA) ����3&�'ก����	ก��.� (5��/��) ��/�� ;�*�#S��� 

&����)��' !�%-'��@�0��#��;��%ก�����	 3 ���$��ก�����%����	����2��,90%79% TU/,A ��/#����A 
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������%-��3�(����!���(�� =#��4&/�8#����/�;�����)��1���8��!����������3%1*� (Company Rating)  
-'�� �,/��)� ������!��/?�M)�����Q��'���ก����%�4! �4ก�)� ,/�4ก) SCB 45' KBANK ,/���;ก��-�/���/�;����
�)��1���8���'/�; AA (tha) -�ก o_�1� ���(%<�&�  ?�!3'���������!��/�5 ก ,/�4ก) ������ �%&+ก� -.�ก�/ (���1�) 
(9TISCO:) 45'������ �ก�*�(%���%� -.�ก�/ (���1�) (9KK:) =#����Q��'���ก����%�,�)4! �4ก�)���)�������!��/
?�M) 45',/���;���/�;�����)��1���8�����(�.�ก�)�������-�ก�����&��*������ก!#<� +/* TISCO ,/���;���/�;�����)��1���8��
�'/�; A (tha) -�ก o_�1� ���(%<�&� 45' KK ,/���;���/�;�����)��1���8���'/�; BBB+ (tha) -�ก o_�1� ���(%<�&� 45' A- 
-�ก ��%&���(%<�    

��ก�"��*;���*;������ก�;������!��/�5 ก���� �1)� TISCO 45' KK -'�� �,/��)���������Q����%���ก
45'�75�)�&%�����*����&7�ก�)�  �*)��,�ก (�� 65"�'ก�;ก��!��������?�1)�����6)������<� ,/���ก��!�/��� ������-�ก
ก����;�7�!�/���-�กก��"��;�75�)���%�5����?�(��&�����<()��"�'��@ "�'��� CDO -#��.�?����������Q��'���
ก����%����,�)������ ��%�ก��������(�.� 45'��%�ก�����()�&%�����*��&��*����,�)�"A�,"(���ก3Z�!��������4�)�"�'��@
,�* ก����� CIMB Bank ,/��!�����"A�67�8������?�M)!��������45'?��ก��&��;&���4ก)������45',/���%��/.���%�ก��
()��L ��������-'�&�%�&�����������������ก����%�!�������� ���8#�46�ก���'/����!�������� +/*ก���&��!�*
����()�67�8�������/%� (Right Offering) ��-&)�65�.�?��&)��!��67�8������!����������%��!#<� 45'��(��&)����%�ก�����()�
&%�����*��&��*�!�������� ��%��!#<��"A����*5' 9.196 +/*����%�ก�����1�<���� 1 ���*5' 5.84 =#��-'�.�?���.�?��Q��'
���ก����%�45'65"�'ก�;ก��!��������?�����(/�!#<�ก�)�?��/�( /��*"N--�*���ก5)����!���(�� ���"�#ก$����ก��
��%��������� ��)� ���/�;�����)��1���8��+/*"�'��3!�������� (Company Rating) /��*�%�� Bottom-Up -'�*7)
?ก5����*�ก�;���/�;�����)��1���8�� (Company Rating) !�� TISCO 45' KK ����(�.�ก�)� 

-�ก�%��ก���"��*;���*;!���(�� ��ก�%-��3�1)��&)��()����(��/�ก�;�<* (Credit Spread) ;���(��
65(�;4��-�ก����;�(���Q;�5 ��*� 10 "R ������*5' 2.1 8#� ���*5' 3.1 ()�"R !��(��&�� Hybrid Tier 2 ���������
�&����<� (�.�ก�)�&)��()����(��/�ก�;�<* (Credit Spread) !������ก7�/��*&%��%�����ก����ก45'�&��!�*5)�&�/!�� 
TISCO =#�������/�;�����)��1���8�� A- (tha) +/*��&)��()����(��/�ก�;�<* (Credit Spread) ������*5' 3.54 3 ���-��
=�<����4�ก (+"�//7&)��()����(��/�ก�;�<*!������ก7� TISCO ?�(�����"��*;���*;!���75&��"!������ก7������5�ก$3'
?ก5����*�ก��) ��<����(��&�� Hybrid Tier 2 ,�),/���;ก��-�/���/�;�����)��1���8�� 45'��!��ก.���/&%��%���/��*ก�)�����ก7�
/��*&%��%����," /����<�/��*&8��ก��3�(5�/?�"N--�;�� 1)��&)��()����(��/�ก�;�<* (Credit Spread) ����������&��
��<� 8���)�����������'&�45'�"A�"�'+*1��()������� 45'67�8��������**)�* �*)��,�ก (��/��*&8��ก��3�(5�/���
6��6�� ��ก�������"5��*�4"5����!��&���'(5�/�ก%/!#<�?�1)�������ก45'�&��!�* ��--'�.�?��1)��&)��()����(��
/�ก�;�<* (Credit Spread) ����&����<� ,�)����������'&�()�67�5����?�1)����5���<�L  /����<� ���"�#ก$����ก����%��� �
�)�ก�����������&����8�������5)��(��?�ก��"��;&)��()����(��/�ก�;�<* (Credit Spread) ,/� ��ก������
�"5��*�4"5�!��&���'(5�/�ก%/!#<���<� ����������'&���������-'&����8��ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 
,/�+/*"�'&;����&.��� -  

 ���"�#ก$����ก����%�,/�(��-&�;!��ก.���/�)�/��*&%��%45'�������!��(��&�� Hybrid Tier 2 45����
������ ��)� ��5�ก$3'�"A�,"(���5�ก�ก3Z�!��������4�)�"�'��@,�*�ก��*�ก�;(��&�������5�ก$3'�5��*��� 
(Hybrid Debt Capital Instrument) �����;�"A���%�ก�����1�<���� 2 45',�),/���!��ก.���/&%��%���4(ก()��,"-�ก
                                                 
6  �����:  ������ +/*�.���3ก����%��!#<�-�ก��(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�!�������� 3 ������ 31 ������� 2551 
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!��ก.���/&%��%!��(��&�����<�����5�ก$3'�5��*ก�� �*)������*&.���M 45',�),/���!��ก.���/&%��%?/���,�)�"A�����()�
������ /����<����"�#ก$����ก����%��������� ��)�!��ก.���/�)�/��*&%��%45'�������!��(��&�� Hybrid Tier  2 ��<�
����'&�45'�"A�"�'+*1��()�������   
 

4.2 ��������
�������6���%�B�ก����"��'���ก�� 

 ������-'&����8��ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ()������,/���;�����(%-�ก���"�'1��67�8������?����<�
��< ,/���;�����(%-�ก&.���ก��� ก.5.(. ?�ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2  45',/���;�����(%-�ก������
4�)�"�'��@,�* ?�ก����;(��&�� Hybrid Tier 2 �"A���%�ก�����1�<���� 2 !�������� =#����������/�)�-'&����8
��ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 "�'��3�/��������� 2552 4()������-�ก&���'(5�/���?�"N--�;��45'
����(���?ก5�������6��6�� �.�?��������,�)&����8��/ก��3���(��65(�;4�����67�5����-'&�?-5����?� 
Hybrid Tier 2 ,/� /��*��(���<������-#�*��,�)���;-.����(��&�� Hybrid Tier 2 ��� CIMB Bank ����;���5����"A�
(��4��-'5����,/� ?�!3'��< 

 ��<���< ������������"�'&������-'��ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 -'�"A�,"?��(��ก5,ก(5�/ 
+/*�%��ก���&��!�*4ก);���5?���-.�ก�/ (Private placements) ������-'/.���%�ก��&.���-����(���ก��5����
(Book Building)  ?�(��&�� Hybrid Tier 2 -�ก��ก5�������������&�?- �����ก.���/��(��/�ก�;�<*(���5�ก�ก3Z����
,/���;�����(%-�ก���"�'1��67�8������!�������� +/*��ก CIMB Bank ����;���5����"A�(��4��,/��!���)��5����?�(��
&�� Hybrid Tier 2 CIMB Bank ����;���5����"A�(��4����<�-',/���;65(�;4��?���(��/�ก�;�<*���6)��ก��&.���-
����(���ก��5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 -�ก��ก5�����������,�),/��������ก��*�+*�ก��ก�; CIMB Bank ����;���5
����"A�(��4�� 

 ?�ก�3����&���'(5�/������<��.���*?�!3'�����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier  2 45'&)�65?��67�
5�����������,�)?1);���5����ก��*�+*�ก�� ?������&�?-5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 ��<�-.���� 2,500 5���;�� ก���!��
���)��5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 !�� CIMB Bank ����;���5����"A�(��4�� -',�)&)�65()�����&.��� -?�ก��
��ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 �*)��,�ก (�� ?�ก�3����&���'(5�/���,�)���<��.���*?�!3'�����ก45'
�&��!�*(��&�� Hybrid Tier  2 =#��-'&)�65?��67�5�����������,�)?1);���5����ก��*�+*�ก�� ,�)5����?�(��&�� Hybrid 
Tier 2 ?�-.�������������(���ก��,/�  CIMB Bank ����;���5����"A�(��4��-'&����8�!����5����?�(��&�� 
Hybrid Tier 2 ,/�?�-.���������5��-�กก��5����+/*67�5�����������,�)?1);���5����ก��*�+*�ก��   

