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3. ���&���1!��*�2  0��&���+�1&�� 1D 
 

                   ������ +�*�&����  ��� ��ก���ก��  �#�������
��� ��'����
������ก����'�+���)��ก����*����+34�(	�������

!%����'����������������&���34�(	������������ )��)"�������
���������+�����34�(	�������������%���*���� 110 ��� ���"#��������
!%� 1,772,969 ���� ��+F���"#���� 57 ��� ���"#��������!%� 12,555,808,919 ���������G�"#����34�(	�������
�'��������%���
*����)����+F�����G� 167 ���    �+"#����������
(	����ก�!%����&1�� 12,557,581,888 ����  �1%��G������� 94.0685 '��
"#����������
"#������)��������% ��+���2������*��'��+��+'�� �����  "B�'���H%ก������������&���34�(	����� ������
 15 

 

&�(�����	
� &./� 14.00  �. 

                     ��� ��I)"��*����
������34�(	�������� ��ก������������&���34�(	������������ ��ก���ก�� ����� 34�+�1��� �����  
��
��Bก��กJ���� )��34�&�++����'������������   ���กC*������	
�34��'����������
ก����'���*��'���� ���K�/, ���
&����� 
��'���ก�����ก���ก�� ��������)"�(B��1 �ก����ก�&�������)�� LB
���'���ก�����ก���ก�� ��������)"�&���%���� 
                     ก���(��!����34�(	����������%�%����  !����8�%���  ��	��%��ก�&���  ��� ��I "�&����������M ��*������'��
ก�����������  34�(	�������8���+��	���8�%���*���*1��
�#��&��  
                     ก�����ก��34�(	����������%�%����  !����8�%���  ��	����&��2"��%��ก�&��� '���� 34�(	�������	�34��+��+F���
"�ก34�(	����������G�34���&1� 1��ก�&�������)��  ก����	
������(4ก  (�)  ����ก��+&�
����
��'��+*�����)���&�����
)"ก���!�  
)���4�	�'B�� �,	
�������"��������
'�� ������%1�!��ก8++*�����)��"�ก�����#����+��)��      
                     ����)*���+��������
��� ��I ��"ก#���%�1 �ก����G�������	
�*�����������&�     
          &#���+ก���+��)�� "��+��)���&����F,��34�(	�������
����)���&���!����8�%��� �%���� )���%��ก�&�����
)*�������������� )��"��#���)���&����%���� !����8�%��� )���%��ก�&���%�ก���� �ก��ก"�ก��)���&��������%��
�'������
������    &�����
���	�(	������G���)���&�����
����)����8�%������������M   ����)*���������	�ก*��ก���ก��"�����1 �ก���+
��)���&���*��'��+��+'�� �����&���34���
��������6%�ก���+��+F���"�ก34�(	�������
!%���ก�&�������)���������&	�
��+F���%������   �����"��#�ก���+��)��*����
��ก�&�������)��!�������&	���+F�����
���!��ก+ �����%��� 
                     ��ก"�ก���  �����!%���H%�+�����+���*��%��������ก��������34�(	�����"�ก���ก��������"�)����&�8"   
%����   "#����34�(	�����)��"#����������)*�������ก����������"��ก������
��)���!�*��"#����34��'����������
!%��+�����+���
!�� 
 

                      ���"�ก��� ��� ��I!%�%#���1�ก��������*�����+��+����%�*��!���� 
 

.������ 1           0(#��1���'���������ก�����	
�.(�����������
�� �������� 1/2552 &����.����� 20 ก
�4�0��!5 2552 
   

��� ��I'������
������34�(	�����,1"�����+���������ก���������1&���34�(	����� ������
 1/2552  LB
�������
��	
�����
 20 ก��/�,� 2 2552  ���������%���กC*��&#����������ก����������
 �����!%�"%&�����)ก�34�(	�������ก������������
,�������&	��%������)��� 

��� ��I!%���H%6�ก�&�����
������34�(	�����&�+(������%8�*���M)��)&%������1%��8�  
��	
�!����34��%&�+(�� ��� ��I"B�'������
������34�(	�����,1"��������)���&��� 
��� ��I���ก�03�ก���+��)�� ��34�(	�������
�'��������)����&1� 1��ก�&�������)���&�����8�%���"#���� 

12,564,126,281 �&���   !����8�%��� 288 �&���  �%��ก�&��� 202 �&���     !����&1� 1��ก�&��� !����  
                      '���%���ก�  �����!%��#�3�ก������)��)&%�+�"�/�,������������%��� 
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�7  
  ��
������I���*1%�����)���&���'�����ก'��34�(	�������
��������)����&1� 1��ก�&�������)���+���������
ก���������1&���34�(	����� ������
 1/2552  LB
���������	
�����
 20 ก��/�,� 2 2552 
 

.������ 2           ��'���'�������/ก��%$�&�(�ก(#ก�� ��!���������'�8 2551 
 

                      ��� ��I)(��*����
������34�(	�������� 3�ก��%#���1����'�� ���������+�P 2551 ���กC*��������
���"#��P 2551 '�� ����� LB
�!%�"%&���������34�(	�����)���   )��'����ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1��� ��G�
34�������&��������
������34�(	������+���+ 
 

                     ���&�/� 01���ก�2 ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1��� ������*����
������34�(	�����%����   
 

                       3�ก��%#���1����'�� ����� !�� ����� "#�ก% (�����) ����+�P 2551 &1��&�%�,�������
 31  ����� 
2551 &���!%�%���� 
 

(��.�: /���'��) 2551 2550 &�/����9�/�
����/� 

&1���,�2��� 212,377 205,753 3.22 
����&1���� 207,241 205,042 1.07 
&���'��34�(	����� 5,135 711 622.23 
���!%���� 12,017 10,350 16.10 
*�����)��������"���%#���1���� 14,007 17,279 (18.94) 
'�%���&�� 1 (1,990) (6,929) 71.28 
'�%���*������ (0.31) (3.70) 71.28 

                         
                        4�0�.� ���/ก��%$�&�(������������� 
                   &#���+�P&1��&�%����
 31  ����� 2551  �����)��+�1��������3�'�%���&�� 1  1,990  ����+�� (��B
�,��ก��
�����ก��&1++������+��) ��	�'�%���*������'��,	��K�� 0.31 +��*������ �����+����+ก+3�ก��%#���1��������%�%���ก�'���P 
2550  LB
���3�'�%���&�� 1 6,929 ����+�� (�ก,��ก��������
&1+�ก������+��) ��	�'�%���*������'��,	��K�� 3.70 +��*������  ��3�
'�%���"�กก��%#���1�����%�� 4,939 ����+�� (&�
,��ก������&��&1+�ก������+��) ��	������� 71.28  (�"8%&1+��8%"�%&��)�%) 
��	
��"�ก  ������+�4�'�%���"�กก����+�4������*1 �����1��������*��&������*��������0 ����/� Collateralized Debt 

Obligations (CDO) ��
��!���ก1%'B��"�1�����%��B
��P)�ก "#���� 2,943 ����+�� (&��,��ก������&�
&1+&������+��) )��ก���+�4�
ก#�!�"�กก��"#������ CDO �����%  ��!*���&��
 3 '���P 2551 "#���� 970 ����+�� (�ก�������"8%&1+����+��)  
          
 �(����0�5 
                   &1���,�2��
��G����2���ก�+��ก��ก��%#���1� ��ก1"  !%�)ก� ��1����&1���	
�  ��1������  )�����ก��������� �����
)��*��%��1� � ����
 31  ����� 2551   �����)��+�1��������&1���,�2������&1�� 212,377 ����+�� (&��)&���B
���	
�&��
,�&�������"8%&1+�"8%����+��) �����+����+ก+�P 2550  �,1
�'B�� 6,624 ����+�� (�ก,��ก������
&1+&�
����+��) ��	������� 
3.22 (&��"�%&��&��) 6%�����1����&1���	
�&�� 1 83,657 ����+�� ()�%��	
�&��,��ก�������&1+�"8%����+��)  �%�� 4,440 ����
+�� (&�
,�&�
����&�
&1+����+��) ��	������� 5.04  (���"�%04��2&�
) ��1������&�� 1 45,520 ����+�� (&�
��	
����,����������
&1+����
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+��) �%�� 31,437 ����+�� (&����	
���B
�,�&�
����&��&1+�"8%����+��) ��	������� 40.85 (&�
&1+"�%)�%���) )�����ก��
������� �����)��*��%��1� 43,367 ����+�� (&�
��	
�&��,�&�������ก&1+�"8%����+��) �,1
�'B�� 34,626 ����+�� (&����	
�&�

,��ก������
&1+�ก����+��) ��	������� 396.11(&�������ก��&1+�ก"�%&1+��8%) 
 

                       ����(�9/���.� ��������
�� 
                  � ����
 31  ����� 2551  �����)��+�1������������&1���� "#���� 207,241 ����+��   (&��)&��"8%,�&��
����&�
&1+��8%����+��) �,1
�'B��"�ก�P 2550 "#���� 2,199 ����+�� (&��,���B
������ก��&1+�ก������+��) ��	������� 1.07 (��B
�
"�%04��2�"8%)  6%�����1�Q�ก"#���� 159,729 ����+�� (��B
�)&������	
��ก��,��"8%������
&1+�ก������+��) �%�� 6,300 ����+�� 
(�ก,�&����������+��) ��	������� 3.80 (&��"�%)�%04��2) ���ก��������� �����)��*��%��1�"#���� 10,250 ����+��  
(��B
���	
�&���������&1+����+��) �,1
�'B�� 2,551 ����+�� (&��,�����������&1+��8%����+��) ��	������� 33.14  (&��&1+&��
"�%��B
�&�
)    ��1�ก4��	�"#���� 7,069 ����+�� (�"8%,��ก&1+�ก������+��) �%�� 2,646 ����+�� (&��,��ก����&�
&1+�ก����
+��) ��	������� 27.24 (��
&1+�"8%"�%&��&�
)    )���"���������L	����1������"#���� 24,192 ����+�� (&����	
�&�
,���B
������ก��&1+
&������+��)  �,1
�'B�� 9,673 ����+�� (�ก��,��ก�����"8%&1+&������+��) ��	������� 66.63 (�ก&1+�ก"�%�ก&��)  
                     &���'��34�(	����� � ����
 31  ����� 2551 ��"#���� 5,135 ����+�� (���,���B
�����&��&1+�������+��)  
�,1
�'B��"�ก�P 2550 "#���� 4,424 ����+�� (&�
,�&�
������
&1+&�
����+��)  ��	������� 622.23  (�ก������
&1+&��"�%&��&��) &���
'��34�(	�������
�,1
�'B�� ��	
��"�กก���,1
����'�� ����� "#���� 6,079 ����+��  (�ก,��"8%&1+�ก������+��) ���%	���ก����  
2551 
 

             ���"%� ��!�����9/�'�(,������ 
       ���!%����'�� �����*���+ก����1����&#���+�P&1��&�%����
 31  ����� 2551  ��"#�������&1�� 12,017 ����+�� 
(��B
���	
�&��,�&1+�"8%����+��)  �,1
�'B��"�ก�P 2550 "#���� 1,667 ����+�� (��B
�,��ก�����ก&1+�"8%����+��)  ��	������� 
16.10 (&1+�ก"�%��B
�04��2)   6%������!%�%�ก�+���)����1��R�3�"#���� 11,367 ����+�� (��B
���	
���B
�,�&�������ก&1+�"8%
����+��) �%��"�ก�P 2550 "#���� 3,103 ����+�� (&��,���B
�����&������+��) ��	������� 21.44 (��
&1+��8%"�%&�
&�
) �1%��G�
&%&��������� 94.59 (�ก��&1+&�
"�%����ก��) '����%���!%����  ���ก�+%���%�ก�+�����1����&1���	
��%�� 671 ����+�� (�ก����
�"8%&1+��8%����+��)  ���!%�"�ก���ก��������� �����)��*��%��1� �%�� 79 ����+�� (�"8%&1+�ก������+��) ���!%�"�ก��1�
������%�� 2,371 ����+�� (&��,�&�������"8%&1+��8%����+��) ���!%���
�1���%�ก�+��� ���P 2551 ��"#���� 651 ����+�� (�ก
�������&1+��8%����+��)  �,1
�'B��"�ก�P 2550 "#���� 4,769 ����+�� (&�
,��"8%�����ก&1+�ก������+��) ��	������� 115.80 (��B
�
����&1+���"�%)�%04��2) �1%��G�&%&��������� 5.41 (���"�%&�
��B
�) '����%���!%����  ���ก�+%��� ���ก��'�%���"�ก��1������
�%�� 4,497 ����+�� (&�
,�&�
�����ก��&1+�"8%����+�� ) &���������"�กก���+�4�'�%���"�กก����+�4������*1 ���'��*��&�� 
CDO ���P 2550 &4�ก����P 2551 )��ก#�!�"�กก��'�� CDO �����%��!*���&��
 3 '���P 2551 
 
               6���
�9/�����	�#���%$�&�(���� 
         *�����)��������"�����ก��%#���1���� (�������&4�)������&�&�"�&4�  /�����1�!%��1*1+���� )��&���'��34�(	�����&���
����'��+�1������)  *���+ก����1���� &#���+�P &1��&�%����
 31  ����� 2551  ��"#�������&1�� 14,007 ����+��  (��B
���	
�&�

,��"8%����+��) �%��"�ก�P 2550 "#���� 3,272 ����+��  (&��,�&�������"8%&1+&������+��) ��	������� 18.94 (&1+)�%"�%
�ก��&�
)  6%���������"���%�ก�+�����G�*�������ก "#���� 5,484 ����+�� (���,�&�
����)�%&1+&�
����+��) �%��"�ก�P 2550 "#���� 
2,221 ����+�� (&��,�&��������
&1+��8%����+��) ��	������� 28.82 (��
&1+)�%"�%)�%&��) ��	
��"�กก���%��'����1�Q�ก)��
�*��%�ก�+�����
�%��  �1%��G�&%&��������� 39.17 (&��&1+�ก��"�%��B
��"8%) '����%������"������   ������"�����
�1���%�ก�+��� 
(�������&4�)������&�&�"�&4�   /�����1�!%��1*1+����  )��&���'��34�(	�����&�������) ��"#���� 8,523 ����+�� ()�%,��������
��
&1+&������+��)  �%��"�ก�P 2550 "#���� 1,052 ����+�� (��B
�,����&1+&������+��) ��	������� 10.98 (&1+"�%�ก��)�%) 
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�1%��G�&%&��������� 60.83  (�ก&1+"�%)�%&��) '����%������"������  ��	
��"�ก ��ก��*��&#��������3	
�����&�&�"�&4��%��
"�ก�P 2550 "#���� 1,163 ����+�� (��B
�,���B
������ก&1+&������+��) 
                      '���%���ก�  �����!%��#�'���4���
ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1���������*����
������I
)&%�+�"�/�,������������%���  
 
                      ��� ��I!%���H%6�ก�&�����
������34�(	�����&�+(������%8�*���M)��)&%������1%��8� 
 

                       34�(	�����������&(�,� 3��1��%�2 ก����*����+ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1���  ���"�ก
��� !%�'���������+����+3�ก��%#���1����'�� ����� ��������P 2550 ก+�P 2551  )��'����+���������'��ก������
��(���  
CIMB Group "�%#���1�ก�����ก���%��ก��,A�� ����� CIMB �������0!��+��� 
                       ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1��� *�+�#�(��34�(	�������� ���P 2550  �����*����+�4�3�
'�%������+��������� 4,000 ����+���0� �����
*��&�� CDO ��
 �����!%��������� ��!����ก��31%�% )*� �����ก8*���ก�
&#����*��กJ�ก�S2����'�� �����)��������0!��  &#���+�P 2551  �����!%�'��*��&�� CDO ��
�����!�������% )��!%�
����%�ก���������
*��&#����!������1�����ก�2 �#���� �����!%��+��1���
ก�&#����!��ก�+�	���"#������B
�  &#���+ก��%#���1� ��ก1"
'�� ����������� 2-3 �P��
3�����   �����*���%#���1� ��ก1"��&/�����
��'�+�'*"#�ก%��ก  ก�����&1���	
���4���K����#�+�ก 
��	
��"�ก ���������1�ก�����"#�ก% �#����"#������1����&1���	
��%��  ��ก���ก����B
� 34�+�1���!%�%4)�K����1�Q�ก'�� �����
��G������%� �,	
���� �������&/�,�����  )*�%�����*���
�P 2550 )���P 2551  �������4���&/�����
)*ก*���ก� "B�!����"
�����+����+ก��%#���1������������P 2550 ก+�P 2551 !%�   )*������!�ก8*�� ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1���
�������	
���34�+�1���'�� �������
!%�)ก��R�����1�ก�����'�� ����� 6%���34�(	�������ก��������'�����,1
����'�� �����  �#�
��� ���������1�ก�����)'8�)ก���)����0ก�/�,��ก��%#���1� ��ก1"*��!�!%� 
                       ��� ��Iก�����&�1����*��&�� CDO ��
 ������������� ��!����ก��31%�% �����#���%�ก�+���*���ก*1 )*�
 �����ก8*���*��&#��������1��������*��&�� CDO  %���� �,	
��1������R�����	
��ก��*��&#������1��������*��&�� CDO *��!�
��ก   �����"B�!%�'��*��&�� CDO ��
�������������%��!*���& 3 �P 2551  6%�'��!%�����&4�ก���������
*��&#����!�� �#������
ก#�!�)��!%��+��1���
*��&#����!��ก�+�	� 
 

                       ��	
�!����34�(	����������%&�+(���,1
��*1�  ��� ��I"B�)(��*����
������34�(	�������� ���������G�ก��������
�ก�
��ก+3�ก��%#���1��������+�P 2551 �,	
������
������34�(	������+���+ !��*�����ก����ก�&�������)��    ��� ��I"B�'������

������34�(	������+���+������3�ก��%#���1�ก1"ก��'�� ���������+�P 2551 
                       �6(������	
� 7 
             ��
������I�+���+������3�ก��%#���1�ก1"ก��'�� ���������+�P 2551 
 

.������ 3              0(#��1���
��6(�'%
/9/�'��	�ก$�"� �%�
��$���'�8�(���
%.����� 31 !��.��� 2551 
                 
 ��� ��I�&�������
������34�(	�����,1"����)������*1�+%��)��+���ก#�!�'�%������"#��P&1��&�%����
 31 
 ����� 2551 LB
� �����!%�"%&��!���34�(	�������ก����!%�,1"������G�ก����������,�������&	��%������)���    '����
ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1��� ��G�34�������&���*����
������34�(	������,	
�,1"�����ก�
��ก+�+%��)��+���
'�%������"#��P&1��&�%����
 31  ����� 2551 
                       ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1��� )(��*����
������34�(	��������  &����+ก����1���
�&��*����

������I��� ��G��+ก����1���
+�1�� &#��ก�����1�&�2 )��%2 �� "#�ก% 34�&�++���'�� �����!%�*��"&�+)���+�������+����)��� 
%���� 
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&#���+&1���,�2���'�� �����)��+�1������ � &1���P 2551 ��"#���� 212,377 ����+�� (&��)&���B
���	
�
&��,�&�������"8%&1+�"8%����+��) 6%��� ��ก�����ก��G���1����&1���	
�)��%�ก�+��������+&�� 1"#���� 83,657 ����+�� ()�%
��	
�&��,��ก�������&1+�"8%����+��)  )����1������&�� 1"#���� 45,520 ����+�� (&�
��	
����,����������
&1+����+��)   ����&1�
���'�� �����)��+�1��������"#���� 207,241 ����+�� (&��)&��"8%,�&������&�
&1+��8%����+��)   ������  ���������%��1�
Q�ก��� 159,729 ����+�� (��B
�)&������	
��ก��,��"8%������
&1+�ก������+��) )����1�ก4��	���� 7,069 ����+�� (�"8%,��ก&1+
�ก������+��) 6%���&���'��34�(	�����"#���� 5,135  ����+�� (���,���B
�����&��&1+�������+��)LB
��������
��ก)���#���)������
�ก&���*
#�ก����4�����"#���� 14,423 ����+�� (��B
���	
�&�
,�&�
������
&1+&������+��)    �+ก#�!�'�%���'�� �����)��+�1��
����&#���+�P&1��&�%����
 31  ����� 2551 "#���� 1,990  ����+�� (��B
�,��ก�������ก��&1++������+��) 6%������!%���� 
12,017 ����+�� (��B
���	
�&��,�&1+�"8%����+��) )��*�����)��������"�����ก��%#���1���� (�������&4�)������&�&�"�&4�  
/�����1�!%��1*1+���� )��&���'��34�(	�����&�������'��+�1������)  ��"#�������&1�� 14,007 ����+�� (��B
���	
�&�
,��"8%����+��)  

'���%���ก�  �����!%��#�'���4���
ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1���������*����
������I
)&%�+�"�/�,������������%��� 

 

��� ��I!%���H%6�ก�&�����
������34�(	�����&�+(������%8�*���M)��)&%������1%��8�  
34�(	����������B
�)&%�������8��ก�
��ก+ก��+�1���)��"%ก����1�ก�����'�� ����� )��&�+(��ก��)ก�!'

��1�ก�����'�� �������
3����� LB
�*
#�ก����ก�S2��
 �����)��������0!��ก#���% )��*��'��&��ก*���+%�� ��	
��&���*���
���������1����&1���	
�ก+��1�ก4��	���*��%��1� 

ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1��� ก����'�+���34�(	�������
�&��)��ก��+�1���)��"%ก��
��1�ก����� ,����������'���4����  �����!%�)ก�!'��1�ก�����'�� ����������4����ก�S2��
 �����)��������0!��ก#���% 6%�
ก���,1
�����&�8"����+����)�����!*���&)�ก'���P 2552  &#���+ก��%#���1������
3�����  ��������������%����&4���ก�����
&1���	
�  '���%���ก�  �������&/�,�������
����'���&4�)��*���ก���ก��&/�,�����!��  %����  �����!%��#�&����ก1�'����1�
Q�ก!��������*��&������)���������*��%��1�  LB
���8������G�ก��%#���1�ก����
��+��+  )*�ก8��+��&�����
 �����!�ก4���*��%
�������&(�+�ก����1�  LB
���G�"#��������)����G�!�*������"#���G���'������������  

 

 ��	
�!����34��%&�+(����ก ��� ��I"B�'������
������34�(	�����,1"��������)���&���                
 ��� ��I���ก�03�ก���+��)��    ��34�(	�������
�'��������)����&1� 1��ก�&�������)���&�����8�%���

"#���� 12,564,840,853 �&��� �1%��G������� 100 '��34�(	�������
�'��������)����&1� 1��ก�&���  !����8�%��� 288 �&��� �1%��G�

(��.�: /���'��) 2551 

&1���,�2���  212,377 

&1���	
�)��%�ก�+��������+&�� 1 83,657 
��1������&�� 1 45,520 
����&1���� 207,241 

��%��1�Q�ก 159,729 
��1�ก4��	� 7,069 
&���'��34�(	����� 5,135 

�����
��ก)���#���)�������ก&���*
#�ก����4�������� 14,423 
���!%���� 12,017 

*�����)��������"���%#���1���� 14,007 

'�%���&�� 1 (1,990) 
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������ 0.0000 '��34�(	�������
�'��������)����&1� 1��ก�&���  �%��ก�&���"#���� 4,202 �&��� �1%��G������� 0.0000 '��34�(	�����
��
�'��������)����&1� 1��ก�&���   !����&1� 1��ก�&���  !���� 
 '���%���ก�  �����!%��#�3�ก������)��)&%�+�"�/�,������������%��� 
                       �6(������	
�7 
  ��
������I���*1%�����)���&���'�����ก'��34�(	�����LB
���������)����&1� 1��ก�&���   ���*1����*1�+%��)��
+���ก#�!�'�%������"#��P&1��&�%����
 31  ����� 2551  
 

.������ 4              0(#��1���
��6(ก��#�%���ก$�"����#$��8 2551 <%��%#���&�(��=��/ 
 
                       ��� ��I '����ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1�����G�34��&�����������%*����
������ 
34�(	�����  
                       ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1���  )(��*����
������34�(	�������� 3�ก��%#���1�������"#��P 
2551 )��K���ก����1��F,�� �������
3���ก��*��"&�+"�ก34�&�++����+�����* &#���+�P&1��&�%����
 31  ����� 2551 
 �������3�'�%���&�� 1"#���� 2,787,142,073.43 +�� (&��,��"8%����)�%&1+�"8%������B
�)&�&�
��	
�&��,��"8%&1+&��+��&�

&1+&��&*���2) ���ก���ก�����*1��8���+����&����
����������&��� 34�(	�����,1"��������*1ก��"%&��ก#�!����"#��P 2551 
6%�6��'�%���&�� 1&#���+�P 2551 !�+���ก#�!� ('�%���) &�&�  LB
�/�����ก��"%&��)���  �������3�'�%���&�&� "#���� 
10,198,912,218.13 +�� (��B
���	
���B
������ก��&1+)�%�����ก��)&���B
���	
�&��,�&������&1+)�%+��&1+&��&*���2) 
                        ��������6�+��ก��"�����1��R�3����)ก�34�(	��������*��!��*
#�ก��������� 40 '��ก#�!�&�� 1  (����ก/�����1�
!%��1*1+����) "�ก3�ก��%#���1������)*�����+�P ������ ก��"�����1��R�3�"���G�!�*��'��+��+'�� ����� '�� 43 LB
���+���� 
                       ( ����"�����1��R�3�"�ก��1�����/��	
���ก"�ก��1�ก#�!� ��ก�����
+�1��������%'�%���&�&���4� �����1���
"�����1��R�3�   ��1�ก#�!�&�����
���	�"�กก��"�����1��R�3� ���"%&����G���1�&#����*���M !%� *��)*����ก���ก��"���8�&���� 
                       ���ก���ก����""�����1��R�3��������ก�����)ก�34�(	�����!%���G�����������	
���8����+�1����ก#�!�&����
,���
"��#��������)����	
�!%�"�����1��R�3�)�����������������
������34�(	��������+��ก������������*��!� 
                       ก��"�����1��R�3����ก���#�/��������������
กJ����ก#���% 6%����)"����G����&	�!���34�(	�����)�����
6T����#�+�กก����ก��"�����1��R�3������&	�,1�,2%��� ) 
                       ��	
��"�ก3�ก��%#���1��������+�P 2551 ��
3����� �������3����ก�+ก��'�%��� LB
�*��,�����+��*1
+�1������� "#�ก%  ,.0. 2535  ก��"�����1��R�3�ก���#�!%�*����	
� �����&����(����'�%���&�&�!%������% ���ก���ก��
 �����"B�,1"������8�&�����%"�����1��R�3�&#���+3�ก��%#���1��������+�P 2551 
                            '���%���ก�  �����!%��#�'���4���
��� ��I�#��&��*����
������34�(	�����)&%�+�"�/�,������ 
������%��� 
                      ��� ��I!%���H%6�ก�&�����
������34�(	�����&�+(������%8�*���M)��)&%������1%��8� 
                      ���กC���!����34��%&�+(����	�)&%�������8����ก���% ��� ��I"B�'������
������,1"����������� 
                      ��� ��I���ก�03�ก���+��)�� ��34�(	�������
�'��������)����&1� 1��ก�&�������)���&�����8�%��� 
12,564,840,855 �&��� �1%��G������� 100 '��34�(	�������
�'��������)����&1� 1��ก�&���   !����8�%��� 490 �&��� �1%��G������� 
0.0000 '��34�(	�������
�'��������)����&1� 1��ก�&���   �%��ก�&��� 4,000 �&��� �1%��G������� 0.0000 '��34�(	�������
�'��������
)����&1� 1��ก�&���   !����&1� 1��ก�&��� !����  
                      '���%���ก�  �����!%��#�3�ก������)��)&%�+�"�/�,������������%��� 
 �6(������	
�7  

��
������I���*1%�����)���&���'�����ก'��34�(	�����LB
���������)����&1� 1��ก�&�������*1ก��"%&��ก#�!�
���"#��P 2551 6%��%"�����1��R�3� 
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.������ 5  ��'���'���6�'9��ก���ก��  
 

                       ��� ��I�#��&��*����
������34�(	�������� ���ก���ก�� ��������6�+��)����ก�ก�S2��ก��ก#���%
���*�+)��'��ก���ก��)��ก���ก����%����*��'���&��)��'��ก���ก��ก#���%���*�+)��)��&���� ���*����
�����&�
ก+'�+�'*������
�����+31%��+ ������&�%�����)������+�����ก+�*�����*�+)��ก���ก����ก���� �����,��1��2����%+
�%���ก� �,	
����&�%�����ก+��กก��ก#�ก+%4)�ก1"ก����
%�  ���ก���ก����8�&�����#��&�����*�+*�+)��ก���ก��)��
ก���ก����%���� �,	
����34�(	������+���+����	
��%�*��!���� 
                       1.  ���6�'9��ก���ก��  ��
����������&���34�(	����� ������
 9 (���"#��P 2546) )����
����������&���34�
(	����� ������
 12 (���"#��P 2549) !%�,1"�����+������*�+)��ก���ก�� )��� ���*1�����"#�������*���%1�*���*1��
������
����&���34�(	����� ������
 6  (���"#��P 2543)  "�ก�����
������34�(	�����"�����*1����
��)�����G�������	
� 
                       2.  ���6�'9��ก���ก��	
%����  ���ก���ก����
!%��+)*��*��"�ก���ก���ก�� ����������G�
���ก���ก����%����*���M'�� ����� !%��+���*�+)����G�����+��������� !%�)ก�  ���ก���ก��+�1���   ���ก���ก��
*��"&�+   ���ก���ก��ก#���%������*�+)��)��&����    ���ก���ก��+�1��������&�
��    ���ก���ก��,1"����
 � � ก ���%���*��%���    ���ก���ก��+�1���&1���,�2)������&1�  ���ก���ก��+�1���&1���,�2��ก��'��   ���ก���ก��
,1"����&1���	
���%+ 2 ���ก���ก�� IT Strategic Planning  ���ก���ก��ก����1�)����+��� 
                        �����!%���H%�3�'���4��ก�
��ก++�+�� ������
)�������+31%��+'�����ก���ก�� �����)��
���ก���ก����%���� ���������*�+)����
"������)ก�ก���ก����G����+���� �,	
����34�(	������+���+�����������"#��P 2551 
'�� ��������� 27 - 43  )�� ���� 78 . 80 
                       �����!�ก8*�� ��
���������ก���ก�� ����� ������
 4/2552 ��	
�����
 26 ������  2552 ���*1�ก��1ก���
ก���ก��+�1���  ���ก���ก��+�1���&1���,�2��ก��'��  )�����ก���ก��ก����1�)����+��� 6%���3�*��)*�����
 1 
������ 2552 ��G�*��!� ��ก�������*1�����ก������
��)���6���&�������ก���ก������*���M 6%������ก���ก������*���M
��������&�������"���ก���ก��34�"%ก��������G���� �� ��	� ก���ก�� ������ ก���ก��34�"%ก������)"����� !��'��+���*�+)��
"�กก����G���� �� ��	� ก���ก�������ก���ก���������)*�������% %���� ����+���������'��ก���ก�������ก���ก����%
�������P 2552 "���"#�����%�� 
                        ��� ��I!%���H%6�ก�&�����
������34�(	�����&�+(������%8�*���M)��)&%������1%��8� 
                        34�(	�����������&(�,� 3��1��%�2 (����� ���P ,.0. 2552  ���������������*�+)��ก���ก�����*���%1�
��	�!��  ��*��%ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1���"B�!��'��+��1�����+������������ก���ก����%���� 
                        ��� ��I!%�*�+��� ���P ,.0. 2552 ������"���&#���+���*�+)��ก���ก����"#������1��������ก���������"���
���P ,.0. 2551  ��	
��"�ก �����!%���+���ก���ก��+�1���  ���ก���ก��&1���,�2��ก��'��  )�����ก���ก��ก����1�)��
��+���  ��� 3 ���  &���&���*���
ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1���!���+�+���������&#���+ก��������
���ก���ก����%����*���M��ก��� ��	
��"�กก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1�����G��4ก"���'�� �����%��� "B�
'��+�F,����1��%	��  &���ก���ก�������	
�!��!%���G��4ก"���'�� �����   "B�!%��+�+��������� 
                        ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1��� *�+�#�(���,1
��*1���� ���ก���ก����%����*���M ��

"%*��'B�� ���*(����&��2�,	
�&�+&���ก��%#���1����'�� �����  ��K�����
*���G�ก���ก��34�"%ก������)����� ���"����

+�1���  "B���G�ก���ก�������ก���ก����%����*���M %��� LB
���G�������
'��*���
"�*���%4)�)���+31%��+ก��+�1������'��
 �����  "B��+�F,�����*�+)��ก���ก�� ������������ !��'��+���*�+)��ก����G�ก���ก����%���� 
  ��	
�!����34�(	����������%&�+(���,1
��*1�  ��� ��I)(��������������G��������ก�
��ก+���*�+)��ก���ก��
�,	
������
������34�(	������+���+ !��*�����ก�&�������)��   ��� ��I"B�'������
������34�(	������+���+���*�+)��ก���ก�� 
  �6(������	
�7     
 ��
������I�+���+���*�+)��ก���ก��)�����*�+)��ก���ก����%���� 
    



 

- 9 - 

.������ 6              0(#��1�96��6��������''��	��$���'�8  2552  9/�ก$��%#$��.�&�(������''��	� 
                  
                       ��� �����ก���ก��*��"&�+)(����� *��,�����+��*1+�1�������"#�ก% ,.0. 2535  )��'��+��+
'�� �����  '�� 47 ก#���%�����
������&���34�(	��������"#��P )*��*��34�&�++���)��ก#���%"#������1����&�++���'�� �����
��ก�P 
                       ���ก���ก�� �����6%�ก���&��)��"�ก���ก���ก��*��"&�+ !%�,1"����)�����8�&�����&�������

������,1"����)*��*��+�1�� &#��ก�����1�&2� )��%2 �� "#�ก%    6%� ���&���*�� "��� 34�&�++����+�����*��'��
 3734  
)��/��	� �������2 ,�*����2 34�&�++����+�����*��'��
 3315   )��/��	� ���&��&��Q� �1�)ก��  34�&�++����+�����*
��'��
 4434  ��G�34�&�++���'�� �����&#���+�P 2551  6%����34�&�++������%����B
�'���*�����#���"�#�  *��"&�+  )����
�����������ก��&�++���  LB
�+�1�� &#��ก�����1�&2� )��%2 �� "#�ก%  ��G�34�&�++���'�� �������*��)*��P 2546 (B��P 
2551 ��� 6 �P  6%��C1+*1������
��K���34�&�++���!%���G������%�*��%��  ������!��������&�,� 2��	����ก����
��"ก������ก1%
����'%)������3����6���2ก+ �����)*�������% 
                       ��ก"�ก������ก���ก�� �������8�&�����&�������
������34�(	�����,1"��������*1���&�++��� ��G�"#����
��1� 8,600,000 +�� ()�%�����ก)&�+��(���)  �����ก�+%��� 
                    -   &�+���+ก����1�&#���+!*���&��
 1 )�� 3 2,000,000 +�� 
                                                                                       (&������+��) 
                    -   *��"&�+&#���+��+��������+���           5,500,000     +�� 
                        &1��&�%�%	���1(����� )�� �%	�� �����                                       (����������)&�+��)                        
                        ���*��"&�+ก���,1�0�&#���+                                                          500,000  +�� 
                         �����)��������0!��                                                                   (���)&�+��)  
                     -  &�+����+ก����1����*���4�)++ GP8                                                600,000  +��   
                                                                                                (�ก)&�+��) 

�.�     8,600,000  '�� 
    (9�%/���ก9��'��) 
 

                       ���&�++����%��"�ก�P 2551  "#���� 1,400,000 +�� (��B
�����&�
)&�+��) ��	������� 14.00 (&1+&�
) /���*�
&��*1K�������ก��&�+��� GP8 "#���� 2 �������P 2551 
                       ��ก"�ก��� +�1�� &#��ก�����1�&2� )��%2 �� "#�ก% ����G�34�&�++���'��+�1������'�� �����"#���� 7 
+�1�� 
               +�1�� &#��ก�����1�&2� )��%2 �� "#�ก%  )��34�&�++�����
�&��)*��*����G�34�&�++���'�� �����)��+�1��
����!��������&�,� 2��	�&���!%��&��ก+ �����  ��	�+�1������ 34�+�1���  34�(	������������  34�+�1��� ��	�34���
�ก�
��'���ก+
+����%�ก�������ก�����
��3�ก���+*��ก���C1+*1����������G��1&��)*�������% ��'����
�C1+*1������
��G�34�*��"&�++���'��
 �����'��+�1������ 
                        

��� ��I!%���H%6�ก�&�����
������34�(	�����&�+(������%8�*���M)��)&%������1%��8�   
 

34�(	�����������&(�,� 3��1��%�2 )&%������	
��� �������ก����
&����(�%������"������&�++���&#���+�P 
2552 ��!%�   ,�������'����+&���*���
&����(�%������"�����ก��&�++����� )��"��������������  �����"��%������"���
���"#������*�������� 14 %�����	�!�� 

��� ��ก���ก��*��"&�+ *�+�#�(����� ก���ก��*��"&�+!%����)"����34�&�++������+)���'���"(B�����
"#���G���&/����0��Kก1"�R""�+�  ����  �����!%��ก��1ก������
��
�ก1�����"#���G�&#���+&(��ก���2�R""�+� )*�����#�������
�	
���
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���������������� ��ก1"ก���  )����ก���%������"���*���M ���� ก���#�ก��%����
������)�������������ก  LB
�34�&�++������+)��
�'���"(B�����"#���G�'�� ����� "B�!%��%���&�++�����  

 

                      ��	
�!����34��%Lก(����	�)&%�������8��,1
��*1� ��� ��I "B�'������
������34�(	���������)��  
                 

��� ��I ���ก�03�ก���+��)�� ��34�(	�������
�'��������)����&1� 1��ก�&�������)���&�����8�%���"#���� 
12,564,484,872 �&��� �1%��G������� 99.9971 '��34�(	�������
�'��������)����&1� 1��ก�&��� !����8�%���"#���� 362,473 �&��� �1%
��G������� 0.0029 '��34�(	�������
�'��������)����&1� 1��ก�&��� �%��ก�&���"#���� 4,000 �&��� �1%��G������� 0.0000 '��34�(	�
������
�'��������)����&1� 1��ก�&���   !����&1� 1��ก�&��� !���� 

'���%���ก�  �����!%��#�3�ก������)��)&%�+�"�/�,������������%��� 
�6(������	
�7     
��
������I���*1%�����)���&���'�����ก'��34�(	�����LB
���������)����&1� 1��ก�&��� ���*1)*��*��+�1�� &#��ก

�����1�&2� )��%2 �� "#�ก% 6%� ���&���*�� "��� 34�&�++����+�����*��'��
 3734  )��/��	� �������2 ,�*����2 34�&�+
+����+�����*��'��
 3315 )��/��	����&��&��Q� �1�)ก�� 34�&�++����+�����*��'��
 4434  ��G�34�&�++���'�� �����
&#���+�P 2552   6%�ก#���%���&�++��� "#������1� 8,600,000 +�� ()�%�����ก)&�+��(���)   

 

.������ 7             0(#��1�&/��ก6���ก���ก��9��ก���ก�������'ก$��%��ก#�ก6$�9���6��.���  
                               
                       ��� ��I)"��*����
������34�(	��������+��� *��,�����+��*1+�1�������"#�ก%)��'��+��+'�� ����� '�� 
18 ก#���%�����ก��������&���34�(	��������"#��P �����	�ก*�����ก���ก�������%,����ก��������%��� )*�������ก���ก����%
�%1��ก��ก����*#�)�����,	
�%#���1�ก1"ก��'��+�1��*��!�,���ก���������
"#���G�"�ก������ก���ก����%����"��'���+������
 
ก���ก��LB
�,��"�ก*#�)����*��'����� ��"!%��+��	�ก�'���+*#�)������กก8!%� )��*��'��+��+'�� ����� '�� 16 �����
������34�(	�
������	�ก*��ก���ก��*����ก�ก�S2)���1 �ก��%���� 
                       (1) 34�(	���������B
�����)���&�������ก+"#����������
*�(	��4�%���"#����ก���ก����
"���	�ก*�� 
                       (2) 34�(	�����)*�����"������)���&�����
����4������%*�� (1) ��	�ก*��+�������%�����	���������G�ก���ก��
ก8!%� ��ก�����
��	�ก*��+������������G�ก���ก�� "�)+����)���&������)ก�34��%��ก�����,����%ก8!%� 
                       (3) +����LB
�!%��+��)���&���&4�&�%*���#�%+������G�34�!%��+ก����	�ก*����G�ก���ก������"#����ก���ก����

