
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 
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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 - - 



 - 14 - 

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 
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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 

 
 