 ��ก&���'�@�$Qก%- 45'&���'(5�/�����ก���"5��*�4"5�-�ก"N--�;�� ���� ��กก��&.���-����
(���ก��5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 4&/�?���� ��)� ��(��/�ก�;�<*�����ก5����-'?������&�?-�!��5��������(�����
&7�ก�)���(��/�ก�;�<*���ก.���/(���5�ก�ก3Z����,/���;�����(%-�ก���"�'1��67�8������!�������� �3'ก���ก�������� 
���� ;���5����ก5�)�;���5 ����"A�(��4���"A�67����.���--�ก67�8������!�������� &����8ก.���/��*5'���*/ ����
������,!����L ��)����-.��"A� �����?��&����8/.���%�ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ,/�(������"A�(��4�� 
��<���< ���"�'1���%&���M67�8������?����<���< -'�"A�67������(%ก����;�.���- /��ก5)�� 

 /��*��(���< 3 !3'������"�'1���%&���M67�8�������%-��3�ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ?����<�
��< &�/&)��ก��5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 !�� CIMB Bank ����;���5����"A�(��4�� =#���"A�;���5����������ก��*�
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+*�ก�� 45'��(��65(�;4���P5��*��� CIMB Bank ����;���5����"A�(��4�� -',/���;-�กก��5����?����<���< -'*��,�)
&����8�';�,/�4�)��� ��<���< !#<��*7)ก�;&���'(5�/?�!3'�����ก45'�&��!�* /�����,/�ก5)��,��!���(�� 
 
5. ������������������ก�����ก������ 

 ?�1)�����6)���� &���'�@�$Qก%-���(ก(�.�����+5ก ก�"�ก�;"NM�����/���ก���������*?�"�'��@ &)�65?�
/���5;4ก)65ก��/.���%����!�������� =#���.�?����(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�!��������5/5�(�.�ก�)�
�ก3Z����กa���*ก.���/ ?�ก���!�����"A�67�8������?�M)!�������� CIMB Bank ,/���%��/.���%�ก��()��L ���-'
�&�%�&�����������������ก����%� ��%����(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*� 45'��O��ก��/.���%����ก%-!�������� 
+/*ก���&��46�ก���'/����()�������4�)�"�'��@,�* �������<��&��46�ก��/.���%����()��L �����?��������
4�)�"�'��@,�*�%-��3�45'�����(% +/*��#��?�46�ก���'/���� ���ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 

 ���"�'1���3'ก���ก��;�%$�����(%�.��&��!������(%���"�'1��67�8������!�������� ����������(%?�ก����ก45'
�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ����%�,�)�ก%� 2,500,000,000 ;�� +/*������,/���;���;�)� CIMB Bank ?�Q��'
67�8������?�M)!��������������&�?-���-'��&)���)��?�ก��-��=�<�(��&�� Hybrid Tier 2 �����?��8#��'/�;���-'�.�?��
����������%�ก��������*������-'/.�����(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�?���"A�,"(���ก3Z�!�<�(�.� =#��ก����ก
45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ?��4ก) CIMB Bank ����;���5����"A�(��4�� 8���"A���*ก���ก��*�+*�ก�� "�'���
��;����1)�*��5�����ก����%� 

 ���"�#ก$����ก����%�,/��%-��3�8#�&8��'���ก����%�?�"N--�;��!�������� ����-.��"A�!����*ก���ก��*�
+*�ก�� 65"�'+*1��45'!��/��*���������-',/���;-�กก���!���.���*ก������ก��*�+*�ก�� 5�ก$3'ก���!���.���*ก�����
�ก��*�+*�ก�� ��������'&�!����(��65(�;4�������������/�)�-'-)�*?��4ก) CIMB Bank ����;���5����"A�(��4�� 
?�ก�3����-'�"A�67�5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 45'��������'&�!��������,!?�ก���!���.���*ก������ก��*�+*�ก�� 
 ก���!���.���*ก��?����<���< -'ก)�?���ก%/65/�4ก)������ /����<  

� ��(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�!��������-'��%��!#<� 45'�"A�,"(���ก3Z����กa���*ก.���/  
� 1)�*&��;&���46�ก���'/����!��������?�ก��"��;+���&�������ก����%� 
� (��!��ก.���/&%��%45'��������;�<��(��!��(��&�� Hybrid Tier 2 ���,/�ก5)��?�!���(�� ������-'��

����*�/�*�)����ก����%���%����ก!#<� -�กก�����������&����8�5����ก��-)�*/�ก�;�<*(��������,!���
ก.���/ +/*ก���5����ก��-)�*/�ก�;�<*/��ก5)��,�)8���"A�ก��6%/��/1.��'���< 

� 67�8�������/%�-',�),/���;65ก�'�;-�กก��5/5�(��&�/&)��ก��8������ (Dilution effects) �����
�"��*;���*;ก�;ก����ก(��&����� 

� ������&����8-�/����%����,/�?�(���������)��!���(�.���������*;ก�;ก���'/����/��*�%������ 

 ก���!���.���*ก��?����<���< -'�.�?���ก%/!��/��*4ก)������ /����<  
� ��(��&)�����<&%�()�&)��!��67�8������-'��%��&7�!#<� 

 ก���!���.���*ก��?����<���< ก�;;���5����ก��*�+*�ก�� -'ก)�?���ก%/65/�4ก)������ /����<  
� &���������1�������?��;���5��*��ก���&�?-5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 
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� CIMB Bank ������(�<�?-���-'��&)���)��?�ก��-��=�<�(��&�� Hybrid Tier 2 ?��8#��'/�;���-'�.�?��
����������%�ก��������*������-'/.�����(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&�*�?���"A�,"(���ก3Z�!�<�
(�.� !��������4�)�"�'��@,�* 

 ก���!���.���*ก��?����<���< ก�;;���5����ก��*�+*�ก�� -'ก)�?���ก%/!��/��*4ก)������ /����<  
� ������(����#���%�67�8��������*?�M)��ก!#<�?�/���ก��-�/��4�5)���%���� 

 ������-'&����8��ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ()������,/���;�����(%-�ก���"�'1��67�8������?����<�
��< 45',/���;�����(%-�ก&.���ก��� ก.5.(. ?�ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2  ���8#�ก��,/���;�����(%-�ก
������4�)�"�'��@,�* ?�ก����;(��&�� Hybrid Tier 2 �"A���%�ก�����1�<���� 2 !�������� =#����������/�)�-'
&����8/.���%�ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 "�'��3�/��������� 2552 4()������-�ก&���'(5�/
���?�"N--�;��45'����(���?ก5�������6��6�� =#���.�?��������,�)&����8ก.���/��(��65(�;4�����67�5����-'
&�?-5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 ,/� ������-#�,/�ก.���/1)����(��65(�;4��-�กก��5����?�(��&�� Hybrid 
Tier 2 /��*ก��;�ก1)��&)��()����(��/�ก�;�<* (Credit spread) �����/�)�����'&� ก�;��(��65(�;4��-�ก
����;�(���Q;�5 ��*� 10 "R ��#�� ก��?1���(��65(�;4��-�ก����;�(���Q;�5 ���"A�Q��?�ก���%-��3�ก.���/
��(��65(�;4��-�กก��5���� �"A��%�����67���ก45'67�=�<�?1�?�ก���%-��3�65(�;4��-�กก����ก45'ก��=�<�(��
&�����<+/*����," ��ก-�ก��< ก�����������?1���(��65(�;4��-�ก����;�(���Q;�5 �������*� 10 "R ���%-��3�
ก.���/��(��65(�;4��-�กก��5���� ������-�ก ����*�ก��5���������)�ก��ก�;(��&�� Hybrid Tier 2 

 ���"�#ก$����ก����%�,/��%-��3�1)��&)��()����(��/�ก�;�<* (Credit Spread) !��(��&�� Hybrid Tier 2 
+/*�"��*;���*;ก�;����ก7��������*�?ก5����*�ก�� ���8#�����ก7�/��*&%��%���������()��L ,/���ก����ก45'�&��!�*?�1)�����
6)���� /����<����"�#ก$����ก����%�-#���ก��"�'��3ก��!�����/�;�����)��1���8��!�������� 45'!��(��&�� 
Hybrid Tier 2 +/*ก���"��*;���*;ก�;����������L ��������-'��"�'��3ก��!�����/�;�����)��1���8�� 45'�.���
�"��*;���*;ก�;&)��()����(��/�ก�;�<* (Credit Spread) +/*?1��%�� 2 �%�� ��� �%�� Top-Down 45'�%�� Bottom-up  

 &.����;?��%�� Top-Down ��<� ������-�ก CIMB Bank �"A�67�8������?�M)!�������� ���,/���;"�'+*1��&7�&�/
��ก?������1)�*��5��45'&��;&������ก����%�4ก);�%$��*)�*!��(����,/� /����<� -#��"��*;���*;�&�����"A�ก��?��
ก����;"�'ก��Q��'ก����%�!�������� �*)��,�ก (��������-�ก CIMB Bank ,�),/���ก���<.�"�'ก�����;����;?1�,/�(��
กa���*?�5�ก$3'?/L ก�;������ /����<����"�#ก$����ก����%�-#��� ��)��%����<,�)&����8�.��������%�,/���<���/  