"�,B��� ��ก�����
+����LB
�!%��+ก����	�ก*�����#�%+(%��������)���&�������ก��ก1�"#����ก���ก����
"�,B��� �����	�ก6%��1 �"+
&��ก �,	
����!%�"#����ก���ก����
"�,B��� 
                       ������ +������
!%��+�%��	�ก���%#���*#�)����ก���ก���1&�� "�*��������&�+*1*���6�+��)����กก��ก#�ก+
%4)�ก1"ก��'�� �����LB
�����ก+'��ก#���%*�����ก�0'��&#��ก������ก���ก��ก#�ก+��ก��,�2)��*��%��ก��,�2 )��
*��%��ก��,�2)��������0!��     
                       ��ก"�ก��� ��� ��I�����*����
������34�(	������,	
����+��� ��� ��I!%�'�����ก"�ก*#�)����ก���ก��
 ����� )����� ��ก���ก�� ����� 6%����ก������ก��3�,����ก+��
ก���ก����ก����,��"�ก*#�)������������� %���� 
"#����ก���ก���,	
��&�����!%��+ก����	�ก�'��%#���*#�)������ก������B
���ก���������������"B���"#���� 10 ���������  
                       ���ก���ก����8���+ก+'���&��'�����ก���ก��ก#���%���*�+)��)��&��������&����
����������
&���34�(	�������	�ก*��ก���ก����
*�����ก"�ก*#�)����*������"#���� 10 �� ก�+�'��%#���*#�)����ก���ก��*��!���ก������B
�  
��	
��"�ก���ก���ก��ก#���%���*�+)��)��&������8����ก���ก����� 10 �� ��G�34���
�����&�+*1*��,�����+��*1+�1��
�����"#�ก%  )��!�����ก���*���������ก��)*��*�������G�ก���ก�� �����,��1��2��	�+�1����ก��,�2 *����ก�ก�S2'��
&#��ก������ก���ก��ก#�ก+��ก��,�2)��*��%��ก��,�2  )����8����ก���ก����� 10  �� ��G�+����34���������A1  �������4�   
��"�1� �����ก��%#���1� ��ก1"  ���ก��  ������&����(�F,��%�����
��G����6���2ก+ �����   �*8��"��
"����10����)������
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,��������ก+ก����G�ก���ก��  ������*1ก���#������
6�����&  ������&����(��ก��)&%������1%��8��������G��1&�� %����"B�
'��&�����34�(	�������	�กก���ก����� 10 �� ��
*�����ก"�ก*#�)����*���������!%��+ก����	�ก�'���+%#���*#�)������ก��ก����
��B
� ������ก��)*��*��ก���ก����� 10 �� "���3�*����	
�!%��+����*1"�ก �����)��������0!�� 
                       ����*1'��ก���ก��)*���������
!%��+ก���&���	
����กC*��&1
���
&����%��� �#�%+��
 3 �����&	��%��������� 
                       ��B
� *��'��+��+'�� �����'�� 24 ���� 2 ก#���%��� ( ��ก�����
��� ��ก���ก��!����4�����
������ ��	�!��
&����(�C1+*1������
!%� (���������� ��ก���ก����������� ��ก���ก����G���� ������
������34�(	�����)  %����  % � 6 *7 �  6�
�+1�2* )�+ �%7� ��8� (������ ��ก���ก��) "�%#���*#�)�����ก��ก����� ��ก���ก�� ����������������
��!��!%���ก��)*��*��
��� ��ก���ก�� �������,	
����ก������*1'�����ก���ก����G�!�6%���+�	
� 
                        �����!%��#��4�(��� �	
� ����*1'��ก���ก����
"��+��	�ก*����� 10 �� )&%�+�"�/�,������������%��� 
                       ก���ก��LB
��'������������!%�'B��)���#�*����6%����*����
������34�(	����� 
                       ��'���ก�����ก���ก�� �����!%����)"��1 �ก������)����	�ก*��ก���ก��)��ก���ก����
��ก*������&���
%���� 34�(	�����)*�������"������)���&�����
����4�(3��, 2'��"#����������
(	��4�%���"#����ก���ก����
"��+��	�ก*�� 10 ��) )+��
��)���&�����	�กก���ก�����%��ก�����,����%ก8!%� +����LB
�!%��+��)���&���&4�&�%*���#�%+���� ��G�34�!%��+ก����	�ก*��
��G�ก���ก������"#����ก���ก����
"�,B��� ��ก34�(	���������)���ก1�ก���&1� 1��
34�(	���������4� ��)��&�����
�ก1�"�(4ก*%��ก"�ก
��)����
ก���ก����&�%����!%��+  

*���������� 34�(	������� 100,000 ���� ��ก���ก����
"��+ก����	�ก*�� 10 �� %���� 34�(	�������&1� 1�����)��
�����%!���ก1� 100,000 x 10 = 1,000,000 ��)�� )*�&����(�����)����
����4�����ก���"#����1,000,000 ��)��ก8!%�  

��� ��I!%���H%6�ก�&�����
������34�(	�����&�+(������%8�*���M)��)&%������1%��8�   
  
34�(	�����������&(�,� 3��1��%�2 '����+��*�3���
��� ��I����ก"�ก*#�)���� 

 

                     ��� ��I�����������+��*�3���
����ก"�ก*#�)����ก���ก��)����� ��ก���ก����� ��� CIMB Bank !%�'����
��� ��I��4���*#�)����*��!��,	
��������������'��ก������
��(��� (Transformation) )*���	
��"�ก*1%�R������&�+*1&���*�
'����� ��I�����
!��*��*��กJ�ก�S2����'�� �����)��������0!�� LB
�ก#���%��� +������
��G���� ��ก���ก�� �����  
*���!����G�ก���ก����+�1���	
��ก1�ก��� 3 +�1�� ��	�!���ก1� 3 ก����+�1��  ����)*���G�ก���ก����
!�����#���"�����34ก,�
+�1������ ��G�ก���ก��*��"&�+ ��	���G�ก���ก���1&����
!����G���� ��ก���ก��  )*��R""�+���� ��I!%���G���� ��
ก���ก�� )����G�ก���ก��34����#���"�����34ก,�+�1���	
�%���  )*�ก8!�������!%�"�กก����G���� ��ก���ก��+�1���	
� 
��	
��"�ก��34�'��������+�1������  ��ก"�ก��� *������G�ก���ก��&(�+�ก����1��	
�������)��� ����  �����ก&1ก�!��  
 ���������!��   ����������&�������2 )����G�34�&���1��"�1� ��� +����/1+��%��� "B�*����C1+*1*��กJ�ก�S2'��
 �����)��������0!��   ��B
�   ��� ��I!%�%4)���� �����&����(�,1
����&#���8"����+����)��� "B�(	����!%��&�8"/��ก1")��� 
�����!�ก8*�� *���������G����� �����������ก������
��(����A� ��� 
                      ���"�ก������ ��I'������
������34�(	�����,1"������	�ก*��ก���ก��)��ก���ก����
*�����ก*������ 6%�
ก������)���&�����	�ก*��ก���ก����G����+����  
                    ��� ��I���ก�03�ก���+��)��%���� 
 1. % � 6 *7 �  6��+1�2* )�+ �%7� ��8�      ��34�(	���������)���&�����8�%���"#���� 12,560,391,329 �&���            
 2. ���&�/�   01���ก�2                    ��34�(	���������)���&�����8�%���"#���� 12,560,408,508 �&���  
 3. ����*��,1��2  )&�&1�)ก��     ��34�(	���������)���&�����8�%���"#���� 12,560,407,270 �&���  
 4. ��� ��1� �1����                ��34�(	���������)���&�����8�%���"#���� 12,560,391,355 �&���             
                        5. ��������  ���
��01�1          ��34�(	���������)���&�����8�%���"#���� 12,561,227,513 �&���           
                        6. %�6*7� �����1 +1�  �1+��=1�   ��34�(	���������)���&�����8�%���"#���� 12,560,376,488 �&���  
                        7. ��������  ����"1**1                    ��34�(	���������)���&�����8�%���"#���� 12,560,391,453 �&���                 
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                        8. ��������  �1�                    ��34�(	���������)���&�����8�%���"#���� 12,560,391,335 �&���                          
                        9. ����1� ����  ��1�                  ��34�(	���������)���&�����8�%���"#���� 12,560,391,345 �&���               
                       10.����������2  ,�����2&1�           ��34�(	���������)���&�����8�%���"#���� 12,560,376,264 �&���                                 
                       '���%���ก�  �����!%��#�3�ก������)��)&%�+�"�/�,������������%��� 
                             �6(������	
� 7  
                       ��
������I���*1%�����)���&���'�����ก'��34�(	�����LB
���������)����&1� 1��ก�&�����	�ก*��  % � 6 *7 �  6��+1�2* 
)�+ �%7� ��8�   ���&�/�  01���ก�2    ����*��,1��2 )&�&1�)ก��   ��� ��1� �1����   ��������  ���
��01�1    %�6*7� �����1 +1� 
�1+��=1�    �������� ����"1**1   �������� �1�    ����1� ���� ��1�     ����������2  ,�����2&1�   ��� 10 ����ก�+�'����G�
ก���ก��*��!���ก������B
�  
 

.������ 8  &��������� B (�����) 
 

��� ��I!%���H%6�ก�&�����
������34�(	�����&�+(������%8�*���M )��)&%������1%��8�  
34�(	������������ก���*1 &����� �ก�� ���#�(��  )����� ��I'������'���ก�����ก���ก�� ��G�34�*�+�#�(�� 

%�*��!���� 
�#�(��  '����+�1 �ก��"%&�������,1
����)ก�34�(	������%1����������� )��������� ���(B�34�(	�����ก���� CIMB  

�#�*�+   ������&��'������&����,1
�������)ก�34�(	������%1�*��&%&���"#��������LB
�34�(	�����)*������(	���4� 
���*�� 1 �����%1�*�� 1 ��������  ��ก���������	�"�กก���&��'��  ����#�������
���	�!�"%&�����)ก�34�(	�������ก�����
"���ก1�&1� 1
*��&%&���ก��(	�����"�ก�������%�ก����"���%  ������*���*1��
�������1&���34�(	�����������
 2/2551 ��	
�����
 3 ก����� 2551  
%���� 34�(	������%1���ก��� ����������)��������� ������ก���� CIMB "�!%��+"%&������&����,1
����*���1 �ก��%�ก���� 

�#�(��  ก���%���"%���+���'�� �����!%�%#���1�ก��)����&�8"��	��� 
�#�*�+   �����!%�"%���+����%��� 6%��%�4����������
"%���+�������+����)���  )*�������'�%���&�&�

���	���4� 
�#�(��  34�(	�����ก���� CIMB !%��+"%&������&����,1
�����ก1�ก���&1� 1��
����4��%1���G�"#���������% 
�#�*�+  34�(	�����ก���� CIMB !%��	
�)&%�����"#���L	�������,1
�����ก1�&1� 1 )��!%��+"%&�������,1
�'B��������

������ 1 �0�  &�����	
��#����)��� �1%��G�"#����������
!%��+"%&���ก1�&1� 1��G�"#����ก�
������� "�*���'�*��"&�+'���4�ก��� 
�#�(��  '����+"#��������&����,1
������
���	�"�กก���&��'��)ก�34�(	������%1�*��&%&���"#����������
34�(	�

����)*������(	���4� 
�#�*�+  ���+������������	�"�กก����
34�(	������%1�+�����!��L	�������,1
������������� 500 �������� 
34�(	����������B
�&�+(���ก�
��ก+"#������1�������"�����ก������
���V���	
�)��6�6ก�����'�� �����)��&�'�

*���M'�� ����� 
�����B� ���� ������A�2 '����+��*�3���
34�(	������������"��L	�������ก1�&1� 1 )*�!��!%��+"%&��������&�����


"��L	���ก1�&1� 1 
��� ��I ��8������� �����*�+�#�(�������B� ���� ������A�2 ��G����&	�/�����ก�������� 
��� ��I���'���4����  �����!%�*���+������!�������� 74 ����+�� 
34�(	����������B
�'����+'���4� )��'���� �����*�+�#�(����������ก�������� %���� 

1. 34�(	������������!%��+"%&������&����,1
����"#���������% 
2. 34�(	�����ก���� CIMB !%��+"%&������&����,1
�����ก1�&1� 1��G�"#���������% 

3.   ก����
34�(	�����ก���� CIMB (	����������� 93% �0�  "����R���ก��%#���&%&������� Free Float ��*��%
��	�!��  )�� �����*����&�������+ก���ก��%#���&%&������� Free Float ��	�!�� 

�#�*�+ ��'���ก�����ก���ก��*�+�#�(��*���#�%+'��%���� 



 

- 13 - 

1.   34�(	������������!%��+"%&������&����,1
����"#���� 6,143,544,532 ���� 
2.   34�(	�����ก���� CIMB !%��+"%&������&����,1
�����ก1�&1� 1��G�"#���� 147,980,696 ���� 

                      3.   *��%��ก��,�2)��������0!��!%�3���3���� �����)ก�!'�R������� Free Float ��G����� 2 �P  "B�(	����
!��31%กJ�ก�S2ก��%#���&%&������� Free Float ��*��%)*�������% "B�!��*����#��������+ 
                         

��	
�!����34��%Lก(����	���'���1%��8��,1
��*1���	��&����	
���	
��%�����
������34�(	�����,1"������ก ��� ��I"B�!%�
ก����'�+���34�(	�����)��34��+��+F���"�ก34�(	�������
!%�&������������������)��!%��&��'���1%��8���
��G����6���2 )��'��H%
������ 
 

�C%���	
�&./� 15.45  �. 
 

 

 

 ���	
�         ���  +�*�&���� ��� ����
������                              
              (������ +�*�&����) 
                                                            

 

 

���	
�        K�/, ���
&����� ��'���ก�����ก���ก�� �����/ 
                                                        (���K�/, ���
&�����) 34�+��Bก������ก�������� 
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���� � ����ก�� �����ก���� ����ก���� 
 
 !�"#�$%�������&#'" $% �(% ก���ก�� / ���	�
ก���ก��   
  
���� 62 �  
 
��)�� � ��� 

 
*!��% !�"#�$% 1 �ก���� 2553 
 
ก��+,ก-� - ���������������� !"� California State University, Northridge, U.S.A  

- ������������� !"� 9:;�<=ก� ����>"���<�� 
- ���ก��
?�����
�ก��"�����@���A= �:B
�?C 12 
- >"���<���DE=ก�
��FE� �9�ก� �<�ก�A��ก��  
  �DE=ก�
��FE� �9�ก� (>�E.) �:B
�?C 39 

 
ก���	��#��ก�. �ก���ก��  - Role of the Chairman Program (RCP) 

- Current Issue Seminar (CIS)   
 - Director Certification Program (DCP)   
- Audit Committee Program (ACP) 
- Financial for Non-Financial Director (FND)  

     - Director Accreditation Program (DAP) 
 
�!�����/�����0�ก���ก�� 3  �@RE
 
 
����	ก���ก���!�%��   -  ก���ก��
S����ก���="
 	
����T�B=���������   
&����� 5 �/�'��#��%   -  ก���ก��E"������	�
ก���ก�������กU��
@�B��E�T�
 ��9. ���EE�<� 
     -  ���	�
�V���
�WWD�T<�E"�<Xก��E
"ก��  

-  ���F"ก�Y�
"�"��ZZ��"T�B=F��"  
-  ���	�
ก���ก�� 	
����[�\
�>"���ก"9]
�@ก<�=T<�]
�@�BE�T�B=��������� 
- ���	�
�A<
"	"�["C�^<^<"�T�B=F��"   
- �<�@ก����>= ก����>=E:����ก��� 
- ก���ก��E=��ก���["C�^<^<"�T�B=�E�_?� 
- ���	�
�V���
�["C�^<^<"�T�B=F��" 
- ���	�
�V���
��
�
�� 
- ���	�
�V���
[�\
�E:����ก����"C=�E  
- ก���ก����>9�E���������"����"
���[�����   
- ���	�
ก���ก���9. E>">� (���������)  

 

����� �ก���ก�������ก �����������.'2��#�'�����ก �(%�3'�*!��%
 !�"#�$%ก���ก����ก����#�,�% 
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����� ������� 7 

ก��*!��% !�"#�$%&��4���	�� - ���	�
ก���ก�� 
 
 !�"#�$%&�	��-���*���	������� - ก���ก����9. E"
S@���� �>
�9E���    
 - ก���ก��E"���T<����	�
ก���ก������� ��9.���. 
  
 !�"#�$%&�ก��ก������ -  ก���ก���?C��̀ก��@a�
�����ก"9�U�
�ก
��ก����
��? 
(���6�$&�$	��-���*���	���) - ก���ก���Y����>"���<���A�[� 
 - ก���ก���U�
�ก=�
� �ก���ก��กb�c?ก� 
 - ก���ก���A<
"	"[�\
�E:����ก��� 
  
ก��*!��% !�"#�$%%��&�ก��ก�����"3$%3�� - ��B�? 
/ก��ก������ก���������%ก�	9��ก��3�%9��:�� 
 
ก��2��#�'�&�9��:�� - ��B�?  
 
3'�
�
����%ก;#��� - ��B�? 
 
�!����:��(%ก���3'��$��������&��/ 2552 - ��B�? 
 
 
#��ก�ก��ก�����#�ก���ก��  -  	
�����@a["9�� �����>����X
FE�]E=� �ก���ก��กU��
@�B��E�T�
 

 T<������T<a>��X
>B�  
��9�ก�� !� ^��:ก>
"F �?�: �����"ก����d
 
 ก���ก�����[����F��ZZ��"��"������F
9U�ก�@ T<���B�?<�ก� ��aE=�a��e
 
 ก��T�B=��f=e�a��d
ก���ก��	
����[� "F�� ��RE��"����<�ก���[����� 
 �<�ก�ก !�]E=�U�
�ก=�
� �ก���ก��กU�ก���<�ก���[��T<��<�@�<�ก���[��  
 T<�กc�����?C�ก?C�>]aE= ��f=
?f9��?^<�BE��RCE�@a���E
:Z��9�ก	
����T�B=
 ��������� 

 
#����# �: 3'��.�  ������ 31 ����:� 2553 
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���� � ����ก�� ������ ��	
���� �
 	��� 	��� 
 
 !�"#�$%�������&#'" $% �(% ก���ก�� / �E=���	�
ก���ก�� 
  
���� 59 �  
 
��)�� � ���<�_?� 
 
*!��% !�"#�$% 5 [b�9"ก��
 2551  
 
ก��+,ก-�    - Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
     - Member of the Malaysian Institute of Accountants 
 
�!�����/�����0�ก���ก�� 1 � 5 �@RE
 
 
����	ก���ก���!�%�� - Advisor, CMB Investment Bank Berhad 
&����� 5 �/�'��#��% - Non - Independent Non - Executive Director, CIMB Group Holdings Berhad 
 - Director, CIMB - GK Plc Ltd 
 - Chairman and Independent of Tanjong Plc. 
 - Non - Executive Director Executive Director, CIMB Investment Bank Berhad 
 
ก��*!��% !�"#�$%&��4���	�� - �E=���	�
ก���ก�� 
 - ก���ก��e
� �ก���ก��กU��
@�B��E�T�
T<������ 
 
 !�"#�$%&�	��-���*���	������� - Non - Independent Non - Executive Director, CIMB Group Holdings Berhad 
  
 !�"#�$%&�ก��ก������ - Advisor, CMB Investment Bank Berhad 
(���6�$&�$	��-���*���	���) - Director, CIMB - GK Plc Ltd 

- Chairman and Independent of Tanjong Plc. 
 
ก��*!��% !�"#�$%%��&�ก��ก�����"3$%3�� - ��B�? 
/ก��ก������ก���������%ก�	9��ก��3�%9��:�� 
 
ก��2��#�'�&�9��:�� - ��B�? 
 
3'�
�
����%ก;#��� - ��B�? 
 
 
 
 

����� �ก���ก�������ก �����������.'2��#�'�����ก �(%�3'�*!��%
 !�"#�$%ก���ก����ก����#�,�% 



                             ��ก������ก�	ก��
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�!����:��(%ก���3'��$��������&��/ 2552 - � �ก���ก��	
���� 12/13 ���f= 
 - � �ก���ก��กU��
@�B��E�T�
T<������   12/12 ���f= 
 - � �ก���ก����"����>����?C�=      1/1   ���f= 
 -  � �ก���ก����"���        1/1  ���f= 
 -  � �ก���ก����"����"
���[���Eก��]��                3/3  ���f= 
  *  ������	
��ก����������������������������������� 2552 

 
 
#��ก�ก��ก�����#�ก���ก��  -  	
�����@a["9�� �����>����X
FE�]E=� �ก���ก��กU��
@�B��E�T�
 

  T<������T<a>��X
>B� @�S�v� S���"��� TF� �@v� ��X=  �?�: �����"ก����d
 
  ก���ก�����[����F��ZZ��"��"������F
9U�ก�@ T<���B�?<�ก� ��aE=�a��e
 
  ก��T�B=��f=e�a��d
ก���ก��	
����[� "F�� ��RE��"����<�ก���[����� 
  �<�ก�ก !�]E=�U�
�ก=�
� �ก���ก��กU�ก���<�ก���[��T<��<�@�<�ก���[��  
 T<�กc�����?C�ก?C�>]aE= ��f=
?f9��?^<�BE��RCE�@a���E
:Z��9�ก	
����T�B=
 ��������� 

 
#����# �: 3'��.�  ������ 31 ����:� 2553 
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���� � ����ก�� �����:�9� ก�)��#� 2ก�� 
 
 !�"#�$%�������&#'" $% �(% ก���ก��E"��� / ���	�
ก���ก����>9�E� 
  
���� 63 �  
 
��)�� � ��� 

 
*!��% !�"#�$% 24 ก�
���
 2552 
 
ก��+,ก-�    -  ��"ZZ�S� ก����ZF? Virginia Polytechnic and State University, USA 
      -  ��"ZZ���? ก����ZF? Virginia Polytechnic and State University, USA 
 
ก���	��#��ก�. �ก���ก�� - Director Certification Program (DCP) 
 
�!�����/�����0�ก���ก�� 6  �@RE
 
 
����	ก���ก���!�%�� -  ก���ก��� �ก���ก����"����>����?C�= �<9. ������� 
&����� 5 �/�'��#��% - ก���ก�� �9. �E��E �E���E��� �?������9E�"C=* 
  - ก���ก�� �9. E? �E� �_E��>"��_� * 
  - ก���ก�� �9. _?�EX�_? �E
_�< T�
�� �_E��>"��_� 9U�ก�@*  
 - ก���ก�� �9. �E_? �E
_�<T�
�� �_E��>"��_�* 
 - ก���ก�� �9.���? TEX@�>�_E�?C * 
 - ���	�
ก���ก��T<�ก���ก�� Âa9�@ก�� �9. �[�a_>E��E���z��� �A��E��� 

 *  ������	
���ก���������ก�����������      
 
ก��*!��% !�"#�$%&��4���	�� - ก���ก��E"��� 
 - ���	�
ก���ก����>9�E� 
 
 !�"#�$%&�	��-���*���	������� - ��B�? 
   
 !�"#�$%&�ก��ก������ - �?C��̀ก��� ���"��� �9. ����E�� �E���_E�_"C= (���������) 
(���6�$&�$	��-���*���	���) - ก���ก�� �9. ก�Z9
[� "F�� <"�_"C= 
  
ก��*!��% !�"#�$%%��&�ก��ก�����"3$%3�� - ��B�? 
/ก��ก������ก���������%ก�	9��ก��3�%9��:�� 
 
ก��2��#�'�&�9��:�� - ��B�?  

����� �ก���ก�������ก �����������.'2��#�'�����ก �(%�3'�*!��%
 !�"#�$%ก���ก����ก����#�,�% 
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3'�
�
����%ก;#��� - ��B�? 
 
�!����:��(%ก���3'��$��������&��/ 2552 -  � �ก���ก��	
����                                   4/13  ���f=     

- � �ก���ก����>9�E�                                5/12  ���f=  
 *   ������	
��ก����������������������������������� 2552 
 
 
#��ก�ก��ก�����#�ก���ก��  -  	
�����@a["9�� �����>����X
FE�]E=� �ก���ก��กU��
@�B��E�T�
 

 T<������T<a>��X
>B� 
���:�
	� ก�Z9
���Vก"9 �?�: �����"ก����d
 
 ก���ก�����[����F��ZZ��"��"������F
9U�ก�@ T<���B�?<�ก� ��aE=�a��e
 
 ก��T�B=��f=e�a��d
ก���ก��	
����[� "F�� ��RE��"����<�ก���[����� 
 �<�ก�ก !�]E=�U�
�ก=�
� �ก���ก��กU�ก���<�ก���[��T<��<�@�<�ก���[��  
 T<�กc�����?C�ก?C�>]aE= ��f=
?f9��?^<�BE��RCE�@a���E
:Z��9�ก	
����T�B=
 ��������� 

 
:���	� ��
���� ���!�#��	ก���ก������� 
 

��ก-�:������
��9� &�$ 6�$&�$ 
1.  ��d
Z��"�
"�ก�� Âa��"��� ��RE ÂaVRE�:a
���e�ZB]E=	
���� ��RE ��"����BE�  � 
2.  �?�>�����[�
	�e
<�ก� ��BE��
?fก��	
���� ��"���e�ZB ��"����BE� ��"����B>� ��RE   
    
"�"�:��<�?CE�9�?�>��]�@T�a=e
�{99:��
��REe
FB>= 2 ��?C B̂�
��   

2.1  ��d
ก���ก���?C�?�B>
�B>�e
ก����"���=�
 [
�ก=�
 <Aก9a�= ��RE�?C��̀ก���?C�@a   
����="
�@RE
���9U�  � 

2.2  ��d
 Âae�a��"ก����=>"F�F?[ �FB
 Âa�E���ZF? �?C��̀ก��กc����  � 
2.3  �?�>�����[�
	���=	:�ก"9�?C�?
���U���Z _̀C=E�9�?^<�U�e�a��B�����V�U��
a��?C�@a  � 

E�B�=E"���   

 
#����# �: 3'��.�  ������ 31 ����:� 2553 
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���� � ����ก�� ������ ������ 
�� ��
����� 
 
 !�"#�$%�������&#'" $% �(% ก���ก��E"��� / ก���ก����>9�E� 
  
���� 60 �  
 
��)�� � ���<�_?� 

 
*!��% !�"#�$% 20 �ก���� 2552 
 
ก��+,ก-�    B.A. (Hons)  International Relations,  Universiti Malaya 
 
�!�����/�����0�ก���ก�� 1 � 2 �@RE
 
 
����	ก���ก���!�%��   -  Ambassador of Malaysia of the Kingdom of Thailand 
&����� 5 �/�'��#��% - Ambassador of Malaysia of the Kingdom of Spain 
 
ก��*!��% !�"#�$%&��4���	�� - ก���ก��E"��� 
 - ก���ก����>9�E�  
 
 !�"#�$%&�	��-���*���	������� - ��B�? 
   
 !�"#�$%&�ก��ก������ - ��B�? 
(���6�$&�$	��-���*���	���)  
  
ก��*!��% !�"#�$%%��&�ก��ก�����"3$%3�� - ��B�? 
/ก��ก������ก���������%ก�	9��ก��3�%9��:�� 
 
ก��2��#�'�&�9��:�� - ��B�?  
 
3'�
�
����%ก;#��� - ��B�? 
 
�!����:��(%ก���3'��$��������&��/ 2552 -  � �ก���ก��	
����                                   10/13  ���f=  

- � �ก���ก����>9�E�                                10/12  ���f=  
- � �ก���ก��กU��
@�B��E�T�
T<������     4/12 ���f= 

  *  ������	
��ก����������������������������������� 2552 
 

����� �ก���ก�������ก �����������.'2��#�'�����ก �(%�3'�*!��%
 !�"#�$%ก���ก����ก����#�,�% 
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#��ก�ก��ก�����#�ก���ก��  -  	
�����@a["9�� �����>����X
FE�]E=� �ก���ก��กU��
@�B��E�T�
 

 T<������T<a>��X
>B� @�S�v� F���
" �"
 E"���z"�  �?�: �����"ก����d
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ก��+,ก-� -  M.Sc. in Operation Research London School of Economics and Political  
  Science, University of London 
  -  B.Sc. in Mathematics Imperial Collage of Science and Technology, University of 
   London 
 
�!�����/�����0�ก���ก�� 2 � 8 �@RE
  
 
����	ก���ก���!�%��   -  Âa9�@ก��E�>:S� ����ก���="
 ��9. ���.�U��>9T<�^<"���S���<?�� 
&����� 5 �/�'��#��% - Âa9�@ก������ก���="
 ��9. ��S�����?T�B=F��" 
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T<���ZF? ��9. ���.�U��>9T<�^<"���S���<?�� 
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���e�ZB]E=	
���� ��RE ��"����BE�  � 
2.  �?�>�����[�
	�e
<�ก� ��BE��
?fก��	
���� ��"���e�ZB ��"����BE� ��"����B>� ��RE   
    
"�"�:��<�?CE�9�?�>��]�@T�a=e
�{99:��
��REe
FB>= 2 ��?C B̂�
��   

2.1  ��d
ก���ก���?C�?�B>
�B>�e
ก����"���=�
 [
�ก=�
 <Aก9a�= ��RE�?C��̀ก���?C�@a   
����="
�@RE
���9U�  � 

2.2  ��d
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*!��% !�"#�$% 25 �����
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ก��+,ก-� AB Bryn Mawr College, PA USA.  
 
ก���	��#��ก�. �ก���ก�� Certificate, Singapore Institute of Directors course: Role of Directors 
 
�!�����/�����0�ก���ก�� 2 � 11 �@RE
  
 
����	ก���ก���!�%��   Chief of staff, Asia ex-Japan Managing Director, Investment Banking 
&����� 5 �/�'��#��% Goldman Sachs Asia LLC, Hong Kong 
  
ก��*!��% !�"#�$%&��4���	�� - ก���ก��E"��� 
   - ���	�
ก���ก��e
� �ก���ก��กU��
@�B��E�T�
T<������ 
 
 !�"#�$%&�	��-���*���	������� - Independent Director Non-Executive, CIMB Group Holdings Berhad 
 
 !�"#�$%&�ก��ก������ - Director, Asia Capital Advisory PTE Ltd. 
(���6�$&�$	��-���*���	���)  
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ก��+,ก-�     ��"ZZ���? ����������� ���>"���<��	��������� 
 
ก���	��#��ก�. �ก���ก�� - Director Certification Program (DCP) S@�������B=���"��V���
 
  ก���ก����"������ (IOD) 
 -  Finance for Non-Finance Director (FN) S@�������B=���"��V���
 
  ก���ก����"������ (IOD) 
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ก��+,ก-�     - Masters of Science in Finance, University of Lancaster, UK 
     - A fellow of the Association of Chartered Certified Accountants, UK 
     - A member of the Malaysian Institute of Accountants 
     - A member of Institute of Chartered Accountants in England and  
       Wales, Finance Faculty  
 
�!�����/�����0�ก���ก�� 1 � 5 �@RE
  
 
����	ก���ก���!�%�� - Group Chief Financial Officer and Head of Group Strategy and Finance DIvision 
&����� 5 �/�'��#��%  of CIMB Investment Bank Berhad 
  
ก��*!��% !�"#�$%&��4���	�� - ก���ก�� 
  - ���	�
�U��E=e
� �ก���ก����"����>����?C�= 
    
 !�"#�$%&�	��-���*���	������� - ��B�? 
   
 !�"#�$%&�ก��ก������ - Group Chief Financial Officer and Head of Group Strategy and Finance DIvision 
(���6�$&�$	��-���*���	���)  of CIMB Investment Bank Berhad 
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ก��+,ก-�  -  Master of Business Administration, University of Hull 

-  Bachelor of Economics (Honours), University of Malaysia 
-  Fellow of the Chartered Institute of Marketing 

 
�!�����/�����0�ก���ก�� 2 � 4 �@RE
  
 
����	ก���ก���!�%�� - Consultant of TPG, Fort worth, Texas.  
&����� 5 �/�'��#��% - Executive Vice President and Head, Group Consumer Financial Services 
  Division OCBC Bank, Singapore 
  
ก��*!��% !�"#�$%&��4���	�� - ก���ก�� 
  - ���	�
�U��E=e
� �ก���ก��	:�ก"9����BE� 
    
 !�"#�$%&�	��-���*���	������� - ��B�? 
   
 !�"#�$%&�ก��ก������   Advisory Board Member of Official Monetary & Financial Institutions Forum  
(���6�$&�$	��-���*���	���)   (OMFIF) 
  

ก��*!��% !�"#�$%%��&�ก��ก�����"3$%3�� - ��B�? 
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 ก���ก�� Âa9�@ก��e�ZBT<����	�
�9a��
a��?C��"��� 
  
���� 53 �  
 
��)�� � ��� 

 
*!��% !�"#�$% 17 �?
��� 2552    
 
ก��+,ก-� - ��"ZZ��Eก ����������� University of Pennsylvania, U.S.A. 
 - ��"ZZ�S� �>�����[�
	����>B�=�����    � Tufts University, Massachusetts, 
  U.S.A.   
 - ��"ZZ���? ����������� T<�>�� �@?  Y���E�=กb� Georgetown University, 
  U.S.A. 
 
ก���	��#��ก�. �ก���ก��   - Directors Certification Program) DCP)  
 - Directors Accreditation Program (DAP)  

- �<�ก�A�� Âa��"���	
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��� 
�
�/��*�����������+%,����������"�&����-�.����*+���ก'�ก
#�&�	�� ��������'��ก�������������� ����ก�� $��,������"	
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',��&�������+#�3*�������5"�&�',��&�ก���ก����+'�
�
*�ก#��	 
 (2)  2��3*������#�
���'�$%����������	��+������
���	��"#�� (1)  �
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����
����ก���ก��ก(1"� $�ก�5���+�
*�ก#��	����
�
��������
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���ก���ก���������ก	���� !�"�����	
#	� 
��$��� ก����%��&�����'�!��ก���()*��)ก�����*�)+�	,�	��*��-����ก��	��ก��./��ก�� �.
. 2546 

������	
�ก��.ก�*���ก��	��ก��./��ก��!��ก��,����"���)�	���� ���4����� 

��������	
��ก��	ก���
� �������	����� ��ก�� (	���) (�CIMB Thai  ��!� �4����� ) 
��"#��� 5/2553 �(�#
���)("��	!��*����� 25 	��
	 2553 ��+,-������	�.-��!��#./# 0 ��#./�����" 

1) ก�)���+���-2���3�ก���,�4���ก�ก�#��� ���� ��ก�� (�*�,. *	 ) �����
�5!���6/��"#�	�7����*� 
�	/�ก-� 23,499,993 ��+� 	63
/���.��*+��+�3� 10 �� ��!�
-���<��+��3� 99.99 )�#������������
��"#�	�)�# �3�. ���� 7�+ก�� CIMB-Principal Asset Management Berhad (�CPAM ) S����
���
���
/)���+��3�. ������<��#-�T����*� 249,999,930 �� (�ก������?��*�,.*	 ) 

2) ก�)���+���.�*-3�4
3T ���*� 760,000 ��+�	63
/���.��*+��+�3� 100 �� ��!�
-���<��+��3� 20 
)�#��������������"#�	�)�#�*-3�4
3T7�+ก�� CIMB Bank Berhad (�CIMB Bank ) 7��
�*	 
73,852,978.53 �� (�
)�����3����Y�3#�ก��" �ก	63
/.	��Z�������+�ก#�ก��#-�[���
.�*�T��Y.ก./#�ก	63
/.	��Z�����YT�#7�#�ก��#-����� �
���+����ก�*-3�4
3T�(�#��<�[���
ก/��ก�.�*�T��) (�ก������?��*,.�.)�� ���� ) Y3� 

3) ก�����S
�#T�+# Bad Bank )�#��
� 

(3.1) ก�)���+���-2����-��T-����,�4T�� ��ก��  (�**�. ) �����
�5!���6/��"#�	�7����*� 
2,499,993 ��+�	63
/���.��*+��+�3� 10 ��  ��!�
-���<��+��3� 99.99 )�#������������)�
#��T. 7�+Yก/ CIMB Group Sdn Bhd (�CIMB Group ) Y3�/��!���-2���/����� CIMB Group 
��ก������<�`6+�!"� (�*?���	�G'กก����� ) S����
�����+���
/)���+���T. ��<��#-�T�
���*� 229,149,954 �� (�ก������?�� **�. ) 

(3.2) a��3�#�กก�)���+���T. �T���T-"� ��
���)�T-����,�4�+��
��a,.	�����+ก����
�*+7� portfolio )�#��
� (�NPLs ) �(�#�	�
*	5(#T-����,�4�+��
��a, �(�#���ก���+*�
T-����,�4��� ��<����2�����ก-� ���ก-�)��ก3#Y3�)���/�	 Y3�T-���!�����/�����	�
�3�ก���ก��.		63
/�#��Z��T���-7����*� 3,160,530,190.71 �� � *����� 31 ���*
	 
2552 7�+Yก/��T. S���������
��<��#-�T����*� 3,160,530,190.71 �� (�ก����� 
NPLs ) Y3�                                                         

(3.3) ��
�.+�#�)+��T�ZZ�#-�7�+ก6+�!	ก����T. �,!��7�+��T. ก6+�!	�#-����*��	/�ก-� 3 ,��3+�
���(�#��+���ก�
"����ก���.�	.	���*�S�� CIMB Group Holdings Berhad �,!��7�+��<�
�#-�����#T/*�7�ก�����ก��!"� NPLs �ก��
� �(�#
-���<����	��+��3� 24 )�#
�#-�ก�#���)�#��
� � *����� 31 ���*
	 2552 (�ก��-��ก'��$���)����4����� )  

��ก������ก�*ก���),���  .���	� 12 
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��ก����ก3/*5(#7�)+#.+�(�ก�*+���ก���� (3.3) 5!���<���ก�����ก���*S�#ก��.	���กf
��ก��	ก�
ก�ก��.3������� ��. 21/2551 ��!��# �3�ก�ก�g47�ก�����ก�����ก���*S�#ก�� Y3����กf
��ก��	ก�ก�ก��
.3��3�ก���,�4Y�/#�����f��� ��!��# ก���h��`�)+�	63Y3�ก��i-��.-ก�)�#��-2�����������7���ก����
�ก���*S�#ก�� ,.f. 2546 (����ก�
�ก��.ก�*���ก��	��ก��./��ก�� ) ��ก�ก��" ��ก���#ก3/*��#5!���<�ก�
����/�T-����,�4.	���กf)�#
��ก��	ก�ก�ก��.3������� ��. 20/2551 ��!��# �3�ก�ก�g47�ก���
��ก����	����T�
�Z����)+)/���<�ก���+	��!�����/����(�#T-����,�4)�#��-2����������� Y3����กf)�#
.3��3�ก���,�4Y�/#�����f��� ��!��# ก���h��`�)+�	63Y3�ก��i-��.-ก�)�#��-2�����������7�ก���+	
��!�����/����(�#T-����,�4 ,.f. 2547 (����ก�
���ก��ก��#������$�,����"��#�KL���)�	����  ) 

��ก�ก��" ��������	
��ก��	ก�  
��"#��� 12/2552 �(�#���)("��	!��*�����  25 ,jf�-ก�� 2552 Y3�
��"#��� 5/2553 �(�#���)("�
�	!��*����� 25 	��
	 2553 ��+���	�.-7��3�กก�ก�7�+ก6+�!	�#-�)�#��
�.	�������7� (3.3) 5!���<�ก�7�+ก6+�!	����)+
)/���<�ก�����ก����	��#!����)ก�
+���*������T	!����
���+7�+ก6+�!	ก����

3a���ก�(�#5!���<�ก�����ก�����)+
)+��ก�*+�.	���กf*/�+*�ก�����ก����	�
*	�ก���*S�#S��5!���<�ก�����ก�.	�ก.-���ก-�a�7.+�#!����)
ก�
+���*��)�#��
��(#�	/.+�#�T��7�+��������	 6̀+5!���+�,-������	�.- 

��#��"� ��
��(#	���+�����h��`���3�������ก���*ก����ก���#ก3/*)+#.+� ��#��" 

1. .��	�	�����ก�� 

1) ก�)���+��3�. ���� 
2) ก�)���+���. �*-3�4
3T 
3) ก�����S
�#T�+# Bad Bank )�#��
� 
- ก�)���+���T. 
- ก�)� NPLs 

���ก-�)("��3�#�กก������	T	�Z������k 6̀+5!���+�

��"#��� 16 ��������)("�7�*����� 29 �	2�� 2553 Y3�
a��3�#ก���+������	�.-�ก��
�Y�/#�����f��� 
(�BOT ), T���ก
��ก��	ก�ก�ก���3�ก���,�4Y3�
.3��3�ก���,�4 (�SEC ) Y3�/��!� ��/*�#���ก�
�!�� 0 ���	�����ก�ก���6Y3ก�����ก���#ก3/*  

2. &'���".��ก��.���� 

2.1 ก�)���+��3�. ���� 

`6+)�: ��
� 

`6+�!"�: CPAM 

2.2 ก�)���+���. �*-3�4
3T 

`6+)�: ��
� 

`6+�!"�: CIMB Bank 
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2.3 ก�����S
�#T�+# Bad Bank )�#��
� 

1. ก�)���+���T. 

`6+)�: ��
� 

`6+�!"�: CIMB Group ��!���

3���56กก���� 

2. ก�)� NPLs 

`6+)�: ��
� 

`6+�!"�: ��T. (�3�#ก�)���+���T.) 

3. �.��������4  

-  CIMB Bank ��<�`6+5!���+���7�Z/)�#��
����5!���+��+��3� 93.15 )�#���*���+��������/���+
Y3+*��"#�	�)�#��
� 

- CIMB Group ��<�`6+5!���+��+��3� 99.99 7� CIMB Bank Y3���<�`6+5!���+��+��3� 60 7� CPAM 

- CIMB Group ��<�`6+5!���+���7�Z/��
�, CIMB Bank, CPAM Y3� ��T. (a��3�#�กก�
)���+���T. CIMB Group ��ก3���<�`6+5!���+���7�Z/�	/*/�#.�#��!�S���#�+�	)�#
��
� Y3���T.) 

4. ��ก+���"�� N ������ก�� 

4.1 ก�)���+��3�. ���� 


��ก��	ก���
�	�	.-���	�.-7�+)���+��3�. ���������
�5!���6/��"#�	�7����*� �	/�ก-� 
23,499,993 ��+� ��!�
-���<��+��3� 99.99 )�#��������������"#�	�)�#�3�. ���� 7�+ก��  CPAM 
S����
������
/)���+��3�. ������<��#-�T����*� 249,999,930 �� 

��!��#�ก�3�. ���� ���T�a*�)����.�"#Y./��-�	���ก��ก-�ก�7���!�����*
	�k 2547 ��7�+
��
�.+�#	�ก��,-�	�����<�
��"#
�*�,!��7�+��<���.	)+�ก�����ก���*ก��ก����#
*	�,��#,�
)�#�#-�ก�#���.	���
��ก��	ก�ก�ก���3�ก���,�4Y3�.3��3�ก���,�4Y�/#�����f���ก���� 
��#��"� 7�ก�)��3�. �������� 
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(1) ��7�+��
��	/.+�#���T�ก��a*�)����������ก-�)("�7���
.����ก-��ก�3�. ���� Y3�
��
��	/.+�#	�a�������.+�#�,-�	���7��3�. ���� �*	5(#ก���+ก����กก�)��3�. ���� 
��#ก3/*�+*� 

(2) ��7�+��
�T	�5	�/#��+�ก������ก-��3�ก��+��/#�.�	��� ��ก��"#��#��<�ก��,-�	�/�#�#ก�
�������/�Y3��,-�	����+����ก-��ก
/���	����	�กก�����/�`3-.a��g4)�#��
�Y3� 

(3) �,-� 	
*	�3ก�3�)�#`3-.a��g4��� 7 �/ �/ �#�#�� ��/ �)�#�(� # �ก- ��กก���� 
�3�. ���� T	�5�)+��7�+ก3�/	`3-.a��g47�a6	-a
��� CPAM 	���6/��+S��.�# 

CPAM ��<���-2����-��T-����,�4���	�)��7�Z/��<�������T�#7�	�3����S��,-����ก
��-	�)�#T-����,�4 �(�#T-����,�4a�7.+ก���-�����ก� (Assets under Management) 
(�AUM ) ���	� 230 ,��3+��� � *����� 31 ���*
	 2552 ���ก-��3�ก)�# CPAM 
!�ก�
��-�����T.4��/*�3#��� Y3�ก-�ก��	ก���-��ก�#���7�+ก��T5���Y3���-2��./# 0 S��.�"#Y./���
	�ก�.�"#��-2��7��k 2538 CPAM ��+�.-�S.��/#�)+	Y)�#S��ก�)��p�7�	�3���� Y3�S��ก�
.�"#.�*Y�������a6	-a
7�T-#
S��4Y3��-�S������� CPAM ��<�ก-�ก��/*	
+����ก-�)("����*/# CIMB 
Group Y3� Principal Financial Group �(�#��<�ก3�/	���7�+��-ก��#�+�ก��#-���"������7�+��-ก�
�3ก�3�ก*/ 500 �6�Y�� 

ก�)���+��3�. ������<�ก�����ก����*/#��
�Y3���

3����ก���*S�#ก��ก����
� (S�� 
CPAM 	� CIMB Group 5!���+���6/�+��3� 60 Y3� CIMB Group ��#��<�`6+5!���+��+��3� 99.99 7� 
CIMB Bank �(�# CIMB Bank ก�5!���+��+��3� 93.15 7���
�) S��ก�)���+� �3�. ���� 	�)��
��ก�
-���<��+��3� 3.36 �(�#�ก-�ก*/�+��3� 3 )�#T-����,�4���	�.�*.�T���-�*	)�#��
� 
�*	5(#��-2���/�� ��"#��".	�����กi7�#�ก��#-��*	���.�*�T��Y3+*)�#��
� � *����� 31 
���*
	 2552 

��ก�ก��" ก�)��3�. ���� ��#5!���<�ก�����/����(�#T-����,�4.	���ก�����*+7����กf*/
�+*�ก�����ก��,!��ก���+	Y3�ก�����/� S��)��)�#��ก� �	!��,-����ก�ก�g4
	63
/)�#T-����,�4	����*���/ก���+��3� 0.51  

/�����������4����� - ก"��	�����ก�� 
 
. 
 
 

 
 
 
 
 

  

������ ��	
�
��� 	��  

wmwwmp�	�� 

���. ���� 

99.99% 
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/�����������4����� -����	�����ก�� 

 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 ก�)���+���. �*-3�4
3T 

ก�)���+���. �*-3�4
3T��+������	�.-�ก��������	
��ก��	ก�
��"#��� 1/2553 ������)("��	!��*����� 
28 	ก�
	 2553 S����3������T-����,�4�����)�Y3��
�T��)���#��" 

���������
�)�	����  

,���.��?��
	�������� 

(�?��) 

����������?��	�
,����"��!��.��� 

WCRC (%) 

���� Par 
(*�	�"�
�?��) 

��������
��� (*�	
�"��?��) 

�'��"�	�����
��� 
(*�	) 

����".�ก��G$�
�?�����4�����U
V������ก��	��
���ก�� (%) 

1. ��+�T	�Z 100,001 2.63 100.00 78.53* 7,853,078.53 0.00% 

2. ��+����-	T-��-t  659,999 17.37 100.00 100.00 65,999,900.00 0.00% 

�.�,���.� 760,000 20.00   73,852,978.53 0.00% 

�	���.�  *   �
�T��)���+�T	�Z��	�ก���3����Y�3#.	#�ก��#-�[���.�*�T��)�# WCRC T������kT-"�T��*����� 31  
                     ���*
	 2552 

 
.		.-��������	
��ก��	ก���
���#ก3/*  ��
����T��)�7�+Yก/ 6̀+5!���+����!��Y3��ก

�	/	� 6̀+5!���+����!�����ก��T��)� a�7������*3���ก����7�T�ZZ�/*	������*/#`6+5!���+�
��"#�	�)�#��. �*-3�4
3T [���3#*����� 1 	ก�
	 2544 (�����*37�ก��T��)���+�7�+ก��`6+5!�
��+����!����7�+�*3���	� 45 *��) �(�#ก�)���+� ��. �*-3�4
3T 5!���<�ก�����/����(�#
T-����,�4.	���กf*/�+*�ก�����ก�ก���+	Y3�ก�����/� S��)����ก� �(�#
,-����ก�ก�g4ก���T���-
-���<����*��+��3� 135.46  

7�ก����ก�	/	�`6+5!���+����!��7����ก��T��)���+���#ก3/*a�7������*3.	���ก����7�
T�ZZ��#ก3/* Y3���
����T��)���+���.�*-3�4
3T 7�+Yก/ CIMB Bank �(�#ก�����"��7�+ก�
)���+���. �*-3�4
3T5!���<�ก�����ก�����ก���*S�#ก��.	���กf*/�+*�ก�����ก����
�ก���*S�# Y3�)��)�#��ก���/ก���+��3� 0.99 �(�#�ก-�ก*/�+��3� 0.03 Y./�	/�ก-��+��3� 3 )�#
	63
/T-����,�4������	�.�*.�T���- )�#��
� Y3���-2���/��)�#��
� .	#�ก��#-������+	�ก�
T����Z��Y3+*)�#��
� � *����� 31 ���*
	 2552  

 

������ ��	
�
��� 	��  

wmwwmp�	�� 

���. ���� 

0.00% 
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/�����������4����� - ก"��	�����ก�� 
 
. 
 
 

 
 
 
 

/�����������4����� -����	�����ก�� 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 ก�����S
�#T�+# Bad Bank )�#��
� 


��ก��	ก�	�	.-7�+ 

(1) )���+� ��T.�����
�5!���6/��"#�	�7����*� 2,499,993 ��+� 	63
/���.��*+��+�3� 10 ��  
��!�
-���<��+��3� 99.99 )�#������������)�#��T. 7�+Yก/ CIMB Group Y3�/��!���

3���
56กก����S����
�����+���
/)���+���T. ��<��#-�T����*� 229,149,954 �� Y3� 

(2) a��3�#�กก�)���+���T. �T���T-"� ��
���)� NPLs �(�#�	�
*	5(#T-����,�4�+��

��a, �(�#���ก���+*�T-����,�4�����<�7�T/*�)�#���2�����ก-� ���ก-�)��ก3#Y3�)��
�/�	 Y3�T-���!�����/�����	��3�ก���ก��.		63
/�#��Z��T���-���*� 3,160,530,190.71 
�� � *����� 31 ���*
	 2552 7�+Yก/��T. S����	�ก������
��<��#-�T����*� 
3,160,530,190.71 ��  

(3) a��3�#�กก�)� NPLs ��
����)+��T�ZZ�#-�ก6+ก�� ��T. S����7�+ ��T. ก6+�!	�#-�
���*��	/�ก-� 3 ,��3+����(�#��	�ก�
"����ก���.�	.	���*�S�� CIMB Group 
Holdings Berhad S���#-�ก6+��#ก3/*��7�+��<��#-�����#T/*�7�ก�����ก��!"� NPLs �ก
��
� �(�#
-���<����	��+��3� 24 )�#�#-�ก�#���)�#��
� � *����� 31 ���*
	 2552  

��ก�ก��" ก�7�+ก6+�!	�#-�)�#��
���<�ก�7�+ก6+�!	a�7.+�#!����)ก�
+���*������T	!�� 
��
� ��+7�+ก6+�!	ก����

3a���ก �(�#��������	
��ก��	ก���
���+	�	.-���	�.-Y3+*7�ก�
�����	
��ก��	ก���
�
��"#��� 12/2552 �(�#���)("��	!��*����� 25 ,jf�-ก�� 2552 Y3�
��"#��� 

5/2553 �(�#���)("��	!��*����� 25 	��
	 2553 ��"#��" ��ก���#ก3/*5!���<�)+��ก�*+�.	���กf
�ก���*ก����ก�����ก���*S�#ก��S��5!���<�ก�����ก�.	�ก.-���ก-�a�7.+�#!����)ก�
+
���*��)�#��
� �(#�	/.+�#��+���ก����	�.-�ก`6+5!���+�7�ก������	`6+5!���+� 

������ ��	
�
��� 	��  

wmwwmp�	�� 

��. ���������� 

20.00% 

������ ��	
�
��� 	��  

wmwwmp�	�� 

��. ���������� 

0.00% 
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ก�����S
�#T�+# Bad Bank )�#��
� ��ก/�7�+�ก-�`3��./���
� �(�#�*	5(# 

1) ก�,�w�
��a,T-����,�4S���*	)�#��
� Y3�ก��x�#ก���	/7�+��
�.+�#)����
�ก Sale Portfolio .	#�ก��#-�)�#��
� � *����� 31 ���*
	 2552 ��.�T/*� NPL 
)�#��
�����<��+��3� 3.93 �ก��-	�+��3� 9.62 (NPL ��3�3#�+��3� 5.69 

2) ��7�+��
�T	�5	�/#����-����ก-��3�ก��+��/#�.�	��� Y3�T	�5��-�	T�+#
*	�.-�S.S��
��f�ก a�����"T-�./��� Y3� 

3) ก����#���#T5���#-����)�#��
� �#-�ก�#���)�#��
� � *����� 31 ���*
	 2552 ก�
����S
�#T�+#.	����T����"���/*�7�+�#-�ก�#���)�#��
��,-�	)("��ก�+��3� 12.00 ��<� 
�+��3� 12.69 

/�����������4����� - ก"��	�����ก�� 
 
. 
 
 

 
 
 
 

/�����������4����� -����	�����ก�� 

 
 
 
 
 
 
 

 

��ก�7�)+� 4.3 (1) Y3� (2) 5!���<���ก������ก����

3����ก���*S�#ก�� (CIMB Group ��<�`6+5!�
��+���7�Z/S���#�+�	)�#��
�) .	�����+�����*+7����กf�ก���*ก����ก�����ก���*S�#ก�� S��
	�)��)�#��ก��*	Y3+*��/ก�� 45.52 �(�#�ก-�ก*/�+��3� 3 )�#T-����,�4���	�.�*.�T���-�*	)�#
��
� �*	5(#��-2���/�� ��"#��".	�����กi7�#�ก��#-��*	���.�*�T��Y3+*)�#��
� � *����� 
31 ���*
	 2552 ��ก�ก��" ก�����ก�7�4.3 (1) Y3� (2) 5!���<�ก�����/����(�#T-����,�4
.	���ก�����*+7����กf*/�+*�ก�����ก��(�#��<�ก���+	Y3�ก�����/� �	!��,-���
)����ก�.	�ก�g4T6#T�� 
!� �ก�g4ก���T���-	�)��7�ก��)+����ก��*	 
-���<�T��T/*��+��3� 

1,974.48  �(�#�ก-�ก*/�+��3� 50 )�#ก���T���- 

��ก�.	)+� 4.1 y 4.3 5!���<���ก�����ก���*S�#ก��.	�����+�����*+7����กf�ก���*ก����ก����
�ก���*S�#ก�� �(�#	63
/)�#��ก� (�(�#����*		63
/��ก�����ก���*S�#ก���3���ก����ก3/*

������ ��	
�
��� 	��  

wmwwmp�	�� 

���. 

99.00% 

������ ��	
�
��� 	��  

wmwwmp�	�� 

���. 

 

0.00% 
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)+#.+�) ��/ก�� 49.87 �(�#�ก-�ก*/�+��3� 3 )�#T-����,�4���	�.�*.�T���-�*	)�#��
� �*	5(#
��-2���/�� ��"#��".	�����กi7�#�ก��#-��*	���.�*�T��Y3+*)�#��
� � *����� 31 ���*
	 
2552 

��ก�ก��" ก�����ก���#ก3/*)+#.+� �(�#����*	ก�����ก��!��0 ����ก-�)("����*/#�����*3�ก
��!��)+#.+�5!���<�ก�����/����(�#T-����,�4)�#��
�.	���กf*/�+*�ก�����ก�ก���+	
Y3�ก�����/��� Y3��	!��,-���.	�ก�g4T6#T�� 
!� �ก�g4ก���T���- 	�)��7�ก��)+����ก�
�*	
-���<��+��3� 2,109.94 �(�#��<����*��ก-�ก*/�+��3� 50 )�#ก���T���- 

��#��"� ��ก������+ก3/*)+#.+�����+���ก����T��./���������	`6+5!���+�)�#��
� �,!��)����	�.- 
S����.+�#��+���
�Y���T��#�	/�+��ก*/ 3 7� 4 )�#`6+5!���+���"#�	�����)+�����	Y3�	�T-��-��ก
�T��# ��"#��" CIMB Bank 5!���<�`6+5!���+����	�T/*���+�T�� CIMB Bank ��#���ก�T��#3#
�Y��7�
*����"7�ก������	T	�Z`6+5!���+�������k
��"#��� 16 ��������)("�7�*����� 29 �	2�� 2553 

5. ������������	���� �)� 

5.1 �3�. ���� 

�!����-2�� : ��-2���3�ก���,�4���ก�ก�#��� ���� ��ก�� 
3�ก2�����ก-� : 7�+��-ก�ก���-��T-����,�4Yก/ก�#����*	 

ก�#���T���#�3�"�#��, Y3�ก�#���T/*���

3 
T-����,�4a�7.+ก���-�����ก� : 19.2 ,��3+��� � *����� 31 ���*
	 2552 S��

	�T/*�Y�/#.3����	��+��3� 0.8 
������������ : 235 3+��� (	63
/���.��*+��/ก�� 10 ��) 
�������������������Y3+* : 235 3+��� (	63
/���.��*+��/ก�� 10 ��) 
)�����3�#��กa2� : T�������������*3��Z��T-"�T��7��k : 

2548: 54.3 3+��� 
2549: 48.1 3+��� 
2550: 36.4 3+��� 
2551: 10.7 3+��� 
2552: 44.2 3+��� 

����+ : T�������������*3��Z��T-"�T��7��k : 
2548: 15.7 3+��� 
2549: 46.0 3+��� 
2550: 76.3 3+��� 
2551: 117.2 3+��� 
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2552: 70.8 3+��� 
T-����,�4�*	 : 56.2 3+��� � *����� 31 ���*
	 2552 
���"T-��*	 : 15.2 3+��� � *����� 31 ���*
	 2552 
T/*�)�#`6+5!���+� : 41.0 3+��� � *����� 31 ���*
	 2552 
a��`6ก,��  -   � *�����  31 ���*
	 2552 ��-2��z	�a��

`6ก,��.	T�ZZ��/�
�Y3���-ก�Y3�T�ZZ
��-ก��!�� S��	�a�����.+�#�/�a�7� 1 - 4 �k ��<�
���*��#-� 4.2 3+��� (2551: 7.5 3+���) 

-   ��-2��z	�a��`6ก,��
/���	����	ก�
���ก�����ก-�ก����ก�ก�#����*	 ก�#���T/*�
��

3 Y3�ก�#���T���#�3�"�#��, S����.+�#�/�

/  � � � 	 � �� � 	 �� # ก 3/  * 7 �+ ก� � T�  �� ก #  �

��ก� �	ก�ก� ก� ��3� ก��� ,�4 Y3�.3�
�3�ก���,�47���.��+��3� 1 ./��k )�#����+ก/��
��ก
/7�+�/��กก����ก�����ก-�ก����ก�
ก�#���)+#.+� S��
/���	����	��#ก3/*ก����
���*�)�"�.�� 500,000 ��./��kY3�ก����T6#T��
�	/�ก-� 5,000,000 ��./��k 

5.2 ��. �*-3�4
3T 

�!����-2�� : ��-2�� �*-3�4
3T ����4 �� 
�4 ��ก�� 
3�ก2�����ก-� : 7�+��/�5 3�T�-�# 
������������ : 380 3+��� (	63
/���.��*+��/ก�� 100 ��) 
�������������������Y3+* : 380 3+��� (	63
/���.��*+��/ก�� 100 ��) 
ก����3�#��กa2� : T�������������*3��Z��T-"�T��7��k : 

2548: 1.9 3+��� 
2549: 1.5 3+��� 
2550: 14.3 3+��� 
2551: 27.5 3+��� 
2552: 29.2 3+��� (��#�	/��+.�*�T��) 

����+ : 2548: 459.7 3+��� 
2549: 477.9 3+��� 
2550: 473.2 3+��� 
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2551: 509.9 3+��� 
2552: 580.0 3+��� (��#�	/.�*�T��) 

T-����,�4�*	 :  1,469.6 3+��� � 31 ���*
	 2552  
(��#�	/.�*�T��) 

���"T-��*	 : 1,111.2 3+��� � 31 ���*
	 2552  
(��#�	/.�*�T��)  

T/*�)�#`6+5!���+� : 358.4 3+��� � 31 ���*
	 2552  
(��#�	/.�*�T��)  

� *����� 31 ���*
	 2551 Y3� 2550 ��-2��	����"T-�������ก-�)("��กก���ก���#T!������#�ก
T5���ก��#-���#./�����"  

              ��/*�: 3+��� 

5.3 ��T. 

�!����-2�� : ��-2�� ��-��T-����,�4 T�� ��ก�� 
3�ก2�����ก-� : ���ก�T-����,�4���.+�#ก�
*	�/*���3!� ��/� 

T-���!������	/ก/�7�+�ก-�����+ Y3�T-����,�4��ก�
)� 
- �,!���!"�T-����,�4./#0 ��- T-���!�����ก/�7�+�ก-�
����+ T-���!������	/ก/�7�+�ก-�����+ Y3�T-����,�4
��ก�)� �กT5���ก��#-���"#�����#7�+��-ก�
Y3�����7�+��-ก�Y3+* 

������������ : 25 3+��� (	63
/���.��*+��/ก��10 ��) 
�������������������Y3+* : 25 3+��� (	63
/���.��*+��/ก�� 10 ��) 
T-����,�4T���- : 229.15 �� � *����� 31 ���*
	 2552 
ก��� ()����) �3�#��กa2� : T�������������*3��Z��T-"�T��7��k : 

2548: (0.69) 3+��� 
2549: (735.58) 3+��� 

���ก���+*� ��ก7�+Yก/  2551 2550 
1. T�ZZ��/ MOCT PLC  0.37  0.37  
2. T�ZZ��/ 
��ก��	ก�ก-�ก�S��
	�
	Y�/#�.-  1.33 1.33 

3. T�ZZ��/ ��-2�� �/�กf����� ��ก��    1.70 1.70 
4. T�ZZ��/ T���ก,����*�#  2.54 - 
5. T�ZZ��/ ��-2�� �.�. ��ก�� (	���)  2.54 - 
6. T�ZZ��/ �#
4ก��aT��ก��	  - 0.26 
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2550: 139.35 3+��� 
2551: 1,089.95 3+��� 
2552: 86.12 3+��� 

����+   : 22.79  3+��� #�ก��#-�������k 2552 
T-����,�4�*	  : 313.02 3+��� T-"�T�� � *����� 31 ���*
	 

2552 
���"T-��*	  : 83.87 3+��� T-"�T�� � *����� 31 ���*
	 2552 
T/*�)�#`6+5!���+�  : 229.15 3+��� T-"�T�� � *����� 31 ���*
	 

2552 
a��`6ก,��  - a��`6ก,���ก���*ก��T�ZZ��/����-�#� 

 ��-2��z ��+ �)+ �� T�ZZ��/ ��  ��-�#����
�ก���*)+�#ก��ก���/,!"����7��
�Y3��5��.4 ���
)�#T�ZZ	������*3.�"#Y./ 1 5(# 2 �k 
 � *����� 31 ���*
	 2552 ��-2��z	����*��#-�
)�"�.�����.+�#�/�7���
.a�7.+T�ZZ��/
����-�#���#ก3/*���*����	� 5 3+��� 
��"#��" T�ZZ��/����-�#�����ก���*)+�#ก��ก���/
,!"����7��
������ก����-2��7�Z/��+��6/���*/#ก�
��������3�,!"������/ ��!��#�กก�7�+,!"������-#�	/
�.�	.	��������*+7�T�ZZ 
- a��`6ก,���ก���*ก��T�ZZ��-ก� 
 � *����� 31 ���*
	 2552 ��-2��z	�a��.	
T�ZZ���.+�#�/�
/��-ก�.�*Y������ก�ก�����"Y3�

/��-��T-����,�4�+��
��a,7�+Yก/��-2��7�Z/
S��
-�
/��-ก�7���.��+��3� 20 )�#�#-�T����
��+��������กก���-��T-����,�4�+��
��a,  

5.4 )+�	63 NPLs 

,��3+��� ��� NPLs Provision 	63
/.	 
��Z��T���- 

�
)� 

���2�����ก-� Y3����ก-�
)��ก3#Y3�)���/�	  

4,946.1 (2,266.1) 2,698.1 2,698.1 

���2�����ก-� Y3����ก-�
)��ก3#Y3�)���/�	 

71.3 (34.8) 36.5 36.5 
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(��<�ก�3#���)�#��
�) 
T-���!�����/�����	����ก�� 586.2 (160.2) 426.0 426.0 
�*	 5,621.6 (2,461.1) 3,160.5 3,160.5 
 

6. ���กก��	�-\�-�ก�������)��'��"����&���*!	� 

6.1 ก�)� �3�. ���� 


/.��Y�����*� 249,999,930 �� 56ก����	-���,!"�p�)�#
*	���T#
4)�#`6+�!"�Y3�`6+)�
a��3�#�ก,-���7���!��# ��#./�����" 

(1) T-����,�4a�7.+ก���-�����ก� (�AUM ) )�#�3�. ���� ���	�	63
/ 19.2 ,��3+��� � 
*����� 31 ���*
	 2552 ��"#��" .	)��)�# AUM `3.��Y���กก�����/�����/ก��
	63
/7�ก� AUM (�P/AUM ) 
6��+*��+��3� 1.3 

(2) `3)����)�#�3�. ���� 7��/*#�+���3�# 5 �k�3�# 

(3) T-����,�4T���-���	�	63
/ 41.0 3+� � *����� 31 ���*
	 2552 ��"#��" .	)��)�#T-����,�4
T���- `3.��Y���กก�����/�����/ก��	63
/T-����,�4T���- (�P/B ) 
6��+*� 6.10 

(4)  ��ก�ก/����+��"����ก���*)+�#ก��ก��!"�)���-2����-��T-����,�4./# 0 7������f������	�

/�[3��� P/AUM 
6��+��3� 0.92 Y3� P/B 
6� 1.87 Y3� 

(5) #�ก��#-����	�ก�)�# �3�. ���� 

6.2 ก�)���+���. �*-3�4
3T 

��.�`3Y3�
*	����<�)�#ก�����ก� 
(1) �,!���i-��.-.	,������ZZ�.-���ก-�T5���ก��#-� 

��
�	�
*	����<�.+�#�i-��.-.	,������ZZ�.-���ก-�T5���ก��#-� ,.f.2551 �(�#
ก�����	/7�+��
�3#���5!���+�7���-2��7�0 �ก-�ก*/�+��3� 10 )�#���*���+������กY3+*
��"#�	� T�����	63
/ก�)���� 73,852,978.53 �� ��"� ,-���S��7�+*-��	63
/��+��#
��Z�� �(�#7�)����"�)+�	63�#ก��#-�3/T�����7�+7�ก�
��*�
!�#�ก��#-�ก/��ก�
.�*�T�� � *����� 30 ก����� 2552 Y./��/#��ก�.	 	�
*	��<�����+*/ �
)���-#�(�#
��
��*�Y3�ก�����
S��7�+)+�	63�ก#�ก��#-����.�*�T��Y3+* � *����� 31 ���*
	 
2552 ��Y.ก./#�ก	63
/ 73,852,978.53 �� 

(2) �,!��7�+T��
3+�#ก���S���ก�3#���)�#��
� 
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 .	�����
���+ก�����S���ก�3#��������3#����[,�7����ก-�����ก���*��!��#Y3�
T���T���ก�7�+��-ก��#ก��#-� T������#-�3#���7���-2���!��0 ����}��������
�5!���+���6/
Y3��	/��+���ก�����ก-����T��
3+�#ก���S�����#ก3/* ��
�	��S��������)���ก��
��"#�	� 

 
6.3 ก�����S
�#T�+# Bad Bank )�# ��
� 

(1) ก�)���+���T. 


/.��Y�����*� 229,149,954 �� 56ก����	-���,!"�p�)�#
*	���T#
4)�#`6+�!"�Y3�
`6+)�a��3�#�ก,-���7���!��#��#./�����" 

- ก����	�ก��#-�����	���*���)�# portfolio 7�T/*������<����,�4T-���-	)�#��T. 

- �+#�-#�ก	63
/�#��Z��T���-)�#��T. � *����� 31 ���*
	 2552 �����+���ก�
.�*�T�� S��,-����ก)��)�#	63
/.	��Z��T���- Y3�
/.��Y�������+�ก
ก�)���T. ��/ก�� P/B 
6� 1 ��/ 

(2) ก�)� NPLs 


/.��Y�����*� 3,160,530,190,71 �� 56ก����	-���,!"�p�)�#
*	���T#
4)�#`6+�!"�
Y3�`6+)�a��3�#�ก,-���7���!��#��#./�����" 

- ก����	�ก��#-�����	���*���)�# Sale Portfolio ���	���6/��-	 

- �+#�-#�ก	63
/�#��Z��T���-)�#��T.� *����� 31 ���*
	 2552 �����+���ก�
.�*�T�� S��,-����ก)��)�#	63
/.	��Z��T���- Y3�
/.��Y�������+�ก
ก�)� NPLs ��/ก�� P/B 
6� 1 ��/ 

7. ��$���#�-�ก��	�����ก�� 

7.1 ��ก�./# 0 ��.+�#��+������	�.-�ก`6+5!���+�)�#��
� Y3���/*�#������กก~�ก�g4����ก���*)+�# 
�(�#�*	5(# 
��ก��	ก�ก�ก���3�ก���,�4Y3�.3��3�ก���,�4 (�SEC ) Y3���
�Y�/#�����f��� 
(�BOT ) (.	ก~�	����7�+��#
��) 

7.2 ��ก���#ก3/*���5!���<���ก�����ก���*S�#ก��Y3���<�ก�����/�T-����,�4 �(�#��.+�#��+������	�.-
�ก`6+5!���+�)�#��
� S����.+�#��+���
�Y���T��#�	/�+��ก*/ 3 7� 4 �ก
�Y���T��#)�#`6+5!�
��+���"#�	�����)+�����	Y3�	�T-��-��ก�T��#7�ก������	T	�Z`6+5!���+�������k
��"#��� 16 ��������)("�
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7�*����� 29 �	2�� 2553 ��"#��" CIMB Bank 5!���<�`6+5!���+����	�T/*���+�T�� CIMB Bank ��#���ก
�T��#3#
�Y��7�*����"7�ก������	T	�Z������k`6+5!���+� 

8.  �.����a�������ก���ก�� 

8.1 ก�)���+��3�. ���� 

 �3�#�ก�����+,-���5(#`3���S���4)�#��
�Y3+* 
��ก��	ก� (�ก�*+�ก��	ก������<�.�*Y��
)�# CIMB Bank 7�
��ก��	ก��(�#�	/��+�����	7�*����") ��+,-���Y3�	�
*	����*/��ก���"
��<����S���4T6#T��./���
� 

8.2 ก�)���+���. �*-3�4
3T 

a��3�#�ก�����+,-���5(#`3���S���4)�#��
�Y3+* 
��ก��	ก� (�ก�*+�ก��	ก������<�
.�*Y��)�# CIMB Bank 7�
��ก��	ก��(�#�	/��+�����	7�*����") ��+,-���Y3�	�
*	����*/
��ก���"��<����S���4T6#T��./���
� 

8.3 ก�)���T.Y3�ก�)� NPLs 

a��3�#�ก�����+,-���5(#`3���S���4)�#��
�Y3+* 
��ก��	ก� (�ก�*+�ก��	ก������<�
.�*Y��)�# CIMB Bank 7�
��ก��	ก��(�#�	/��+�����	7�*����") ��+,-���Y3�	�
*	����*/
��ก���"��<����S���4T6#T��./���
� ��"#��" �	!��,-���5(#���S���4)�#��
� 

9.  �.����a�������ก���ก����.,��* !��/��$� ก���ก�����4�����	��"��,�ก�.����a����
���ก���ก��	���*?-���� 8 ������� 


��ก��	ก�.�*�T��	�
*	����T��
3+�#ก��
*	����)�#
��ก��	ก� 

10.  ���ก���ก��	���".�#�������b��)�
+ 

���
���� 
-	 Y3��S.�� S���-�4. Y�� ��� �	�#  7�p��ก��	ก������<�.�*Y��)�# CIMB Bank Y3��#*�
�����4 ,�����4T-
 ก��	ก���
� �(�#��+���ก�Y./#.�"#7�+���#.�Y��/#ก��	ก��-T��7� CIMB Group 
Holdings Berhad �(�#5!�*/	�T/*���+�T��Y3��	/T	�5�)+�/*	�����	Y3���ก�T��#3#
�Y����+ 

11.  ก���"������$��\)c���\?�-��ก�*&'�G$��?�� 

��
���T/#���#T!���-Z�����	Y3���กT�Y��./# 0 7�+
��ก��	ก�ก�ก���3�ก���,�4Y3�.3�
�3�ก���,�4 Y3�.3��3�ก���,�4Y�/#�����f���  .�*�T��ก/�������T/#���#T!���-Z�����	7�+ก��`6+5!���+� 
S�����#T!���-Z�����	Y3���กT�Y��./# 0 ��56กT/#7�+ก��`6+5!���+���/#�+�� 14 *��ก/��*�������	`6+5!�
��+� 
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�) ����'�*�)+�	!��ก�������)�4?�ก),/����?� 
 
 �!����-2��  : ��
�  �������	�� ��� ��ก�� (	���)  
 �3)���������-2�� : 0107537002338   (��-	�3)��� �	�. 480) 
 ����a����ก-�  : ��
�,�-��4  
 ���.�"#T���ก#�7�Z/ : �
��3�#T*� �3)��� 44 5���3�#T*�  Y)*#3�	,-��   
     �).���	*��  ก��#��,	��
� 10330 
 S��f�,�4   : 0-2638-8000, 0-2626-7000 
 CIMB Thai Care Center : 0-2626-7777 ก� 0 
 S��T�   : 0-2633-9026 
 Website   : www.cimbthai.com 
 

1.  �.����b���!��ก��������!���	������c 
 
 ��
� �������	�� ��� ��ก�� (	���) ��-	�!�� ��
� �����
� ��ก�� (	���) (���
� ) 1 �ก-�
�กก�
*��*	ก-�ก�)�#��
� T���
� ��ก�� (	���) ��-2���#-���� 12 Y�/#����#ก��)+Y��กY�# 2 
Y3���-2���#-���� ก��#�����ก-� ��ก�� (	���) 3 .	
�T��#)�#��p�3�	!��*����� 14 T-#�
	 2541 	.-

����p	�.���	!��*����� 27 .�3
	 2541 Y3����กf)�#ก����*#ก�
3�# 3#*����� 22 ���*
	 2541 ��<�
��
�,�-��4Y�/#7�	/Y3���+�����������3����Y�3#�!����<� ���
� �����
� ��ก�� (	���)  �	!��*����� 
21 ���*
	 2541 S��	�ก�#����,!��ก������6Y3�,�w�����T5���ก��#-� (�ก�#����,!��ก������6z ) �)+	
��<�`6+5!���+���7�Z/ ./�	.3��3�ก���,�4Y�/#�����f��� (�.3��3�ก���,�4z ) ��+,-������Z.7�+����+�
T	�Z)�#��
��)+�!"�)�7�.3��3�ก���,�4z ��+.�"#Y./*����� 30 	��
	 2544 ��<�.+�	 S��7�+�!���/�7�ก�
�!"�)�*/ �BT   

��3������)�#,�w�ก����T�
�Z)�#��
� T�����+��#��" 
��
�Y�/#�����f��� (����. ) ��+	�
�T��#7�+��
� T���
� ��ก�� (	���) 3�������������

�+*�ก�3�	63
/��+����.��*+�ก��+�3� 10 �� ��<�	63
/��+�3� 1 T.#
4 	�`3��7�+������������)�#��
� 
T���
� ��ก�� (	���) 3�3#�ก 1,800 3+��� ��3!� 1.8 3+��� �3�#�ก��"� 7�+��
� T���
� 

                                                 
1 ��+����-�ก������������3�����!����<���
� �������	�� ��� ��ก�� (	���) �	!��*����� 1 ,j2a
	 2552 
2 ���ก���+*�  
��-2���#-���� �*��ก-� ��ก�� (	���) ��-2���#-���� *�-������� ��ก�� ��-2���#-���� ��hT�4 �-.�" �-��*T�	+��4 ��ก�� (	���) 
��-2���#-�����3�ก���,�4 �����		-� ��ก�� ��-2���#-���� ���*�����T.4 ��ก�� ��-2���#-�����3�ก���,�4 �
T-� ��ก�� (	���) 
��-2���#-���� 	���� ��ก�� ��-2���#-���� �f�2pก� ��ก�� ��-2���#-�����3�ก���,�4 �/*	�T�-	ก-� ��ก�� (	���) 
��-2���#-���� �#ก�ก������� ��ก�� ��-2���#-���� ��T�	 ��ก�� (	���) ��-2���#-�����3�ก���,�4 ��������� ��Y���4 ��ก��  (	���) 
 
3 ��-	�!����-2���#-�����3�ก���,�4 ก��#�����ก-� ��ก�� (	���) 
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��ก�� (	���) �,-�	�������������ก 1.8 3+��� ��<� 12,334 3+��� S����ก��+�T	�Z�,-�	������*� 
1,233,220 3+���+� 	63
/��+�3� 1 T.#
4 ����/�7�+Yก/ก�#����,!��ก������6z ��"#���*� T/#`37�+��
�	����
���������Y3�����Y3+*��"#T-"� 12,334 3+��� S��	�ก�#����,!��ก������6z 5!���+��+��3� 100 Y3�	�
�#-�ก�#����,��#,�T�����	.�ก�
*��*	ก-�ก����*/#��
� T���
�  ��ก�� (	���) ��-2���#-���� 
12 ��-2������#ก��)+Y��กY�# Y3� ��-2���#-���� ก��#�����ก-� ��ก�� (	���) �,!��Y�3#T5����<���
�
,�-��47�	/  S��	�ก�#����,!��ก������6z ��<�`6+5!���+���7�Z/���.�"#Y./�����"���<�.+�	 

Y�*�#�i-��.-7�ก�
*��*	ก-�ก�.		.-
����p	�.���	!��*����� 27 .�3
	 2541 Y3����กf
ก����*#ก�
3�#�	!��*����� 22 ���*
	 2541 
!� 

� 7�+S��T-����,�4 Y3����"T-���"#�	�)�#��-2���#-������"# 12 Y�/#Yก/ ��-2���#-���� ก��#�����ก-� 
��ก�� (	���) Y3� 

� 7�+S��T-����,�4Y3����"T-���"#�	�)�# ��-2���#-���� ก��#�����ก-� ��ก�� (	���)   7�+Yก/
��
�T���
� ��ก�� (	���) 

�	!������-�ก�.	)�"�.����"# 2 )+�)+#.+��T���T-"� 7�+ ��-2���#-���� ก��#�����ก-� ��ก�� (	���) Y3�
��-2���#-���� 12 Y�/# 
!�7����Z.ก����ก�����ก-��#-����7�+Yก/ก����*#ก�
3�#./��� 7�)�������
� T�
��
� ��ก�� (	���) ��+�����������3����Y�3#�!����<� ��
� �����
� ��ก�� (	���) �	!��*����� 21 
���*
	 2541 

  7��k 2542  ��
���+��3����	63
/���.��*+)�#��+�T	�Z�ก��+�3� 0.01 �� ��<���+�3� 10 ��  
Y3��,-�	�����ก 40,000 3+��� S��ก���ก��+����-	T-��-��-��	/T�T	�#-��}�`3 	�T-��-7�ก�Y�3#Ta,��<�
��+�T	�Z��+ Y3�	�T-��-��+���ก�3����a��3�#�กY�3#��<���+�T	�Z���*� 4,000 3+���+� 	63
/��+�3� 10 
�� ���T��S������/�Y���[,�����#7�+Yก/ก�#����,!��ก������6z ��"#���*�7��
��/ก��	63
/���.��*+

!���+�3� 10 �� S����+����/�7�+Yก/ก�#����,!��ก������6z ���*� 3,706.80 3+���+� 7��
��+�3� 10 �� 
�*	��<��#-���"#T-"� 37,068 3+��� ��7�+��
�	������������� 52,334 3+���Y3��������Y3+* 49,402 
3+��� S��	�ก�#����,!��ก������6z 5!���+��+��3� 100 )�#��������กY3�����ก����Y3+*��"#�	� 

./�	7��k 2543 ��
���+3�������������3#���*� 2,932 3+��� S���ก�3-ก��+����-	T-��-�����#
	-��+����/� Y3��,-�	������������S��ก���ก��+�T	�Z���*� 260.05 3+���+� 	63
/��+�3� 10 �� S��
�T��)�Y���[,�����#7�+Yก/`6+5!���+�)�#��-2���#-���� ก��#�����ก-� ��ก�� (	���) 7��
��+�3� 5.6184 
�� �����
�+*���+�T	�Z)�#��-2���#-���� ก��#�����ก-� ��ก�� (	���)  �(�#��
�����	-��
��+�
T	�Z)�#��-2��7��
��+�3� 1.3566 �� 
-���<���.�T/*�Y3ก��+���/ก�� 0.2414478 ��+���
� ./� 1 ��+�
��-2�� a��3�#�กก�Y3ก��+���#ก3/* ��7�+��
�	�������������Y3�����Y3+*���*� 52,002.5 3+��� 
S��	�ก�#����,!��ก������6z ��<�`6+5!���+���7�Z/���*� 5,145.3 3+���+� (��+�T	�Z���*� 1,438.5 3+���+�
Y3���+����-	T-��-���*� 3,706.8 3+���+�) 
-���<��+��3� 98.94  )�#�������Y3+* 

7��/*#�3��k 2543 ��
��i-��.-.		.-Y�*�#ก������T-����,�4�+��
��a,)�#��
����
��+���
*	��������ก
����p	�.���	!��*����� 19 ก����� 2543 S��ก�3���� S���ก�3-ก��+����-	T-��-��"#�	�
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Y3�
!������+����-	T-��-���*� 37,068 3+���7�+Yก/ก�#����,!��ก������6z �,!����<�ก�3�a��)�#ก�#����,!��
ก������6z Y3�����7�+��
�	����*��#-�������,���	� S����
�����(กก�#����,!��ก������6z ��<���+���" 
Y3���+��ก.��*T�ZZ7�+�#-�7�+Yก/ก�#����,!��ก������6z 	�ก��������
!�a�7�*����� 1 	ก�
	 2549 �(�#
��
���+��������
!�.��*�#-��#T/*���<��#-�T� ���*� 15,068 3+���  T�����T/*������3!���ก���	� 
22,000 3+�����"� ก�#����,!��ก������6zY3���
���+.ก3#ก���������	��กก3�ก����ก�
/�����
*	
�T����)�#T-����,�4�+��
��a, �(�#��
���+����(กก�#����,!��ก������6z ��<�36ก���"a�7.+T�ZZ��-��
Y3������T-����,�4�+��
��a, S����
���+����-�ก���กก3�3����"��"#�	�������+��Y3+*�	!��T-"��k 2548  