?��%�� Bottom-Up ���"�#ก$����ก����%�"�'��3ก�����/�;�����)��1���8��+/*"�'��3!�������� +/*
ก���"��*;���*;Q��'���ก����%�45'65ก��/.���%����ก�;������!��/�5 ก���� �1)� TISCO 45' KK 8#�4���)�
������-'��!��/&%�����*����?�M)ก�)�������!��/�5 ก���� 4()������-�ก?�1)�����6)����������"�'&;"NM�� ��65
ก��/.���%����!�/���������-�กก����;�7�!�/���-�กก��"��;�75�)���%�5����?�(��&�����<()��"�'��@ "�'��� CDO 
�.�?�������� ��Q��'���ก����%����,�)������ ��%�ก��������(�.� 45'��%�ก�����()�&%�����*��&��*����(�.�ก�)��ก3Z����
กa���*ก.���/ �*)��,�ก (��ก����� CIMB Bank ,/��!�����"A�67�8������?�M)!��������45'?��ก��&��;&��� ���8#�
46�ก���'/����!����������-&)�65?���.�?��Q��'���ก����%�45'65"�'ก�;ก��!��������?�����(/�!#<�ก�)�
?��/�( ���"�#ก$����ก����%�-#��� ��)�"�'��3ก�����/�;�����)��1���8��+/*"�'��3!�������� (Company 
Rating) /��*�%�� Bottom-Up -'�*7)?ก5����*�ก�;���/�;�����)��1���8�� (Company Rating) !�� TISCO 45' KK ����
(�.�ก�)� 
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 -�ก�%��ก���"��*;���*;��<���/!���(�� /��*�����&��*�()��L ก�����(��&�� Hybrid Tier 2 ���-'��ก45'�&��
!�*?����<���< ,�),/���;ก��-�/���/�;�����)��1���8�� 45'��!��ก.���/&%��%���/��*ก�)�����ก7�/��*&%��%����," 45'Q��'
���ก����%�!�������� ���"�#ก$����ก����%��� ��)� 1)����(��&)��()��/�ก�;�<* (Credit Spread) �������������&�� 
��� ������*5' 2.1 8#� ���*5' 3.1 ()�"R =#���.�?��1)��!����(��65(�;4���P5��*!��(��&�� Hybrid Tier 2 �*7)����'��)��
���*5' 5.5 ()�"R 8#����*5' 6.5 ()�"R  ��<�����������'&� 45'�"A�"�'+*1��()�������45'67�8��������**)�* 

 ก�����������������"�'&������-'��ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 +/*�%��ก���&��!�*4ก);���5
?���-.�ก�/ +/*������-'/.���%�ก��&.���-����(���ก��5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 -�ก��ก5�������������
&�?- (Book Building) �����ก.���/��(��/�ก�;�<*���4�)��� (���5�ก�ก3Z����,/���;�����(%-�ก���"�'1��67�8������!��
������  +/*��ก CIMB Bank ����;���5����"A�(��4��,/��!���)��5����?�(��&�� Hybrid Tier 2 45�� CIMB Bank 
����;���5����"A�(��4����<�-',/���;65(�;4��?���(��/�ก�;�<*���6)��ก��&.���-����(���ก��5����?�(��&�� 
Hybrid Tier 2 -�ก��ก5�����������,�),/��������ก��*�+*�ก��ก�; CIMB Bank ����;���5����"A�(��4�� �*)��,�ก (�� 
��ก&���'�@�$Qก%- 45'&���'(5�/�����ก���"5��*�4"5�-�ก"N--�;�� ���� ��กก��&.���-����(���ก��=�<� 
Hybrid Tier 2 4&/�?���� ��)� ��(��/�ก�;�<*�����ก5����-'?������&�?-�!��5��������(�����&7�ก�)�1)����(��/�ก�;�<*
(���5�ก�ก3Z����,/���;�����(%-�ก���"�'1��67�8������!�������� �3'ก���ก�������� ���� ;���5����ก5�)�;���5 ���
�"A�(��4���"A�67����.���--�ก67�8������!�������� &����8ก.���/��*5'���*/ ����������,!����L ��)����-.��"A� �����?��
&����8/.���%�ก����ก45'�&��!�*(��&�� Hybrid Tier 2 ,/� 

���"�#ก$����ก����%��������� ��)� 67�8���������5��(%�����(%ก���!���.���*ก������ก��*�+*�?����<���<  ��<���< ก��
(�/&%�?-5��'4���&�*������(%ก���!���.���*ก��?����<���< !#<��*7)ก�;/�5*�%�%-!��67�8������!�������� =#�����"�#ก$�
���ก����%�,/��"_/�6*!���75����ก��*�!��� 45'?�������� �;���<�Q��!���75���,/���;-�ก������ �����<�-�กก��
&����$3�67�;�%���45'�-���������!�������� =#��(�<��*7);�&��(%Q������)�!���75���,/���;�"A�!���75����������1���8��,/� 
��;8���45'87ก(���(�������"A�-�%� ��ก-�ก��< 67�8���������@#ก$�!���7545'�.������!��?-�ก��*�ก�;(��&�� 
Hybrid Tier 2 45'!���75?���ก&��()��L ���4�;�������ก�;����&���1%M"�'1��67�8������?����<���<+/*5'���*/ �������<�
�!���)��"�'1��67�8������?����<���< �������;���;&8��'!���75ก���&��!�* 45'��;���;&���'�@�$Qก%- 45'&���'
(5�/���5)�&�/ =#����-��ก���"5��*�4"5�-�ก���������"�#ก$����ก����%�,/�?�������� � �����?��&����8?1��%-��3M�3 
45'/�5*�%�%-"�'ก�;ก���%-��3�?�ก��(�/&%�?-,/��*)����;��; 

 ���"�#ก$����ก����%�!���;����)� ,/��%-��3�?�������� �!���(�� /��*������;��;(���5�ก��(�Q��
�%1�1�� +/*�.��#�8#�!���� --�%�45'65"�'+*1��!��67�8�������"A�&.���M 
  

 !�4&/�������;8�� 

 

 

 

 (��*&���/1 �ก�*�(%���ก�) 
 ก���ก��;�%��� 
 ;�%$���5�ก����*� �%&+ก� -.�ก�/ 
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����ก�0�A \�����0��,�����ก�����)�A���� 2 

(CUMULATIVE HYBRID TIER 2 CAPITAL SECURITIES) 
 

�"�ก'�����06A��+"����+����� 
 

	��>�/()*%%ก� �ก/��@'A : ������ ,�*������ -.�ก�/ (���1�) 

,���5%�#����� : (��&�������5�ก$3'�5��*������&'&�/�ก�;�<* =#����;�"A���%�ก�����1�<���� 2 
(9���ก���/@:) 

�) �2��� : ,�)�ก%� 2,500 5���;�� 

�������%5�' : ��)�ก�;�75�)����(��,��!���5�ก����*� 

�#7���!���A;�ก��;,*����/-0.�*$�ก
���%5�'� �ก/��@'A 

: ��%����,/�-�กก���&��!�*�5�ก����*�-'87ก?1��������(8�"�'&�������,"!��;�%$��67�
��ก�5�ก����*�45'������"A���%�ก�����1�<���� 2 ������&�%�&���������!��4! �!��
Q��'��%����!��;�%$��67���ก�5�ก����*� 

����	ก����� : 10 "R ��;-�ก��������ก�5�ก����*� 

%�#���%ก�	-�' / ( #%	�/� : -'�.�ก��ก.���/?���*�5�� (?ก5�ก�;��������ก�5�ก����*�) +/*!#<��*7)ก�;
&���'(5�/?�!3'�����ก�5�ก����*� 45'��*?(�!��(ก5�45'������,!!��
�5�ก����*������ก?���5���<� 45'-'�"A�,"(��"�'ก�@!���3'ก���ก��
ก.�ก�;�5�ก����*�45'(5�/�5�ก����*� 45'/���� (5�/�5�ก����*�4�)�"�'��@
,�* 45'/���� "�'ก�@����กa�ก3Z�!��;����;!����)�*�����1ก�����
�ก��*�!������*����65?1�;����; 3 ��5������ก����ก45'�&��!�*�5�ก����*� (��ก
��ก���&��!�*��กก�)���#�����<�) 

(ก��,���!�%ก�	-�';�/-0�-�$!��-'ก2� 9�	
����: � !��,���!�%ก�	-�'�#2
 !��$!��-'ก2� 9���������	
����: %�#��( #%	�/�$!���'���
��7F�%�#���%ก�	-�'/-0$!�-ก���@�0�5F��;�:�'� �� (step up rate )  

��-ก�����%5�' : ก���&��!�*?���-.�ก�/ (Private Placements) 

ก��$�/!�	-'�� �ก/��@'A : �5�ก����*�����&��!�*-',�)�.�,"-/�'�;�*��"A��5�ก����*�-/�'�;�*� 

��#�(����� 

 

: ,�)��!��ก.���/�ก��*�ก�;��(�6%/��/&.����;�5�ก����*�����&��!�* 

��ก�ก%/��(�ก��3�/��()�,"��< (��+���=�ก��0����0)'��
���A (Enforcement 

Events)) !#<�: 
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 ก) ;�%$��67���ก�5�ก����*�6%/��/1.��'���<��%�(��!���5�ก����*�?������;
ก.���/1.��'���< ���� 

!) ;�%$��67���ก�5�ก����*�6%/��/1.��'65(�;4�� (���8#� ��%�&)����%������L) 
!���5�ก����*�?������;ก.���/1.��'���< 45'ก��6%/��//��ก5)��*������
�*7)�*)��()��������"A��'*'��5� 14 ���(%/()�ก�� (��ก�����-�กก���/����
ก��1.��'65(�;4�� (������';�?����!�� 95*%$��ก��;�ก��,���!
( #%	�/�:) 

67�8���5�ก����*���-?1�/�5�%�%-!��(�+/*,�)(���4-��?�����;5)������ ?�ก��
/.���%�ก�';��ก��()��L (?�"�'��@,�*��)���<�) �����?1�&%��%���*ก������%�
-.����/��ก5)��()�;�%$��67���ก�5�ก����*� 4()?�ก�3�!��ก��6%/��/1.��'
65(�;4�� 67�8���5�ก����*�-',�)��&%��%���*ก����?����%�(��45'65(�;4��(��
�5�ก����*�������%�-.��������?/�������1.��'�"A����8#�ก.���/1.��'+/*�5�� 
(accelerate payment) 

?�ก�3���ก��/.���%�ก�';��ก���5%กก%-ก�� ((����*5'���*//���5)��) !��
;�%$��67���ก�5�ก����*� ����67�8������!��;�%$��67���ก�5�ก����*����(%?��;�%$��67�
��ก�5�ก����*��5%กก%-ก�� 67�8���5�ก����*���- (+/*�"A�����5��ก!��67�8��
�5�ก����*�) ?1�&%��%!��(�+/*ก��4-���"A�5�*5�ก$3���ก$�,"*��;�%$��67���ก
�5�ก����*������?����%�(��45'65(�;4��!���5�ก����*�/��ก5)��8#�ก.���/1.��'
+/*�5�� 45'?����%�(��45'/�ก�;�<*!���5�ก����*�8#�ก.���/1.��'+/*�5�������
��ก��4-��ก��/��ก5)��45�� 

ก�
0��ก�����กก�&ก�� ���*����8#� ก���ก%/!#<�!����(�ก��3�?/
��(�ก��3���#��/��()�,"��< 

(ก) @�5 ���� ����ก� ���� ��)�*��������ก.�ก�;/745?�"�'��@,�* (=#�����!(
�.���-) ,/�/.���%�ก�';��ก�� ���� ��กกa���* ���� ���.�&��� �ก��*�ก�;
ก��4()�(�<��-�����ก����%��ก$�����*�����67�1.��';�M1� ?��/�5��5'5�* 
ก��opq�o7ก%-ก�� ก��"��;"���Q��'���<&%� ก��-�/5.�/�;����*�&%�45'
���<&%� ����ก��-�/ก������?/?�5�ก$3'�/�*�ก������ก��*�!���ก�;;�%$��67���ก
�5�ก����*�����ก�;����*�&%�&)��?�M)������<���/!��;�%$��67���ก
�5�ก����*� �����������(8�"�'&���?�ก���5%กก%-ก������ก��1.��';�M1�!��
;�%$��67���ก�5�ก����*� +/*ก��ก.���/ ก����กกa���* ����ก����ก
�.�&���/��ก5)���%,/�87ก*ก�5%ก������65;����;?1��"A��'*'��5� 60 ��� ���� 

(!) ;�%$��67���ก�5�ก����*�*����.����������?1�&%��%"�'+*1��(��กa���*
�ก��*�ก�;ก��5��5'5�* 
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5*%$��ก��;�ก��,���!( #%	�/� : ?�ก�3�����ก%/��(�ก��3�?/��(�ก��3���#��/��()�,"��<  

(ก) ��(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*� (9BIS Ratio:) !��;�%$��67���ก
�5�ก����*�?������;ก.���/1.��'65(�;4�� (�.�ก�)����*5' 0 ���� 

(!)  BIS Ratio !��;�%$��67���ก�5�ก����*�(�.�ก�)����*5' 0 ������5��-�ก���
1.��'65(�;4�� ���� 

(�) ������4�)�"�'��@,�*�!��4��ก4=�+/*���.�&���?��;�%$��67���ก
�5�ก����*���%���������5/��� 45'ก����%���������5/���/��ก5)��*��
/.���%�ก��,�)�&� -&%<� 

;�%$��67���ก�5�ก����*�(����5����ก��1.��'65(�;4��?����1.��'65(�;4��
��ก," +/*4-��?��(��4��&%��1��� (Facility Agent) (��4��1.��'��%� (Paying 
agent) ���� ���&(� (Trustee) (45��4()ก�3�) ���;�"A��'*'��5�,�)���*ก�)� 5 
����.�ก��45'(���,�)��กก�)� 15 ����.�ก�� (=#��ก��4-��/��ก5)��,�)&����8
��%ก8��,/�45'��65?��67���ก�5�ก����*�(����5����ก.���/ก��1.��'/�ก�;�<*
-.����/��ก5)�����-'(���1.��'?����1.��'65(�;4��/��ก5)�� *ก����ก�3��!��
������,!!��ก��-.�ก�/ก��1.��'��%�) 

?�ก�3����,�)�!����(�ก��3����ก.���/(������ก)�� ?�ก�3��!��������,!!��ก��
-.�ก�/ก��1.��'��%� ((����*5'���*//���5)��) ;�%$��67���ก�5�ก����*���&%��%
�5��ก���-'�5����ก.���/ก��1.��'65(�;4�����-'(���1.��'?����1.��'
65(�;4��,/� 

=#��ก���5����ก.���/ก��1.��'65(�;4��(������';�?�����!���(�� ,�)8���)�
�"A�ก��6%/��/1.��'���<!��;�%$��67���ก�5�ก����*�4()�*)��?/ 

��6���%����ก��&'�ก��ก��)'��
���� ���*����8#� ?�1)���'*'��5� 12 
�/���ก)�����1.��'65(�;4�� ;�%$��67���ก�5�ก����*�,�),/���ก��"�'ก�@
45'/����-)�*��%�"N�65?��ก�;67�8����������1.��'/�ก�;�<*?��5�ก����*�?/L ����
(��&��?/L �����&%��%?�ก��,/���;1.��'���<?�5.�/�;�5��-�ก�5�ก����*�!��67�
��ก�5�ก����*� 45';�%$��67���ก�5�ก����*���/ก��3��)�ก.�,�&���%!����;"R
;�M1�"N--�;��-'��)�ก�; 0 �������*ก�)� 

k4�+�0����"��&=������6���ก��)'��
l ���*����8#� 65(�;4������
-)�*?/L ���87ก�5����ก��1.��'+/*;�%$��67���ก�5�ก����*�(��!��-.�ก�/ก��1.��'
65(�;4������';�,��?����!����< 

�����?��"��@-�ก!��&�&�* 65(�;4������-)�*����5����ก��1.��'-'87ก&'&�
�����ก��1.��'?�����( 
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5*%�*��ก��$2�'�����V�( ��9%
�%ก�	-�'$2�' � !5*%$��ก��ก��;,*
����/�� 

 ?�ก�3����;�%$��67���ก�5�ก����*�,�),/�1.��'65(�;4������65(�;4������
-)�*����5����ก��1.��'?/L �( �-.����?����1.��'65(�;4�� (ก) ;�%$��67���ก
�5�ก����*�(���,�)1.��'��%�"N�65?/L ?��4ก)67�8������ ����1.��'/�ก�;�<* ���� 
65(�;4��?/ L ?��5�ก����*�����(��&�������&%��%?�ก��,/���;1.��'���<?�
5.�/�;�/�*�ก��ก�;�����5��-�ก�5�ก����*������ก?����<���<  (�"��"��ก��
&=������N�4���6���ก�0�A&=�) 45' (!) ;�%$��67���ก�5�ก����*�(���,�),8)
8�� =�<� 5/ ����,/���/��*�%������?/=#�� ����&���M ����;��%�&%��% �5�ก����*�����
(��&��?/L !��(���������&%��%?�ก��,/���;1.��'���<?�5.�/�;�5��-�ก
�5�ก����*�����&��!�*?����<���< �����5�ก����*�?/L !��;�%$��*)�*!��;�%$��67�
��ก�5�ก����*� =#��,/���;65"�'+*1��-�กก���<.�"�'ก�����;�%$��67���ก
�5�ก����*�,/�?��,�� =#��&%��%?�ก��,8)8���5�ก����*�/��ก5)�� ����&%��%?�ก��
,/���;1.��'��%���*?(�ก���<.�"�'ก�� ?�ก�3�!��ก���<.�"�'ก��/��ก5)�� �*7)?�
5.�/�;�/�*�ก�;�����5��-�ก�5�ก����*�����&��!�*?����<���< (�"�&'�ก��ก��B)"
�������) 

��/��;�ก��.727%�� �ก/��@'Aก2%�
��	ก����� 

 ;�%$��67���ก�5�ก����*���-,8)8���5�ก����*�ก)����;ก.���/ (+"�//7
��*5'���*//���5)��) (��<�-.���� 45',�)?1);��&)��) ?�������;�%$��67���ก
�5�ก����*�&����8?1�&%��%,8)8���5�ก����*�ก)����;ก.���/,/� ������!��
������,!ก��,8)8���5�ก����*�ก)����;ก.���/ (+"�//7��*5'���*//���5)��)  

��6���%�ก��%5=5�����ก���/@ก=����0ก'���� ���*8#� 

(1) ;�%$��67���ก�5�ก����*�,�)�����<&%�5�����(�� 3 !3'�����ก��,8)8��
�5�ก����*�ก)����;ก.���/ (+"�//7��*5'���*//���5)��) 45'
?�������5��-�ก��<� 

(2) ;�%$��67���ก�5�ก����*��%,/�ก�'�.�6%/(���ก3Z����ก.���/!��
������4�)�"�'��@,�*?��������������*���!����(��&)��ก��/.���
��%�������;�%$��67���ก�5�ก����*�(���"�%;�(%(�� 45' 

(3) ;�%$��67���ก�5�ก����*�,/���;���M�(�"A�5�*5�ก$3���ก$�-�ก
������4�)�"�'��@,�*45��ก)��ก��,8)8���5�ก����*�ก)����;
ก.���/ 