��ก�ก��" ��!��#�ก7��/*#�������`/�	ก�#����,!��ก������6z ��<�`6+���a��7�ก�Yก+�)�}Z�
�#ก��#-�Y3�ก��,-�	���)�#��
��,��#`6+����*.3��	 �,!��7�+ก�#����,!��ก������6z 	�S�กT��+���
���S���4������กa��ก�Yก+�)�������#p��Y3�ก���-��ก-�ก������)("�)�#��
� �	!��*����� 9 
,j2a
	 2544 ��
��(#��+��ก7�T�
�ZYT�#T-��-7�ก��!"���+����-	T-��-)�#��
� (�7�T�
�ZYT�#
T-��- ) 7�+Yก/ก�#����,!��ก������6z ���*� 3,706.80 3+���/*�S���	/
-�	63
/ 	����ก�7�+T-��- 10 �k 
��
ก����*����� 8 ,j2a
	 2554 	�)+���ก��ก�S�� 
!� �	/T	�5S����3����	!���+ 7�T�
�ZYT�#T-��- 1 ��/*� 
T	�57�+T-��-�!"���+����-	T-��-)�#��
���+ 1 ��+� 7��
��+�3� 10 �� �(�#��
���+�,-�	������������7�
T/*�)�#��+����-	T-��-���*� 3,706.80 3+���+� 	63
/��+�3� 10 �� �,!����#���7�T�
�ZYT�#T-��-��#ก3/*�*+
�.�	���*� Y3����������./������������-2��	�����ก��������+��Y3+* ��7�+��
�	�������������
���*� 52,002.50 3+��� Y�/#��ก��<���+�T	�Z���*� 1,493.45 3+���+� 	63
/���.��*+��+�3� 10 �� Y3�
��+����-	T-��-���*� 3,706.80 3+���+� 	63
/���.��*+��+�3� 10 �� Y3�	��������Y3+*���*� 14,934.50 3+�
�� S��	�ก�#����,!��ก������6z ��<�`6+5!���+���7�Z/ �(�#5!���+�T	�Z�������/���+Y3+*��"#�	����*� 1,438.45 
3+���+� 
-���<�T��T/*��+��3� 96.32 )�#���*���+�T	�Z��"#�	�)�#��
� 
 7��k 2545 ก�#����,!��ก������6z ��+����3�T��T/*�ก�5!���+�7���
�3#.	�S���)�#��p�37�
ก�Y���6���p*-T�ก-� S��ก�����/���+�T	�Z)�#��
����ก�#����,!��ก������6z 5!���6/���*� 707 3+���+�
Yก/���������*�� ��7�+T��T/*�ก�5!���+���
�)�#ก�#����,!��ก������6z 3�3#�ก�+��3� 96.32 ��<��+��3� 
48.98 )�#���*���+���"#�	�)�#��
� T�����7�T�
�ZYT�#T-��-)�#��
������+��ก7�+�*+Yก/ก�#����,!��
ก������6z ��"� �,!��	-7�+	�`3ก����./��
��+�)�#��
� Y3��,!��7�+ก�#����,!��ก������6z 	�T��T/*�ก�5!���+�
)�#��
�7�T��T/*��	/�ก-�ก*/�+��3� 50 )�#���*���+��������/�Y3+*��"#�	� ��������	
��ก��	ก�
��
�
��"#��� 13/2545 �	!��*����� 28 T-#�
	 2545 �(#	�	.-�������ก��ก�����-�ก��!"�
!�7�T�
�ZYT�#T-��- 
�,!����ก��ก�3-ก7�T�
�ZYT�#T-��-��#ก3/* S����
�Y3�ก�#����,!��ก������6z ��+3#�	7�T�ZZ7�+T-��-
7�ก��!"�
!�7�T�
�ZYT�#T-��-7�ก��!"���+����-	T-��- (�T�ZZz ) �	!��*����� 23 ก����� 2545 ,�+�	ก����+
����
/.��Y��ก���+���T-��-�!"�
!�7�T�
�ZYT�#T-��-7�+Yก/ก�#����,!��ก������6z ���*� 300 3+���  

*����� 16 ก�	a,���4 2550 
��ก��	ก���
���+	�	.-7�+T�.�������	�.-.�"#��ก�
+#�/�T�����
ก��!"�
!�7�T�
�ZYT�#T-��-7��
�!"�
!����*� 1,034.46 3+��� �*ก��ก���"�.	�#!����)���ก����7�
T�ZZz S����ก���"����
��*���5(#*����� 31 ���*
	 2549 	����*� 111.18 3+��� �*	��<�	63
/��"#T-"� 
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1,145.64 3+��� Y3���
���+����(ก�#-�
/�!"�
!�7�T�
�ZYT�#T-��-S��.�#����#��Z��)����T�T	7�#�
ก��#-� � *����� 31  ���*
	 2549   Y3+*  

a��3�#�ก��+������	�.-�ก��������	*-T	�Z`6+5!���+�
��"#��� 1/ 2550    �	!��*����� 30 ,j2a
	 2550 
��
���+����-�ก��!"�
!�Y3��ก�3-ก7�T�
�ZYT�#T-��-��#ก3/*  S�������#-�7�+ก�#����,!��ก������6z���*� 
1,162  3+���  (�*	��ก���"�
��*�.�"#Y./*����� 1 	ก�
	 2550  5(#*����� 30  ,j2a
	 2550  ���*� 16.0 
 3+���)  �(�#����(ก7�#���3  Y3�����-�ก����������3����S��ก�.����+����-	T-��-�����#�	/����ก�������*� 
3,706.80 3+���+� �	!��*����� 12 ก�ก~
	 2550 ������+��Y3+*   
 7��k 2550  
��ก��	ก���
�	�	.-7�+�T��)���+��,-�	���7�	/7�+Yก/ก3�/	`6+3#��� ��+Yก/ Newbridge 
Sukhothai Netherlands B.V. (�Newbridge ) ���*� 556.23  3+���+� ��!�
-���<��+��3� 24.99  )�#��������ก
Y3�����ก����Y3+*��"#�	� 7��
��+�3� 4.17   �� �*		63
/��"#T-"� 2,319.46   3+��� Y3��T��)�7�+Yก/ 
Blum Strategic III BT Hong Kong Limited Y3� MSOF Hong Kong BT Limited �*	���*���"#T-"� 175.23 
3+���+���!�
-���<��+��3� 7.90   )�#��������กY3�����ก����Y3+* 7��
��+�3� 4.17   �� �*		63
/��"#T-"� 
730.69   3+��� S����������	7�Z/T	�Z`6+5!���+� 
��"#��� 13  ������k 2550  ��+���	�.-`/��`��ก���
��T���!"�
�3�ก���,�4��"#�	�)�#ก-�ก� (Whitewash) 7�+Yก/ก3�/	`6+3#�����#ก3/* Y3�	�	.-7�+3�������������S��3�	63

/���.��*+�ก��+�3� 10   ��  ��<���+�3� 3.75   �� ��"#��" � *����� 13   ,jf�-ก�� 2551 (�(�#��<�*���h�T	��
�������`6+5!���+�)�#ก-�ก�3/T��) Newbridge  Sukhothai Netherlands B.V.  Blum Strategic III BT Hong 
Kong Limited Y3� MSOF Hong Kong BT Limited 	�T��T/*�ก�5!���+�7�ก-�ก� 
-���<��+��3� 36.74  �+��3� 
3.95   Y3��+��3� 1.31  )�#��������กY3�����ก����Y3+* .	3����  
 *����� 20  	-5���� 2551  ก�#����,!��ก������6z ��+�)+��T�ZZ�!"�)���+�)�#��
�ก�� CIMB Bank 
S��ก�#����,!��ก������6z .ก3#)���+����5!�7���
����*� 2,811. 86   3+���+� (�(�#
-���<����	��+��3� 
42.13   )�#��+������กY3�����Y3+*��"#�	�)�#��
�) �
��+�3� 2.10   �� ��<����*��#-��*	 5,904.91 
3+���  
 *����� 5 ,jf�-ก�� 2551 �	!�� CIMB Bank ��+������	�.-�ก���. ก����*#ก�
3�#Y3���/*�#�ก�ก��
�6Y3����ก���*)+�#Y3+* CIMB Bank ��+����-�ก��)+�!"���+�T	�Z��-	���5!�S��ก�#����,!��ก������6z  Y3���<�`3
��7�+�)+��<�`6+5!���+���7�Z/���T��)�#��
�  
-���<�T��T/*����	��+��3� 42.13 )�#��������กY3�����ก
����Y3+*)�#��
�  Y3�7�*����� 17 ,jf�-ก�� 2551 ��
���+���
��T���!"���+�T	�Z)�#��
� S�� 
CIMB Bank 7�T/*���� CIMB Bank �	/��+5!� (���*� 3,862.83 3+���+� ��!�
-���<��+��3� 57.87 )�#���*���+�
�����กY3�����Y3+*��"#�	�)�#��
�)    7��
�T���!"���+�3� 2.10 �� ��<�	63
/T-�#.��Y��ก���
�
�T���!"���"#T-"� 8,111.95 3+���  ��"#��" a��3�#�T���T-"�ก���
��T���!"��3�ก���,�4��"#�	�)�#��
�7�
*����� 6  	ก�
	 2552  ก�5!���+�)�# CIMB Bank ��+�,-�	��<����*�  6,143.54 3+���+� 
-���<��+��3� 92.04 
)�#���*���+������กY3�����/�Y3+*��"#�	�)�#��
� 
 *����� 3   ก����� 2551   ��������	*-T	�Z`6+5!���+�
��"#��� 2/2551 ��+	�	.-���	�.-�,-�	�������������ก 
25,030. 12   3+��� ��<� 50,060.25 3+��� S��ก���ก��+�T	�Z7�	/���*� 6,674.70 3+���+� 	63
/��+�
3� 3.75 ��   
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 ./�	7�*����� 20   ก�	a,���4 2552   ��������	*-T	�Z`6+5!���+�
��"#��� 1/2552  	�	.-7�+��3����Y�3#	.-���
�����	*-T	�Z`6+5!���+�
��"#���  2/2551 �ก��-	���ก�����
�T��)���+��,-�	����	/.��ก*/��+�3� 0.66   �� 
��<��
�T��)���+�3� 0.38   ��  Y3�	�	.-7�+3�������������S��3�	63
/���.��*+�ก��+�3� 3.75 ��
��<���+�3� 0.50 �� ��"#��" � *����� 18   	��
	 2552   a��3�#�กก��T��)���+��,-�	���Yก/`6+5!���+���-	.	
T��T/*�ก�5!���+���-	 `6+5!���+���-	��+��#�!"���+��,-�	����.�	.	T-��-�*	��"#T-"� 6,674.70 3+���+� 
-���<����*�
�#-��*	 2,536.38 3+��� S�� CIMB Bank  ��+5!���+�7���
����*��*	 12,435.06 3+���+� 
-���<��+��3� 
93.15  )�#���*���+������กY3�����/���+Y3+*��"#�	�)�#��
�  �ก��"���+����-�ก������������3�����!��
�ก ��
� �����
� ��ก�� (	���) ��<� ��
� �������	��  ��� ��ก�� (	���)   �	!��*����� 1 ,j2a
	  
2552   Y3�7�+�!���/�7�	/7�ก��!"�)��3�ก���,�4*/ �CIMBT  
 CIMB Group ��<�ก3�/	`6+7�+��-ก��#�+�ก��#-����	�)��7�Z/���T����<������� 2 )�#�����f	�3���� 
    Y3���<���(�#7�ก3�/	��
�`6+���+����ก-�ก���
�Y��
��*#�� (Universal Bank) ��"���)�#������
.�*����ก�[��#7.+ S��7�+��-ก���"# Consumer Banking, Investment Banking, Islamic Banking, Asset 
Management  �*	5(#���T��`3-.a��g4Y3���-ก��+����ก��a��Y3����ก����*-../# 0 S��	�T���ก#�7�Z/
.�"#��6/���ก�*33�	����4 Y3�	�T���ก#��3�ก7�a6	-a
��6/��������fT-#
S��4 �����f�-�S������� Y3������f���  
 CIMB Group ����-����ก-�`/� 3 ��/*�#�Y����4�3�ก ��#��" CIMB Bank, CIMB Investment Bank    
Y3� CIMB Islamic ��ก�ก��" CIMB Group ��#��<�`6+5!���+�7�Z/)�#��
� CIMB Niaga 7� �-�S������� 
CIMB Group Y3���<�`6+5!���+�7�Z/������*7���
� �������	�� ���  
 CIMB Group ���������  7�.3��3�ก���,�4 Bursa )�#	�3���� `/� CIMB Group Holdings 
Berhad (��-	
!� Bumiputra y Commerce Holding Bhd) S��	�	63
/.	�
.3��*	ก*/ 490  ,��3+�
�� (15.1  ,��3+���33�4T���p) � *����� 31 	��
	 2553 �}������ CIMB Group 	�,��ก#���"#T-"� 36,000 

� 7� 9 �����f  
 

2. V���.�ก�����ก�*4?�ก), 
 
��
���+������Z.�กก����*#ก�
3�# Y3���/*�#�����ก���*)+�# 7�+���ก�����ก-�ก���
�

,�-��4��<����ก-��3�ก)�#��
� ��
�7�+
*	T�
�Zก��`3-.a��g4Y3���-ก�����,-�	
��
/7�+Yก/36ก
+ 
(Value-added product) S���[,����ก-����ก/�7�+�ก-�����+
/���	����	 ��/� ��-ก� Cash Management ก�
7�+��-ก������(ก2�#�+�ก��#-� Y3�ก�
+`3-.a��g4�#ก��#-� ��<�.+�  

3�ก2��ก����ก�����ก-��3�ก)�#��
� T�����+��#��" 
1. ���ก-�ก���
�,�-��4 ��
�7�+��-ก��+�ก���
�,�-��4��ก����a� ��+Yก/ ��-ก����

�ก�#-� ��-ก�7�+ก6+�!	�#-� ��-ก�����!"�3� ��-ก������# ��-ก��*�3 ก���ก���#T!�
"����ก�� ��-ก��!"�)�
�#-�.�./#�����f ก���ก Letter of Credit (LC) ��-ก���
��#S��f�,�4 (Tele-banking) ��-ก���.��#-�
�/*� (ATM) ��<�.+� 
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2. ���ก-����ก�� ��
���+���7����Z.��<�����+���ก����*-.Y3�����+���ก��*-�fa���ก
T���ก#�
��ก��	ก�ก�ก��Y3�T/#�T�-	ก����ก�����ก-����ก��a�� ก����*#,�-��4 

3. ���ก-��+��3�ก���,�4Y3��!��0 ����ก���*��!��#ก�����ก-��3�ก���,�4 �����+���7����Z.�กT���ก#�

��ก��	ก�ก�ก���3�ก���,�4Y3�.3��3�ก���,�4 (� ก.3...�) Y3�/��!� ก����*#ก�
3�# ��+Yก/: 

3.1 ก���<������(ก2�#ก��#-� 
3.2 ��-ก����������Y3�.�*Y�������#-�  
3.3 ���ก-�
+�3�ก���,�4Y3�������ก��ก�����/��3�ก���,�4�����<�.�T����"  
3.4 ก���<�`6+Y��`6+5!���+�ก6+  
3.5 ���ก-�����+�!"�)��3�ก���,�4 ก�
+�3�ก���,�4 Y3�ก��������/��3�ก���,�4�����<�

��/*�3#���;  
3.6 ���ก-�����ก���,�4T-�Y3��6Y3`3���S���4 
3.7   ���ก-�ก�
+.�T����,���4  
3.8 ���ก-�7�+
���(ก2�#���ก-�  
3.9   ���ก-���-��T-����,�4 

 
S��a,�*	 ก3�/	���ก-������
��)+�/*	3#��� ��<����ก-����T/#�T�-	���ก-�)�#��
��#.�#��!�

�#�+�	7�+	�ก��.-�S../���  
�S���)�#��
���#
#	�/#��+����`T�ก�����-����ก-����*/#��/*�#�T�
�Z07���-#ก3����4)�#

��
�ก����-2���/��Y3���-2���/*	./#0 ��#��"� ��
��(#.�"#7������
#ก�3#���7�+��3!�Y./7���-2�����	�
f�ก�a,ก��.-�S.Y3�7�+`3.��Y��ก�3#��������Yก/��
� 
 ���Y)�#)�#��
���6/���ก�	��
�!�)/�T)���Y`/)��Y3�	���
# � *����� 31 ���*
	 2552 ��
�	�
f6��4���ก-��*	��"#T-"� 27 Y�/#�(�#7�+��-ก��.�	�6�Y���*	��"#��-ก�T-���!��./#0 Y3�T)�/�����*� 147 T) 
S��T)��"#�	�)�#��
�	���-ก����Y3ก��3�����#-�.�./#�����fT�����36ก
+ ��ก�ก��" 36ก
+��#��+���

*	T��*ก�,-�	)("�S��ก�7�+�
�!��#5���#-�T���.S�	�.- (ATM) )�#��
��(�#	����*� 465 �
�!��#���*�����f  
 
�) ���\$��&'�*�)���!�����\$��&'�G$��?�� 10 ���!�ก � .��	��%���?�	��*���"��?� 

1. ���ก���ก��4����� 
    
��ก��	ก���
� � *����� 31 	��
	 2553 S��	����!��./�����"    

���!�� .�Y��/# 
1. ����ก�	�g4   `T�ก*�-�  �����ก��	ก� 
2. �S.�� S���-�4. Y�� ��� �	�# ��#�����ก��	ก� 
3. ��T�
��4    กZ����.5ก-�   ก��	ก��-T��  / �����ก��	ก�.�*�T�� 
4. �S.�� ���- �-� �-���-	  ก��	ก��-T��  / ก��	ก�.�*�T�� 
5. �����*3   �����	f-�- ก��	ก��-T��  / ก��	ก�.�*�T�� 
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6. �#*������4    ,�����4T-
 ก��	ก��-T�� 
7. ������   ��/��-..- ก��	ก� 
8. ���
���    
-	 ก��	ก� 
9. ���-� ��*� ��-� ก��	ก� 
10. ��T�a�
    f-*���ก24  ก��	ก�`6+���ก�7�Z/Y3��������+��+�����-�� 

 

�	���.�  :   )+�	63�,-�	�.-	����ก���*)+�#ก��
��ก��	ก���
� ��กi��#��" 
ก) ���*�.-ก�ก����`-�.	ก~�	� : �	/	� 
))   ���"���	���6/ก����
� ��!���-2��7��
�!� : �	/	� 

) T/*���+T/*��T��7���
� : �	/	� 

 

2. &'�*�)���  
`6+��-����
� � *����� 31 	��
	 2553 S��	����!��./�����" 
1. ��T�a�
    f-*���ก24 ก��	ก�`6+���ก�7�Z/Y3��������+��+�����-�� 
2. �#�*#,�   T���-.��*�. ��#ก��	ก�`6+���ก�7�Z/ T����2�����ก-� 
3. ��T�����   �-..��.�4�T���4 ��#ก��	ก�`6+���ก�7�Z/ T����ก-�)��ก3# -  

)���/�	 Y3���ก2ก�T����ก-����/�� 
4. �� 3� �.�ก �T�#  ��#ก��	ก�`6+���ก�7�Z/ T���-���#-� 
5. ����ก���   .-*�.���4 ��#ก��	ก�`6+���ก�7�Z/ T�ก~�	�Y3�,�w�

T-���!�� 
6. ����#
4���   */�#���*-S	ก24  ��#ก��	ก�`6+���ก�7�Z/ T�ก3����4Y3�ก��#-� 
7. �#���� � ����#7�	/ `6+�/*�ก��	ก�`6+���ก�7�Z/ T���-��
*	�T���# 
8. ��*�  
-	 ��<#  ��#ก��	ก�`6+���ก�7�Z/ T�T�T���fY3�

�i-��.-ก� 
9. ��ก+�#a,   *�w�T-�  `6+�/*�ก��	ก�`6+���ก�7�Z/ �+���-�����,�ก�

��

3 
 

�	���.�  :   1.  �`6+��-��  7���*)+���" �	�5(# `6+���#.�Y��/#�������-��T���� 
  Y�ก���./��กก��	ก�`6+���ก�7�Z/3#	 4 �/� Y3�`6+�(�#���# 
  .�Y��/# �������/ก��`6+���#.�Y��/#�������-�������T����ก�� 

2. )+�	63�,-�	�.-	����ก���*)+�#ก��`6+��-����
� ��กi��#��" 
ก) ���*�.-ก�ก����`-�.	ก~�	�  : �	/	� 
)) ���"���	���6/ก����
� ��!���-2��7��
�!� : �	/	� 

) T/*���+T/*��T��7���
�  : �	/	� 
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3. &'�G$��?�� 
`6+5!���+���7�Z/ 10 ������Y�ก � *����� 12 	��
	 2553 	���#��" 

 
�����* ���\$��&'�G$��?�� ,���.��?��	�G$� ������ (%) 

1. CIMB BANK BERHARD 12,435,069,760  93.15 
2. BARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE          529,733,488  3.97 

3. ��-2�� �������*�����4 ��ก��            55,934,510  0.42 

4. ��,-T-p ,jก24�,�63�4            17,488,600  0.13 

5. �#��6Z ,�-���*�              5,150,085  0.04 

6. ก�#�����h� ���,�-��4���� �-����ก�4 �}��4              4,835,300 0.04 

7. �#��� ��!"��*�ก�3              4,300,000  0.03 

8. ������ T��-����4ก�3              3,450,000 0.03 

9. ���,S���4 ���-Z*-T���-*#f4              3,426,500  0.03 

10. ����#���  ���[�-��-��Z���              3,396,500  0.03 

 6̀+5!���+��!��          286,616,421  2.15 

  �*	���*�    5,911  �� 13,349,401,164  100.00 

 (� *����� 8 �	2�� 2553 �(�#��<�*��ก�������!��`6+5!���+����T-��-�)+�/*	�����	7�Z/T	�Z`6+5!���+�

��"#��� 16 ��กT����!��`6+5!���+� � *����#ก3/* ��
�����Y�ก7�*�������	`6+5!���+�./���) 

 
�)  ���ก�����."��ก��-��d	�&"����!���d�e,,?*��,�GL�#������"��?� (G���) 

ก�����ก����*/#ก��)�#��
���<���ก��(�#��<�ก�����-����ก-����*��  S����ก��ก���+
����-�ก�.		.�ก�Y3�)�"�.��ก����	�.-���ก����  T�����ก�����ก����*/#ก��7���
.
)�#��
�  	�
*	��<�����+*/���ก-�)("�.	ก�����-����ก-����*��  �(�#��
���+ก����	.�ก�
Y3�)�"�.��ก����	�.-�����������6/Y3+* 
 
�k 2551      ��
�	���ก����ก-����T�
�Zก����-2���/�� ��-2���/*	 ��-2������ก���*)+�#ก�� (�ก���*)+�#ก��
S��ก�	�`6+5!���+�Y3�/��!�	�ก��	ก��#T/*��/*	ก��) Y3���

3����ก���*)+�#ก�� (ก��	ก�Y3�,��ก#�
�����`6+���*�ก����)("���)  ��ก���#ก3/*��<���.	�#!����)  Y3��ก�g4���.ก3#�/*	ก�����*/#
��
�Y3�ก-�ก���!���

3��3/��"�  �(�#T�����ก����	�T��T�
�Z��+��#��":- (.	�����h��`��*+7�
�	���.����ก��#�ก��#-�)+� 34) 

 1) T������kT-"�T�� � *����� 31   ���*
	 2551 ��
�	��#-�7�+T-���!��Y3����*��#-����
ก/�a��`6ก,��Yก/,��ก#������`6+���*�ก����)("��� ���*� 1  �� �*	�#-���"#T-"����*� 1   3+���
Y3� 
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2)  T������kT-"�T��*����� 31   ���*
	 2551     ��
�	��#-�7�+T-���!��Y3����*��#-����ก/�
a��`6ก,��  Y3��#-��ก)�#ก-�ก������
�Y3���-2���/�� ก��	ก���!�,��ก#������`6+���*�ก�
���)("��� 5!���+��*	ก��.�"#Y./�+��3� 10  )("���)�#����������Y3+*)�#ก-�ก���"� ��#��" 
  

                                                                           (��/*�: 3+���) 
3�ก2��
*	T�	,���4 ���!����-2�� a��

`6ก,�� 
�#-�7�+T-���!�� 

#
+#/ �#-�
3#���7� 
36ก���"  

��.� 
��ก���"� 

�#-��ก 
��
� 
5!���+���6/  

(%) 

`6+��-���/*	ก�� 

*�)+�	�"�� 
�3.����  ��ก��  

 
- 

 
86 

 
MLR-1.5%, 

9% 

 
51 

 
99.99 

 
�#�*#,�  T���-.��*�. 
�#����  �  ����#7�	/ 
��<�ก��	ก�	�����3#�	 

��.���� 3�T�-�# - 2,259 MOR - 2%,  
3.6%, 4.2% 

11 99.99 ��T�����   �-..��.�4�T���4 
����   ���ก-��,f3 
��<�ก��	ก�	�����3#�	 

�3�.���� ��ก��     - - - 7 99.99 ��	�-.   ������-p 
������T-�p  �*�#��.����� 
��<�ก��	ก�	�����3#�	 

�� .���� �����(ก2���ก-�
  

- 6 MOR - 2% 2 99.99 ��,#24T����4  ����
 
������T�-p  �*�#��.����� 
��<�ก��	ก�	�����3#�	 

�� .���� ���ก��a��   - - - 51 99.99 ������   ��/��-..- 
��,��f-3��   f�a`3f-�- 
����ก���   .-*�.���4 
��T�����   �-..��.�4�T���4 
��<�ก��	ก�	�����3#�	 

��.��-��T-����,�4   
T��     

- 1,224 3.5%, 3.53%,  
3.55% 

153 99.99 ����ก���  .-*�.���4 
������T�-p  �*�#��.����� 
����#*�w-  ��*�)�	 
��pa,   
3��T�*��� 
��<�ก��	ก�	�����3#�	 

�# .ก��#�����ก-�     
��ก�� (	���) * 

- - - 147 99.10 �	/	�`6+��-���/*	ก�� 
 

��.���� �*-3�43�T  442 - MLR,2% )�# 
a��
"�
���ก�� 

46 75.04 
*  `6+ 5! �
��+�T/*����
� � 3! � 

��T�����   �-..��.�4�T���4 
����   ���ก-��,f3 
��<�ก��	ก�	�����3#�	 
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3�ก2��
*	T�	,���4 ���!����-2�� a��
`6ก,�� 

�#-�7�+T-���!�� 

#
+#/ �#-�
3#���7� 
36ก���"  

��.� 
��ก���"� 

�#-��ก 
��
� 
5!���+���6/  

(%) 

`6+��-���/*	ก�� 

�	/��+��<�
�� 
 
 3 ���
�ก���*S�#
ก� � ) � #
��
� 

*�)+�	�"��	�G$��?��
/��*�)+�	�"�����
4����� 
(*,.*	 �.)�� ��) 
�� .Y�T���� �3���-3  
3-.�" Y	����	+��4  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
1 

 
 
 
- 

��<���-2���/�����5!���+�S����. 
���� �*-3�43-T �(�#��<���-2���/�� 
)�#��
� 
 
 

*�)+�	�".� 
��.�*-3�4
3T ����4 
�� 
�4 

4 - 
MLR,  2% 
)�#a��
"�

���ก�� 
- 20.00 

�	/	�`6+��-����7�	�

*	T�	,���4���*/#`6+��-��
�+*�ก�� 

*�)+�		��ก��.���� 
�	�. 	-3�3���3��
�-���*���T4 (�����f
���)  

 
- 

 
- 

 
- 

 
59 

 
15.26 

 
�����Z *�#.3 
���� ���ก-��,f3 

��. �������	��3 
(�����f���)  

- - - 12 10.00 �	/	�`6+��-����7�	�

*	T�	,���4���*/#`6+��-��
�+*�ก�� 

�	�. *#f4�,g6��4 ก���� 
��ก�� 

- 89 0.1% - 11.33 �	/	�`6+��-����7�	�

*	T�	,���4���*/#`6+��-��
�+*�ก�� 

�� �������4��� 
�	
�,3�ก�4  

- - - 6 - �����*3 ����	f-�- 

 *  ��6/���*/#ก�����-�ก��,!��������Z�� 
 ��
�z
-���ก���"�T������#-�����ก�กก-�ก�Y3���

3����ก���*)+�#ก��7���.��ก.-���
-�ก��`6+�ก
���*�� 
 
7��k  2552 ��
�	���ก����ก-����T�
�Zก����-2���/�� ��-2���/*	 ��-2������ก���*)+�#ก�� (�ก���*)+�#ก��S��ก�	�
`6+5!���+�Y3�/��!�	�ก��	ก��#T/*��/*	ก��) Y3���

3����ก���*)+�#ก�� (ก��	ก�Y3�,��ก#������`6+���*�ก�
���)("���)  ��ก����ก-���#ก3/*��<���.	�#!����)�#���ก-�Y3��ก�g4.	T�ZZ���.ก3#�/*	ก�����*/#
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��
�Y3�ก-�ก���!���

3��3/��"��(�#��<���.	���ก-��ก.-  (��3��������h��`�7��	���.����ก��#�
ก��#-�)+� 32.) 
-   ��ก����*/#ก��ก����

3�����	�
*	)��Y�+#�#`3���S���4 	���#��" 
 

�!��Y3�
*	T�	,���4 3�ก2��Y3�	63
/��ก� 
�#!����)ก� 
����ก� 


*	����<�Y3�T	��.�T	`3
)�#��ก� S��	�
*	����)�#

��ก��	ก�.�*�T�� 

CIMB Bank (L) Ltd. 
(��<���-2�����5!���+�S�� 
CIMB Bank Berhad  
�+��3� 99.99 Y3� CIMB 
Bank Berhad 5!���+�7�
��
��+��3� 93.15) 

��กY3��T��)�.�T����"���
	�3�ก2��
3+�����(�#��
�
Y�/#�����f���7�+��� ��<�
�#-�ก�#�����"���� 2 (Hybrid Tier 2) 
	63
/��"#T-"� 2,500 3+��� 

��.�`3.��Y��
56กก����.	

Ta*�.3�Y3�
a�7.+)+�.ก3#Y3�
�#!����))�# Hybrid 
Tier 2 �����ก � 

�*3��"� 


��ก��	ก���
� ,-���
	�
*	����*/ ���ก��	��#ก3/*
��<�T/*�T�
�Z�3�ก7�ก�����
S
�#T�+#���)�#��
������
�/*��T�-	T�+#
*	Y)�#Yก�/#./�
T5���#-����)�#��
� Y3�
�/*�7�ก��.-�S.��/#	���
#Y3�
ก�,�w�)�#��
���" #7�
����T�"�Y3������* 

-  ��ก�T-���!�� �#-�����ก Y3�a��`6ก,�� 
1)    ��
�	��#-�7�+T-���!��Y3����*��#-����ก/�a��`6ก,��  Y3��#-��ก)�#ก-�ก������
�Y3���-2��

�/�� ก��	ก���!�,��ก#������`6+���*�ก����)("��� 5!���+��*	ก��.�"#Y./�+��3� 10   )("���)�#����������Y3+*
)�#ก-�ก���"� ��#��" 
 

3�ก2��
*	T�	,���4 ���!����-2�� a��
`6ก,�� 

�#-�7�+T-���!�� 

#
+#/  

�#-�3#���7�
36ก���" 

�#-��ก 
��
� 
5!���+���6/ 

(%) 

`6+��-���/*	ก�� 

*�)+�	�"�� 
��-2���3�ก���,�4 ���� 
���	�� (�����f���)  
��ก�� (��-	�!�� ���-2��
�3�ก���,�4 ���� ��ก�� ) 

 
- 

 
55 

 
109 

 
99.99 

 
��3� �.�ก �T�# 
��<�ก��	ก�	�����3#�	 

��.���� 3�T�-�# - 2,260 
 
 
 

31 99.99 ��T�����   �-..��.�4�T���4 
����   ���ก-��,f3 
��<�ก��	ก�	�����3#�	 

�3�.���� ��ก��     - - 17 99.99 ����ก���  .-*�.���4 
��<�ก��	ก�	�����3#�	 

� �  .�� ��  ��� � �( ก 2  �� � ก- � - 4 1 99.99 ���-�*�w- ���*�w�4 
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3�ก2��
*	T�	,���4 ���!����-2�� a��
`6ก,�� 

�#-�7�+T-���!�� 

#
+#/  

�#-�3#���7�
36ก���" 

�#-��ก 
��
� 
5!���+���6/ 

(%) 

`6+��-���/*	ก�� 

  ������4   3-"		#
3 
��<�ก��	ก�	�����3#�	 

�� .���� ���ก��a��   - - 57 99.99 ������  ��/��-..- 
����ก���  .-*�.���4 
��T�����  �-..��.�4�T���4 
����  ���ก-��,f3 
��<�ก��	ก�	�����3#�	 

��.��-��T-����,�4T��     - - 30 99.99 ����ก���  .-*�.���4 
��pa,  
3��T�*��� 
��<�ก��	ก�	�����3#�	 

�# .ก��#�����ก-�      
��ก�� (	���) * 

- - 254 99.10 �	/	�`6+��-���/*	ก�� 
 

��.���� �*-3�43�T  200 528 37 75.04 
*  `6+ 5! �
��+ � T/ * � ���
��3!��	/��+
��<���

3���
�ก���*S�#ก�� 

��T�����   �-..��.�4�T���4 
����   ���ก-��,f3 
��<�ก��	ก�	�����3#�	 

*�)+�	�".� 
 

3 - - - �	/	�`6+��-���/*	ก�� 

*�)+�		��ก��.����      
CIMB Bank (L) Ltd. - - - - �	/	�`6+��-���/*	ก�� 
��-2���!�� - 125 340 - - 

      

*?���	��ก��.����ก�� - - 64 - �	/	�`6+��-���/*	ก�� 

*  �������	�
��
����ก
��
������� 

��
�z
-���ก���"�T������#-�����ก�กก-�ก�Y3���

3����ก���*)+�#ก��7���.��ก.-���
-�ก��`6+�ก���*�� 
 
,)  �������?��*ก����)�-����� 3 �d 	�&"���� !���d�e,,?*��,�GL�#������"��?� �����
 ����4)*��!��ก��.)������ f���ก����)�!��&�ก�� �����)����-��d	�&"����!���d �e , ,? *� �
 ,�GL�#������"��?� 
   .�#T���p��ก��#-� `3ก�����-�#� Y3���.�T/*��#ก��#-����T�
�Z 
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4����� K #���a�* #	�,��ก�� (���\�)������*�.��)g��?� 31 4��.��� 2550, 2551, 2552  
                             
   (��".� : ����*�	)  

  ��.,��*!��. 

  2552 
2551  

(���*��?�-��") 
2550  

(���*��?�-��") 
   ,���.���)�   ,���.���)�   ,���.���)�  
f���ก����)�       

�)�	���� �.� 138,902.99 212,719.74 204,153.76 
��ก����*/#��
�Y3�.3��#-�T���- 14,809.06 43,000.97 8,474.01 
�#-�3#���T���- 21,628.14 46,228.49 75,527.07 
�#-�7�+T-���!��Y3���ก���"�
+#���T���- 77,131.96 82,610.24 88,372.44 
��g�)��.� 131,279.53 207,684.87 202,739.72 
�#-�����ก 88,424.24 160,005.58 166,183.23 
��ก����*/#��
�Y3�.3��#-� 9,872.93 9,985.68 7,736.62 
�#-�ก6+�!	 15,047.87 6,598.14 8,088.75 
�".����&'�G$��?���.� 7,623.46 5,034.87 1,414.04 
��������กY3�����Y3+* 6,674.70 25,030.13 8,343.38 
T/*�.��ก*/	63
/��+�T	�Z      -   (10,606.99) -   
ก���T�T	 ()����) Y3�T���#�!��  948.76 (9,388.27) (6,929.34) 

&�ก�������)����       
���#���.� 8,851.15 9,963.48 8,886.09 
����+��ก���"�Y3��#-��}�`3 7,390.81 10,974.93 13,935.92 
����+���	-7�/��ก���"� 1,460.34 (1,011.45) (5,049.83) 
�"�-\�,"���.� 8,782.44 12,750.62 16,312.96 

/7�+�/���ก���"� 2,985.15 5,424.82 7,651.84 
���"T6ZY3����"T#T����T6Z 1,145.00 2,196.00 3,563.00 

/7�+�/����	-7�/��ก���"� 4,652.29 5,129.80 5,098.12 
ก��#� (���	?�) �?	4)������*�d 68.71 (2,787.14) (7,426.87) 
ก��#� (���	?�) �?	4)�".�	���b����&'�G$� 
�?�����4����� *(*�	) 0.01 (0.43) (3.72) 
������".�	��ก����)�       

��.���ก���"���� (%) 5.54 7.05 8.27 
    
��.���ก���"��/� (%) 2.06 3.02 4.01 
T/*�./#��.���ก���"� (%) 3.48 4.02 4.26 

��.�ก���T���- (%) 0.78 (27.97) (83.58) 
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   (��".� : ����*�	)  

  ��.,��*!��. 

  2552 
2551  

(���*��?�-��") 
2550  

(���*��?�-��") 
   ,���.���)�   ,���.���)�   ,���.���)�  

    
��.�`3.��Y�� 6̀+5!���+� (%) 1.09 (86.44) (215.13) 
��.�`3.��Y���กT-����,�4 (%) 0.04 (1.34) (3.50) 
��.�T/*�
/� !̀�����"T#T����T6Z./�T-���!���*	 (%) 5.21 5.97 7.66 

��.�T/*����"T6Z./�T-���!���*	 (%) 2.87 2.11 0.02 
��.�ก��/��#-��}�`3 (%)                       -                        -                             -   
�#-�ก�#�����"#T-"�./�T-����,�45/*#�"����ก.	 
           
*	�T���# (%) 11.99 5.80 1.48 
�#-�ก�#���)�"���� 1 ./�T-����,�45/*#�"����ก 
.	
*	�T���# (%) 6.00 3.57 0.81 

 
4����� K#���a�* #	� ,��ก�� (���\�) !�� *�)+�	�"�� ������*�.��)g��?� 31 4��.��� 2550, 2551, 2552 
   (��".� : ����*�	)  

  ��.,��*!��. 

��?��*�?� 2552 
2551 

(���*��?�-��") 
2550  

(���*��?�-��") 
   ,���.���)�   ,���.���)�   ,���.���)�  
f���ก����)�       

�)�	���� �.� 140,341.56 214,051.03 205,752.98 
��ก����*/#��
�Y3�.3��#-�T���- 15,369.55 43,367.15 8,741.49 
�#-�3#���T���- 20,714.60 45,520.19 76,957.44 
�#-�7�+T-���!��Y3���ก���"�
+#���T���- 78,298.63 83,656.89 88,096.75 
��g�)��.� 132,397.43 208,915.80 205,041.96 
�#-�����ก 88,398.76 159,777.02 166,028.94 
��ก����*/#��
�Y3�.3��#-� 9,947.37 10,249.75 7,698.81 
�#-�ก6+�!	 15,143.44 7,069.13 9,715.09 
�".����&'�G$��?���.� 7,944.13 5,135.23 711.02 
��������กY3�����Y3+* 6,674.70 25,030.13 8,343.38 

T/*�.��ก*/	63
/��+�T	�Z 
                                 
-    (10,606.99) 

                                 
-    

ก���T�T	 ()����) Y3�T���#�!��  1,269.43 (8,827.53) (7,165.15) 

&�ก�������)����       
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���#���.� 9,885.09 12,017.45 10,350.60 
����+��ก���"�Y3��#-��}�`3 7,754.18 11,366.84 14,469.38 
����+���	-7�/��ก���"� 2,130.91 650.61 (4,118.78) 
�"�-\�,"���.� 9,880.77 14,001.07 17,277.56 

/7�+�/���ก���"� 2,997.72 5,484.23 7,704.80 
���"T6ZY3����"T#T����T6Z 1,160.87 2,315.36 3,478.26 

/7�+�/����	-7�/��ก���"� 5,671.61 6,141.53 6,084.62 
ก��#� (���	?�) �?	4)������*�d 4.32 (1,983.62) (6,926.96) 
ก��� ()����) T���-T/*������<�)�# 6̀+5!���+�)�#

��
� 1.67 (1,989.79) (6,928.73) 
ก��#� (���	?�) �?	4)�".�	���b����&'�G$��?��

���4����� *(*�	) 0.00 (0.31) (3.70) 
������".�	��ก����)�       

��.���ก���"���� (%) 5.77 7.24 8.43 
��.���ก���"��/� (%) 2.06 3.04 4.02 
T/*�./#��.���ก���"� (%) 3.71 4.20 4.41 
��.�ก���T���- (%) 0.02 (16.56) (66.94) 
��.�`3.��Y�� 6̀+5!���+� (%) 0.03 (68.07) (277.45) 
��.�`3.��Y���กT-����,�4 (%) 0.00 (0.95) (3.26) 
��.�T/*�
/� !̀�����"T#T����T6Z./�T-���!���*	 (%) 9.21 9.68 11.15 
��.�T/*����"T6Z./�T-���!���*	 (%) 2.77 2.12 0.09 

��.�ก��/��#-��}�`3 (%)                   -                 -                     -   
�#-�ก�#�����"#T-"�./�T-����,�45/*#�"����ก.	              