%5=5�����ก���/@ก=����0ก'���� ���*8#� ,8)8���5�ก����*�ก)����;
ก.���/��)�ก�;�75�)�ก��,8)8��ก)����;ก.���/  (+"�//7 �) �2�ก��.727%�
ก2%���	ก����� /���5)��) 

kก��%5=5�����ก���/@ก=����0ก'����l 45' k5#ก%5=5��ก=����0
ก'����l ?�����������*�/�*�ก�� 
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��/-0	��>�/()*%%ก� �ก/��@'A�����7
;,*��/��.727%�� �ก/��@'Aก2%���	
ก����� 

 ���?/�����#���5��-�ก�����;��;��� (5) "R��;4()�����ก�5�ก����*� 45'���
1.��'65(�;4��?/L ��*�5��-�ก���/��ก5)��  

ก��.727%�� �ก/��@'Aก2%���	
ก������*'��#�( /��:�>- 

: ?�ก�3����;�%$��67���ก�5�ก����*��������&��*����&.���M-�กก�����;�%$��67���ก
�5�ก����*�,�)&����8�.���%�-.����?/���,/�1.��'�ก��*�ก�;�5�ก����*�����ก
�)�?1�-)�*�����65"�'+*1��?�ก���.���3��$���%�,/��%(%;���5!��;�%$��67���ก
�5�ก����*� �����������-�กก���"5��*�4"5� ����4ก�,! กa���*����กa�ก3Z�
!��"�'��@,�* ���� ��)�*������ก������� ������)�*�����1ก��?/L =#����
�.���-?�ก�����*ก�ก ;��$� ����ก���"5��*�4"5�?�ก���.�,"?1�����ก��
(������*)���"A����ก��!��กa���*����กa�ก3Z���<� =#��ก���"5��*�4"5�
����ก��4ก�,!,/���65?1�;����;?������������5����������ก����ก�5�ก����*����<�
4�ก 45';�%$��67���ก�5�ก����*�,�)&����8�5�ก�5��*����'67ก�����<�,/���<����,/�
/.���%�ก���*)��&���(�&�6545�� /����<� ;�%$��67���ก�5�ก����*���--'?1�
&%��%,8)8���5�ก����*�ก)����;ก.���/ (��<�-.���� 45',�)?1);��&)��) ?�
-.������)�ก�;�75�)�ก��,8)8��ก)����;ก.���/ +/*(����"A�,"(��������,!
ก��,8)8���5�ก����*�ก)����;ก.���/?�������;�%$��67���ก�5�ก����*�&����8
?1�&%��%,8)8���5�ก����*�ก)����;ก.���/ 

ก��.727%�� �ก/��@'Aก2%���	
ก������*'��#�( /��กD���' 

: ��ก�5�ก����*�!�/��3&�;�(%-'�"A��5�ก����*����;�%$��67���ก�5�ก����*�-'
&����8��;�"A���%�ก�����1�<���� 2 !��;�%$��67���ก�5�ก����*� �����?���"A�,"
(���ก3Z�!��������4�)�"�'��@,�*�������������*���!����(��&)��ก��
/.�����%�������;�%$��67���ก�5�ก����*�(���"�%;�(%(�� ;�%$��67���ก�5�ก����*�
��--'?1�&%��%?�ก��,8)8���5�ก����*�ก)����;ก.���/ (��<�-.���� 45',�)?1)
;��&)��) ?�-.������)�ก�;�75�)�ก��,8)8��ก)����;ก.���/ +/*(����"A�,"
(��������,!ก��,8)8���5�ก����*�ก)����;ก.���/?�������;�%$��67���ก
�5�ก����*�&����8?1�&%��%,8)8���5�ก����*�ก)����;ก.���/ 

�) �2�ก��.727%�ก2%���	ก����� : ?�ก�3����;�%$��67���ก�5�ก����*�?1�&%��%,8)8���5�ก����*�ก)����;ก.���/ ���� 
,8)8���5�ก����*�ก)����;ก.���//��*��(�65�����$� ����,8)8���5�ก����*�
ก)����;ก.���//��*��(�65���กa���* �75�)�ก��,8)8��ก)����;ก.���/
��)�ก�;���*5' 100 !���75�)����(��,�������ก�;65(��4�����*��,�),/�1.��' (8��
��) ?��'*'��5����(���1.��'65(�;4��!����/"N--�;�� (8����) -�8#� (45',�)
���8#�) �������5�ก����*�-'87กก��,8)8��ก)����;ก.���/ 

 ����	;�ก��.�*��	,���!��-�5%�
� �ก/��@'A 

: �5�ก����*���< �"A����'67ก���+/*(��!��;�%$��67���ก�5�ก����*�45',�)��
�5�ก"�'ก�� 
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?�ก�3��ก%/ก��/.���%�ก�';��ก���5%กก%-ก��?/L 67�8���5�ก����*�-',/���;
1.��'��%�-.����?/L ���(���&%��%,/���;-�ก�5�ก����*���<��*�5��-�ก���;�%$��67�
��ก�5�ก����*�,/�1.��'���<?��4ก)�-�����<67���ก��%�45'�-�����<����L !��;�%$��67�
��ก�5�ก����*���<���/��;8���45�� (���8#����<&%�!��&.���ก��� 45'&�!�
!��;�%$��67���ก�5�ก����*���<���/,�)�)�(�<��*7)���?/ก (�� 45'(��&�����<?/L 
!��;�%$��67���ก�5�ก����*� (,�)�)�-'�"A�"�'���/��*&%��%����,�)/��*&%��%ก 
(��) =#����&%��%,/���;1.��'���<?�5.�/�;ก)���5�ก����*�=#����ก?����<���<) *ก����
�5�ก����*�?/L =#����&%��%,/���;1.��'���<?�5.�/�;�/�*�ก�������5��-�ก�5�ก����*�
�����ก?����<���< 

�5�ก����*������ก?����<���<�*7)?�5.�/�;ก��,/���;1.��'���<-�ก;�%$��67���ก
�5�ก����*��/�*�ก����<���/ 45',�)������4(ก()��ก�� 4()��&%��%�����ก�)�67�8��
(��&�����<�����5�ก$3'�5��*���=#����;�"A���%�ก�����1�<���� 1 !��;�%$��67���ก
�5�ก����*� 67�8������;��%�&%��% (8����) ���� ����&���M!��;�%$��67���ก�5�ก����*� 

��/��;�ก��%%ก��-'� : 67�8���5�ก����*�-',�)��&%��%?�ก����;����&���1%M"�'1�������!���)������
5��'4���&�*�?�ก��"�'1��67�8������&���M!��;�%$��67���ก�5�ก����*� ����
�)��?�ก��;�%������!��;�%$��67���ก�5�ก����*� 

กD���'/-0;,*	����	 : �5�ก����*���<-'�*7)��*?(�;����;45'ก��(�����!��กa���*,�* 
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��ก�����0 3 ���ก�ก	n@�ก���ก�0ก����0+������������ก�	
��"���� (Hybrid Debt 
Capital Instrument) ��
+��������A�����$��

�� (Subordinated Debt) ��,�����ก�����

)�A���� 2 

 

��������3%1*����-/�'�;�*�?�"�'��@&����8��;��%����,/���;-�กก����ก(��&��4&/�&%��%?����<�����&%��%
/��*ก�)�67���ก��%�45'�-�����<&���M �"A���%�ก�����1�<���� 2 ,/� 2 "�'��� ��� (1) (��&�������5�ก$3'�5��*��� 
(Hybrid Debt Capital Instrument) ���� (2) (��&�����</��*&%��%�'*'*�� (Subordinated Debt) +/*(���*����.�!�
()�������4�)�"�'��@,�*�����!������(%��;��%����,/���;������-�กก����ก(��&��/��ก5)���"A���%�ก�����1�<���� 2 45'
?����;����"A���%�ก������1�<���� 2 ,/� �����,/���;�����(%45�� 45'(���"�%;�(%(���5�ก�ก3Z����ก.���/,�� /����< 

1. (��&�������5�ก$3'�5��*��� (Hybrid Debt Capital Instrument)  ?��8���"A���%�ก�����1�<���� 2 ,/�(��
-.������%����,/���;1.��'�( ��75�)�45�� 45'(�������3&�;�(% /����< 

 1.1 �"A�(��&�������ก+/*,�)��;���5�<.�"�'ก�� 45',�)��&%�����*�&%�?/-.��.� ����-.�����"A�
�5�ก"�'ก�� 

 1.2 �"A�(��&�������ก.���/��5�?�ก��1.��'���<,�)(�.�ก�)� 10 "R 45'?�1)�� 5 "R &�/���*ก)����;
ก.���/?����������3%1*����-/�'�;�*�?�"�'��@(���5/ก����;��%����,/���; ������-�กก����ก(��&�������5�ก$3'
�5��*��� �!���"A���%�ก�����1�<���� 2 5����*5' 20 ()�"R  

 1.3 �"A�(��&�����,�)��ก��,8)8��ก)����;ก.���/ ����4(),/���;�����"A�1�;-�ก������4�)�"�'��@
,�* 

 1.4 &%��%,/���;1.��'���<(��(��&��!��67����(����*7)?�5.�/�;�5��67���ก��%�45'�-�����<&���M 

 1.5  ��������3%1*����-/�'�;�*�?�"�'��@��&%��%�5����ก.���/��5�?�ก��1.��'/�ก�;�<*(��(��&��
��ก,",/� ?�ก�3������������3%1*����-/�'�;�*�?�"�'��@��<�,�)��ก.�,�-�กก��/.���%���� 45',�)-)�*��%�"N�65
&.����;����&���M 45'����;��%�&%��% 

 1.6 �"A�(��&�������ก��;����;�5����1.��'��%�(��45'/�ก�;�<*?�ก�3����ก��1.��'/��ก5)���.�?��������
��3%1*����-/�'�;�*�?�"�'��@����(��&)����%�ก�����()�&%�����*��&��*�(�.�ก�)����*5' 0 ���������������4�)�"�'��@
,�*�!��4��ก4=� +/*���.�&���5/���45'��%����� 

��#�� ?�ก�3������������3%1*����-/�'�;�*�?�"�'��@�5����ก��1.��'/�ก�;�<*!��(��&�������5�ก$3'�5��*
�����<��ก,"  ��ก��������3%1*����-/�'�;�*�?�"�'��@"�'&���-'-)�*/�ก�;�<*&.����;-.����/�ก�;�<*����5����
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��ก,"��<� ก &����8ก�'�.�,/�?���(��,�)�ก%�ก�)�/�ก�;�<*�/%�����';�,��(��(��&�� (Original Coupon Rate) ��<���< 
(����"A�,"(��กa���* 

2. (��&�����</�*&%��%�'*'*�� (Subordinated Debt)  ?��8���"A���%�ก�����1�<���� 2 ,/�(��-.������%����
,/���;1.��'�( ��75�)�45�� 4()(���,�)�ก%�(��*5' 50 !����%�ก�����1�<���� 1 !����������3%1*����-/�'�;�*�?�
"�'��@��<� 45'(�������3&�;�(% /����< 

 2.1 �"A�(��&�������ก+/*,�)��;���5�<.�"�'ก�� 45',�)������*�&%�?/-.��.�����-.�����"A�"�'ก�� 

 2.2 �"A�(��&�������ก.���/��5�?�ก��1.��'���<�ก%�ก�)� 5 "R 45'?�1)�� 5 "R&�/���*?����������3%1*�
���-/�'�;�*�?�"�'��@(���5/ก����;��%����,/���; ������-�กก����ก(��&�����</��*&%��%�'*'*�� �!���"A���%�ก�����
1�<���� 2 5����*5' 20 ()�"R  

 2.3 �"A�(��&�����,�)��ก��,8)8��ก)����;ก.���/ ����4(),/���;�����"A�1�;-�ก������4�)�"�'��@
,�* 

 2.4 &%��%,/���;1.��'���<(��(��&��!��67���� (����*7)?�5.�/�;�5��67���ก��%�45'�-�����<&���M 4()?�
5.�/�;ก)���-�����<(��(�&�������5�ก$3'�5��*��� (��!�� 1 

 3. ก��"�%;�(%�ก��*�ก�;ก��,8)8��(��&�������5�ก$3'�5��*�������(��&�����</��*&%��%�'*'*�� ���
��;�"A���%�ก�����1�<���� 2 ก)��ก.���/ 

 ��������3%1*����-/�'�;�*�?�"�'��@���-',8)8��(��&�����<=#����;�"A���%�ก�����1�<���� 2 ก)����;
ก.���/ -'(���*����.�!����M�(-�ก������4�)�"�'��@,�*=#��������4�)�"�'��@,�*-'�%-��3����M�(+/*��
������,! /����< 

 3.1 ��������3%1*����-/�'�;�*�?�"�'��@-'(�����%����%�ก�����1�<���� 1 ������%�ก�����1�<���� 2 �����
�/4��(��&���/%����,8)8��?������ ���� 

 3.2 ������4�)�"�'��@,�*�� ��)�ก��,8)8��ก)��ก.���/��<� -',�)&)�65?����(��&)����%�ก�����()�
&%�����*��&��*�5/5�(�.�ก�)����*5' 9 +/*�%-��3�8#�"N--�*()��L ���-'&)�65ก�'�;()�Q��'��%�ก�����!��&8�;��
ก����%�?��'*'��5� 3 "R ��*?(�&��(%Q���)�,�)��ก����%�����?��) =#��"N--�*()��L /��ก5)�� ,/�4ก) (1) "�'��3ก��65
ก.�,�!�/���-�กก��/.���%���� (2) "�'��3ก��!*�*(��!��&%�����*��&��*� 45' (3) "�'��3ก����%�&.�������
(���ก��&.����;&%�����*�-�/1�<�(��"�'ก�@������4�)�"�'��@,�*�)�/��*�5�ก�ก3Z�ก��-�/1�<�45'ก��ก��&.����
!��&8�;��ก����%� 

 3.3 &.����;(��&�������5�ก$3'�5��*��� (Hybrid Debt Capital Instrument)  ก��*���!�,8)8��ก)��
ก.���/1.��'-'ก�'�.�,/��5��-�ก�����ก(��&����<�," 5 "R 45����)���<� 

 3.4 &.����;(��&�����</��*&%��%�'*'*�� (Subordinated Debt) &)�����,�),/���;���M�(?����;�"A�
��%�ก�����1�<���� 2 ��<� ��������3%1*����-/�'�;�*�?�"�'��@��--',8)8������=�<����ก)��ก.���/ก ,/� +/*-'����
4-��������4�)�"�'��@,�*���;��*?� 7 ��� ��;4()������,/�,8)8������=�<���� 
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��O��ก�	@���ก'����B�ก��&�������0+��������A�

���'����0��
��m%� 

;�%$�� o_�1� ���(%<�&� ("�'��@,�*) -.�ก�/ (9o_�1�:) ?1�&�M5�ก$3�(����ก$�4&/�65ก��-�/���/�;���/%(
(���'/�;����&����8!��67���ก(��&�����<?�ก��1.��'/�ก�;�<* 45'�����%�(��!��(��&�����<�'*'*�� +/*
��%��-�ก AAA =#���"A����/�;���/%(&7�&�/ -�8#� D =#���"A����/�;(�.�&�/ 4()5'&�M5�ก$3����������*/����< 

 

AAA (tha) 

�AAA� 4&/�8#��'/�;�����)��1���8��!�<�&7�&�/!�����/�;�����)��1���8����*?�"�'��@,�*=#��ก.���/+/*o_�1� 
+/*���/�;�����)��1���8����<-'��;?��ก�;���/�;�����)��1���8������������&��*� 9�"�������: ������"��*;���*;ก�;67�
��ก(��&������(��&������?�"�'��@,�* 45'+/*"ก(%45�� -'ก.���/?��4ก)(��&�����ก����%������ก�����<.�
"�'ก��+/*��Q;�5 

AA(tha) 

�AA� 4&/�8#��'/�;�����)��1���8��!�<�&7���ก������"��*;���*;ก�;67���ก(��&������(��&������?�"�'��@,�*
+/*�'/�;�����)��1���8��!��(��&�����ก����%�!�<���<()��-�ก67���ก(��&������(��&���������,/���;ก��-�/���/�;
�����)��1���8��!�<�&7�&�/!��"�'��@,�*���*��5 ก���* 

A(tha) 

�A� 4&/�8#��'/�;�����)��1���8��!�<�&7�������"��*;���*;ก�;67���ก(��&������(��&������?�"�'��@,�* �*)��,�
ก /� ก���"5��*�4"5�!��&8��ก��3�����&�������@�$Qก%-��-��65ก�'�;()�����&����8?�ก��1.��'���<
,/�(��(��ก.���/��5�!��(��&�����ก����%���5)���<��กก�)�(��&���������,/���;ก��-�/���/�;�����)��1���8��
?�"�'������&7�ก�)� 

BBB(tha) 

�BBB� 4&/�8#��'/�;�����)��1���8��!�<�"��ก5��������"��*;���*;ก�;67���ก(��&������?�"�'��@,�* �*)��,�ก 
/� �������"A�,",/���ก�)�ก���"5��*�4"5�!��&8��ก��3�����&�������@�$Qก%--'��65ก�'�;()�
����&����8?�ก��1.��'���<,/�(��(��ก.���/��5�!��(��&�����ก����%���5)���<��กก�)�(��&�����<�������
,/���;ก��-�/���/�;�����)��1���8��?�"�'������&7�ก�)� 

BB(tha) 

�BB� 4&/�8#��'/�;�����)��1���8���)��!���(�.�������"��*;���*;ก�;67���ก(��&������?�"�'��@,�* ก��1.��'���<
(��������,!!��(��&����5)���<��*?�"�'��@��<� L ������,�)4�)���?��'/�;��#��45'����&����8?�ก��
1.��'���<���(��ก.���/��5�-'������,�)4�)�����ก!#<�(��ก���"5��*�4"5�����@�$Qก%-?����5; 
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B(tha) 

�B� 4&/�8#��'/�;�����)��1���8��!�<�(�.��*)������*&.���M������"��*;���*;ก�;67���ก(��&�����<���� L ?�"�'��@
,�* ก��"�%;�(%(��������,!!��(��&�����<45'!��67ก������ก����%�*�����"A�,",/�?�"N--�;�� 4()����������*��
-.�ก�/�*7)?��'/�;��#����)���<� 45'����&����8?�ก��1.��'���<(��ก.���/�*)��()���������<�,�)4�)���!#<��*7)ก�;
&���'������<�()�ก��/.���%����ก%-45'&�������@�$Qก%- 

CCC(tha), CC(tha), C(tha) 