*	�T���# (%)               -                 -                      -   
�#-�ก�#���)�"���� 1 ./�T-����,�45/*#�"����ก.	 

*	�T���# (%)                     -                -                     -   

 
 
ก��.)������ f���ก����)�!��&�ก�������)���� 
 
1. &�ก�������)����/���.� 

a,�*	)�#`3ก�����-�#� 
  
  T������kT-"�T��*����� 31 ���*
	 2552 ��
�Y3���-2���/��  	�`3ก���T���-  1.7 3+���   
�����������ก��`3)����T���- 1,990 3+���  7��k2551  �,-�	)("� 1,991 3+��� S���3�ก	�ก����+���	-7�/
��ก���"�)��.�*�,-�	)("�  �+��3� 228 �กก����กก�)��#-�3#��� Y3� �	/	�ก�����6+)����ก�����	63
/
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��.-���	�#-�3#���7�.�T����"./#�����f ����a� Collateralized Debt Obilgations(CDO)  ��!��#�ก
��
���+����/� CDO ��"#�	�Y3+*  T-���!���*	)�#ก3�/	3�3# 7% �	!�������ก���kก/�� �����!��#�กp��
�#-�ก�#���)�#��
�7��.�	T 1 ��+��ก��ก��.-�S.)�#T-���!��  �3�#�ก�����+	�ก��,-�	���7���!���	2�� 
2552 T-���!��)�#��
�ก��.-�S.��/#./���!��#S���[,���/#�-�#7�
�(�#�k�3�#)�#�k 2552 

 
(ก) ��?����#�����4�����!��*�)+�	�"�� 
  ����+�*	)�#��
�Y3���-2���/�� .	�����#�7�#�ก��#-��*	�k 2552  	����*� 10 ,��3+�
��   3�3#�ก�kก/�����*� 2.1 ,��3+�����!��+��3�18  	�����+��ก���"�Y3��#-��}�`3���*� 7.8  
,��3+� 3�3#�ก�kก/�����*� 3.6 ,��3+��� ��!��+��3� 32  ����+��ก���"��กT-���!��3�3#���*� 1.4 
,��3+���        )���������+��ก���"��ก��ก����*/#��
�Y3�.3��#-� 3�3# 0.4 ,��3+���      
Y3�����+�ก�#-�3#���3�3# 1.9 ,��3+���      
 ����+���	-7�/��ก���"�)�#��
�Y3���-2���/�� T������k 2552 	����*� 2.1,��3+���    �,-�	)("�
�ก�k 2551 ���*� 1.4 ,��3+���    ��!��+��3� 228 S���3�ก	�ก����กก�)��#-�3#���
-���<�T��T/*�
�+��3� 22 )�#�������+�*	�k 2552 

 
(�) ���	?�!���"�-\�,"�������)���� 
  ��ก���"��/�Y3�
/7�+�/�7�ก�����-�#� (�*	���"T6ZY3����"T#T����T6Z  Y3�a2��#-���+�-.-
��

3)  .	#�ก��#-��*	�k 2552  	����*���"#T-"� 9.9 ,��3+���  3�3#�ก�k 2551 ���*� 4.1 ,��3+���  
��!��+��3� 29  ��!��#�ก
/7�+�/���ก���"�   3�3#���*� 2.5 ,��3+���   ��!��+��3� 45 �����!��#	�กก�
��-��S
�#T�+#�#-��ก��/#��	�T	Y3�ก���-��#���3����� 
  
/7�+�/����	-7�/��ก���"� (�*	���"T6ZY3����"T#T����T6Z  Y3�a2��#-���+�-.-��

3)  	����*� 6.9 
,��3+���  3�3#�ก�kก/�����*� 1.6 ,��3+���    ��!��+��3� 19   �����!��#	�กก�.�"#T���#
/� !̀�����"
T#T����T6Z3�3#�ก�k 2551 ���*� 1.2 ,��3+��� ��!��+��3� 50 ��ก�ก��"
/7�+�/�7�ก�����-�#�
3�3# 0.5 ,��3+��� �	!�������ก���kก/��  

 
(�) ก��#�(���	?�) �?	4) 
  ��
�Y3���-2���/��	�`3���ก��ก��k 2552 	�`3ก���T���-���*� 1.7 3+��� �����������ก��
`3)����T���- ���*� 1,990 3+���7��kก/��  `3ก����,-�	)("���!��#	�ก7��k 2552 �	/	�ก�����6+`3)����
ก�����	63
/��.-���	�#-�3#���7�.�T����"./#�����f ����a� Collateralized Debt Obligations(CDO)  
ก�T���#
/� !̀�����"T6ZY3����"T#T����T6Z3�3#��!��#�กก�.-�.	���"��)("�S���[,���/#�-�#T-���!��ก3�/	��
�/��   Y3�
/7�+�/����	-7�/��ก���"�3�3#�กก���-��.+��������� Y3�	�ก�.������/�T-����,�4 7��k 2552 
  
 
(�) �����&���*!	��"��".����&'�G$��?�� 
  T������k 2552  ��
�Y3���-2���/��	�`3.��Y��./�T/*�)�# 6̀+5!���+� �+��3� 0.03 �����������
ก��.-�3��+��3� 68.1 7��k 2551  ��.�`3.��Y��./�T/*�)�# 6̀+5!���+�)�#��
� �+��3� 1.09 �����������ก��
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.-�3� 86.44 7��k 2551 T��+��7�+����*/��
�	�ก�����.�*��)("�  ��/#��ก�.	ก�����.�*��)("���"	�`3T�
�Z
	ก7��/*#
�(�#�k�3�# )�����7��/*#
�(�#�kY�ก��"���
���#
#.+�#ก�ก��,-�	��� 
  

2. f���ก����)����4�����!��*�)+�	�"�� 
 �)�	����  

  T-����,�4�3�ก��+Yก/ �#-�7�+T-���!��  �#-�3#���  Y3���ก����*/#��
�Y3�.3��#-� � *����� 31 
���*
	 2552  ��
�Y3���-2���/�� 	�T-����,�4�*	���*� 140 ,��3+��� 3�3#�ก�k2551 ���*� 74 
,��3+��� ��!��+��3� 34 S��	��#-�7�+T-���!��T���- 78 ,��3+���  3�3#�ก�kก/�� 5.4 ,��3+���  ��!��+��
3� 6 T��.���!��#�ก)+���ก����!��#�#-�ก�#���7��.�	T�����(�#)�#�k 2551     �#-�3#������*� 21 ,��3+���   
3�3# 25 ,��3+��� ��!��+��3� 54 ��!��#�กก�����/��#-�3#���������� !̀��)����*� 19 ,��3+���  
Y3�����a�5!��*+�	!��
��ก�������*� 5 ,��3+��� 7����*/#�k 2551  ��ก����*/#��
�Y3�.3�
�#-����*� 15 ,��3+��� 3�3#���*� 28 ,��3+� ��!��+��3� 65 ��<�`3�กก�3�Ta,
3/�#T/*��ก-�
S���[,���/#�-�#�#-��ก���	�.+����T6# 
#�*+�(�#��ก����*/#��
�Y3�.3��#-����	�.+����.��ก*/  
 

 �?�V������)�	����         
         (ก)   ��)�-��ก'��$� !��ก��ก��,?ก��.�����)�-��ก'��$� 

� 31 ���*
	 2552 ��
�Y3���-2���/��	��#-�7�+ก6+�!	T���-���*� 78 ,��3+��� 3�3#���*� 
5 ,��3+���!��+��3� 6 �	!�������ก���k 2551 �(�#	����*�84 ,��3+��� ��!��#�ก	�ก��������"T6#ก*/ก�
)��.�*)�#ก�7�+ก6+�!	�,-�	 ��"#��"��!��#�ก)+���ก��)�#p���#-�ก�#���7��.�	TY�ก�k 2551 �	/���Z.7�+
��
��3/��T-���!��   �#-�7�+ก6+�!	)�#��
�(�	/�*	T-���!�����7�+Yก/36ก
+�����<�T5���ก��#-�)��<�ก�7�+ก6+�!	
Yก/ก����Sa
��-Sa
���/��Y3�ก3�/	��.T�ก��	ก�`3-. S��	�T��T/*��+��3� 26 )�#�#-�7�+ก6+�!	�*	)�#
��
�  ��
�	��#-�7�+ก6+�!	Yก/ก����Sa
��-Sa
���/�� ���*� 22 ,��3+��� 3�3#�ก�kก/�� 2 ,��3+�
�� ��!��+��3� 8.1   �#-�7�+ก6+�!	Yก/ก3�/	��.T�ก��	ก�`3-. ���*� 22 ,��3+��� 3�3#�ก�kก/�� 1.7 
,��3+��� ��!��+��3� 7   T/*������3!���<��#-�7�+ก6+�!	Yก/���ก-�ก�,�-��4 ���ก-��ก���*ก���T�#��-	���,�4Y3�
ก/�T�+# ก�T���6�Sa
Y3�ก���-ก� z3z   

��
���#
#����T��T/*�ก��3/��ก6+7�+	�ก�ก����7�a
���ก-�./#0 �	/7�+ก����ก.�*7�a
���ก-�
7����ก-���(�#  �,!��7�+��<���.	�S���ก�7�+ก6+�!	�����7�+ก6+�!	Yก/36ก
+7�a
�f�2pก-�T�
�Z���	�ก�
���-Z�.-�S.Y3�	�f�ก�a,��  �*	��"#	�ก����7�+Yก/36ก
+��"#)��7�Z/  )��ก3#  )���3�กY3����/��    
S�������,-�	T��T/*��#-�7�+ก6+�!	Yก/36ก
+)���3�กY3����/�����	�f�ก�a,�� Y3���#7�+
*	T�
�Zก��36ก
+ก3�/	
��.T�ก��	ก�`3-.�����6/7�a
�f�2pก-�T�
�Z  

 
(�)  ก��,��\�g��)�	����  

� *����� 31 ���*
	 2552 ��
�	�T-����,�4�����"� (�*	��ก���"�
+#���Y./�	/�*	T-���!�����7�+Yก/
36ก
+�����<�T5���ก��#-�) ��<����*� 81 ,��3+��� S����
�.�"#
/� !̀�����"T#T����T6Z���*� 4 ,��3+�
�� ��
�	���.�T-���!������	/ก/�7�+�ก-�����+./��#-�7�+T-���!����"#�	� (�*	T-���!�����7�+Yก/36ก
+�����<�T5���
ก��#-�Y3� repo) �+��3� 9.6  ��.�T/*�
/� !̀�����"T#T����T6Z�+��3� 47 �����ก���k 2551 �+��3� 8.2 Y3� 
�+��3� 53  .	3����  T�������
�Y3���-2���/��	���.�T-���!������	/ก/�7�+�ก-�����+./��#-�7�+T-���!����"#�	� 
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(�*	T-���!�����7�+Yก/36ก
+�����<�T5���ก��#-�Y3� repo) �+��3� 12.8 ��.�T/*�
/� !̀�����"T#T����T6Z �+��3� 
62 �����������ก���kก/�� �+��3� 10.8 Y3��+��3� 66 .	3���� 

��
���+
*�
�	.-�.	Y3��6Y3ก�7�+�#-�ก6+�!	��/#7ก3+�-� S��ก������)+�	63)�#�#-�7�+ก6+�!	
Y�ก.	�����*3
+#������กT-"���!�� S��Y�/#�#-�7�+ก6+�!	
+#������ก��<� 4  ก3�/	��+Yก/  (1) �#-�7�+ก6+�!	
+#
���� 1 ��!��5(# 3 ��!��  (2) �#-�7�+ก6+�!	
+#����	กก*/ 3 ��!��5(# 6 ��!��  (3) �#-�7�+ก6+�!	
+#����	กก*/ 
6 ��!��5(# 12 ��!�� (4) �#-�7�+ก6+�!	
+#�����ก-� 12 ��!�� �(�#��<�ก��i-��.-.	�ก�g4��
�Y�/#�����f��� 
��
������*�ก��������"�,!��,-������*�.-Y3������"����" T�����7�+��<�)+�	637�ก�.-�.	Y3�

�ก��4Y�*S�+	)�#���"����	/ก/�7�+�ก-�����+ 

 
 (�) �)��\$��	�����*��*�'����#�� (�)��\$�������?�V��) 

� *����� 31 ���*
	 2552 ��
�Y3���-2���/��	��#-�7�+T-���!������	/ก/�7�+�ก-�����+(ก/����ก
/� !̀��
���"T#T����T6Z) ���*� 12.8 ,��3+��� 
-���<��+��3� 13   )�#�#-�7�+T-���!�� 7��kก/����
�Y3���-2���/��
	��#-�7�+T-���!������	/ก/�7�+�ก-�����+ ���*� 13.6 ,��3+��� 
-���<��+��3� 11  S��
��*�.	���กf���. 
3#*����� 3 T-#�
	 2551  �(�#ก����7�+�#-�7�+T-���!������	/ก/�7�+�ก-�����+ �	�5(#T-���!����������"�.��ก*/	.�p� 
T#T��Y3�T#T����T6Z  

 
 (�) ก����*�'����#�� 

��ก���"�Y3�T/*�3�����ก�#-�7�+T-���!��  ����6+.	�ก�g4
#
+#�ก����#-�.+����
+#���� S����
��������6+����+��ก���"�.	�ก�g4
#
+#T������#-�7�+T-���!����� -̀���������#-�.+���!���ก���"��ก-�ก����T	
��!������ก*��
��ก��������  S��������6+����+.	�ก�g4�#-�T�  Y3����ก�3-ก��ก���ก���"�
+#����ก
T-���!����� -̀����������#ก3/*�����+����(ก��Z����<�����+Y3+*��"���ก�ก��Z��  �,!��7�+��<���.	)+�ก����)�#
��
�Y�/#�����f���      

 T�����36ก���"a��3�#ก�����S
�#T�+#���"7�	/����6+.	�ก�g4
#
+#��/�����*ก���#-�7�+T-���!�����
ก3/*)+#.+�  �ก�*+����".	T�ZZ����S
�#T�+#���"�����6/���*/#ก�.-�.	`3ก��i-��.-.	�#!����)ก�����
S
�#T�+#���"7�	/  �(�#������6+����+.	�ก�g4�#-�T���ก*/36ก���"���i-��.-.	�#!����)ก�����S
�#T�+#���"
.-�./�ก���	/�+��ก*/T	��!����!�T	#*�ก������#-�Y3+*Y./�����*37�����ก*/ 
 ��ก���"��ก�#-�3#���5!���<�����+.	�ก�g4
#
+#S��
��(#5(#��.�`3.��Y�����Y�+��-# �#-��}�
`3�ก�#-�3#�����5!���<�����+�	!��	�T-��-7�ก�����#-��}�`3 
 ก���()����)�กก�)��#-�3#���5!���<�����+��!�
/7�+�/� � *���������ก-���ก� 

  
 ��g�)�!���".����&'�G$��?�� 
 

  � *����� 31 ���*
	 2552 ��
�Y3���-2���/��	����"T-��*	 ���*� 132 ,��3+���   3�3#�ก
�k 2551 ���*� 77 ,��3+��� ��!��+��3� 37 S���#-�����ก3�3# 71 ,��3+��� ��!��+��3� 45    
��!��#	�กก���-���#-��ก7�T��T/*������	�T	�/*���7�+3�.+���� ��ก����*/#��
�Y3�.3��#-�
3�3# 0.3 ,��3+��� ��!��+��3� 3      )������#-�ก6+�!		����*� 15 ,��3+��� �,-�	)("����*� 8 ,��3+��� 
��!��+��3� 114  �กก���ก.�T����"�+��T-��-�(�#��<�T/*���(�#)�#ก��,-�	���7��/*#��!���	2�� �k 2551 
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  T/*�)�# 6̀+5!���+� � *����� 31 ���*
	 2552 	����*� 7.9 ,��3+��� �,-�	)("��ก�k 2551 ���*� 
2.8 ,��3+���   ��!��+��3� 55    T/*�)�# 6̀+5!���+�����,-�	)("� ��!��#	�กก��,-�	��� ���*� 25 ,��3+���  
Y3�./�	��+	�ก�3���� ���*� 43 ,��3+���  S��ก�3�	63
/��+����.��*+�ก��+�3� 3.75 �� ��<���+�3� 
0.50 ��  Y3�����3+#)����T�T	Y3�T/*�.��ก*/	63
/��+� 
  �+*�p��ก��#-��}������Y3�`3ก������*��+�� ��
��(#	-��+���กf�/��#-��}�`3Yก/ 6̀+5!���+�
T������k2552  ��/#��ก�.	
��ก��	ก���
���+	�	.-���	�.-���T��ก���������k���*� 68.7 3+��� ��<�
T���#.	ก~�	����*� 3.5 3+��� Y3�T/*������3!�S������<�ก���T���-
#��3!��3�#���T���ก��#*���+ 

 
         �V����"�� 
  

  �#-�T�Y3���ก��������/�#-�T� .	#�ก��YT�#-�T�)�#��
�Y3���-2���/�� � T-"��k 2552 	�
���*� 2.8 ,��3+���  3�3#T���- 1.8 ,��3+���  �	!�������ก���k 2551  ��3������)�#ก���3����Y�3#	�
��#��" 
  �#-�T�T���-���7�+��7�ก-�ก��	����-�#��k 2552 	����*� 39 ,��3+��� ���ก���+*� )�����ก
ก�����-�#�ก/��ก���3����Y�3#7�T-����,�4Y3����"T-�����-�#� ���*� 3.2 ,��3+���  �(�#7����*���"
�*	ก���T���- 55 3+���  T/*������3!����*� 3.3 ,��3+���  ��<���ก�����ก����ก���T���-����	/7�/�#-�T�  
T/*�7�Z/��+Yก/��ก��ก���"T6ZY3����"T#T����T6Z Y3�
/7�+�/���ก���"�   T�����T-����,�4����-�#�7��k��"
3�3# 32 ,��3+���  ��!��#�ก��ก����*/#��
�Y3�.3��#-�3�3#  �3�ก���,�4�!"�S��	�T�ZZ)�
!�
3�3# Y3��#-�3#����,!��
+3�3#  )��������"T-�����-�#�3�3# 72 ,��3+��� ��!��#�ก�#-�����ก3�3#.	���
ก3/*)+#.+� 
  �#-�T�T���-�����+�กก-�ก��	3#��� 	����*� 26 ,��3+���  ���T�
�Z �ก-��กก�3�3#)�#�#-�
3#���7��3�ก���,�4  �#-�T�T���-���7�+��7�ก-�ก��	�����#-� ���*� 10 ,��3+��� S�����T�
�Z�ก-��ก��
�
	��#-�T�����กก��,-�	��� Y3�ก��,-�	)("�)�#�#-�ก6+�!	����T�"�Y3������* 

 
 �.��������4 ���!��"�	��������)�	?�ก�*!��"�-\�#������)�	?� 
 

  ��
�	�Y�3/#���	)�#�#-�3#����ก�#-��กY3��#-�ก6+�!	  7�)�����Y�3/#7�+��)�#�#-������<��#-�7�+
T-���!��  S�� � *����� 31 ���*
	 2552  ��
�	�����#-��ก  �#-�ก6+�!	 Y3��#-�7�+T-���!�� Y�/#.	�����*3��+ 
��#��" 

 
          ��".� : ����*�	 

�����.�� ��)�-���)��\$�� % ��)�j�ก % ��)�ก'��$� % 
�*#5	 9,858 10.38 25,146 27.91 548 2.36 

�	/�ก-� 1 �k  41,949 44.18 58,123 64.51 17,192 73.97 
�ก-� 1 �k  43,139 45.44 6,834 7.58 5,503 23.67 
�.� 94,946 100.00 90,103 100.00 23,243 100.00 

* �*	��ก����*/#��
�Y3�.3��#-� 
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 ��
�	�Y�3/#���	)�#�#-����7��6�)�#�#-��ก S��Y�/#.	����a�.	�����*3 ��#��" 

          ��".� : ����*�	 
2552 2551 2550 ����V	��)�j�ก 

,���.���)� ����".� 
% 

,���.���)� ����".� 
% 

,���.���)� ����".� 
% 

ก��YT��*��Y3� 
��	���,�4 

 
25,146 

 
27.91 

 
24,023 

 
14.22 

 
28,462 

 
16.56 

����� 64,957 72.09 144,913 85.78 143,422 83.44 
�.�     90,103 100.00     168,936 100.00 171,884 100.00 

 
������".�	��ก����)� 
ก���������)�ก��	?�����ก�k  4�	. 
  � *����� 31 ���*
	 2551 ��
�	�T-����,�4T6#ก*/���"T-���6/��<����*����	� 5 ,��3+��� 
S��	�T/*�)�# 6̀+5!���+���<��*ก  ��
�	��#-�ก�#���./�T-����,�4�T���# (BIS Ratio) �+��3� 5.8 �(�#.��ก*/�ก�g4���
ก~�	�ก���� 
  7��.�	TY�ก)�#�k 2552  ��
���+�,-�	���S��ก�7�+T-��-��#�!"���+�T	�ZYก/ 6̀+5!���+���-	7�
��.�T/*� 1:1  	��
�T��)���+�3� 0.38 ��./���+�  ��
�	��������Y3+*�,-�	)("� ���*� 2.5 ,��3+���    
./�	��
���+��ก�3����S��ก�3��
	63
/��+����.��*+�ก	63
/��+�3� 3.75 �� ��3!�	63
/��+�3� 
0.50 �� S���#-�T/*��ก-��กก�3�������������������3+#T/*�.��	63
/��+�Y3�)����T�T	.	3����  
��7�+��
�	��#-�ก�#���./�T-����,�4�T���# (BIS Ratio) �+��3� 9.8  
  7��.�	TY�ก �k 2552 ��
�z��+��ก��+�ก6+�+��T-��-���	�3�ก2��
3+�������T�T	��ก���"��/��,!��
�T��)�7�+Yก/ CIMB Bank (L) Ltd. �(�#	� CIMB Bank Berhad (��-2��7�Z/)�#��
�) ��<� 6̀+5!���+�7�Z/
���*� 2.5 ,��3+��� 	63
/���.��*+��/*�3� 1,000 �� �*	��<���+�ก6+�+��T-��-����T��)� 2.5 ,��3+���  
�����+�ก6+ 10 �k *��
��ก���� 27 	��
	 2562  ก���ก��+�ก6+�+��T-��-��"��+���ก����	�.-�ก��
�Y�/#
�����f���7�+�����<��#-�ก�#���)�"���� 2  T/#`37�+��
�	��#-�ก�#���./�T-����,�4�T���# (BIS Ratio) �+��3� 12.4 
�(�#T6#ก*/�ก�g4.	���กf ���. ���ก�����*+�	/.��ก*/�+��3� 8.5 
 � *����� 31 ���*
	 2552 ��
�	��#-�ก�#��� 7.9 ,��3+��� Y3�	���.�T/*��#-�ก�#�����"#T-"�./�
T-����,�4�T���# ���
��*�.	�3�ก�ก�g4ก�ก�ก���6Y3�#-�ก�#���.	 Basel II �+��3� 12.0       

 
ก�������������".��)�	���� �V����"�� 
  ��
�Y�/#�����f�����+ก�����ก�g47�ก����#T-����,�4Ta,
3/�#)�#��
�,�-��4�	/.��
ก*/�+��3� 6 )�#����#-��กY3��#-�ก6+�!	./#�����f.��ก*/ 1 �k � T-"��k 2552 ��
�	�T-����,�4Ta,
3/�# 
���*� 23.6 ,��3+��� ��.��#-�7�+T-���!��./��#-��ก�+��3� 105  ��.�T/*�T-����,�4Ta,
3/�#./�T-����,�4
�*	 �+��3� 17 ��.�T/*�T-����,�4Ta,
3/�#./��#-��ก�*	 �+��3� 26  �(�#�,��#,�.	�ก�g4���ก���� 
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��)���	?�-�*�)+�	�"�� 
  7��k 2552 ��
�z��+3#����,-�	7���+�T	�Z)�#��-2���3�ก���,�4���ก�ก�#��� ���� ��ก�� Y3�
��-2�� ���� 3-T�-�# ��ก�� ���*� 45 Y3� 75 3+��� .	3�����(�#��<���-2��7��
�!�)�#��
�z �������-����ก-�
�+����ก�ก�#��� Y3�7�+��/�!"�Y3�7�+��/T-����,�4Y��3-T�-�# ��"#��" �,!����<�ก��T�-	T�+#
*		���
#���ก-�
���*/#ก�� 

 
l) ����'��$��	���,�&�ก��	*�"�ก������)�-,���&'���	?���"�����������c (G���) 

 
-�	/	� - 

 
\) ����.��	���*?."�*?���	��ก��./��ก��!��/��$�&'�G$��?��	���".�#�����#�"��)	4)��ก��������!�� 

	�g��g -����*?\$��!��,���.��?�����&'�G$��?��	�#�"��)	4)��ก��������!�� 
CIMB Bank Berhad (�CIMB Bank ) ��<� 6̀+5!���+���7�Z/)�#��
�.	�ก�g4��ก�����ก���*S�#ก��  S��	�

T��T/*�ก�5!���+���<����*� 12,435,069,760 ��+� �(�#
-���<��+��3� 93.15 )�#��+������กY3��T��)���"#�	�)�#
��
��	/	�T-��-��ก�T��#3#
�Y��7�*��,-������	�.-ก�����ก�����ก���*S�#ก��Y3�ก�����ก�����/����(�#
���,�4T-�)�#��
�7�ก������	7�Z/T	�Z 6̀+5!���+� ��������7�+	�)("�7�*����� 29 �	2�� 2553  

 
K) ก�������)������)�	���� /��&'������)������)���-�ก����b�ก��#������$�,����"��#�KL���)�	���� 

	���.�������c��g��$g�f��-��'�����'��"������.�)�	���� �\"� �������)�	����  
 
 -�	/	� y 
 
m) �.����a�������ก���ก��*�)+�	�ก��.ก�*ก���ก������	�����ก��	��ก��./��ก��	���*?GL��.��

�����?��&� !�����/�\� �'��?��"�*�)+�	��$������*�	�*ก�*ก���ก������	�����ก��ก�*
*?���V����ก	���b��)��� 

��������	
��ก��	ก���
� ��+,-������ก��	ก�����ก�����ก���*S�#ก��Y3�ก�����ก�����/���
�(�#���,�4T-�)�#��
� )+#.+���/#���
��Y3+*Y3�	�
*	����*/���ก��	��#ก3/*��<�T/*�T�
�Z�3�ก7�ก�����
S
�#T�+#���)�#��
�������/*��T�-	T�+#
*	Y)�#Yก�/#./�T5���#-����)�#��
�7��}������ ��ก�ก��"� ��#	�
T/*��/*�7�ก��.-�S.)�#��
���/#	���
#Y3�ก�,�w�)�#��
���"#7�����T�"�Y3������*  

 ��
�)������#*/T�T���f7���#���"56ก.+�#Y3�
��5+*���ก���ก� 

 

 

          (��pa,  
3��T�*���) 

     6̀+���*�ก��*�STT���กก��	ก� 6̀+���ก�7�Z/ 

 
 



 

 

���������	
��������ก����ก��
�������� 

ก����ก�����ก����
ก�������ก�� ��� 
���ก���������� �!��������"�# 

 

ก��$���%&��'��	(��)*�+�����������������"�# ��� ���ก�( ��� 
ก��$�������"�#(&���%,-�"�� (&ก����( �&+� Portfolio $��5�����  
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����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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-��7��ก 1:  *�����"$���!" ��
�$����:�$,ก/�!=#$�����"9*
���ก����"��� ��*. 

 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 

 

 

������ 

 

BAM : ��
5����
/��*
�����"9 ก��������1
%"9 �&�ก�  

CIMB Bank : CIMB Bank Berhad 

CIMB Group  : CIMB Group Sdn Bhd 

CIMB Thai : ������ Q!6���R�! 6�" �&�ก�  (/�%�) 

IAS : �	�2��ก����8%!��/�7�������U (International Accounting Standards) 

MLR : ��	�� �ก��!="$,ก�'���":/87%�=� ! (Minimum Lending Rate) 

NFS : ��
5����
/��*
�����"9 ��R� ��` ��* �&�ก�  

Non-TDR : $,ก/�!=������/$�ก���ก�� (Non-Troubled Debt Restructuring) 

NTA : *
�����"9�!4!	��	�*���
 (Net Tangible Assets) 

SAM : ��
5����
/��*
�����"9 *����
� �&�ก�   

SCIB : ������ ���/$��6�" �&�ก�  (/�%�) 

TDR : $,ก/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!= (Troubled Debt Restructuring) 

TMB : ������ �/��6�" �&�ก�  (/�%�) 

WACC : 	'�������ก����
�-���e$!4"-7���=&�/��ก (Weighted Average Cost of Capital) 

ก�������.4�ก�� h̀i� ,̀ : ก�������.4�ก�� h̀i� ,̀#$���j������*-����ก����
� 

	$� /$�ก����"9 : 	$� /$�ก����"9#/7������U6�" 

��*. : ��
5����
/��*
�����"9 *��� �&�ก�  

*&���ก��� ก$	. : *&���ก����1�ก��ก��ก&�ก��/$�ก����"9#$�	$� /$�ก����"9 

 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 

 

/�'��!4 1  
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��.4�� ����/R��!4��mก5����ก����
��
*���ก!4"�ก����"ก���!4�ก!4"�)"�ก�� #$���"ก���&�/�7�"6�Qm4�*
�����"9 
:�ก���&�/�7�"/�'���=�/ �!4-.�:���
5����
/��*
�����"9 *��� �&�ก�  #$�ก���&�/�7�"*
�����"9 
 '�"��1����!46 'ก&�/� 6�':� Portfolio ��� ������ Q!6���R�! 6�" �&�ก�  (/�%�) 

 

��!"� �1�ก��ก��#$��7��+,'-.�/�'� ��� 
 ������ Q!6���R�! 6�" �&�ก�  (/�%�) 

 

��.4�� '�" �!4���%��1�ก��ก�������� Q!6���R�! 6�" �&�ก�  (/�%�) (oCIMB Thaip /�.� o������p) ���=��!4 
12/2552 Qm4��� �m=��.4�����!4  25 �qU�
ก�"� 2552 #$����=��!4 5/2553 Qm4��� �m=��.4�����!4 25 !��� 2553 6 '!	

����	
:/'������ &���
�ก������)���*�'�� Bad Bank ��������� ��.4�����)���*�'��:�*7��*
�����"9 
 '�"��1������������ (o�'��*��ก������)���*�'��p) Qm4����ก�� '�"  

(1) ก����"/�'���
5����
/��*
�����"9 *��� �&�ก�  (o��*.p) �!4������-.��",7��=�/ :��&���� 2,499,993 
/�'� ,$�7��!4	��6�'/�'�$� 10 ��� �
 �����'�"$� 99.99 �������!4��ก#$���!"ก%&���#$'���=�/ ��� 
��*. :/'#ก7 CIMB Group Sdn Bhd (oCIMB Groupp) Qm4�����+,'-.�/�'�:/87) "�'���������� #$�/
/�.� ��
5��"7�"�!4 CIMB Group ��ก&�/� ����+,'Q.=� (o����$�!4-,กก&�/� p) ) "��������6 '����7�
��"/�'� ��*. ������
�* �&���� 229,149,954 ��� (oก����"/�'� ��*.p) 

(2) ��"/$��ก����"/�'� ��*. �*�R�*
=� ����������"*
�����"9 '�"��1���	��!4ก&�/� 6�':� Portfolio 
��������� (oNPLsp) Qm4�/�"���-m�*
�����"9 '�"��1����!4���ก�� '�"*
�����"9�!4�������5��
���ก
� ���ก
���� ก$��#$���� "7� #$�*
��%.4���""7�"�!4!/$�ก���ก��	�,$�7�	���8%!*���
 1 
����!4 31 ������ 2552 :��&���� 3,160,530,190.71 ��� (oก����" NPLsp) :/'#ก7 ��*. #$� 

(3) ��������	'����'��&�*�88���
�ก,'".:/'#ก7 ��*. ��.4�:/' ��*. ก,'".��
��&����67�ก
� 3,000 $'����� 
) "��
�ก,'". ��ก$7����6 '���ก���=&����ก���	R	��&����) " CIMB Group Holdings Berhad ��.4�
:%'������
�������*7��:�ก���&���"ก��Q.=� NPLs ��ก������ Qm4�����
�ก,'". ��ก$7���
 ��������1
�'�"$� 24 �����
�ก�������������� 1 ����!4 31 ������ 2552 (oก��:/'��
�ก,'".���������p) 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 

 

/�'��!4 2  

��"ก��ก����"/�'� ��*. ��"ก��ก����" NPLs (����!"ก�7� oก����'��&���"ก��p) #$���"ก��ก��:/'��
�ก,'".
��������� -.�������"ก���!4�ก!4"�)"�ก��	����ก�U�1�ก��ก��ก&�ก��	$� ����!4 ��. 21/2551 ��.4�� 
/$�ก�ก1u9:�ก���&���"ก���!4�ก!4"�)"�ก�� #$����ก�U�1�ก��ก��ก&�ก��	$� /$�ก����"9#/7������U6�" ��.4�� 
ก����v �+"�'�,$#$�ก���w
��	
ก�������
5��� ����!"�:���"ก���!4�ก!4"�)"�ก�� �.U. 2546 (o���ก�U�ก!4"�ก��
��"ก���!4�ก!4"�)"�ก��p) ��ก��ก�!= ��"ก��ก����"/�'� ��*. #$���"ก��ก����" NPLs "��-.�����ก���&�/�7�"6�
Qm4�*
�����"9	����ก�U����1�ก��ก��ก&�ก��	$� ����!4 ��. 20/2551 ��.4��/$�ก�ก1u9:�ก���&���"ก���!4!
��"*&���8�!4��'��7�"����ก��6 '�/�.��&�/�7�"6�Qm4�*
�����"9�����
5��� ����!"� #$����ก�U���	$� 
/$�ก����"9#/7������U6�" ��.4�� ก����v �+"�'�,$#$�ก���w
��	
ก�������
5��� ����!"�:�ก��6 '�/�.�
�&�/�7�"6�Qm4�*
�����"9 �.U. 2547 (o���ก�U��"ก��ก��6 '�/�.��&�/�7�"6�Qm4�*
�����"9p)  

��m4� ��"ก��ก��:/'��
�ก,'".���������	��!4����6�':��'� (3) �'��	'� ������6 '���"ก��'�ก���w
��	
/�'��!4	�
���ก�U�ก!4"�ก����"ก���!4�ก!4"�)"�ก�� ��.4����ก ��"ก��ก��:/'��
�ก,'".�����������!��.4��6�ก���'���4�6��!4
�*.��������6 ':/'��
�ก,'".ก������$��"��ก Qm4��!4���%��1�ก��ก��������6 '!	
����	
#$'�:�ก�����%�
�1�ก��ก�������� ���=��!4 12/2552 Qm4��� �m=��.4�����!4  25 �qU�
ก�"� 2552 #$����=��!4 5/2553 Qm4��� �m=��.4�
����!4 25 !��� 2553  ����=� ��"ก��ก��:/'��
�ก,'".����������m�-.�����ก���&���"ก��	��ก	
���ก
���":	'
��.4��6�ก���'���4�6� �������m�67	'���*��:/'�!4���%�+,'-.�/�'��
���1�����	
 ��=��!= ���������&�ก��ก&�/� 
��.4��6�ก��:/'ก,'".�!4#�7��� ��"/$��6 '�������	
:/'��'��&���"ก��ก����"/�'� ��*. #$���"ก����" NPLs ��ก�!4
���%�*��8+,'-.�/�'� ���=��!4 16 Qm4����� �m=�:�����!4 29 �5�"� 2553 ��.4�����*7��/�m4����#+�ก�� &���
����
	��'��*��ก������)���*�'��:/'#ก7������#/7������U6�" ��.4��
���1�����	
	7�6� 

ก����'��&���"ก��ก����"/�'� ��*. #$�ก����" NPLs �&���1	����ก�U�ก!4"�ก����"ก���!4�ก!4"�)"�ก��  
!��� :�ก����'��&���"ก�����
 ����*� *7���'�"$� 45.52 Qm4��ก
�ก�7��'�"$� 3 ���,$�7�*
�����"9�!4!	��	�
*���
���������#$���
5��"7�" 	���ก����
��!46 '!ก��*����8%!#$'���������� 1 ����!4 31 ������ 2552 
��=��!= ก����'��&���"ก��ก����"/�'� ��*. #$�ก����" NPLs �.4��
���1�	��ก1u9*,�*�  �.� �ก1u9ก&�6�*���
 
	����ก�U��"ก��ก��6 '�/�.��&�/�7�"6�Qm4�*
�����"9!��� :�ก����'��&���"ก���� �
 ����*� *7���'�"$� 
1,974.48 Qm4�*,�ก�7�*� *7���'�"$� 50  '�"��� �����"ก��ก����"/�'� ��*. #$�ก����" NPLs  ��ก$7���'��	'� 
������!/�'��!4��v �+"�'�,$ก����'��&���"ก��	7�	$� /$�ก����"9#/7������U6�" (o	$� /$�ก����"9p)  
������	
��ก�!4���%��1�ก��ก�������� #$�������	
��ก�!4���%�+,'-.�/�'� :�ก�����%�*��8+,'-.�/�'����=�
�!4 16 Qm4����� �m=�:�����!4 29 �5�"� 2553 ) "��	'��6 '�����#���*!"�67�'�"ก�7�*�:�*!4����&�����*!"����
+,'-.�/�'���=�/ �!4����%�#$�!*
��
��ก�*!"�$���#��:������!= ) "67���*7�����+,'-.�/�'��!4!*7��6 '�*!" Qm4�
6 '#ก7 CIMB Bank Berhad (oCIMB Bankp) 

/�ก������6 '�������	
:/' &���
�ก��	��'��*��ก������)���*�'����ก�!4���%�*��8+,'-.�/�'� ���=��!4 16 Qm4���
�� �m=�:�����!4 29 �5�"� 2553 ���������� *7�#+�ก�� &���
����	��'��*��ก������)���*�'��:/'#ก7������
#/7������U6�" *&���ก����1�ก&�ก��/$�ก����"9#$�	$� /$�ก����"9 (o*&���ก��� ก$	.p) #$�//�.� /�7�"���
��%ก���.4� x �!4!�&����ก&�ก�� ,#$ก���&���"ก�� ��ก$7�� ��.4��
���1�����	
	7�6� 
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��=��!= ������6 '#	7�	�=�:/'��
5��/$�ก����"9 �
*)ก' �&�ก�  (o�!4��mก5����ก����
�p) �����!4��mก5����ก����
��
*��  
��.4�#* �����/R�	7�+,'-.�/�'���������� �ก!4"�ก�����*�/	�*+$ ����������������� #$���.4��6�:�
ก���&���"ก��:����=��!= 
:�ก���� �&�����/R���.4�#* �����/R�	7�+,'-.�/�'����������:����=��!= �!4��mก5����ก����
�6 '�
���1�ก����'�
�&���"ก�� ��ก$7����ก�'�,$��ก*���!46 '�����ก������ #$�//�.� ��*. Qm4��� �&�) "yz�"�� ก����������� 
#$�//�.� ��*. #$��'�,$�!4������6 '��v �+"	7�	$� /$�ก����"9 �'�,$�!4��v �+"	7�*����1� Qm4���-m�	

�1�ก��ก������������!4!	
:�ก����'��&���"ก�� ��ก$7�� ��ก����
���������� ��ก����
���� ��*. #$�
�7��#��#* ���"ก���'�,$����&��3��������� (#�� 56-1) ��"�������&��3 �'�,$��กก��*���519��'�/�'��!4
#$�+,'��
/����������� #$�//�.� ��*. �!4�ก!4"��'�� #$���ก*���.4� x �!4�ก!4"��'�� 	$� ��*�����U�52ก
� 
	$� ��� 	$� ��
� #$��{���"��"��ก�.4� �!4!+$ก����	7�+$ก�� &���
������������� #$�//�.� ��*. #$�
ก�� &���
�������$,ก/�!=Qm4����*7�+$	7����*���-:�ก��%&���/�!=���$,ก/�!= #$�//�.� ,$�7�#$���"���$��!4
�� �7���6 '�����กก��������/$�ก���ก��#$�����"9*
���ก����" 

:�ก���
���1�#$�:/'����/R��"7�������
*��:����=��!= !*	
2���7��'�,$#$���ก*���!4�!4��mก5����ก����
�
6 '�����ก������ #$�//�.� ��*. !���*�,�19 ���-'�� #$�������
� 1 ����!4�!4��mก5����ก����
�6 ':/'
����/R� #$�676 '!ก����$!4"�#�$��"7��!��"*&���8��"/$������!4�!4��mก5����ก����
�6 ':/'����/R�	7�ก��
��'��&���"ก��:����=��!= ��=��!= �!4��mก5����ก����
�
6 '�&�ก��	���*��/�.�*������'�,$�!46 '�����ก������ 
#$�//�.� ��*. #$�67*���-:/'����/R�/�.����������*�,�19 ���-'�� #$�������
�����'�,$�!46 '�����ก
������ #$�//�.� ��*. +,'��
/�� #$����ก����!4�ก!4"��'��6 ' �"7��6�กR	� *	
2��	7�� x �!4�",7:���ก*���!=  
�!4��mก5����ก����
�6 '�
�����/9�'�,$	7�� x ��.=��	'�) ":%'����,'���*���-	�/$�ก�
%�%!������"7�� !#$'� 
��ก��ก�!= �!4��mก5����ก����
�
6 '�&�ก���
���1��'�,$���ก|/�"��5!��ก� #$�� !��� }̀���'���!4
�ก!4"��'��ก��ก�� &���
����ก
���������� #$�//�.� ��*.  ����=� �!4��mก5����ก����
��m�
���:/'����/R�:� '��
��8%!  '����5!��ก�  '��ก|/�"  '��ก�� &���
����ก
�  '��ก��	$�  #$� '���.4� x ��������� #$�//�.� 
��*. 6 ' ��=��!= /�ก�'�,$�!4�!4��mก5����ก����
�6 '�����ก������ #$�//�.� ��*. 	$� ��*�����U�52ก
� 
	$� ��� 	$� ��
� #$��{���"��"��ก !ก����$!4"�#�$��"7��!��"*&���8 ����/R��!4��mก5����ก����
�:����=�
�!= ���!ก����$!4"�#�$�6� '�" 

��ก��ก�!= ��.4����ก ��"ก��ก��:/'��
�ก,'".��������� ��'��'�"ก��'�:�ก���w
��	
/�'��!4	����ก�U�ก!4"�ก��
��"ก���!4�ก!4"�)"�ก�� Qm4��!4���%��1�ก��ก��������6 '!	
����	
:/'��'��&���"ก�� ��ก$7��#$'�  ��!
��"$���!" 	��!46 'ก$7��6�'#$'��'��	'� �������m�67	'���*��:/'�!4���%�+,'-.�/�'��
���1�����	
 �!ก��=� ������
"��
6 'ก&�/� ��.4��6�ก��:/'ก,'".�!4#�7��� 1 ����!4�!4��mก5����ก����
�6 ':/'����/R�	���"���e����!=  ����=� 
�!4��mก5����ก����
��m�
*���-:/'����/R��ก!4"�ก��ก����.4��6��'�ก&�/� ก��:/'ก,'".	���"ก��ก��:/'��
�
ก,'".���������6 ' 
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��%����	
���$�������ก����ก��
��� 

ก������)���*�'�� Bad Bank ��������� :�ก������)���*�'��:�*7��*
�����"9 '�"��1������������ Qm4�
��-m� ก����"/�'� ��*. #$�ก����" NPLs ��"/$��ก����"/�'� ��*. !��	-����*��9��.4�����ก����j��
��1���*
�����"9���������#$� �7���'�ก�� &���
����ก
�/$�ก6 '�"7���	R�!4 

ก����"/�'� ��*. #$�ก����" NPLs -.�������"ก���!4�ก!4"�)"�ก��	����ก�U�ก!4"�ก����"ก���!4�ก!4"�)"�ก�� #$�
������"ก���&�/�7�"6�Qm4�*
�����"9	����ก�U��"ก��ก��6 '�/�.��&�/�7�"6�Qm4�*
�����"9 Qm4�������!/�'��!4
��v �+"�'�,$ก����'��&���"ก��	7�	$� /$�ก����"9 ������	
��ก�!4���%��1�ก��ก�������� #$�������	

��ก�!4���%�+,'-.�/�'�:�ก�����%�*��8+,'-.�/�'����=��!4 16 Qm4����� �m=�:�����!4 29 �5�"� 2553 ) "��	'��6 '���
��#���*!"�67�'�"ก�7�*�:�*!4����&�����*!"����+,'-.�/�'���=�/ �!4����%�#$�!*
��
��ก�*!"�$���#��:�
�����!= ) "67���*7�����+,'-.�/�'��!4!*7��6 '�*!" Qm4�6 '#ก7 CIMB Bank  

�!4��mก5����ก����
�6 '�
���1�����/��*��������*����"/�'� ��*.  '�"�
�!	7�� x #$�!����/R��7�  
�
�!,$�7��{���������ก��#*��
�* *���
 (Discounted Cash Flows Model Approach) !����/��*�กก�7�
�
�!,$�7�	���8%! (Book Value Approach) #$��
�!��������,$�7�	���8%! (Adjusted Book Value Approach) 
��.4����ก �
�!,$�7��{���������ก��#*��
�* *���
 �����
�!ก��Qm4�6 '�&��m�-m�*	
2��:�ก������1ก��*7��$ 
ก��#*��
�* *���
:�����	�"7��$���!" ��":	'*-��ก��19�{������ ��-m��7�:%'�7�":�ก�� &���
�����!4
�ก!4"��'�� #$����*���-:�ก���&�ก&�6������
5�� Qm4�*���-*��'��,$�7�/�'� ��*. 6 '�"7���/��*
�กก�7�  ����=� ,$�7�"�	
������/�'� ��*. 	��
�!,$�7��{���������ก��#*��
�*  �",7��/�7�� 165,838,678 
��� #$� 219,308,032  ��� Qm4�	4&�ก�7������*����":�ก����"/�'� ��*. Qm4�!,$�7� 229,149,954 ��� �",7
��/�7���'�"$� 27.63 #$��'�"$� 4.29 	�$&� ��  ����=� �����*����":�ก����"/�'� ��*. �m�!����/��* 
*&�/�������/��*�����.4��6�:�ก����"/�'� ��*. Qm4���������6 '���%&���*
4�	��#��:��,�#�������
�* 
��กก����'��&���"ก�� #$���6 '���%&�����":���"���$��!4+,'Q.=�#$�+,'��"��ก&�/� 	7�6�Qm4�������6�	��
�!
�w
��	
) "��4�6�:�ก��Q.=���"/�'����ก
�ก�� �!4��mก5����ก����
�6 '�
���1�#$'�!����/R��7���.4��6�:�ก�����
%&���*
4�	��#�� ��ก$7��!����/��* ��.4����ก������6�	��
�!�w
��	
:�ก��Q.=���"ก
�ก��) "��4�6� 

�!4��mก5����ก����
�6 '�
���1�����/��*��������*����" NPLs  '�"�
�!	7�� x #$�!����/R��7�  
�
�!ก��#*��
�* *7��$ �!4�� �7���6 '��� (Expected Relizable Value Approach) #$��
�!��!"���!"�ก��ก��Q.=�
��"��"ก���.4� (Transactions Comparable Approach) �����
�!�!4�/��*ก�7��
�!,$�7�	���8%! (Book Value 
Approach) ��.4����ก �
�!ก��#*��
�* *7��$ �!4�� �7���6 '��� �&��m�-m�*	
2��:�ก������1ก��ก��#* 
��
�* :�����	�"7��$���!"  ��-m��&��m�-m��7�:%'�7�":�ก����
/��$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 ' ��=��!= �
�!
��!"���!"�ก��ก��Q.=���"��"ก���.4� �&��m�-m�ก�������	7����:�#�7����Q.=���"�"7���*�! ��=��!= ,$�7�"�	
������ 
NPLs �!46 '��กก������
��",7��/�7�� 2,284,498,573 ��� #$� 2,842,957,825 ��� Qm4�!,$�7�	4&�ก�7�����
�*����" NPLs Qm4���7�ก�� 3,160,530,190.71 ��� �",7��/�7���'�"$� 27.72 #$��'�"$� 10.05 	�$&� ��  ����=� 
�����*����" NPLs �m�!����/��* *&�/�������/��*�����.4��6�:�ก����" NPLs Qm4���������6 '���
%&���*
4�	��#��:��,�#�������
�* ��กก����'��&���"ก�� ) ",$�7�*
4�	��#���!4��������6 '�������7�ก��
,$�7�	���8%!/$��ก��*&���� 1 ����!4 31 ������ 2552 Qm4�!,$�7� 3,160,530,190.71 ��� /�ก '�"ก��#*��
�
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* �!4������6 '���%&���	�=�#	7����!4 1 ก��� 2553 ��-m�����!4��������'��&���"ก����" NPLs �!4��mก5����ก��
��
�6 '�
���1�#$'�!����/R��7���.4��6�ก��%&������� ��ก$7��!����/��*��=�*&�/���+,'Q.=�#$�+,'��" �!ก��=� 
"��������.4��6�ก��%&��������!4�������w
��	
:�ก��)����"*
�����"9 '�"��1����!4+7��� 

�"7��6�กR ! ��.4����ก������!������*��9�!4�� &���
�ก����" NPLs ���������:/'���*�+$*&���R� ) ":%'
��"���$�:�ก�� &���
�ก��	��!4ก&�/�  ก����" NPLs ����������m���67����ก���*����"+7��	$� ��v /�.�
+7���
�!ก�����,$ #	7������ก���*����") "	��:/'#ก7 ��*. �"7��6�กR	� ก���!4����������" NPLs ���
������	������*����":�ก����'��&���"ก�� �����*7�+$:/'����#$���.4��6�:�ก����" NPLs ��������� 
67*��'��ก������� '�"�&����	7�������ก���'���/�7��+,'*�:���Q.=�#$�+,'*�:�����" �!4��mก5����ก����
��m�!
����/R��7� ��.4����)"%�9*,�*� *&�/��������� /�ก:�%7����"���$�ก7���!4��������$���:�*�88�Q.=���"
ก�� ��*. /�.� ก7������!4ก��Q.=���"���*�R�*�,�19 /�ก������6 '���%&�����
� /�.�6 '���+$	��#���!4*,�ก�7� 
/�.�!��.4��6��!4 !ก�7���ก����$��"��ก�.4��!467��������$�!4!����ก!4"��'��ก�������� ����������!4���
���1�
�'��*�� ��ก$7�� 

�!4��mก5����ก����
�!����/R��7� +,'-.�/�'����$�	
����	
:�ก����'��&���"ก���!4�ก!4"�)"�ก�� #$���"ก��
�&�/�7�"6�Qm4�*
�����"9:����=��!= ) "/�ก+,'-.�/�'�$�	
���	
:�ก����'��&���"ก�� ��ก$7�� #$�������6 '��� 
���	
��ก������#/7������U6�" #$�/�7�"�����%ก���!4!�&����ก&�ก�� ,#$ก���&���"ก�� ����������'��&�
��"ก��ก��:/'��
�ก,'".��������� Qm4�����*7��/�m4�����'��*��ก������)���*�'�� #$�������6 '�������	
#$'�:�
ก�����%��1�ก��ก�������� ���=��!4 12/2552 Qm4��� �m=��.4�����!4 25 �qU�
ก�"� 2552 #$����=��!4 5/2553 Qm4�
�� �m=��.4�����!4 25 !��� 2553  

��=��!= ก��	� *
�:�$���#���*!"�����	
:�ก����'��&���"ก��:����=��!= �m=��",7ก�� �$"�
�
����+,'-.�/�'����������
����*&���8 �!4��mก5����ก����
�6 '��v �+"�'�,$�!4�ก!4"��'�� #$�:/'����/R����.=�2���'�,$�!46 '�����ก������ 
#$�//�.� ��*. ����=���กก��*���519��'�/�'��!4#$�+,'��
/����������� #$�//�.� ��*. Qm4�	�=��",7��
*	
2���7��'�,$�!46 '��������'�,$�!4!����%.4�-.�6 ' ���-'�� #$�������
� ��ก��ก�!= +,'-.�/�'����Umก5��'�,$
:���ก*��	7�� x �!4#�����'�ก��/���*.��� ���%�:����=��!=) "$���!"  ��'���=���'��7����%�+,'-.�/�'�:����=��!= 
��.4�:/'*���-:%'�
���18�1#$� �$"�
�
����ก��ก���
���1�:�ก��	� *
�:�6 '�"7�������� 

�!4��mก5����ก����
����������7�6 '�
���1�:/'����/R��'��	'�  '�"���������	�/$�ก�	�2���
%�%!� 
) "�&��m�-m��'���R���
�#$�+$���)"%�9���+,'-.�/�'�����*&���8 

 

���� R�	7�� x :�ก��:/'����/R�����!4��mก5����ก����
� *���-*���6 '  ���!= 

 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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1. $&�	8�$��5����� !� �
��	��  � ���ก�( (	��:�) 

1.1 �����6����	
�E�	�$��5�����  

������ Q!6���R�! 6�" �&�ก�  (/�%�) � 
%.4� ������ 6�"������ �&�ก�  (/�%�) ก7�	�=��m=��.4�����!4 21 
������ 2541 ��"/$����กก�������ก
�ก����������� */������ �&�ก�  (/�%�)  ��
5����
���� ก���6�"
��ก
� �&�ก�  (/�%�) #$���
5����
�����.4� x �!ก 12 ��
5��1  

��"/$����กก�������ก
�ก��6 '!ก������)���*�'�������
����#$����ก
��!ก/$�"���=� ) "ก�������.4�ก�� h̀i� ,̀
#$���j������*-����ก����
� (oก�������.4�ก�� h̀i� ,̀p) ��'������+,'-.�/�'���":/87:�*� *7���'�"$� 100.00 
�������!4��ก#$���!"ก%&���#$'� #$�:�*&���8#* �*
��
��������� 	7�� ������6 '!ก��#���,���2�
*�/ก
�
������
5����ก%�	��)"��"�����2��$ ) "6 '!ก���*����"/�'�*��8�!4ก�������.4�ก�� h̀i� ,̀-.��",7���*7��#ก7
���%�%� ) "�.4�����!4 30 !��� 2544 	$� /$�ก����"96 '�
���1����8�	:/'�&�/�'�*��8�����������'��
Q.=����":�	$� /$�ก����"9 Qm4���"/$����กก���*����"/�'�*��8#ก7���%�%� ก�������.4�ก�� h̀i� ,̀!*� *7��
ก��-.�/�'�:�������$ $���������1�'�"$� 48.98 �������!4��ก#$���!"ก%&���#$'� ��.4�����ก����
4���
#�R�#ก�7����)���*�'����
����#$���.4���
4U�ก"���:�ก��#�7����:�����	 :�� .���5�"� 2550 ������6 '
 &���
�ก����
4���� ����!"�:/'#ก7+,'-.�/�'�� 
 (Rights Offering) #$�6 '!ก���*����"/�'�*��8��
4����!4��ก
:/7:/'#ก7 Texas Pacific Group #$�+,'�7�$������� Texas Pacific Group (����!"ก�7� oTPG Consortiump) 
(Qm4����ก�� '�" Newbridge Sukhothai Netherlands B.V., Blum Strategic III BT Hong Kong Limited #$� 
MSOF Hong Kong BT Limited) �&���� 731,450,194 /�'� �
 �����'�"$� 32.88 ����&����/�'��!4��ก#$�
�&�/�7�"#$'���=�/ ��������� 

��=��!= :�����!4 20 
-���"� 2551 ก�������.4�ก�� h̀i� ,̀6 '#�'��������7� ก�������.4�ก�� h̀i� ,̀6 '��'��&�*�88�Q.=�
��"/�'����������ก�� CIMB Bank Berhad (oCIMB Bankp) ) "ก�������.4�ก�� h̀i� ,̀�� &���
�ก����"/�'�
��=�/ �!4-.�:��������&���� 2,811,862,559 /�'� ,$�7�/�'��!4	��6�'/�'�$� 3.75 ��� (Qm4��
 ��������1�'�"$� 
42.13 ���/�'��!4%&���#$'���=�/ ���������) :�����/�'�$� 2.10 ��� �����&������
��� 5,904.91 $'�����   

1 ����!4 5 �qU�
ก�"� 2551 CIMB Bank 6 '��'�Q.=�/�'�*��8� 
�&���� 2,811,862,559 /�'� �!4-.�) "ก�������.4�
ก�� h̀i� ,̀ �
 ����*� *7������1�'�"$� 42.13 �������!4��ก#$���!"ก%&���#$'���������� #$� CIMB Bank 6 '
�&��&��*��Q.=�/$�ก����"9��=�/ ��������� ��!ก��-.�/�'������������ 6,143,544,532 /�'� �
 �����'�"$� 
92.04 ����&����/�'��!4��ก#$��&�/�7�"#$'���=�/ ��������� 

	7��:�����!4 20   ก�������9 2552   �!4���%��
*��8+,'-.�/�'����=��!4 1/2552  !	
:/'��$!4"�#�$�	
�!4���%�
�
*��8+,'-.�/�'����=��!4  2/2551 ��ก� 
�!4ก&�/� �����*����"/�'���
4���67	4&�ก�7�/�'�$� 0.66   ��� ��������

                                                 
1  ��
5����
������=� 12 #/7� 6 '#ก7 (1) ��
5����
����  ����ก
� �&�ก�  (/�%�) (2) ��
5����
����/$�ก����"9 6�"Q�
� �&�ก�   

(3) ��
5����
���� /���� �&�ก�  (4) ��
5����
���� ���ก�ก���Q!"� �&�ก�  (5) ��
5����
���� �%
������� �&�ก�  (6) ��
5����
���� 
������1���*	9 �&�ก�  (7) ��
5����
���� �U�52ก�� �&�ก�  (8) ��
5����
���� ��*"� �&�ก�  (/�%�) (9) ��
5����
���� � v̀*�9 Q
	!= 
�
���*�'��9 �&�ก�  (/�%�) (10) ��
5����
����/$�ก����"9 ��*
� �&�ก�  (/�%�) (11) ��
5����
����/$�ก����"9 �7��*�
ก
� 
�&�ก�  (/�%�) #$� (12) ��
5����
����/$�ก����"9 6���`Q!�! 6`#��Q9 �&�ก�  (/�%�) 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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�*����"/�'�$� 0.38   ���  #$�!	
:/'$ ���� ����!"�) "$ ,$�7��!4	��6�'��ก/�'�$� 3.75 ��� ����/�'�$� 
0.50 ��� ��=��!= 1 ����!4 18  !��� 2552  ��"/$����กก���*����"/�'���
4���#ก7+,'-.�/�'�� 
	�*� *7��ก��-.�
/�'�� 
 +,'-.�/�'�� 
6 '���Q.=�/�'���
4����	R	�*
��
����=�*
=� 6,674.70 $'��/�'� �
 �����&������
��� 
2,536.38 $'����� ) " CIMB Bank  6 '-.�/�'�:��������&������ 12,435.06 $'��/�'� �
 �����'�"$� 93.15  
����&����/�'��!4��ก#$��&�/�7�"6 '#$'���=�/ ��������� ��ก��=�6 ' &���
�ก��� ����!"���$!4"�%.4���ก 
������ 6�"������ �&�ก�  (/�%�) ���� ������ Q!6���R�! 6�" �&�ก�  (/�%�) �.4�����!4 1 �q5���  
2552   #$�:%'%.4�"7�:/7:�ก��Q.=���"/$�ก����"9�7� oCIMBTp 

:���/�7���3 2552 -m�� .��!��� 2553 ������!ก����'��&���"ก���!4*&���8  ���!= 

ก�ก|�� 2552 : ������6 ' &���
�ก����ก
�ก����/�7����
5��/$�ก����"9 �!�! �&�ก�  (Qm4�������
5��"7�"
��������� ) "������-.�/�'��'�"$� 99.99 ������%&���#$'�) ก����
5��/$�ก����"9  
Q!6���R�!-�!�� �&�ก�  Qm4���=�*����
5���",7:�ก$�7��
5����� CIMB Group ) "ก��)��
*
�����"9	7�� x �����
5��/$�ก����"9 Q!6���R�!-�!�� �&�ก�  	��!46 'ก&�/� #	767��-m�
:����8�	#$�*�%
ก����!4�ก!4"�ก��ก�����ก�����ก
�/$�ก����"96�' 6�"����
5��
/$�ก����"9 �!�! �&�ก�  

	�$�� 2552 : ������6 '��'��&�*�8���Q.=�����"�����*���:/'#ก7����$�!4
:%7����$�!4�ก!4"�)"�ก��:�
,$�7�����1 1,053 $'����� 

������ 2552 : �!4���%��1�ก��ก��������!	
:/'��������"��
�$����:�/�'�*��8�����
5�� 

$�$!"6$ �̀ �
�%�����*9 (�����U6�") �&�ก�  (/�%�) �&���� 27,000,000 /�'� �
 ����
�'�"$� 15.26 ������%&���#$'� :�,$�7�����1 72 $'����� 

!��� 2553 : �!4���%��1�ก��ก��������!	
:/'��������"��
�$����:�/�'�*��8�����
5��  
�!�! ���ก����" �&�ก�  �&���� 29,999,910 /�'� �
 �����'�"$� 99.99 ������%&���#$'� 
:/'#ก7��
5�� U�!�"��"����ก����" �&�ก�  (/�%�) :�,$�7�����1 392 $'����� 

��=��!= ������!������*��9�!4�� &���
�ก��	��'��*��ก������)���*�'�� ) "!��	-����*��9��.4�����ก����j��
��1���*
�����"9���������#$� �7���'�ก�� &���
����ก
�/$�ก6 '�"7���	R�!4 

ก�� &���
�ก��	��'��*��ก������)���*�'�� ���ก�� '�" 

(1) ก����"/�'� ��*. :/'#ก7 CIMB Group /�.�����$�!4-,กก&�/�  

ก����"/�'� ��*. �!4������-.��",7��=�/ :��&���� 2,499,993 /�'� �
 �����'�"$� 99.99 �������!4��ก
#$���!"ก%&���#$'���=�/ ��� ��*. :/'#ก7 CIMB Group Qm4�����+,'-.�/�'�:/87) "�'���������� #$�/
/�.� ����$�!4-,กก&�/�  ) "��������6 '����7���"/�'� ��*. ������
�* �&���� 229,149,954 ���  

��"/$��ก����"/�'� ��*. �*�R�*
=� ��������67-.�/�'�:� ��*. �!ก	7�6� #$���67����� ��*. :�ก$�7
���ก
�ก����
���������� 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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(2) ก����" NPLs ��"/$��ก����"/�'� ��*. �*�R�*
=�  

��"/$��ก����"/�'� ��*. �*�R�*
=� ����������" NPLs 	��!46 'ก&�/� 6�':� Portfolio ��������� Qm4�
/�"���-m�*
�����"9 '�"��1����!4���ก�� '�"*
�����"9�!4�������5�����ก
� ���ก
���� ก$��#$���� 
"7� #$�*
��%.4���""7�"�!4!/$�ก���ก�� :�������7�ก��,$�7�	���8%!*���
 1 ����!4 31 ������ 2552 Qm4�
!,$�7� 3,160,530,190.71 ��� :/'#ก7 ��*. ) "6 '���,$�7�*
4�	��#��:��,�#�������
�*  ��=��!= ����
�*����":�ก����" NPLs ��-,ก����$  '�",$�7���
��!4$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"�!4������6 '���%&���	�=�#	7
����!4 1 ก��� 2553 ��-m����)����" 

(3) ก��:/' ��*. ก,'".��
��&����67�ก
� 3,000 $'����� ��.4�:%'������
�������*7��:�ก���&���"ก��Q.=� NPLs 
��ก������  

ก��:/' ��*. ก,'".��
��&����67�ก
� 3,000 $'����� ) "��
�ก,'". ��ก$7����6 '���ก���=&����ก���	R	�
�&����) " CIMB Group Holdings Berhad ��.4�:%'������
�������*7��:�ก���&���"ก��Q.=� NPLs ��ก
������ Qm4��
 ��������1�'�"$� 24 �����
�ก�������������� 1 ����!4 31 ������ 2552 ��=��!= 
��.4��6�ก��ก,'". ��ก$7������ก���&���"ก���!4!��.4��6�ก���'���4�6��!4�*.��������6 ':/'����$��"��ก
ก,'". 

/�ก������6 '�������	
:/' &���
�ก��	��'��*��ก������)���*�'����ก�!4���%�*��8+,'-.�/�'� ���=��!4 16 Qm4���
�� �m=�:�����!4 29 �5�"� 2553 ���������� *7�#+�ก�� &���
����	��'��*��ก������)���*�'��:/'#ก7������
#/7������U6�" *&���ก��� ก$	. #$�//�.� /�7�"�����%ก���.4� x �!4!�&����ก&�ก�� ,#$ก���&���"ก�� ��ก$7�� 
��.4��
���1�����	
	7�6� ) "�������� �7���*���- &���
�ก��	��'��*��ก������)���*�'��:/'#$'��*�R�
��":��3 2553  

 

 

 

 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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1.2 -�"��	ก�����ก��5%�ก�� 

1.2.1 )���*�'�������� ��
5��"7�" #$���
5���7� 1 ����!4 16 !��� 2553 
 

 
 
��	�:    ������  
�	��
�6%:  * �",7��/�7��ก��%&�����8%!��.4��$
กก
�ก�� 
  1 � 
%.4� ��
5��/$�ก����"9 �!�! �&�ก�  
   

������ Q!6���R�! 6�" �&�ก�  (/�%�) 

��
5���7�   �'�"$� 
 
��. ��
$ 9�$�* ����9 �� ���9    20.00 

��
5��"7�"  �'�"$� 
 
��. �!.Q!.��j������"9*              99.93 
��.  ก���6�"��ก
�*                99.10 
 

��
5��"7�" �'�"$� 
 
�$. Q!6���R�! (�����U6�") 1  99.99 
�$�. �!�!  99.99 

��
5��"7�"     �'�"$� 
 
��.�!�! $!*Q
4�  99.99 
��.�!�! ��
$ 9$!*  75.04 

��
5��"7�"  �'�"$� 
 
��.��
/��*
�����"9 99.99 
*��� 

��
5��"7�" �'�"$� 
 
��.�!�!�!4��mก5����ก
�  99.99 

���ก
���
/��*
�����"9 ���ก
�$!*Q
4� ���ก
��!4��mก5����ก����
� ���ก
���
����#$�/$�ก����"9 ���ก
�ก����1
%"9#$��.4� x 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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1.2.2 �����ก�����ก�����ก
� 

������6 '������8�	��กก������ก���$�� #$�/�7�"����!4�ก!4"��'�� :/'���ก�����ก
�ก��������
��1
%"9�������ก
�/$�ก��������� Qm4�������6 ':/'���*&���8ก��+$
	��1u9#$���
ก���!4��
4��1�7�:/'#ก7
$,ก�'� (Value-added product) ) "�e������ก
��!4ก7�:/'�ก
 ��"6 '�7������!" �%7� ��
ก�� Cash 
Management ก��:/'��
ก���!4��mก5���� '��ก����
� #$�ก���'�+$
	��1u9���ก����
� ����	'�  

$�ก51�ก�����ก�����ก
�/$�ก��������� *���6 ' ���!= 

1. ���ก
�ก����������1
%"9 ������:/'��
ก�� '��ก����������1
%"9��ก������ 6 '#ก7 ��
ก�����y�ก
��
� ��
ก��:/'ก,'".��
� ��
ก�����Q.=�$  ��
ก�������� ��
ก������$ ก����ก/���*.��=&����ก�� ��
ก��
Q.=���"��
�	��	7�������U ก����ก Letter of Credit (LC) ��
ก�����������)��U���9 (Tele-
banking) ��
ก����	���
� 7�� (ATM) ����	'� 

2. ���ก
����ก�� ������6 '���:����8�	������"/�'����ก��%!�
	#$���"/�'����ก���
��U��"��ก
*&���ก����1�ก��ก��ก&�ก��#$�*7��*�
ก�����ก�����ก
����ก����" ก��������1
%"9 

3. ���ก
� '��/$�ก����"9#$��.4� x �!4�ก!4"���.4��ก�����ก
�/$�ก����"9 �!46 '���:����8�	��ก*&���ก��� ก.$.	. 
#$�//�.� ก������ก���$�� 6 '#ก7 
3.1 ก�������!4��mก5����ก����
� 
3.2 ��
ก����"����!"�#$�	��#��%&�����
�  
3.3 ���ก
��'�/$�ก����"9#$�������ก��ก���&�/�7�"/$�ก����"9�!4����	��*��/�!=  
3.4 ก������+,'#��+,'-.�/�'�ก,'  
3.5 ���ก
���"/�'�Q.=���"/$�ก����"9 ก���'�/$�ก����"9 #$�ก���� �&�/�7�"/$�ก����"9�!4����/�7�"

$����  
3.6 ���ก
����y�ก����"9*
�#$� ,#$+$���)"%�9 
3.7 ���ก
�ก���'�	��*���������9  
3.8 ���ก
�:/'�&���mก5�������ก
�  
3.9 ���ก
���
/��*
�����"9 

) "����� ก$�7���ก
��!4��������'��7�$���� �������ก
��!4*7��*�
���ก
�������������	��/�.�����'�
:/'!ก���	
�)		7�6� ��=��!= �)"��"���������"�����7���'�ก��+*��ก�� &���
����ก
���/�7��/�7�"���
*&���8 x :��%
�ก$"���9���������ก����
5��"7�"#$���
5���7�	7�� x  ����=� �������m�	�=�:��!4����ก��
$����:/'�/$.�#	7:���
5���!4!U�ก"���ก���	
�)	#$�:/'+$	��#��ก��$�����!4 !#ก7������ 

�{������ ������:/'��
ก��+7�����.��7�"*���:������U6�" 1 ����!4 28 ก�������9 2553 ��=�*����	R
�,�#��#$�*���"7�"�&���� 147 *��� ) "*�����=�/ ���������!��
ก�����#$ก��$!4"���
�	��
	7�������U*&�/���$,ก�'� !U,�"9���ก
�����=�*
=� 27 #/7� #$�!���.4��-����
�* ��	)��	
 (ATM) �&���� 
464 ���.4����4������U 

 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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1.3 %��(�
�������%�:������&� 

1 ����!4 15 !��� 2553 ������!���� ����!"�#$�%&���#$'� 6,674,700,582 ��� #�7���ก����/�'�
*��8�&���� 13,349,401,164 /�'� ,$�7��!4	��6�'/�'�$� 0.50 ���  

��=��!= �!4���%��1�ก��ก�������� ���=��!4 5/2553 Qm4����%��.4�����!4 25 !��� 2553 6 '�
���1�
�/R�*����*���!4���%�*��8+,'-.�/�'����=��!4 16 Qm4����� �m=�:�����!4 29 �5�"� 2553 ��.4��
���1�
����	
��
4���� ����!"�����������!ก�&���� 1,483,266,769 ��� ��ก���� ����!"�� 
 �&���� 
6,674,700,582 ��� �����&���� 8,157,967,378 ��� ) "ก����ก/�'�*��8��
4����&���� 
2,966,533,592 /�'� ,$�7��!4	��6�' 0.50 ���	7�/�'�  

 

1.4 ������&��78&)*��%&� 

��"%.4�+,'-.�/�'�:/87 10 ��"#�ก��������� 	�����!"���"%.4�+,'-.�/�'�$7�*�  1 ����!4 12 !��� 2553 

%.4� �&����/�'�  �'�"$� 

1. CIMB BANK BERHARD      12,435,069,760  93.15 

2. BARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE          529,733,488  3.97 

3. ��
5�� 6�"��R��! !���9 �&�ก�             55,934,510  0.42 

4. ��"�
*
2 �qก596��,$"9            17,488,600  0.13 

5. �����,8 ���
%%!��              5,150,085  0.04 

6. ก�������v  6�"��1
%"9�QR� �
�� RกQ9 `{� 9              4,835,300  0.04 

7. �����1! ��.=���!ก�$              4,300,000  0.03 

8. ��"��!%� *��
����9ก�$              3,450,000  0.03 

9. ��"6�)���9 ���
8�
*���
��U9              3,426,500  0.03 

10. ��"���%�" ���e�
"/
��8%�"              3,396,500  0.03 

��	 13,062,784,743 97.85 

�!4�: ������ 

 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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1.5 �,�ก��	ก��5����� 

��"%.4��1�ก��ก��	�����!"�ก��ก��$7�*� ��������� 1 ����!4 15 !��� 2553 

%.4� 	&�#/�7� 

1. ��"��ก�1u9 +�*�ก��
%  ������ก��ก�� 

2.  �)	�� )���
�9	 #%� � �� �R� ���������ก��ก�� 

3. ��"*����9 ก�8��/�	-ก
�   ก��ก���
*��  / ������ก��ก��	���*�� 

4.  �)	�� %����
 �
� �
����
  ก��ก���
*��  / ก��ก��	���*�� 

5. ��"%�%��$ ��!4"U
�
 ก��ก���
*��  / ก��ก��	���*�� 

6. �����������9 �!����9*
� ก��ก���
*�� 

7. ��"��!%� ��7��
		
 ก��ก�� 

8. ��"����! �
 ก��ก�� 

9. ��"%
� /"�� /"
� ก��ก�� 

10. ��"*���� U
����ก59  ก��ก��+,'�� ก��:/87 #$���������'�/�'��!4��
/�� 

�!4�: ������ 

 
1.6 N�����ก��
������7�ก��(��
������ 

1.6.1 *���2������ก����
����������#$���
5��"7�" 

*�����ก����
����������#$���
5��"7�" *
=�*�  1 ����!4 31 ������ 2550 2551 #$� 2552   

��ก��
�����	 6��������&� 

(/�7�": $'�������'�#	7���������"7���.4�) 2550 2551  2552  

��%���(%�    

�����"�#��	 205,752.98 214,051.03 140,341.56 

��"ก����/�7��������#$�	$� ��
� 8,741.49 43,367.15 15,369.55 

��
�$����*���
 76,957.44 45,520.19 20,714.60 

��
�:/'*
��%.4�#$� �ก��!="�'�����*���
 88,096.75 83,656.89 78,298.63 

���'�����	 205,041.96 208,915.80 132,397.43 

��
�y�ก 166,028.94 159,777.02 88,398.76 

��"ก����/�7��������#$�	$� ��
� 7,698.81 10,249.75 9,947.37 

��
�ก,'". 9,715.09 7,069.13 15,143.44 

    



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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��ก��
�����	 6��������&� 

(/�7�": $'�������'�#	7���������"7���.4�) 2550 2551  2552  

����$��78&)*��%&���	 711.02 5,135.23 7,944.13 

����!4��ก#$�%&���#$'� 8,343.38 25,030.13 6,674.70 

*7��	4&�ก�7�,$�7�/�'�*��8        -   (10,606.99)    -   

ก&�6� (�� ���) *�*#$�*&�����.4� (7,165.15) (8,827.53) 1,269.43 

��%���ก�� �$�(%�    

��� (&��	 10,350.60 12,017.45 9,885.09 

��"6 ' �ก��!="#$���
��{�+$ 14,469.38 11,366.84 7,754.18 

����"6 '�!4
:%7 �ก��!=" (4,118.78) 650.61 2,130.91 

���+:&������	 17,277.56 14,001.07 9,880.77 

�7�:%'�7�" �ก��!=" 7,704.80 5,484.23 2,997.72 

/�!=*,8#$�/�!=*�*�"��*,8 3,478.26 2,315.36 1,160.87 

�7�:%'�7�"�!4
:%7 �ก��!=" 6,084.62 6,141.53 5,671.61 

ก�� � ($�(%�) �%5����������( (6,926.96) (1,983.62) 4.32 

ก&�6� (�� ���) *7���!4�������+,'-.�/�'���������� (6,928.73) (1,989.79) 1.67 

ก�� � ($�(%�) 6���%&�������
�E�$��78&)*��%&�$��5�����* 
(��) 

(3.70) (0.31) 0.00 

��%���6��������ก��
���    

��	�� �ก��!="��� (�'�"$�) 8.43 7.24 5.77 

��	�� �ก��!="�7�" (�'�"$�) 4.02 3.04 2.06 

*7��	7����	�� �ก��!=" (�'�"$�) 4.41 4.20 3.71 

��	��ก&�6�*���
 (�'�"$�) (66.94) (16.56) 0.02 

��	��+$	��#��+,'-.�/�'� (�'�"$�) (277.45) (68.07) 0.03 

��	��+$	��#����ก*
�����"9 (�'�"$�) (3.26) (0.95) 0.00 

��	��*7���7��+.4�/�!=*�*�"��*,8	7�*
��%.4��� (�'�"$�) 11.15 9.68 9.21 

��	��*7��/�!=*,8	7�*
��%.4��� (�'�"$�) 0.09 2.12 2.77 

��	��ก���7�"��
��{�+$ (�'�"$�) - - - 

��
�ก�����	7�*
�����"9-7���=&�/��ก	�����*!4"� (�'�"$�) 1.48 5.80 11.99 

��
�ก�������=��!4 1 	7�*
�����"9-7���=&�/��ก	�����*!4"� (�'�"$�) 0.81 3.57 6.00 

�!4�: ��ก����
��� *&�/����3*
=�*�  1 ����!4 31 ������ 2550 2551 #$� 2552 �!46 '!ก��*����8%!#$'����
������ 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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/�"�/	�: *  ก&�6� (�� ���) 	7�/�'���=��.=�2��Qm4��&���1) "ก��/��ก&�6� (�� ���) *���
*&�/����3 '�"�&����-���e$!4"-7��
�=&�/��ก���/�'�*��8�!4��ก�&�/�7�"#$�-.�) "����$��"��ก:���/�7���3 

 ** �'�,$��
�ก�����	7�*
�����"9-7���=&�/��ก	�����*!4"� #$���
�ก�������=��!4 1 	7�*
�����"9-7���=&�/��ก	�
����*!4"�*&�/����3 2552 �'���
���ก��ก����
��� ) "����������v �+"�'�,$�ก!4"�ก��ก�� &���
��
�ก����� 1 ����!4 31 ������ 2552 	����ก�U���������#/7������U6�" ��.4��ก����v �+"�'�,$
�ก!4"�ก��ก�� &�����
�ก�����*&�/�����������1
%"9��� www.cimbthai.com ��":�� .���5�"� 2553 

 

1.6.2 �&���
��"#$�ก���
�����/92���ก����
�#$�+$ก�� &���
�������������#$���
5��"7�" 

1.6.2.1 (������ก��	��� 

������"�# 

*
�����"9/$�ก6 '#ก7 ��
�:/'*
��%.4� ��
�$���� #$���"ก����/�7��������#$�	$� ��
� ) " 1 ����!4  
31 ������ 2552 ������#$���
5��"7�"!*
�����"9������1 140,341.56 $'����� $ $���ก�3 
2551 ����1 73,709 $'����� /�.��'�"$� 34.4 ) "!��
�:/'*
��%.4�*���
����1 78,299 $'����� 
$ $���ก�3ก7������1 5,358 $'����� /�.��'�"$� 6.4 *��/	���.4����ก�'��&�ก� ��.4����
�ก�����:�
6	��*�!4 1 �3 2551 Qm4� 1 �1���=�������67*���- &�����
�ก�����	7�*
�����"9-7���=&�/��ก	����
�*!4"� #$���
�ก�������=��!4 1 	7�*
�����"9-7���=&�/��ก	�����*!4"� 	��!4������#/7������U6�"ก&�/� 
6 ' ������#$���
5��"7�"!��
�$��������1 20,715 $'����� $ $�����1 24,806 $'����� /�.�
�'�"$� 54.5 ��.4����ก ก���&�/�7�"��
�$�����������+.4���"����1 19,296 $'����� #$�������-.�
6�'�.4����ก&�/� ����1 5,464 $'����� :���/�7���3 2552 ��"ก����/�7��������#$�	$� ��
�!
����1 15,370 $'����� $ $�����1 27,997 $'�� /�.��'�"$� 64.6 ����+$��กก��$ *����$7��
*7���ก
�) "�e����"7��"
4���
�y�ก�!4!	'����*,� ��6�'Qm4���"ก����/�7��������#$�	$� ��
��!4!	'����	4&�
ก�7� 


�)����������*��+,-./�
0-� 

1 ����!4 31 ������ 2552 ������#$���
5��"7�"!/�!=*
�������1 132,397 $'����� $ $���ก�3 
2551 ����1 76,518 $'����� /�.��'�"$� 36.6 ) "��
����y�ก$ $�����1 71,378$'����� /�.�
�'�"$� 44.7 ��.4�����กก����
/����
�y�ก:�*� *7���!4�/��*%7�"�&�:/'$ 	'���� ��=��!= ��"ก����/�7��
������#$�	$� ��
�$ $�����1 302 $'����� /�.��'�"$� 3.0 �1��!4��
�ก,'".!����1 15,143 
$'����� ��
4�m=�����1 8,074 $'����� /�.��'�"$� 114.2 ��กก����ก	��*��/�!= '�"*
��
Qm4�����*7��
/�m4����ก����
4���:�%7��� .���5�"� �3 2551 

*7�����+,'-.�/�'� 1 ����!4 31 ������ 2552 !����1 7,944 $'����� ��
4�m=���ก�3 2551 ����1 
2,808 $'����� /�.��'�"$� 54.7 *7�����+,'-.�/�'��!4��
4�m=� ��.4�����กก����
4�������1 25,030  
$'����� #$�	7��6 '!ก��$ �������1 43,386 $'����� ) "ก��$ ,$�7�/�'��!4	��6�'��ก/�'�$� 3.75 
��� ����/�'�$� 0.50 ���  #$��&�6�$'���� ���*�*#$�*7��	4&�ก�7�,$�7�/�'� 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 

 

/�'��!4 15  

 '�"2���ก����
��{������#$�+$ก&�6��&�����'�" �������m�
6 '���ก�U�7�"��
��{�+$#ก7+,'-.�/�'�*&�/���
�3 2552 �"7��6�กR	��1�ก��ก��������6 '!	
����	
�� *��ก&�6�����&��3�&���� 68.7 $'����� ����
*&����	�ก|/�"�&���� 3.5 $'����� #$�*7���!4�/$.�)��6�����ก&�6�*���
���/$.�/$���� *��"ก6�:�
�� /�'� 

1.6.2.2 +�ก��1��	������ 

*&�/����3*
=�*� ����!4 31 ������ 2552 ������#$���
5��"7�"!+$ก&�6�*���
����1 4.32 $'����� 
��
4�m=�����1 1,988 $'����� ���!"���!"�ก��+$�� ���*���
����1 1,984 $'����� :��3 2551 ) "
*7��:/87���ก��"6 '�!4
:%7 �ก��!="�"�"	����
4�m=��'�"$� 228 ��กก&�6���กก����"��
�$��������1 
774 $'����� #$�67!ก������,'�� ���ก������,$�7�"�	
�����
�$����:�	��*��/�!=	7�������U������ 
Collateralized Debt Obilgations (CDO) Qm4�����������mก�� �������1 2,415 $'����� ��.4����ก 
������6 '�&�/�7�" CDO ��=�/ #$'� *&�/���*
��%.4������ก$�7$ $��'�"$� 7 �.4���!"�ก���3ก7�� ���
��.4�����ก2�����
�ก��������������:�6	��*�!4 1 6 '�&�ก� ก���	
�)	���*
��%.4� �"7��6�กR	� 
/$����ก�!4������6 '!ก����
4���:�� .���5�"� 2552 *
��%.4����������!ก���	
�)	�"7��	7���.4��
) "�e����"7��"
4�:���m4��3/$������3 2552 

 
 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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2. ��ก�,���������
���($�����ก�� 

2.1 ��� 
(*�� �P ��
ก�(���ก�� 

/�ก������6 '�������	
:/' &���
�ก��	��'��*��ก������)���*�'����ก�!4���%�*��8+,'-.�/�'� ���=��!4 16 
Qm4����� �m=�:�����!4 29 �5�"� 2553 ���������� *7�#+�ก�� &���
����	��'��*��ก������)���*�'��
:/'#ก7������#/7������U6�" *&���ก��� ก$	. #$�//�.� /�7�"�����%ก���.4� x �!4!�&����ก&�ก�� ,#$ก��
�&���"ก�� ��ก$7�� ��.4��
���1�����	
	7�6�  

����������'��&���"ก��ก����"/�'� ��*. :/'#ก7 CIMB Group /�.�����$�!4-,กก&�/�  #$���"/$��ก��
��"/�'� ��*. *&���R� ����������'��&���"ก����" NPLs  ����=� ����!4��������'��&���"ก����" NPLs 
��*. ����������$�!4!����ก!4"�)"�ก��ก�������� ��=��!= �������� �7���*���- &���
�ก��	�
�'��*��ก������)���*�'��:/'#$'��*�R���":��3 2553 

 
2.2 ���
-���$��($�����ก�� 

��"ก��ก����"/�'� ��*. #$�ก����" NPLs -.�������"ก���!4�ก!4"�)"�ก��������*
�����"9#$���
ก�� 
	����ก�U�ก!4"�ก����"ก���!4�ก!4"�)"�ก�� #$�-.�������"ก���&�/�7�"6�Qm4�*
�����"9 	����ก�Uก��
6 '�/�.��&�/�7�"6�Qm4�*
�����"9  ����=� ��� �����"ก����=�*�����m=��",7ก��ก���&���1��� �����"ก��
	����ก�U�ก!4"�ก����"ก���!4�ก!4"�)"�ก�� #$����ก�Uก��6 '�/�.��&�/�7�"6�Qm4�*
�����"9 

	���ก����
��!46 '!ก��*����8%!#$'����������#$���
5��"7�" 1 ����!4 31 ������ 2552 ������#$�
��
5��"7�"!ก&�6�*���
*&�/����� �3 2552 �&���� 4.32 $'����� #$�!*
�����"9����7�ก�� 140,341.56 
$'����� ) "*
�����"9�!4!	��	�*���
 1 ����!4 31 ������ 2552 *���-�&���16 ' ���!= 

*
�����"9�!4!	��	�*���
 = *
�����"9�� � /�!=*
��� � *
�����"967!	��	� - *7�����+,'-.�/�'�*7���'�"  

(/�7�": $'�����) = 140,341.56 � 132,397.43 � 427.22 � 70.36 

 = 7,446.55 

�!4�: ��ก����
��!46 '!ก��*����8%!#$'����������#$���
5��"7�" 1 ����!4 31 ������ 2552  

 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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2.2.1 ��"ก��ก����"/�'� ��*. 