���/�;�����)��1���8����5)���<4&/�8#��'/�;�����)��1���8��!�<�(�.���ก������"��*;���*;ก�;67���ก(��&������(��
&�����<����?�"�'��@,�* ����&����8?�ก��"�%;�(%(��!��67ก������ก����%�!#<��*7)ก�;&���'������<�()�ก��
/.���%����ก%- 45'ก����O������@�$Qก%- 

DDD(tha), DD(tha), D(tha) 

���/�;�����)��1���8����5)���< -'87กก.���/?��&.����;����ก�����(��&�����<=#��ก.�5���*7)?����'6%/��/1.��'���<
?�"N--�;�� 

 

��<���< �������;)�1�<�%�@$&.����;"�'��@,�* 9tha: -'87ก�';�,��()�-�ก���/�;�����)��1���8����ก���/�;�����4*ก
����4(ก()����ก-�กก��-�/���/�;�����)��1���8���'/�;&�ก5 

9+: ���� 9-: ��--'87ก�';�,����%���(%�()�-�ก���/�;�����)��1���8��&.����;"�'��@��#�� L �����4&/�8#�&8��'
*)�*+/*�"��*;���*;ก����*?����/�;�����)��1���8��!�<��5�ก ��<���< -',�)��ก���';�&�M5�ก$3� ()����*/��ก5)��
&.����;���/�;�����)��1���8�����/�; 9AAA (tha): �������/�;���(�.�ก�)� 9CCC (tha): &.����;���/�;����
�)��1���8��?��'*'*��&.����;"�'��@��#�� L 45'-'��ก���';�&�M5�ก$3�()����*/��ก5)��&.����;���/�;����
�)��1���8��?��'*'&�<�&.����;"�'��@��#�� L ��ก�����-�ก 9F1 (tha): 

&�MM�3ก��"��;���/�;�����)��1���8�� : &�MM�3ก��"��;���/�;�����)��1���8��-'87ก?1������4-��?����ก5����
���;�)��������"A�,",/����-'��ก���"5��*�4"5����/�;�����)��1���8�� 45'4-��4��+����%@���!��ก��
�"5��*�4"5�/��ก5)�� &�MM�3/��ก5)����-�';��"A� 9��OO�	0�ก: =#��;)�1�<4��+���?�ก��"��;���/�;����
�)��1���8��?��&7�!#<� 9��OO�	�0: -';)�1�<4��+���?�ก�� "��;���/�;�����)��1���8��?��(�.�5� ���� 9��OO�	

����v�@: ?�ก�3�������/�;�����)��1���8����--',/���;ก��"��; !#<�"��;5���������� +/*"ก(% &�MM�3ก��"��;
���/�;�����)��1���8����ก-'�';�,��&.����;1)���'*'��5�&�<� L 

 
����� : ;�%$�� o_�1� ���(%<�&� ("�'��@,�*) -.�ก�/ 

 



 
 

เอกสารประกอบการเขารวมประชุม 
 
 
 

1. คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐาน
แสดงตนเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุน 

2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
3. ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
4. นิยามกรรมการอิสระ 
5. ขอบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
6. ข้ันตอนการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 
7. แผนที่สถานที่จัดประชุม 

 
 
 
 



 

 
 

คําช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน คําช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การออกการออกเสียงลงเสียงลงคะแนนคะแนน    การมอบการมอบฉันทะฉันทะ  
และและหลักฐานแสดงหลักฐานแสดงตนตนเขารวมประชุมเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน 

 
 
การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
 

1. ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดตั้งแตเวลา 14.00 น. เปนตนไป ของวันประชุม ณ บริเวณ
ชั้น 1 ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม    
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

2. ธนาคารใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเขาประชุม ดังนั้น ขอใหผูเขาประชุมโปรดนําเอกสารที่
ธนาคารสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ซึ่งไดพิมพ Barcode ไวมาสําหรับ
การลงทะเบียนดวย 

 
การออกเสียงลงคะแนน 
 

ตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 33.  34. และ 35. กําหนดไว ดงันี้ 
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี)  มา

ประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม เวนแตจะมีกฎหมายกําหนด
ไวเปนอยางอื่น 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใดเมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือ
หุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผู
ถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ 
ใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้ง
หลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

 
ขอ 34. ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได โดย

ตองยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับ
มอบฉันทะเขาประชุม หนังสือมอบฉันทะใหทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

 



 

ขอ 35. การออกเสียงลงคะแนนใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ โดยใหนับหนึ่ง
หุนเปนหนึ่งเสียง ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะไดลงมติ ผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดวยในขอนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในสวนที่ถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิใหใชบังคับกับกรณี
ที่บริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ 

เวนแตในขอบังคับนี้หรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น   การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่
ประชุมผูถือหุน   ไมวาจะเปนการลงคะแนนโดยเปดเผยหรือโดยลับ   ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการตกลงเขาทํารายการเพื่อกอใหเกิด
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญและ/หรือสิทธิในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญ
ของบริษัท ทั้งนี้ การตกลงเขาทํารายการดังกลาวเปนกรณีที่ตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทตามขอกําหนด กฎ หรือประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ   ใหถือเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ในกรณีบริษัทมีการตกลงเขาทํารายการซึ่งเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ
รายการเพื่อกอใหเกิดการไดมาหรือการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญและ/หรือสิทธิในการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดหรือประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑ วิธีการ และ
การเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยเกี่ยวกับ
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน 

 
 

การมอบฉันทะ 
 

ธนาคารไดจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
ไดกําหนดไว ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผูถือหุน เพื่อให 
ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือจะ
มอบฉันทะใหกรรมการธนาคาร (ตามรายชื่อกรรมการที่ธนาคารกําหนด) ใหเปนผูรับมอบฉันทะเพื่อเขา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทน 

 

ทั้งนี้ กรณีที่ผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได 
หรือในกรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน    



 

ผูรับฝากและดูแลหุน สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได   โดยสามารถ download ไดที่ 
website: http//www.bankthai.co.th   
 

1. การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ  

• ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุม  และออกเสียง      
ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

• ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบ
ฉันทะใหถูกตองครบถวน 

• ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นตอเจาหนาที่ของธนาคาร ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบ
ฉันทะจะเขาประชุม 

 

2. การมอบฉันทะใหกรรมการธนาคารเปนผูรับมอบฉันทะ  

• ผูมอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารเปนผูรับมอบฉันทะ ดังนี ้
 

1. นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ป 
อยูบานเลขที่  842  ถนนวงศสวาง  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 

2. นายธาริน  ทิวารี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ป 
 อยูบานเลขที่  70/1  ซอยสุขุมวิท 26  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 
3. นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 49 ป 
 อยูบานเลขที่ 1005/6  ซอยประชาชื่น 30  ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 
4.  ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม  กรรมการอิสระ อายุ  59  ป 
 ที่อยู จาลัน เอสเอส 5 บี/5 เคลานา จายา, เปตาริง จายา สลังงอร ดารุล เอซาน มาเลเซีย 

 

• ในการมอบฉันทะใหกรรมการธนาคาร โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารทั้ง 4 ทาน 
เนื่องจากในกรณีที่กรรมการทานใดไมสามารถเขาประชุมได   กรรมการทานที่เขารวมประชุมจะไดเปน    
ผูรับมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนทานได 

• ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ 
 
หลักฐานแสดงตนในการเขารวมประชุม 
 

ผูเขาประชุม โปรดแสดงเอกสารเอกสารดังตอไปน้ีในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี) 
 

1. ผูถือหุนเปนบคุคลธรรมดา:   
1.1 กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง   ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถาย

ของผูถือหุนและยังไมหมดอายุ  เชน  บัตรประจําตัวประชาชน   บัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
หนังสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม  



 

 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและ
ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 

 สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูมอบ
ฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

 เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 
 

2. ผูถือหุนเปนนติิบุคคล: 
2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตน   

 เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
 สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน
นิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2.1 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม   
 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน
และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 

 สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน
นิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

 สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดย
มีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกตอง 

 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
 

3. ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนติบิุคคลที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ: 
 

ใหนําความในขอ 1 และขอ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถอืหุนหรือผูเขาประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือ
เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศแลวแตกรณี  ทั้งนี้ ภายใตบังคับดังนี้ 

 หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้นอาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคล
นั้นตั้งอยู หรือโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได  ทั้งนี้ จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูมี
อํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้ง
สํานักงานใหญ 

 เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และให
ผูแทนนติิบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 



 

 
 

ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง กรรมการอิสระ 
  

อาย ุ 64  ป  
 

สัญชาต ิ ไทย 
 

ดํารงตําแหนง 25 เมษายน 2550  
 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 1 ป 8 เดือน 
 

วุฒิการศึกษา - M.A. (Economics), Keio University ประเทศญี่ปุน (ทุนธนาคารแหงประเทศไทย)  
 - B.A. (Economics), Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุน 
  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

การถือหุนในธนาคาร - ไมม ี (ณ วันที่  31 มกราคม 2552) คิดเปน 0.00 % 
 

ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา 
 

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน - กรรมการอิสระ 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท - ไมม ี
จดทะเบยีนอื่น  จํานวน  -  แหง  
  

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น - ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด 
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร ซาบิทารี แวร จํากัด 
จํานวน  4  แหง - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด 
 -  กรรมการบริหาร บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
 

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ - ไมม ี
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของธนาคาร 
 

ประสบการณการทํางาน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต จํากัด 
- รองผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
 