ก���&���1��� �����"ก��*&�/��������*����":�ก�����"/�'� ��*. �!4�����*����" 229.15 $'��
��� 	����ก�U�ก!4"�ก����"ก���!4�ก!4"�)"�ก�� #$����ก�Uก��6 '�/�.��&�/�7�"6�Qm4�*
�����"9 !
��"$���!"   ���!= 

2.2.1.1 ก�������2*��1*�����ก��3�����ก�4	ก���ก�����ก����	ก������ก�� 

��� �����"ก�� 
(/�7�": $'�����) 

= �����*����":�ก����'��&���"ก�� / *
�����"9�!4!	��	�*���
���������#$���
5��"7�" 
(1 31 ������ 2552) 

 = 229.15 / 7,446.55  

 = �'�"$� 3.08  

��� �����"ก����กก���&���1�'��	'��",7�!4�'�"$� 3.08 ���,$�7�*
�����"9�!4!	��	�*���
���������
#$���
5��"7�" 1 ����!4 31 ������ 2552 Qm4�!��� �����"ก���กก�7��'�"$� 3 ���*
�����"9�!4!	��	�
*���
 	����ก�U�ก!4"�ก����"ก���!4�ก!4"�)"�ก�� 

2.2.1.2 ก�������2*��1*�����ก��3�����ก�4 1-��
�/����
���� �!���������"�# 

1.  �ก1u9,$�7�*
�����"9�!46 '� 
(/�7�": $'�����) 

= (*
�����"9�!4!	��	�*���
��� ��*. / *
�����"9�!4!	��	�*���
���������
#$���
5��"7�") x �'�"$����ก��6 '�/�.��&�/�7�"6�Qm4�*
�����"9  
(1 31 ������ 2552) 

 = (229.15 / 7,446.55) x 0.99 

 = �'�"$� 3.08 

   

2.  �ก1u9,$�7�*
4�	��#�� 
(/�7�": $'�����) 

= ,$�7���*
4�	��#�� / *
�����"9�����������#$���
5��"7�" 
(1 31 ������ 2552) 

 = 229.15 / 140,341.56 

 = �'�"$� 0.16 

   

3.  �ก1u9ก&�6�*���
 
(/�7�": $'�����) 

= (ก&�6�*���
��� ��*. / ก&�6�*���
���������������#$���
5��"7�") x 
�'�"$����ก��6 '�/�.��&�/�7�"6�Qm4�*
�����"9  
(1 31 ������ 2552) 

 = (86.12 / 4.32) x 0.99 

 = �'�"$� 1,974.48 

��กก���&���1��"ก��	��ก1u9	7�� x �!4ก&�/� ���ก�Uก��6 '�/�.��&�/�7�"6�Qm4�*
�����"9 ��� 
�����"ก����กก���&���1	��ก1u9ก&�6�*���
!,$�7�*,��!4*� �!4�'�"$� 1,974.48 �&���1��!"�ก&�6�*���

��� ��*. #$�ก&�6�*���
���������#$���
5��"7�" 1 ����!4 31 ������ 2552 ) "��� ��"ก�� ��ก$7��
!,$�7�*,�ก�7��'�"$� 50 	����ก�U6 '�/�.��&�/�7�"6�Qm4�*
�����"9 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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2.2.2 ��"ก����" NPLs 

ก���&���1��� �����"ก��*&�/��������*����":�ก����'��&���"ก��ก����" NPLs �!4�����*����" 
3,160.53 $'����� 	����ก�U�ก!4"�ก����"ก���!4�ก!4"�)"�ก�� #$����ก�Uก��6 '�/�.��&�/�7�"6�Qm4�
*
�����"9 !��"$���!"   ���!= 

2.2.2.1 ก�������2*��1*�����ก��3�����ก�4	ก���ก�����ก����	ก������ก�� 

��� �����"ก�� 
(/�7�": $'�����) 

= �����*����":�ก����'��&���"ก�� / *
�����"9�!4!	��	�*���
���������#$���
5��"7�" 
(1 31 ������ 2552) 

 = 3,160.53 / 7,446.55  

 = �'�"$� 42.44  

��� �����"ก����กก���&���1�'��	'��",7�!4�'�"$� 42.44 ���,$�7�*
�����"9�!4!	��	�*���
���������
#$���
5��"7�" 1 ����!4 31 ������ 2552 Qm4�!��� �����"ก���กก�7��'�"$� 3 ���*
�����"9�!4!	��	�
*���
 	����ก�U�ก!4"�ก����"ก���!4�ก!4"�)"�ก��   

2.2.2.2 ก�������2*��1*�����ก��3�����ก�4 1-��
�/����
���� �!���������"�# 

�ก1u9,$�7�*
4�	��#�� 
(/�7�": $'�����) 

= ,$�7���*
4�	��#�� / *
�����"9�����������#$���
5��"7�" 
(1 31 ������ 2552) 

 = 3,160.53 / 140,341.56 

 = �'�"$� 2.25 

��� �����"ก����กกก���&���1	��ก1u9,$�7���*
4�	��#��!*� *7���'�"$� 2.25 ���*
�����"9
�����������#$���
5��"7�" 1 ����!4 31 ������ 2552 ) "��� ��"ก�� ��ก$7��!,$�7��'�"ก�7� 
�'�"$� 15 	����ก�U6 '�/�.��&�/�7�"6�Qm4�*
�����"9 

 

2.2.3 ก���������� ��"ก��:�ก����'��&���"ก�� 

ก����'��&���"ก��ก����"/�'� ��*. #$�ก����" NPLs �&���1	����ก�U�ก!4"�ก����"ก���!4�ก!4"�)"�ก�� 
!��� :�ก����'��&���"ก�����
 ����*� *7���'�"$� 45.52 Qm4��ก
�ก�7��'�"$� 3 ���,$�7�*
�����"9�!4!
	��	�*���
���������#$���
5��"7�" 	���ก����
��!46 '!ก��*����8%!#$'���������� 1 ����!4 31 
������ 2552 ��=��!= ก����'��&���"ก��ก����"/�'� ��*. #$�ก����" NPLs !��� :�ก����'��&���"ก��
�� �
���1�	��ก1u9*,�*�  �.� �ก1u9ก&�6�*���
 	����ก�U��"ก��ก��6 '�/�.��&�/�7�"6�Qm4�
*
�����"9 �
 ����*� *7���'�"$� 1,974.48 Qm4�*,�ก�7�*� *7���'�"$� 50  

 '�"��� �����"ก��ก����"/�'� ��*. #$�ก����" NPLs  ��ก$7���'��	'� ������!/�'��!4��v �+"�'�,$
ก����'��&���"ก��	7�	$� /$�ก����"9 ������	
��ก�!4���%��1�ก��ก�������� #$�������	
��ก�!4
���%�+,'-.�/�'� :�ก�����%�*��8+,'-.�/�'����=��!4 16 Qm4����� �m=�:�����!4 29 �5�"� 2553 ) "��	'��



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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6 '�����#���*!"�67�'�"ก�7�*�:�*!4����&�����*!"����+,'-.�/�'���=�/ �!4����%�#$�!*
��
��ก�*!"�
$���#��:������!= ) "67���*7�����+,'-.�/�'��!4!*7��6 '�*!" Qm4�6 '#ก7 CIMB Bank  

 

2.3 ��ก�,��(���� �$�����ก�� 

2.3.1 �'�,$��.=��	'���� ��*. 

��
5����
/��*
�����"9 *��� �&�ก�  �� 	�=��m=��.4�����!4 3 �q5��� 2548 #$�6 '���:����8�	��ก������
#/7������U6�"��.4����ก�����ก
�������
5����
/��*
�����"9 ��กก�����Q.=�/�.����)��*
�����"9 '�"
��1�����ก*-����ก����
� 	$� ��/$�ก���ก�����*
�����"9��=� ��.4���
/��/�.��&�/�7�"	7�6� ) "!
����������+,'-.�/�'�:�*� *7���'�"$� 99.99 ������� ����!"�#$�%&���#$'���=�/  Qm4��!4+7��� ��*. 
 &���
����ก
�:�$�ก51��*.������/�7�"����!4����	��#�����������:�ก����
/��*
�����"9 '�"��1���
) "ก�����)��*
�����"9 '�"��1�����ก������  

2.3.1.1 	������0�6��,ก
�)���������"�#��ก��*�� 

 *
�����"9*7��:/87��� ��*. ���กก�����)��*
�����"9 '�"��1�����ก������:���/�7���3 2548 2549 
#$� 2551 Qm4�ก��)��*
�����"9���ก����
� ��ก$7����=�/ 6 '-.�����ก����"��  ) ",$�7����*
�����"9�!4
���)��6 '�&���1	�#������
���1�ก��ก&�/� ����:�ก��)��#$����)��*
�����"9���ก����
���/�7��
��
5��:�ก$�7�!4yz�"��
/��6 ':/'����/R��7�����,$�7�"�	
��� #$�6 '-.��7�����	�*�88� ��ก$7������
,$�7�"�	
���:�ก������mก����#$�,$�7����*
�����"9�!4���)�� ����)�� ��ก$7��*7��:/87�'���
���ก
"� /�!=���/$.�	���8%! 1 ���)����ก���������ก��ก��,$�7����/$�ก���ก���!4�ก!4"��'�� *7��
����"9*
���ก����"���)��	������!4���,$Q.=�6 '	�*�88� 

�!4+7��� ก�����)������"9*
�#$�ก���&�/�7�"��
�$�����!4*&���8��� ��*. ���ก�� '�"  

� :���/�7���3 2548 ��*.6 '���)����
�$����:��*��/��
����"9��ก������ ,$�7�����1 268 $'��
���  

� :���/�7���3 2549 ��*. 6 '���)����
�$����:�$,ก/�!= '�"��1�����ก������ �&���� 5,864 ��" 
,$�7�����1 4,854 $'�����  

�  :���/�7���3 2551 ��*.6 '���)����
�$����:�$,ก/�!= '�"��1�����ก������ �&���� 111 ��" 
,$�7�����1 109 $'�����  

� ��*. 6 '��"��
�$����:�$,ก/�!= '�"��1���,$�7�	���8%! 1 ����!4 29 ก�������9 2551 :/'#ก7
��
5����
/��*
�����"9ก��������1
%"9 �&�ก�  (oBAMp) #$���
5����
/��*
�����"9 *����
� �&�ก�  
(oSAMp) ,$�7�������1 2,691 $'����� ) "!ก&�6���กก����" (������"�!4�กก�7�,$�7�*���

:���8%!/$��/�ก�7��+.4�ก�� '�"�7�) ,$�7�����1 1,125 $'�����  

� :���/�7���3 2552 ��*. 6 '���)����
�$����:�$,ก/�!= '�"��1�����ก��
5���!4�ก!4"��'��ก��#/7�/�m4� 
�&������=�*
=� 8,673 ��" ,$�7�����1 6 $'����� 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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��"$���!" ��
�$����:�$,ก/�!=#$�����"9*
���ก����"��� ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552 *���6 '  ���!=  

1) 	������0�6��,ก
�) 

��"$���!" ��
�$����:�$,ก/�!=��=�/ ��� ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552 *���6 '  ���!= 

(/�7�": $'�����) 

���
- ������ (���) 	8����
�����%�+�
�8ก���' 

���
7*��ก��(&��
���
�����%�* 

	8����
�����%�+��8ก���' Q 
�%5�* 

$,ก/�!=	�*�88� 
����)���*�'��/�!=** 

 67   10.9   0.0   10.9  

$,ก/�!=������/$�ก���ก��  3,803   259.2   150.2   109.0  

$,ก/�!=��	� U,�"9  8,616   0.0   0.0   -   

��	 12,486   270.1   150.2   119.9  

�!4�:  �'�,$��ก ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552 

/�"�/	�: *  "� �7��+.4�ก�� '�"�7���
�$���� #$�,$�7���
�$����:�$,ก/�!= � *���
 !���#	ก	7����ก:���ก����
���ก
ก������������"ก��	���8%!�����"ก�� 

 ** ��$,ก/�!=Qm4� ��*. ����mก������
�:/'*
��%.4�) "!,$�7���
�	'� 982,167 ��� #$��7��+.4�/�!=*�*�"��*,8 
5,490 ��� 

��"$���!" ��
�$����*&�/���$,ก/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!= ��� ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552 
*���6 '  ���!= 

(/�7�": $'�����) 

���
- ������ (���) 	8����
�����%�
+��8ก���' 

���
7*��ก��(&��
���
�����%�* 

	8����
�����%�
+��8ก���' Q �%5�* 

	8�������	�,ก��
ก����
����( 

���5�����ก
�** 30  6.8   -    6.8   291.2  

*
��%.4���""7�"
�!4!/$�ก���ก�� 

37  4.1   0.0   4.1   16.9  

��	 67  10.9   0.0   10.9   308.1  

�!4�:  �'�,$��ก ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552 

/�"�/	�: *  "� �7��+.4�ก�� '�"�7���
�$���� #$�,$�7���
�$����:�$,ก/�!= � *���
 !���#	ก	7����ก:���ก����
���ก
ก������������"ก��	���8%!�����"ก�� 

** ��$,ก/�!=Qm4� ��*. ����mก������
�:/'*
��%.4�) "!,$�7���
�	'� 982,167 ��� #$��7��+.4�/�!=*�*�"��*,8 
5,490 ��� 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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��"$���!" ��
�$����*&�/���$,ก/�!=������/$�ก���ก����� ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552  *���6 '  ���!= 

(/�7�": $'�����) 

���
- ������ (���) 	8����
�����%�
+��8ก���' 

���
7*��ก��(&��
���
�����%�* 

	8����
�����%�+�
�8ก���' Q �%5�* 

	8�������ก���ก��
��	6�	����
���
	������%( 

!/$�ก���ก��**  216   121.0   12.0   109.0   298.0  

67!/$�ก���ก��  3,587   138.2   138.2  0.0   -   

��	  3,803   259.2   150.2   109.0   298.0  

�!4�:  �'�,$��ก ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552 

/�"�/	�: *  "� �7��+.4�ก�� '�"�7���
�$���� #$�,$�7���
�$����:�$,ก/�!= � *���
 !���#	ก	7����ก:���ก����
���ก
ก������������"ก��	���8%!�����"ก�� 

** ��$,ก/�!=Qm4� ��*. ����mก������
�:/'*
��%.4�) "!,$�7���
�	'� 982,167 ��� #$��7��+.4�/�!=*�*�"��*,8 
5,490 ��� 

2) ������"�#��ก��*�� 

��"$���!" *
�����"9��ก����"��� ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552 *���6 '  ���!= 

(/�7�": $'�����) 

��6�'� ������ 
(���)  

	8���������"�# 
��ก��$�� 

���
7*��ก��(&��
���
�����%�* 

	8���������"�# 
��ก��$�� Q �%5�* 

	8����6�	����
���
	������%( 

��	ก������/���� 17        58.8  0.4         58.4                75.2  

:��.=��!4���/�� :/87 63        61.2  7.8         53.4                64.7  

:��.=��!4%��� 7        47.2            -          47.2                61.4  

��	 87      167.2  8.2       159.0              201.4  

�!4�:  �'�,$��ก ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552 

/�"�/	�: *  "� �7��+.4�ก�� '�"�7���
�$���� #$�*
�����"9��ก����" - *���
 !���#	ก	7����ก:���ก����
���.4����ก
ก������������"ก��	���8%!�����"ก�� 

��=��!= +,'-.�/�'����������*���-Umก5� ,��"$���!" ��
4�	
*&�/�����"$���!" ��
�$����:�$,ก/�!=#$�
����"9*
���ก����"��� ��*. 6 ':����+��ก 1  



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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2.3.1.3 �0��1��	�������0�8������-� 

1 ����!4 15 !��� 2553 ��*. !���� ����!"�%&���#$'� 25,000,000 ��� #�7���ก����/�'�*��8
�&���� 2,500,000 /�'� ,$�7��!4	��6�'/�'�$� 10 ��� 

 2.3.1.4 ������-��+,-./�
0-� 

��"%.4�+,'-.�/�'���� ��*. 	�����!"���"%.4�+,'-.�/�'�$7�*�  1 ����!4 30 �5�"� 2552 

%.4� �&����/�'�  �'�"$� 

1. ������ Q!6���R�! 6�" �&�ก�  (/�%�) 2,499,993 99.99 

2. ��"�
U�$�9 �,�1*��	
ก,$ 1 67!*���*&���8 

3. ��"��j�U�ก 
� ��
�����9)*�1 1 67!*���*&���8 

4. ��"��
	 �7����% 1 67!*���*&���8 

5. ���*������"� ���
6$ 1 67!*���*&���8 

6. �����1! *���9�
�,$"9 1 67!*���*&���8 

7. ���1�2�"��9 ก��1$'�� 1 67!*���*&���8 

8. ��"2��� �$!4*����1 1 67!*���*&���8 

��	 2,500,000 100.00 

�!4�: ��*. 

2.3.1.5 �2�ก���ก�� 

��"%.4��1�ก��ก��	�����!"�ก��ก��$7�*� ��� ��*. 1 ����!4 15 !��� 2553 

%.4� 	&�#/�7�:� ��*. 	&�#/�7�:������� 

1. ��"��ก%�" 	
�������9 ก��ก�� ���ก��ก��+,'�� ก��:/87  
*�"���ก|/�"#$���j��*
��%.4� 

2. ��"�����j
 �����R ก��ก�� #$�ก��ก��+,'�� ก�� - 

3. ��"2��� �$!4*����1  ก��ก�� �$����ก���1�ก��ก�� 

�!4�: ��*. 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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2.3.1.6 (������ก��	��� 

*�����ก����
���� ��*. *
=�*�  1 ����!4 31 ������ 2550 2551 #$� 2552   

��ก��
��� 6��������&� 

(/�7�": $'�������'�#	7���������"7���.4�) 2550 2551  2552 

��%���(%�    

�����"�#��	 3,103.66  455.74  313.02  

��
�* #$���"ก����!"���7���
�*  61.35  152.89  30.19  

��
�$����:�$,ก/�!= � *���
 2,842.94  120.21  112.62  

����"9*
���ก����" � *���
  183.97  172.01  158.79  

���'�����	 3,675.58  112.71  83.87  

��
�ก,'".��ก��
5��:/87 2,924.75  0.00  0.00  

����$��78&)*��%&���	 (571.92)  343.03  229.15  

����!4��ก#$�%&���#$'� 25.00  25.00  25.00  

ก&�6� (�� ���) *�*#$�*&�����.4� (596.92)  318.03  204.15  

��%���ก�� �$�(%�    

��� (&��	 1,316.02  1,291.67  188.96  

��"6 ' �ก��!=" 206.56  33.52  22.79  

��"6 '�!4
:%7 �ก��!=" 1,109.46  1,258.16  166.17  

���+:&������	 1,128.56  201.73  61.38  

�7�:%'�7�" �ก��!=" 184.87  53.96  0.00  

�7�:%'�7�"�!4
:%' �ก��!=" 943.69  147.77  61.38  

ก�� � ($�(%�) �%5����������( 139.35 1,089.95 86.12 

ก�� � ($�(%�) �%5�6���%&����������(* 55.74 435.98 34.45 

��%���6��������ก��
���    

��	�� �ก��!="��� (�'�"$�) 5.00 1.76 8.59 

��	�� �ก��!="�7�" (�'�"$�) 4.72 3.69 0.00 

*7��	7����	�� �ก��!=" (�'�"$�) 0.28 (1.93) 8.59 

��	��ก&�6�*���
 (�'�"$�) 10.59 84.38 43.99 

��	��+$	��#��+,'-.�/�'� (�'�"$�) **  67*���-�'���
�6 ' 67*���-�'���
�6 ' 0.07 

��	��+$	��#����ก*
�����"9 (�'�"$�)  3.74 61.24 21.62 

��	��*7��/�!=*
�	7�*7�����+,'-.�/�'� (��7�)**  67*���-�'���
�6 ' 0.00 0.00 

 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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�!4�: ��ก����
��!46 '!ก��*����8%!#$'���� ��*. *&�/����3*
=�*�  1 ����!4 31 ������ 2550 2551 #$� 2552  

/�"�/	�: *  ก&�6� (�� ���) 	7�/�'���=��.=�2��Qm4��&���1) "ก��/��ก&�6� (�� ���) *���
*&�/����3 '�"�&����-���e$!4"-7��
�=&�/��ก���/�'�*��8�!4��ก�",7:���/�7���3 

 ** ��	��+$	��#��+,'-.�/�'� #$���	��*7��/�!=*
�	7�*7�����+,'-.�/�'��!467*���-�'���
�6 ' ��.4����ก:��3
 ��ก$7��*7�����+,'-.�/�'����e$!4"��� ��*. !�7��'�"ก�7�U,�"9 

2.3.1.7 ��0����������<*����<<��3��3�)�3�����	��ก	ก�� ���8����
�) �������-�����
��������"�#1-���02=�" 

�,7*�88� : ��*. :�2���+,'�7��'�� #$������� :�2���+,'����'�� 

����!4�� �&�*�88� : 9 �qU�
ก�"� 2549 #$�	7���,7*�88�6 '�� �&�*�88�#ก'6���
4�	

*�88�#	7�	�=�	��#����!"ก�กR����%&���/�!=#$��7��'����
/��*
�����"9 
 '�"��1���$7�*�  ���=��!4 4 �.4�����!4 2 !��� 2553 ) "!+$������:%'
	�=�#	7����!4 1 ก��� 2553 ����	'�6� 

*���*&���8���*�88� : � ��*. 6 '�7��'��:/'����������	��#����
/��*
�����"9 '�"��1����!4 
��*. ���)�����ก������ Qm4���-m�ก����!"ก�กR�#$����%&���/�!=�!4
�ก
 �m=� #$�ก�� &���
�ก��	7�� x �!4�ก!4"��'�� :���	���'�"$� 20 ���
�&������
��!46 '���%&�����ก$,ก/�!=#$���ก��
��!46 '�����ก����"9*
� 
��ก����"ก7��/�ก	'����#$��7�:%'�7�":  x *&�/�����"���$���/�7��
����!4 1 ก��� 2553 -m�����!4 31 ������ 2553 ) "%&���������"
� .����ก� .�� ��":�����!4 15 ���� .��-� 6�  

� �7���ก�#*	�� �7���5!���ก
��e��� #$��7���5!�.4�:  (Qm4�/�ก!)  
�����.4�����กก���&�*�88�/�.���กก����
/��*
�����"9 '�"��1���
	�*�88��!= ��*. ������+,'��ก��=�*
=� 

� ��"/$������!4 31 ������ 2553 �,7*�88��������#$��&����	ก$�
ก&�/� �����7���
ก��ก��:/7�!ก���=�/�m4� ) "�&�����*�88���
4�	

#���'�"*�88�� 
#$�:/'-.�����*7��/�m4����*�88�� 
 

 

 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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2.3.2 ��"$���!" ��� NPLs 

1 ����!4 31 ������ 2552 NPLs !,$�7���8%!/$��ก��*&��������1 3,160.53 $'����� �
 �����'�"$� 
57.9 ���,$�7�*
�����"9 '�"��1���/$��ก��*&������������� Qm4�!,$�7�����1 5,462.47 $'�����  

��"$���!"  NPLs #"ก	�������$,ก/�!= 1 ����!4 31 ������ 2552 *���6 '  ���!= 

(/�7�": $'�����) 

���
- ������ 
(���) 

��(
���6&��&��
:���� 

(�ก
��'��&��
:���� 

��	-������'
�&��:���� 

	8����ก��6�'�
������ 

	8������@:�
����ก�������� 

���5�����ก
� 36  4,102.0   3.7   4,105.6   1,903.5   2,202.2  

���ก
���� ก$��#$�
��� "7� 

73  857.1   1.4   858.5   362.6   495.9  

��
�$������"�"��* 2 71.3 - 71.3 34.8 36.5 

*
��%.4���""7�"�!4!
/$�ก���ก�� 

 203   586.2   -    586.2   160.2   426.0  

��	 314  5,616.5   5.1   5,621.6   2,461.1   3,160.5  

�!4�: �'�,$��ก������ 1 ����!4 31 ������ 2552 

/�"�/	�: * ������6 '!ก������mก$,ก/�!=���5�����ก
�:�*7���!4������6 '���)����ก*-����ก����
��.4�6�':���8%!��
�$����
��"�"��  



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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��"$���!"  NPLs #"ก	�$�ก51�ก��%&���/�!= 1 ����!4 31 ������ 2552 *���6 '  ���!= 

(/�7�": $'�����) 

���
- ��ก�,�ก��
:�������' 

������ 
(���) 

��(
���6&�
�&��:���� 

(�ก
��'��&��
:���� 

��	-������'
�&��:���� 

	8����ก��6�'�
������ 

	8������@:�
����ก��
������ 

Non-TDR 4  773.2   0.0   773.2   222.4   550.8  ���5�����ก
� 

TDR 32  3,328.75   3.66   3,332.41   1,681.04   1,651.37  

��	 36  4,101.96   3.66   4,105.62   1,903.47   2,202.15  

Non-TDR 18  229.8   1.4   231.3   92.6   138.7  ���ก
���� ก$��
#$���� "7� TDR 55  627.2   0.0   627.2   270.0   357.2  

��	 73  857.1   1.4   858.5   362.6  495.9 

��
�$������"�"��* Non-TDR 2 71.3 - 71.3 34.8 36.5 

��	 2 71.3 - 71.3 34.8 36.5 

*
��%.4���""7�"�!4!
/$�ก���ก�� 

Non-TDR 203  586.2   -    586.2   160.2   426.0  

��	 203  586.2   -    586.2   160.2   426.0  

��	�'���'� 314  5,616.5   5.1   5,621.6   2,461.1   3,160.5  

�!4�: �'�,$��ก������ 1 ����!4 31 ������ 2552 

/�"�/	�: Non-TDR /�"-m� $,ก/�!=������/$�ก���ก��  TDR /�"-m� $,ก/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!= 

*  ������6 '!ก������mก$,ก/�!=���5�����ก
�:�*7���!4������6 '���)����ก*-����ก����
��.4�6�':���8%!��
�$����
��"�"��

 

 

 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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��"$���!"  NPLs #"ก	�*-������� ! 1 ����!4 31 ������ 2552 *���6 '  ���!= 

(/�7�": $'�����) 

�)������(� ������ 
(���) 

��(
���6&�
�&��:���� 

(�ก
��'�
�&��:���� 

��	-������'
�&��:���� 

	8����ก��
6�'������� 

	8������@:�
����ก��������

$,ก/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!=  22   1,003.0   1.4   1,004.5   315.0   689.4  

$,ก/�!=������/$�ก���ก��       

�",7��/�7���	�!"ก��`}���'��  122   1,013.4   0.0   1,013.4   423.8   589.6  

�",7��/�7�� &���
�ก��`}���'��  38   1,254.3   -    1,254.3   536.0   718.3  

�",7��/�7��ก��������� !  89   1,361.6   -    1,361.6   769.6   592.0  

�",7��/�7��ก����"�� 	$�   36   944.3   3.7   947.9   396.0   552.0  

�",7��/�7��ก�����)����
���กก��
��"�� 	$�  

 4   26.2   -    26.2   7.1   19.2  

6 '�����
���กก����"�� 	$� #$'� 
#	7�",7��/�7��ก��*.�����"9��
4�	
 

 3   13.7   -    13.7   13.7   -   

��$,ก/�!=������/$�ก���ก��  292   4,613.5   3.7   4,617.2   2,146.1   2,471.1  

��	�'���'�  314   5,616.5   5.1   5,621.6   2,461.1   3,160.5  

�!4�:  �'�,$��ก������ 1 ����!4 31 ������ 2552 

 

��"$���!"  NPLs #"ก	�,$�7���
�	'� 1 ����!4 31 ������ 2552  *���6 '  ���!= 

(/�7�": $'�����) 

	8����
���6&� ������ 
(���) 

��(
���6&��&��
:���� 

(�ก
��'�
�&��:���� 

��	-������'
�&��:���� 

	8����ก��6�'�
������ 

	8������@:�����
ก�������� 

�กก�7� 100 $'����� 16  3,059.4   3.7   3,063.0   1,430.5   1,632.5  

20 - 100 $'�����  38.0   1,656.5   1.4   1,658.0   721.2   936.7  

5 - 20 $'����� 53  505.7   0.0   505.7   200.2   305.5  

1 - 5 $'����� 150  356.5   0.0   356.5   100.5   256.0  

�'�"ก�7� 1 $'����� 57  38.5   0.0   38.5   8.7   29.8  

��	 314  5,616.5   5.1   5,621.6   2,461.1   3,160.5  

�!4�: �'�,$��ก������ 1 ����!4 31 ������ 2552 

/�"�/	�: $,ก/�!=��":/87 10 ��"#�ก	�,$�7���
�	'� !����/�!=�'��%&����� 2,394.9 $'����� #$�,$�7���8%!/$��
ก��*&������ 1,246.4 $'����� �
 �����'�"$� 42.6 #$� �'�"$� 39.4 ���*� *7�� NPLs 	�$&� ��  

 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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��"$���!"  NPLs #"ก	���������	*�/ก�� 1 ����!4 31 ������ 2552 *���6 '  ���!= 

(/�7�": $'�����) 

���
-�%6���ก��	 ������ 
(���) 

��(
���6&�
�&��:���� 

(�ก
��'��&��
:���� 

��	-������'
�&��:���� 

	8����ก��6�'�
������ 

	8������@:�����
ก�������� 

ก���ก5	� ก������
#$��z�6' 

1  1.8   -    1.8   0.6   1.2  

ก���/.��#�7#$�"7�"/
� 1  48.4   -    48.4   21.9   26.6  

ก����	*�/ก�� 35  2,140.8   1.7   2,142.5   1,197.3   945.2  

ก��ก7�*�'�� 5  31.5   -    31.5   22.1   9.4  

ก���'�*7�#$��'��$!ก 24  368.3   0.0   368.3   164.7   203.5  

ก���&�*
��'���'� 3  400.3   -    400.3   78.3   322.0  

ก��*7�*
��'���ก 5  424.3   -    424.3   178.8   245.5  
���ก
��ก!4"�ก��
�*��/��
����"9 

6  503.1   2.0   505.1   231.1   274.0  

ก��*����1,�)�� 3  334.5   -    334.5   310.1   24.4  

ก����
ก�� 15  747.6   1.4   749.0   80.6   668.4  

��.4��!4�",7��U�" 215  605.9   -    605.9   165.5   440.4  

�.4� x 1  10.0   -    10.0   10.0   -   

��	 314  5,616.5   5.1   5,621.6   2,461.1   3,160.5  

�!4�: �'�,$��ก������ 1 ����!4 31 ������ 2552 

 ��"$���!"  NPLs #"ก	�������/$�ก���ก�� 1 ����!4 31 ������ 2552 *���6 '  ���!= 

(/�7�": $'�����) 

���
-���ก���ก�� 	8�������ก���ก�� 

�!4 
�#$��!4 
���'�*
4��$,ก*�'��:��.=��!4ก������/����  2,409.0  

�!4 
�#$��!4 
���'�*
4��$,ก*�'��:��.=��!4���/�� :/87  1,846.6  

�!4 
�#$��!4 
���'�*
4��$,ก*�'��:��.=��!4%���  877.9  

���.4����ก�  972.0  

��	  5,133.5  

�!4�: �'�,$��ก������ 1 ����!4 31 ������ 2552 

 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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2.4 	8��������6�������
�*��� $ก��:����
��� 

2.4.1 ��"ก��ก����"/�'� ��*. 

��������6 '���%&���*
4�	��#��:��,�#�������
�* ��กก����'��&���"ก��ก����"/�'� ��*. ,$�7�
��7�ก�� 229,149,954 ��� ) "��"���$�:�ก��%&�����
�Qm4���6 '!ก��ก&�/� 	7�6�������6�	��
�!�w
��	

) "��4�6�:�ก��Q.=���"/�'�ก
�ก�� 

2.4.2 ��"ก��ก����" NPLs  

�����*����":�ก����'��&���"ก��)����"*
�����"9 '�"��1��� ��7�ก��,$�7�	���8%!/$��ก��*&���� 1 
����!4 31 ������ 2552 Qm4�!,$�7���7�ก�� 3,160,530,190.71 ���  

��=��!= ��������6 '���%&���*
4�	��#��:��,�#�������
�* ��กก����'��&���"ก�� ) ",$�7�*
4�	��#���!4
��������6 '�������7�ก��,$�7�	���8%!/$��ก��*&���� Qm4� 1 ����!4  31 ������ 2552 !,$�7� 
3,160,530,190.71 ��� /�ก '�"ก��#*��
�* �!4������6 '���%&���	�=�#	7����!4 1 ก��� 2553 ��-m�����!4
��������'��&���"ก��  

��=��!= 	��'��*��ก������)���*�'�� ���������&�,$�7�*
4�	��#���!4��������6 '�����กก����"/�'� 
��*. #$�//�.� ก����" NPLs �����#/$7���
����:�ก��:/' ��*. ก,'".��.4�:%'������
�������*7��:�ก��
�&���"ก��Q.=� NPLs ��ก������ �&����67�ก
� 3,000 $'����� 

 

2.5 �8���@@���
ก����$&��������	��	"��5#ก��5����� 

ก$�7 CIMB ����ก$�7+,':/'��
ก����� '��ก����
��!4!��� :/87������� �� 2 ��������U��$�Q!" #$�����
ก$�7������+,':/'��
ก�����ก
�ก��������#��������� (Universal Bank) :����%!"	������ก�e!"�:	' ) "
:/'��
ก����=� Consumer Banking, Investment Banking, Islamic Banking, Asset Management ��-m�
+$
	��1u9#$���
ก�� '�����ก����"#$����ก��%!�
		7�� x ) "!*&���ก���:/87	�=��",7�!4ก��$�$�����9 #$�
!*&���ก���/$�ก:��,
����",7�!4�����U*
��)��9 �����U�
�) �!�Q!" #$������U6�"  

ก$�7 CIMB  &���
����ก
�+7�� 3 /�7�"���/$�ก �.� CIMB Bank CIMB Investment Bank #$� CIMB 
Islamic ��ก��ก�!= CIMB Group "������+,'-.�/�'�:/87��������� CIMB Niaga :������U�
�) �!�Q!" 
CIMB Group #$�����+,'-.�/�'�:/87��"� !"�:�������  

ก$�7 CIMB � ����!"�  :�	$� /$�ก����"9 Bursa ��������U��$�Q!" +7�� CIMB Group Holdings 
Berhad (� 
�.� Bumiputra � Commerce Holding Bhd) ) "!,$�7�	�����	$� ��ก�7� 437.78  
���$'����� (13.2  ���$'�� �$$��9*/��2) 1 ����!4 31 ������ 2552 �{������ CIMB Group !���ก���
��=�*
=� 36,000 �� :� 9 �����U  



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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����$�!4!����ก!4"�)"�ก��ก�������� �.� CIMB Group Qm4�-.�/�'��'�"$� 100 ) " CIMB Group 
Holdings Berhad ��=��!= CIMB Group ����+,'-.�/�'�:/87) "�'���������� ) "����+,'-.�/�'��'�"$� 99.99 
:� CIMB Bank Qm4�������
5��:/87��������� ��ก��ก�!= CIMB Group ����+,'-.�/�'�:/87) "�'���� 
��*. ) "��"/$��ก����"/�'� ��*. CIMB Group ������+,'-.�/�'�:/87) "	����� ��*. 

 
2.5.1 ��"ก��ก����"/�'� ��*. 