สวนไดเสยีในวาระการประชุม - ไมมี  
 
 

 
ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ

นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว 



 

 
 

ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง กรรมการอิสระ 
  

อาย ุ 66  ป  
 

สัญชาต ิ ไทย 
 

ดํารงตําแหนง 21 กรกฎาคม 2543  
 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 8 ป  5 เดือน 
 

วุฒิการศึกษา - ประกาศนยีบัตร  SASIN – Senior Executive Program  
 - ประกาศนยีบัตรวิชาการธนาคาร  State School of Trade and Economy,  
  (Hamburg) สหพันธรัฐเยอรมนั 
  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

การถือหุนในธนาคาร - ไมม ี (ณ วันที่ 31 มกราคม 2552) คิดเปน 0.00 % 
 

ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา 
 

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน - กรรมการอิสระ 
 - กรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา 
 

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท - ไมม ี
จดทะเบยีนอื่น  จํานวน  -  แหง  
  

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น - ไมม ี
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน  -  แหง  
 

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ - ไมม ี
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของธนาคาร 
 

ประสบการณการทํางาน - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียไฟเบอร จํากัด (มหาชน) 
- ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

  

สวนไดเสยีในวาระการประชุม - ไมม ี
  

 
 

 
ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ

นายธาริน  ทิวารี 



 

 
 

ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง กรรมการอิสระ 
  

อาย ุ 49  ป  
 

สัญชาต ิ ไทย 
 

ดํารงตําแหนง 19 กรกฎาคม 2550  
 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 1 ป 5 เดือน 
 

วุฒิการศึกษา - M.Sc. in Operation Research, London School of Economics and  
  Political Science, University of London  
 - B.Sc. in Mathematics, Imperial College of Science and Technology,  
  University of London 
  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

การถือหุนในธนาคาร - ไมม ี (ณ วันที่ 31 มกราคม 2551) คิดเปน 0.00 % 
 

ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา 
 

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน - กรรมการอิสระ 
 - กรรมการตรวจสอบ 
 

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท - รองผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญชี 
จดทะเบยีนอื่น  จํานวน  1  แหง  บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
  

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น - กรรมการ บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด 
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน  1  แหง  
 

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ - ไมม ี
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของธนาคาร 
 

ประสบการณการทํางาน - ผูจัดการอาวุโส ฝายการเงิน  
  บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

- ผูจัดการ ฝายการเงิน  บริษัท ปโตรเคมแีหงชาติ จํากัด 
 

สวนไดเสยีในวาระการประชุม - ไมม ี
 
 

 
ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ

นายชัชวาล  เอ่ียมศิร ิ



 
 
 
 
 
 
ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง กรรมการอิสระ 
  

อาย ุ 59 ป  
 

สัญชาต ิ มาเลเซยี 
 

ดํารงตําแหนง 20 มกราคม 2552  
 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 1 เดือน 
 

วุฒิการศึกษา - B.A.(Hons) in International Relations, Universiti Malaya  
   

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไมม ี
 

การถือหุนในธนาคาร - ไมม ี (ณ วันที่ 31 มกราคม 2551) คิดเปน 0.00 % 
 

ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา 
 

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน - กรรมการอิสระ 
  

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท - ไมม ี
จดทะเบยีนอื่น  จํานวน  1  แหง   
  

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น - ไมม ี
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน  1  แหง  
 

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ - ไมม ี
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของธนาคาร 
 

ประสบการณการทํางาน - Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Thailand 
 - Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Spain 
 

สวนไดเสยีในวาระการประชุม - ไมม ี
 
 
 

 
ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ

ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม 
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นิยามกรรมการอิสระนิยามกรรมการอิสระ 
 
 
กรรมการอิสระ   หมายความถึง  กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ 
         (1)   ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย  
  บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
  อิสระรายนั้น ๆ ดวย 
      (2)   ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา 
  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติ
  บุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 
 สองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
       (3)  ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน 
  บิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร  รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
  ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทยอย 
   (4)   ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจ
  มีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปน
  หรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทาง
  ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพน
  จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
  ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพ่ือ
 ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ    หรือการ
 ใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกู ยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปน
 หลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระ
 หนี้ที่ตอง ชําระตออีกฝายหนึ่ง ต้ังแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือต้ังแต 
 ย่ีสิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา  ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการ
 คํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 วาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม   
 แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความ 
 สัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
    (5)   ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
  ขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ
  ของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
  อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่
  ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

(6)  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
 ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
 บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ให
 รวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผู



 

 -2 - 

 ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอน
 วันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

      (7)   ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
  ถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท  
 (8)   ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
        ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (8) 
 แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ
 บริษทั บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
 โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได  

 



 

 
 

ขอบังคบัของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนขอบังคบัของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
 

 

 คณะกรรมการ  :   
 
ขอ 14. คณะกรรมการของบริษัทใหมีจํานวนไมนอยกวาหาคน และไมเกินกวาสิบสองคน โดยกรรมการ

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 
 ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานกรรมการ  และถาเห็นสมควรจะเลือก

กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนตั้งเปนรองประธานกรรมการก็ได 
 

ขอ 16. กรรมการของบริษัทใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยูคูณดวยจํานวนกรรมการที่จะ   
เลือกตั้ง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1)  เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ   
หลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดก็ได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี ใหเลือกโดยวธิีจับสลาก เพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงมี 

 
ขอ 18. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหเลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพรอมกันในคราว

เดียว แตใหคณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทตอไปพลางกอนเทาที่จําเปน 
จนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะเขารับหนาที่ 

 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามขอนี้  อาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 
 
ขอ 27. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผูถือหุน
อาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป     หรือจะใหมีผลตลอดไป
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได 

 ความในวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทซึ่งไดรับเลือกตั้ง
เปนกรรมการ ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

 
 



 

 การประชุมผูถือหุน  :   
 
ขอ 30. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับ

แตวันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 
 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุน

เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 
 
ขอ 31. ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือ

หุนไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายทั้งหมด จะเขาชื่อกัน
ทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่
ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

 
ขอ 32.  ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวา
เปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุมและใหโฆษณาคําบอกกลาว
นัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสามวัน และตองกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวันดวย 

 
ขอ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 

(1) พิจารณารับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทที่ได
ดําเนินมาในรอบป 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามขอ 18 หรือออกเพราะสาเหตุอื่น ซึ่ง

ทําใหตําแหนงวางลงหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่มจํานวนกรรมการ 
(5) พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

 
ขอ 37. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่

ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 

 
ขอ 38. ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคบัของบริษัท ในการ

นี้ตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติ
ใหเปล่ียนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 



 

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัด
ประชุมอีกก็ได 

 
 การบัญช ีการเงิน และการสอบบัญชี  :   

 
ขอ 39. รอบปบัญชีของบริษัท เริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป 
ขอ 41. ใหทําบัญชีงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทปละสองครั้งคือสําหรับระยะหกเดือนแรกของ

ปส้ินสุดเพียงเดือนมิถุนายนครั้งหนึ่ง และสําหรับระยะหกเดือนหลังส้ินสุดเพียงเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่ง 
 งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอน

นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 
 

ขอ 42. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้   ใหผูถือหุนพรอมสงหนังสือนัดประชุมสามัญ 
ประจําป 

(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมทั้งรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี 

(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ 
 

ขอ 43. หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม
อยู  หามมิใหจายเงินปนผล     เงินกําไรสวนที่เหลือจากการจายเงินปนผล  ใหจัดสรรเปนเงินสํารองตาง ๆ ได 
ตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

 คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวาบริษัทมี
กําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้นและเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราว
ตอไป 

การจายเงินปนผลใหกระทําภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยใหแจงเปนหนังสือไปยังผู
ถือหุนและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลในหนังสือพิมพดวย 
 

ขอ 44. บริษัทจะจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิ
ประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจด
ทะเบียน 

 
ขอ 46. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงใด ๆ ของบริษัท 

 
ขอ 47. ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ

บริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชี จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 



 

ขอ 48. ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบ
ดุล บัญชีกําไรขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน ทั้งนี้ ใหบริษัท
จัดสงรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย 

 
ขอ 49. ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายไดรายจาย

ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทไดในระหวางเวลาทําการของบริษัท  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามกรรมการ  
พนักงาน ลูกจาง ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท   และตัวแทนของบริษัท   รวมทั้งใหชี้แจงขอเท็จจริงหรือสง
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริษัทได 

 



 

ขั้นตอนการเขารวมประชุมวิสามัญผูถอืหุน ครั้งที่ 1/2552 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) 

วันศุกรที่ 20 กุมภาพันธ 2552 
 

 
. 
 
 

ผูถือหุน 
ธนาคาร ไทยธนาคาร 

มาดวยตนเอง ผูไดรบัมอบฉันทะ 

โตะลงทะเบียน 
(เวลา 14.00 น.) 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

เขาหองประชุม 

ประธานเปดประชุม 
(เวลา 16.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุม 
ตามลําดับ 

กรณีที่มผีูตองการออกเสียงในวาระนั้นๆ 
ใหทําเครือ่งหมายในบัตรลงคะแนน 

เจาหนาที่เก็บบตัร 
ลงคะแนน / สรุปผลคะแนน 

ประธานกลาวสรุปผลคะแนนตอที่ประชุม 

ตรวจเอกสารหลักฐาน 
กอนการเขารวมประชุม 
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