+,'��"/�'� ��*. : � ������ Q!6���R�! 6�" �&�ก�  (/�%�) 

+,'Q.=�/�'� ��*. : � CIMB Group /�.� ����$�!4-,กก&�/� ) " CIMB Group 

���*�����9 '��ก��-.�/�'� : � CIMB Group Qm4�����+,'-.�/�'�:/87) "�'���������� +7��
��� CIMB Bank Qm4�-.�����+,'-.�/�'�:/87���������) "-.�/�'� 
�'�"$� 93.15 �������!4��ก#$���!"ก%&���#$'���=�/  (1 ����!4 
12 !��� 2553)  

ก��ก����������� �&���� 3 �7�� !����ก!4"��'��ก��ก$�7 CIMB #$���������$�!4�ก!4"�)"�ก�� 6 '#ก7 

���:*�� 6�������+�5����� 6�������+�ก�%�	 CIMB ��(����ก��)*�
�%&�+�5����� 

1.  �)	�� )���
�9	  
#%� � �� �R� 

ก��ก�� /  
67!�&����$���#�������� 

Advisor  
(CIMB Investment Bank Berhad) 

- 

2. ����������9 
�!����9*
�* 

ก��ก���
*�� /  
67!�&����$���#�������� 

Independent Director Non-
Executive Director  
(CIMB Group Holdings Berhad) 

- 

3. ��"����! �
 ก��ก�� /  
67!�&����$���#�������� 

Director  
(CIMB Investment Bank Berhad) 

- 

�!4�: ������ 

/�"�/	�: *  ����������9 �!����9*
� 6 '���ก��#	7�	�=�:/' &���	&�#/�7� Indendpent Director Non-Exeuctive Director 
:� CIMB Group Holdings Berhad �.4�����!4 21 ก��� 2553 

:�ก�����%��1�ก��ก�������� ���=��!4 12/2552 Qm4��� �m=��.4�����!4 25 �qU�
ก�"� 2552 :������!4!
ก���
���1���.4��ก�� &���
�ก��	��'��*��ก������)���*�'�� !ก��ก���&���� 2 �7�� ����ก��ก���!4
6 '���ก��#	7�	�=���ก CIMB Bank #$�6 '#ก7 1)  �)	�� )���
�9	 #%� � �� �R� #$� 2) ��"����! �
 ) "
ก��ก����=�*���7���!4!*7��6 '�*!" 6 '� ��ก�*!"�:����� ��ก$7�� :�ก�����%��1�ก��ก��������
���=� ��ก$7��  



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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	7�� :�ก�����%��1�ก��ก�������� ���=��!4 5/2553 Qm4��� �m=��.4�����!4 25 !��� 2553 :������!4!
ก���
���1���.4��ก�� &���
�ก��	��'��*��ก������)���*�'�� !ก��ก���&���� 3 �7�� ����ก��ก���!4
6 '���ก��#	7�	�=���ก CIMB Bank #$�6 '#ก7 1)  �)	�� )���
�9	 #%� � �� �R� 2) ����������9 �!����9*
� 
#$� 3) ��"����! �
 ) "ก��ก����=�*��7���!4!*7��6 '�*!" 6 '� ��ก�*!"�:����� ��ก$7�� :�ก��
���%��1�ก��ก�����������=� ��ก$7��  

 
2.5.2 ��"ก��ก����" NPLs  

+,'��" NPLs  : � ������ Q!6���R�! 6�" �&�ก�  (/�%�) 

+,'Q.=� NPLs  : � ��
5����
/��*
�����"9 *��� �&�ก�  

���*�����9 '��ก��-.�/�'� : � ������-.�/�'� ��*. �'�"$� 99.99 ������� ����!"�#$�
%&���#$'���=�/  (1 ����!4 31 ������ 2552) �"7��6�กR	� 
������!������*��9�!4����"/�'�:� ��*. �!4������-.��",7
��=�/  :/'#ก7+,'-.�/�'�:/87) "�'���������� �.� CIMB 
Group /�.� ����$�!4-,กก&�/�  ��=��!= ������!������*��9�!4
����'��&���"ก����"/$����กก����"/�'���� ��*. �*�R�*
=� 

 

��=��!= +,'��
/����������� �&���� 2 �7�� !����ก!4"��'��ก�� ��*. #$���������$�!4�ก!4"�)"�ก�� 6 '#ก7 

���:*�� 6�������+�5����� 6�������+� ���. ��(����ก��)*�
�%&�+�5�����  

1. ��"��ก%�" 	
��	����9 ���ก��ก��+,'�� ก��:/87  
*�"���ก|/�"#$���j��*
��%.4� 

ก��ก�� - 

2. ��"2��� �$!4*����1 �$����ก���1�ก��ก�������� ก��ก�� - 

�!4�: ������ 

�{������ ��*. ������
5��"7�"�!4������-.�/�'��'�"$� 99.99 �������!4��ก#$���!"ก%&���#$'���=�/  
�"7��6�กR	� ������!������*��9�!4���&�/�7�"/�'�*��8��� ��*. �!4-.���=�/ ) "������ :/'#ก7+,'
-.�/�'�:/87) "�'���������� �.� CIMB Group /�.�����$�!4-,กก&�/�  ) "��"/$��ก����"/�'� ��*. 
��������67����+,'-.�/�'�:� ��*. #$���67����� ��*. :�ก$�7���ก
�ก����
���������� ��=��!= ��"/$��
ก����"/�'� ��*. �*�R�*
=� ������!������*��9�!4����'��&���"ก��ก����" NPLs :/'#ก7 ��*.  ����=� 
ก����'��&���"ก����" NPLs 1 ����!4�ก
 ��"ก�� �m���!$�ก51�����ก����'��&���"ก��	����ก�U
�ก!4"�ก����"ก���!4�ก!4"�)"�ก�� 

 
 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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3. ���	�	
�6%�	7�+�ก��
$&������ก�� 

3.1 ��6)%������#������	���
�E�+�ก��
$&������ก�� 

/�ก������6 '�������	
:/' &���
�ก��	��'��*��ก������)���*�'����ก�!4���%�*��8+,'-.�/�'� ���=��!4 16 
Qm4����� �m=�:�����!4  29 �5�"� 2553 #$�6 '���ก������	
��ก������#/7������U6�" #$�//�.� 
/�7�"�����%ก���.4� x �!4!�&����ก&�ก�� ,#$ก���&���"ก�� ��ก$7�� �������� &���
�ก��	��'��*��
ก������)���*�'����.4�����)���*�'��:�*7��*
�����"9 '�"��1������������ Qm4���-m� ก����"/�'� ��*. 
#$�ก����" NPLs ��"/$��ก����"/�'� ��*. �*�R�*
=� ��.4�����ก����j����1���*
�����"9���������
#$� �7���'�ก�� &���
����ก
�/$�ก6 '�"7���	R�!4  

��.4�:/'����6�	���	-����*��9�'��*��ก������)���*�'�� :�ก��#"ก*
�����"9 '�"��1�����ก��กก$�7
���ก
�ก����
���������� �������m�!����&�������	'����'��&���"ก����=�ก����"/�'� ��*. #$�ก����" 
NPLs 

 

3.2 $&�(����$&�(&������(���5������� (&�����กก��
$&������ก�� 

3.2.1 �'� !�!4�� �7���������6 '�����กก����'��&���"ก�� 

(1) �	�!"�����'���.4�������/$�ก�ก1u9ก��ก&�ก��#����ก$�7���������#/7������U6�" 

ก����'��&���"ก������ก���	�!"�����'�:/'#ก7ก$�7���ก
�ก����
���������� ��.4�������
/$�ก�ก1u9ก��ก&�ก��#����ก$�7 (Consolidation Basis) ���������#/7������U6�" 
��ก�/�.���ก:��{������Qm4�����ก��ก&�ก�� ,#$*-����ก����
�#��� !4"� (Solo Basis) ��=��!= ��.4�:/'
*-����ก����
�#$�ก$�7���ก
����ก����
�!ก�� &���
����ก
��!4!����/��*#$�!����4��� ) "
/�m4�:�/$�ก�ก1u9ก��ก&�ก�� ,#$ ��ก$7�� �.� ก���!4��������1
%"9��	'�������*
�����"9�*!4"�
��":�ก$�7���ก
����ก����
�	��'�,$:���ก����
�����&���1��	��*7����
�ก�����	7�*
�����"9
�*!4"� ��ก�/�.���กก�������*
�����"9�*!4"�	���ก����
��e�����������&���1��	��*7��
��
�ก�����	7�*
�����"9�*!4"�	�/$�ก�ก1u9 Solo Basis ��=��!= 	�/$�ก�ก1u9:/7 ��ก$7�� ������
��	'�� &�����	��*7����
�ก�����	7�*
�����"9�*!4"���=�:��� �� Solo Basis #$� Consolidation Basis 
�.4�*
=����/�m4� x 67	4&�ก�7��'�"$� 8.5 ) "!��.4��6��7���
�ก�����%�=��!4 1 	'��������	��*7��67	4&�ก�7�
�'�"$� 4.25 ���*
�����"9�*!4"���=�*
=� ) "/$�ก�ก1u9ก��ก&�ก�� ,#$ ��ก$7����!+$������:%'���
ก|/�":�����!4 30 
-���"� 2553  

�{������ก���&���1��	��*7����
�ก�����	7�*
�����"9�*!4"����������������e���*
�����"9�*!4"�
	���ก����
�:�ก���&���1��	��*7����
�ก�����	7�*
�����"9�*!4"�	�/$�ก�ก1u9 Solo Basis 
6 '
�����*
�����"9�*!4"���� ��*. Qm4�������-.�/�'��'�"$� 99.99 ������� ����!"�#$�%&���#$'�
��=�/  /�ก��������	'���w
��	
	�/$�ก�ก1u9ก��ก&�ก��#����ก$�7 (Consolidation Basis) 
#$������*
�����"9�*!4"���� ��*. #$���
5���.4�:�ก$�7	�/$�ก�ก1u9�!4������#/7������U6�"



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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ก&�/� ��.4��&���1��	��*7����
�ก�����	7�*
�����"9�*!4"� ��	��*7����
�ก�����	7�*
�����"9�*!4"����
ก$�7���ก
�ก����
�������������$ $� �.4����!"���!"�ก��ก��ก���&���1	�/$�ก�ก1u9 Solo 
Basis 

(2) *���*����)"��"���������:�ก��$ *
�����"9�*!4"� #$��*�
*�'�����#�R�#ก�7�:/'#ก72������
ก����
���������� 

ก����'��&���"ก��������ก��%7�"*���*���:/'������*���-$ $,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 '#$� 
$ *
�����"9�*!4"����ก$�7���ก
�ก����
����������/�ก�
���1���ก��ก����
������������  Qm4�
��*7�+$:/'2������ก����
����������:/'!���#�R�#ก�7��ก�m=� #$�*���- &�����	��*7��
��
�ก����������������=�#�� Consolidation Basis #$�#�� Solo Basis :/'����6�	�/$�ก�ก1u9
�!4������#/7������U6�"ก&�/�  

��=��!= ก����"/�'� ��*. #$�ก����" NPLs ���&�:/',$�7�*
�����"9�*!4"����������$ $�����1 
25 $'����� #$�����1 2,608 $'����� 	�$&� �� Qm4�/�ก�
���1���	��*7����
�ก�����	7�
*
�����"9�*!4"����������	�/$�ก�ก1u9 Solo Basis 1 ����!4 31 ������ 2552 Qm4���7�ก���'�"$� 
11.99 ) "/�ก������*���- &���
�ก����"/�'� ��*. #$�ก����" NPLs �������� �7���	��*7��
��
�ก�����	7�*
�����"9�*!4"� ��ก$7������
4�m=���ก����1�'�"$� 0.38 #$��'�"$� 0.31 	�$&� �� 
��������1�'�"$� 12.69 

��ก��ก�!= ก����'��&���"ก����%7�":/'��	��*7��$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 '	7�*
��%.4��� (NPL 
Ratio) ��������� !�m=� ��=��!= /�ก�
���1���	��*7��$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 '	7�*
��%.4���	� 
��ก����
��e��������� 1 ����!4 31 ������ 2552 Qm4���7�ก���'�"$� 9.62 ��=��!= �.4�������*���-
��" NPLs :/'#ก7 ��*. *&���R� �������� �7���	��*7�� ��ก$7����$ $�����1�'�"$� 5.69 �/$.�
����1�'�"$� 3.93 ��ก��ก�!= �.4��
���1���	��*7��$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 '	7�*
��%.4���	� 
��ก����
������������#$���
5��"7�" 1 ����!4 31 ������ 2552 Qm4���7�ก���'�"$� 12.84 #$'� 
��"/$��ก����'��&���"ก�� �������� �7���	��*7�� ��ก$7����$ $�����1�'�"$� 8.61 �/$.� 
�'�"$� 4.23 

(3) ��
42����
���� �"�"ก���	
�)	���ก��:/'*
��%.4�  

:�ก�1!�!4������*���-��"/�'� ��*. #$���" NPLs 	������*����":�ก����'��&���"ก�� Qm4�!
,$�7�������1 3,389.68 $'����� ) "���������&�,$�7�*
4�	��#���!4��������6 '�����ก
ก����'��&���"ก�� ��ก$7�������#/$7���
����:�ก��:/' ��*. ก,'".��.4�:%'������
�������*7��:�ก��
�&���"ก��Q.=� NPLs ��ก������ �&����67�ก
� 3,000 $'����� ) "��������6 '���+$	��#��:�
�,�#�� �ก��!="��� 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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(4) !�������6�6 '�!4������,'ก&�6���กก����"/�'� ��*. 

���������*���-����,'ก&�6���กก����"/�'� ��*. ��ก*7��	7����������*����"ก��,$�7���
�
$����:� ��*. ) "/�ก�
���1���ก�����*����":�ก����'��&���"ก������1 229.15 $'����� 
�����������*���-����,'ก&�6�ก7����5!����1 204.15 $'����� ��ก*7��	7����������*����"
 ��ก$7��#$�,$�7���
�$�������������,$�7� 25.00 $'����� �"7��6�กR	� ก������,'ก&�6���กก��
��"/�'� ��*.  ��ก$7�� ���m=��",7ก��ก���
���1����������#/7������U6�" 

(5) *���-�7���'�ก�� &���
����ก
�/$�ก���������6 '�"7���	R�!4 

ก�� &���
�ก��	��'��*������)���*�'�� ) "�e���ก��#"ก ��*. ��ก��กก$�7���ก
�ก����
����
������ ������ก��*7��*�
�)"��"����������!4���7���'�ก�� &���
����ก
�/$�ก���������  

(6) $ �7�:%'�7�"	7�� x �!4�ก!4"��'��ก��ก����
/��#$�	
 	�$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 ' �%7� �7�:%'�7�"
 &���
���� #$��7�:%'�7�":�ก�� &���
�� ! 

:��{������ ��*. #$�*�"ก|/�"#$���j��*
��%.4��������������/�7�"����!4���+
 %��:�ก��
��
/��#$�	
 	����-�$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 '  ����=� ก����'��&���"ก�����&�:/'������
*���-$ �����7�:%'�7�"	7�� x �!4�ก!4"��'��6 ' �%7� �7�:%'�7�" &���
���� �7�:%'�7�":�ก�� &���
�� ! 
�7�:%'�7�":�ก����������"/$�ก���ก�� #$��7�:%'�7�":�ก��:%'��
ก����
5������'����!"ก�กR� 

 

3.2.2 �'� '�"�!4�� �7���������6 '�����กก����'��&���"ก�� 

(1)  ���*,8�*!")�ก�*�!4��������6 '���+$	��#����
4�m=���กก����
/��$,ก/�!=*
��%.4��!467ก7�:/'�ก
 
��"6 '#$�*
�����"9��ก����"	7�6� /�ก������ #$� ��*. *���-��
/��#$�	
 	����-�/�!=
�'��%&���6 '�"7��!���*
��
���  

:�ก�1!�!4������ #$� ��*.  &���
�ก����
/��#$�	
 	�$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 '#$�*
�����"9��
ก����"���	7�6� ���!�������6�6 '�!4������ #$� ��*. ��*���-��!"ก�กR�/�!=�'��%&��� #$�/
/�.� ��"*
�����"9��ก����"6 ',$�7��กก�7��!4��6 '�����กก����'��&���"ก�� ก$7���.� ������ #$� 
��*. ���*,8�*!")�ก�*�!4��6 '���+$	��#���!4*,�ก�7���กก����
/��$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 '#$�
*
�����"9��ก����" /�ก������ #$� ��*. *���-��
/��#$�	
 	����-�/�!=�'��%&���6 '#$�
 &���
�ก����"*
�����"9��ก����"6 '�"7��!���*
��
����กก�7��!4�� ก��196�' �"7��6�กR	� ,$
�7��!4������ #$� ��*. �� �7���*���-	
 	���!"ก�กR�6 '��กก$�7$,ก/�!=*
��%.4��!467ก7�:/'�ก
 
��"6 '#$�ก����"*
�����"9��ก����"*7��/�m4����m=��",7ก���{���"��"��ก�!4�",7��ก�/�.�ก�������
��������� #$� ��*. �%7� *�����U�52ก
�#$�*����ก����
���������U ���*���-:�ก��
%&���/�!=���$,ก/�!= #$�,$�7�#$���"���$�:�ก����������"/$�ก���ก��#$�*
�����"9��ก����" 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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(2) ����$7��	��:�ก����
/���� ก��)��$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 ':�����	���$ $� 

/�ก������*���- &���
�ก��	��'��*������)���*�'��6 '*&���R� ��������67!��
5��"7�") "
	���!4������+,'��
/��$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 ' #$� &���
�ก����"����"9*
���ก����" ��=��!= 	�
$�ก51�ก�����ก�����ก
���������1
%"9����������!4!ก��:/'��
ก�� '��*
��%.4�#ก7���5�����ก
� 
���ก
���� ก$��#$���� "7� #$�*
��%.4���""7�"�!4!/$�ก���ก��  ����=� :�����	���!)�ก�*�!4
ก��:/'��
ก�� '��*
��%.4���ก7�:/'�ก
 $,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 ' Qm4�	�/$�กก������'��*������
)���*�'��!�������6�6 '�7� ��������	'�� &���
�ก���&�/�7�"$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 '�!4��
�ก
 �m=���กก�� &���
����:�����	 :/'#ก7��
5����
/��*
�����"9��":�ก$�7 CIMB #$�//�.� ��
5��
��
/��*
�����"9��"��ก	7�6�  ����=� ����$7��	��:�ก��)����"$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 ':�
����	������������$ $� ��.4����ก ������67!��
5��"7�"�!4���&�/�'��!4:�ก����
/��$,ก/�!=�!467
ก7�:/'�ก
 ��"6 ' #$�+,'�!4��Q.=����	'��:%'��"���$�:�ก��	���*���'�,$ #$������	7����,$�7�:�
ก�����Q.=�$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 ' ��=��!= /�ก������ &���
�ก��)����"$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 '
:/'#ก7����$�!4�ก!4"�)"�ก��:�����	 �����������	'��!/�'��!4�w
��	
	����ก�U�ก!4"�ก����"ก���!4
�ก!4"�)"�ก�� #$����ก�U��"ก��ก��6 '�/�.��&�/�7�"6�Q!4�*
�����"9 

 
3.3 $&�(����$&�(&������(���5������� (&�����กก��
$&������ก��ก���%�����
ก�������ก�� 

3.3.1  �'� !�!4�� �7���������6 '�����กก����'��&���"ก��ก������$�!4�ก!4"�)"�ก�� 

(1) ก����'��&���"ก��ก������$�!4�ก!4"�)"�ก�����&�:/'������6 '���,$�7�ก����"�!4#�7��� 1 ����!4��'��&�
��"ก�� �.4���!"�ก��ก���&�/�7�":�	$� ��v /�.�+7��ก�����,$  

:�ก�1!�!4������	� *
�:� &���
�ก����"/�'� ��*. #$�ก����" NPLs :�	$� ��v /�.�+7��ก��
���,$:/'#ก7+,'*�:���Q.=��!46 '����%
8��ก������ ���!�������6�6 '�7�+,'%��ก���� �$.�ก/�.�+7��
ก�����,$Qm4�����+,'�*������*,�*� ��:/'�����*��Q.=�	4&�ก�7�/�.�*,�ก�7������*����":�ก����'��&�
��"ก��:����=��!= ก$7���.� ก����'��&���"ก��ก������$�!4!����ก!4"�)"�ก�� ���&�:/'������6 '���
,$�7��!4#�7�����กก����'��&���"ก�� 

(2) !���#�7����!4��!+,'���)��$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 '�.4����!"���!"�ก��ก����'��&���"ก��ก��
����$�!467!����ก!4"�)"�ก��  

��"/$��ก�� &���
�ก��	��'��*��ก������)���*�'�� ก���!4 ��*. ��"�����",7:�ก$�7 CIMB 
��������!����4�:�:��%
��)"��"�7� ��*. ������%7�����/�m4��!4*&���2�!4��*���-������ก��
)��$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 ' #$�//�.� *
�����"9 '�"��1�����ก������6 ' :�ก�1!�!4������67
*���-�&�/�7�"$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 ' #$�//�.� *
�����"9 '�"��1���:/'#ก7��
5����
/��
*
�����"9�.4��!467:%7����$�!4�ก!4"�)"�ก��  
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(3) ก����'��&���"ก��ก������$�!4�ก!4"�)"�ก����$ ��"���$� ��=�	�� #$��7�:%'�7�"�!4�ก!4"��'��:�ก����" 
NPLs 

ก�����ก����" NPLs ) "��4�6�������ก���&�/�7�"+7���
�!ก�����,$ /�.�ก���%
8+,'*�:���Q.=�  
Qm4�:�����w
��	
��	'��:%'��"���$�#$���=�	�����ก�7�ก���&�/�7�":/'#ก7����$�!4�ก!4"�)"�ก�� �.� 
��*. (��"/$���!4������#"ก ��*. ��ก��กก$�7���ก
�ก����
����������) ��=��!= /�ก��������v 
���,$��" NPLs ����ก����4�6����	'��:%'��"���$�:�ก�� &���
�ก���� ก�����,$��
4�m=��!ก
����1 2 � 3 � .�� ��.4��� �	�!"��ก*���ก!4"�ก��$,ก/�!=*
��%.4��!467ก7�:/'�ก
 ��"6 ':/'+,'*�:���Q.=�
6 '��'���&�ก��	���*���'�,$ ��-m���"���$���
4�	
����1 2 � 3 � .�� *&�/���ก�� &���
�ก��
�� ก�����,$ ��ก��ก�!= ������"�����!����*!4"��!4ก����" NPLs +7���
�!ก�����,$���:%'��"�
��$����ก�7��!4ก&�/�  /�.������67���*����*&���R�6 ' 

��ก��ก�!= ��กก��$ ��"���$�#$���=�	��:�ก����" NPLs ��%7�":/'������*���-$ �7�:%'�7�"
	7�� x �!4�ก!4"��'��ก��ก����v ���,$ �%7� �7���
ก���7��'��+,' &���
�ก�����,$ 

 
3.3.2  �'� '�"�!4�� �7���������6 '�����กก����'��&���"ก��ก������$�!4�ก!4"�)"�ก�� 

(1) ����������*!")�ก�*�!4��6 '��������*��Q.=��!4*,�ก�7� /�ก��������"/�'� ��*. #$���" NPLs :�
	$� ��v /�.�+7��ก�����,$ ��.4����ก *-����ก����
�/�.���
5����
/��*
�����"9�.4��!4*�:�����*��
�����*����"*,�ก�7������*����":�ก����'��&���"ก��:����=��!=  

:�ก�1!�!4����������"/�'� ��*. #$���" NPLs :�	$� ��v /�.�+7��ก�����,$ +,'*�:���Q.=���"
�.4��!467:%7����$�!4!����ก!4"�)"�ก�� �%7� *-����ก����
� /�.���
5����
/��*
�����"9 Qm4������*��
��"�!4�ก
 ��กก�����,$����������Q.=���"�!4�ก
 �m=���ก�&����	7�������ก����"��/�7��������
#$�+,'*�:���Q.=� �m����!�������6�6 '�7����� ��ก$7����!,$�7�*,�ก�7������*����":�ก����'�
�&���"ก�� �"7��6�กR	� +,'*�:���Q.=���"�.4��!467:%7����$�!4!����ก!4"�)"�ก�����:%'*	
2��:�
ก������
�,$�7�ก
�ก����� ��*. #$�,$�7� NPLs �!4#	ก	7��#$���กก������
�) "������ �%7� 
�'�"$�,$�7��!4�� �7���6 '�����กก����������"/$�ก���ก�� �'�"$�ก����!"ก�กR����$,ก/�!=	�
*�88�����)���*�'��/�!= #$���	��*7��$  Qm4���*7�+$�&�:/',$�7��!46 '��กก������
�!ก�����
#	ก	7��ก����ก6� 

 
 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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4. ���	
�E�5��	$���������
�*��� $$��ก��$���%&� ���. 

4.1 ���	
�	���	$������
���$�� 

:�ก��:/'����/R�-m�����/��*��������*����":�ก����'��&���"ก��ก����"/�'� ��*. �!4��mก5�
���ก����
�6 '�
���1�����/��*��������*����"  '�"�
�!	7�� x  ���!= 

4.1.1 �
�!,$�7�	���8%! (Book Value Approach) 

4.1.2 �
�!��������,$�7�	���8%! (Adjusted Book Value Approach) 

4.1.3 �
�!,$�7��{���������ก��#*��
�* *���
 (Discounted Cash Flows Model Approach) 

*&�/����
�!��������,$�7�	���8%! #$��
�!,$�7��{���������ก��#*��
�*  �!4��mก5����ก����
�6 '�&�ก��
����
�,$�7�/�'�*��8��� ��*. ��*	
2���!4�7� ��*. "���� &���
�ก����
/��$,ก/�!= '�"	����:�
����		���
�$����:�$,ก/�!=*���
 (����
�:/'*
��%.4�*���
) #$�����"9*
���ก����"*���
 1 ����!4  
31 ������ 2552 ,$�7� 113,596,944 ��� #$� 158,793,978 ��� 	�$&� �� ��.4����ก �!4+7��� ��*. 
6 '���)��*
�����"9 '�"��1����e�����ก������:�$�ก51��������=� x #$�67:%7����ก�����)��:�
$�ก51�	7���.4��  

��ก��ก�!= �!4��mก5����ก����
�!����/R��7� 	�$�ก51�ก�����ก�����ก
������
5����
/��*
�����"9
) "��4�6� ก��#*��
�* �!4�� �7��6 '������m=��",7ก��ก����
/����
�$����:�$,ก/�!= #$�����"9*
���ก����" 
�!4��
5����
/��*
�����"9��
/���",7 1 �1���=� Qm4�!,$�7�#$���"���$��!4�� �7���6 '���#	ก	7��ก��	�
��"$���!" ��
�$����:�$,ก/�!= #$�����"9*
���ก����"#	7$���"ก��Qm4�!$�ก51��e��� �"7��6�กR	� 
ก������1ก����"$���!" ����1ก��ก��#*��
�* ��ก��
�$����:�$,ก/�!= #$�����"9*
���ก����"�!4
��
5�����!ก��6 '�:�����	 �m����m=��",7ก����"$���!" ��
�$����:�$,ก/�!= #$�//�.�*
�����"9��ก��
��"#	7$���"ก���!4!$�ก51��e��� Qm4���
5����
/��*
�����"9
*���-����1ก����"$���!" $7��/�'�
6 '  ����=� ก������1ก��ก�� &���
����ก
�:�$�ก51�ก�� &���
�ก���"7��	7���.4�� (On-going basis) ) "
ก�����)��$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 ' #$�����"9*
���ก����"��
4�	
 �m����!���67���67#�7���*,� 
 ����=� ��.4���	-����*��9:�ก������
�,$�7�/�'� ��*. :����=��!= �!4��mก5����ก����
��m�	�=�*	
2���7� 
��*. ������+,'��
/����
�$����:�$,ก/�!=*���
#$�����"9*
���ก����"*���
	�,$�7��'��	'� '�"	����
	7�6�:�����	 #$�676 '�&�ก������
���
�$����:�$,ก/�!= #$�//�.� ����"9*
���ก����"�!4 ��*. �� �7�
��$������
4:�����	  

��ก��ก�!= �!4��mก5����ก����
�6 'ก&�/� *	
2��:�ก������
�,$�7��7���67!ก����$!4"�#�$�:�ก��
 &���
������� ��*. /�.�*�����U�52ก
��"7��!��"*&���8:�����	 �"7��6�กR ! :�ก�1!�!4!ก��
��$!4"�#�$����*�����U�52ก
�/�.��{���"��"��ก�.4� x �"7��!��"*&���8 Qm4����*7�+$ก����	7�ก��
 &���
�������$,ก/�!=#$�*7�+$�&�:/'���*���-:�ก��%&���/�!=���$,ก/�!= #$�//�.� ,$�7�#$�
��"���$��!4�� �7���6 '�����กก��������/$�ก���ก��#$�����"9*
���ก����" ,$�7�/�'� ��*. �!46 '��กก��
����
����!ก����$!4"�#�$��%7�ก��  
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��=��!= �!4��mก5����ก����
�
6 '�
���1�����/��*��������*����"/�'� ��*.  '�"�
�!��!"���!"�
��	��*7��:�	$�  (Market Comparable Multiples Approach) ��.4����ก 67!��
5��� ����!"�:�	$� 
/$�ก����"9Q!4����ก�����ก
�/$�ก:�$�ก51��$'�"�m�ก�� �.� ก����
/��$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 'Qm4�����
���5�����ก
� #$�!*����$7��:�ก��Q.=���"/$�ก����"9��!"����!4*���-�&�����!"���!"�6 ' ��ก��ก�!= 
�!4��mก5����ก����
�
6 '�
���1��
�!,$�7��{�����������
��{�+$ (Dividend Discounted Model 
Approach) ��.4����ก �
�!����
��!=���&��:%'ก�����ก
��!4!ก&�6�*���
 #$�ก���7�"��
��{�+$�!4�7���'��
#�7���:�%7����"���$�����1ก�� �"7��6�กR ! 	�#���&�$�����ก����
��!4�!4��mก5����ก����
�6 '
�� �&� ���7�����1ก��ก&�6�*���
��� ��*. :�%7����"���$�����1ก��!ก����$!4"�#�$�:�#	7$�
����3�"7��!��"*&���8 �����*7�+$:/'��
��{�+$�!4 ��*. ���7�":�#	7$������8%!!���67#�7���  ����=� 
,$�7��{�����������
��{�+$�!4����
�6 '���!���67#�7����"7��!��"*&���8 '�"�%7�ก��  '�"�/	�+$
 ��ก$7�� �!4��mก5����ก����
��m�!����/R��7��
�!��!"���!"���	��*7��:�	$�  #$��
�!,$�7��{���������
��
��{�+$ ���!���67�/��*:�ก������
�,$�7�/�'� ��*.  

 

4.1.1 �
�!,$�7�	���8%! 

�
�!,$�7�	���8%!#* �:/'�/R�-m�,$�7�	���8%!���*7�����+,'-.�/�'������ ��*. 1 %7����$�: ��$�
/�m4� ) "ก������
�,$�7�*&�/�����"ก���!= ����ก������
���ก,$�7�	���8%!���*7�����+,'-.�/�'���
	��!4���ก|	���ก����
��!46 '!ก��*����8%!#$'���� ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552 Qm4�����ก��
�&���1��ก,$�7�	���8%!���*
�����"9�� /�ก '�",$�7�	���8%!���/�!=*
���  

��"$���!" ก���&���1,$�7�	���8%!���*7�����+,'-.�/�'������ ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552 
*���-*���6 '  ���!= 

(/�7�": ���) 	8���� 

*
�����"9��  313,020,023 

/�ก /�!=*
��� 83,870,069 

����$��78&)*��%&���	 229,149,954 

�&����/�'��!4%&���#$'���=�/  2,500,000 

	8�����%&�6�	��5�	8����6�	��@:� 91.66 

��กก������
�	��
�!,$�7�	���8%! ,$�7�/�'�*��8��=�/ 	��!4���ก|	���ก����
��!46 '!ก��*��
��8%!#$'���� ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552 ��7�ก�� 229,149,954 ��� /�.� 91.66 ���	7�/�'�  ����=� 
ก���!4������-.�/�'� 2,499,993 /�'� ��ก�&����/�'��!4%&���#$'���=�/  2,500,000 /�'� ,$�7�/�'� ��*. 
��=�/ �!4������-.��",7����7�ก�� 229,149,312 ��� Qm4�!,$�7�	4&�ก�7������*����"/�'� ��*. �$Rก�'�" 
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4.1.2 �
�!��������,$�7�	���8%! 

ก������
�,$�7�	��
�!��������,$�7�	���8%!����ก���&�*7�����+,'-.�/�'������ ��*. 	���ก����
�
�!46 '!ก��*����8%!#$'���� ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552 ��������� '�" (1) ��"ก���7��+.4� '�"�7�
�����
�$����:�$,ก/�!=�!4�� �7����ก
 �m=�:�����	 (2) ��"ก���7��+.4� '�"�7�����"9*
���ก����"�!4�� �7�
���ก
 �m=�:�����	 #$� (3) ����/�!=*
��!4�� �7����ก
 �m=�:�����	  ����=� ����/�'�*��8�!4����
�6 '
) "�
�!�!=��*��'��,$�7���=�	4&��!4�� �7���6 '����.���กก���!4 ��*. ��
/�� '�"	����:�����		���
�
$����:�$,ก/�!=*���
  (����
�:/'*
��%.4�*���
 )  #$�����"9*
���ก����"*���
	�,$�7�  1 ����!4  
31 ������ 2552  
�!4��mก5����ก����
�6 '�&�ก���
���1���.4���������,$�7�	���8%!��� ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552 
 ���!= 

1) �7��+.4�ก�� '�"�7������
�$����:�$,ก/�!= 

1 ����!4 31 ������ 2552 ��*. !ก������mก�7��+.4�ก�� '�"�7�	������
�$���� 	�/$�ก�ก1u9ก�� 
�� %�=�#$�ก��ก����
�*&�������*-����ก����
����������#/7������U6�"	��ก1u9 IAS 39 Qm4�!,$�7� 
156,526,551 ��� 

:�ก������
���.4���������,$�7�ก�� '�"�7������
�$����:�$,ก/�!= �!4��mก5����ก����
�6 '�
���1��7��+.4�
ก�� '�"�7������
�$����:�$,ก/�!=) "ก�����!"���!"�,$�7��{���������ก��#*��
�* �!4�� �7���6 '��� 
*&�/���$,ก/�!=#	7$���"��"/$������!4 31 ������ 2552 ��!"�ก����
�$����:�$,ก/�!=*���
���$,ก/�!=��"��=� 
1 ����!4 31 ������ 2552 ) "/�ก����1ก��ก��#*��
�* �!4�� �7���6 '���!,$�7��'�"ก�7���
�$����
:�$,ก/�!=*���
 �!4��mก5����ก����
����&�ก��	�=��7��+.4�ก�� '�"�7������
�$����:�$,ก/�!=��
4��7�ก��*7��
	7�����,$�7���=�*���&���� ��=��!= �!4��mก5����ก����
�
6 ')��ก$��,$�7�ก�� '�"�7������
�$����:�
$,ก/�!=:�ก�1!�!4����1ก��ก��#*��
�* �!4�� �7���6 '���!,$�7��กก�7���
�$����:�$,ก/�!=*���
 

��.4���	-����*��9:�ก������
�,$�7�/�'� ��*. �!4��mก5����ก����
�6 '����
�,$�7�) "#�7�ก��#*��
�* 
�!4�� �7���6 '������� 2 *7�� �.� $,ก/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!= (Troubled Debt Restructuring /�.� 
TDR) #$�$,ก/�!=������/$�ก���ก�� (Non-Troubled Debt Restructuring /�.� Non-TDR) ) ":%'
*	
2���!4	7��ก�� ��ก��ก�!= ) "*7�����$,ก/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!=  ��*. 6 '�
���1�#$'��7� 
$,ก/�!=!U�ก"���:�ก��%&���/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!= /�.���!U�ก"���:�ก��%&���/�!=	�
*�88�����)���*�'��/�!=:�����	 :�ก�1!�!4$,ก/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!= ��ก$7���!4���!�{8/�:�
ก��%&���/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!=) " ��*. !�)"��"�!4��������$!4"��'�ก&�/�  #$�//�.� 
��"���$�ก��%&���/�!=��.4�:/'$,ก/�!=��"��=�*���-%&���/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!=6 '	7�6�:�
����	 *&�/���$,ก/�!=������/$�ก���ก�� ��*. 6 '�
���1�#$'��7�$,ก/�!= ��ก$7��67!U�ก"���:�ก��%&���
/�!=6 ' 1 ����!4 31 ������ 2552 ��ก��ก�!= ��.4���	-����*��9:�ก������
�,$�7�ก
�ก����� ��*. �!4
��mก5����ก����
�6 'ก&�/� *	
2���7�������ก��%&���/�!=���$,ก/�!=#	7$���"��67!ก��
��$!4"�#�$�	$� ��"���$��!4�� �7���6 '���%&���/�!=��ก$,ก/�!=��"��=� x 
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� ก��#*��
�* �!4�� �7���6 '��� 

�,ก
�)3����<<�����������-��
�) 

ก��#*��
�* �!4 ��*. �� �7���6 '�����กก$�7$,ก/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!=������6�	�
#+�ก��%&�����
�:�*�88�����)���*�'��/�!= #$�//�.� 	�����1ก����� ��*. �!4�� �7���6 '���
��ก$,ก/�!=#	7$���" �"7��6�กR	� ��.4����ก���67#�7���*&�/������*���-:�ก��%&���/�!=���
$,ก/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!= ��*. 6 '����1ก����	��ก����!"ก�กR��!4�� �7���6 '����",7�!4
�'�"$� 80 ���ก��#*��
�* �!4�� �7���6 '���	�*�88�����)���*�'��/�!=  ����=� �!4��mก5����ก��
��
��m�:%'��	��ก����!"ก�กR� ��ก$7��:�ก������1ก��ก��#*��
�* �!4 ��*. �� �7�����!"ก�กR�6 '
	$� ��"���$��!4�� �7���6 '���%&���/�!= 

�,ก
�)������
��ก���ก�� 

ก��#*��
�* �!4 ��*. �� �7���6 '�����ก$,ก/�!=������/$�ก���ก�������กก���&�/�7�"/$�ก���ก�� 
Qm4�*���-#�7���ก6 '���� 4 ก$�7�.� (1) �!4 
�#$��!4 
���'�*
4��$,ก*�'��:���	ก������/����  
(2) �!4 
�#$��!4 
���'�*
4��$,ก*�'��:����/�� :/87 (3) �!4 
�#$��!4 
���'�*
4��$,ก*�'��:��.=��!4%��� 
#$� (4) ���.4����ก� ) ":�ก������
�,$�7� �!4��mก5����ก����
�6 '�'���
�������"��ก��"���ก��
����
�,$�7�/$�ก���ก��$7�*� Qm4�����
�) "+,'����
��
*�� #$�//�.� ��กก������
���":���� 
��*. Qm4�!*� *7��ก������
�	���
�$����:�$,ก/�!= 1 ����!4 31 ������ 2552 ��7�ก���'�"$� 44.7 
#$��'�"$� 55.3 	�$&� �� ��=��!= ก������
� ��ก$7�� ��*. 6 '�w
��	
	�/$�ก�ก1u9���������
#/7������U6�"�!4�ก!4"��'�� 

��ก��ก�!= �!4��mก5����ก����
�6 '����1ก���7�,$�7����/$�ก���ก���!4�����!4 
�#$��!4 
���'�*
4�
�$,ก*�'����!,$�7���
4�m=�	���"���$� ) "��	��ก����
4�m=����,$�7�/$�ก���ก����=� �!4��mก5�
���ก����
�6 '�'���
���ก����1ก�����ก������ก59*&�/����3 2551 -m��3 2554 Qm4��!4��mก5����ก��
��
�6 '�&���	���'���
� ��ก$7���:%'	$� ก���&�ก������1ก�� �"7��6�กR	� 1 ����!4!ก����"
/$�ก���ก����=� �!4��mก5����ก����
�6 'ก&�/� *	
2���7�/$�ก���ก��#	7$�������!)�ก�*�!4��-,ก
��"6 ':������!4	4&�ก�7�����	$� 	�������#$��!4	�=����/$�ก���ก�� ��.4����ก ���	'��ก�����
	$� *&�/���/$�ก���ก��#	7$�ก$�7�!4	7��ก�� Qm4�*	
2�� ��ก$7���'���
����ก���*�ก��19��� 
��*. �!4��mก5����ก����
��m�6 'ก&�/� *	
2�� ��	7�6��!= ��.4�:%':�ก������1ก��,$�7�
/$�ก���ก��#	7$������� 

���
-���ก���ก�� ��6��ก��
"��	$�'�$��
	8�������ก���ก��6���P 

���	�,ก������$�����ก���ก��  

(1) �!4 
�#$��!4 
���'�*
4��$,ก*�'��   

     (1.1) 	�=��",7:�ก������/���� �'�"$� 1.44 �'�"$� 80 �����������
� 

     (1.2) 	�=��",7:����/�� :/87 �'�"$� 6.73 �'�"$� 70 �����������
� 

     (1.3) 	�=��",7:��.=��!4%��� �'�"$� 6.73 �'�"$� 50 �����������
� 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 

 

/�'��!4 41  

���
-���ก���ก�� ��6��ก��
"��	$�'�$��
	8�������ก���ก��6���P 

���	�,ก������$�����ก���ก��  

(2) ���.4����ก� - �'�"$� 30 �����������
�* 

/�"�/	�: * �!4��mก5����ก����
�ก&�/� :/',$�7�/$�ก���ก��*&�/������.4����ก��!4 1) �����!4	'��ก�����	$�   
2) "�� &���
�ก���",7 #$� 3) �",7:�*����!4 !#$�!��"�ก��:%'������/$.� ) "�'���
���"$���!"  ��ก$7��
��ก��"���ก������
�,$�7����.4����ก�$7�*� �!4����
�) "+,'����
��
*�� ) "/�ก���.4����ก�: 67
����6�	��ก1u9��=� 3 �!= �!4��mก5����ก����
���67�&���&���1,$�7�/$�ก���ก�� 

� ��"���$��!4�� �7���6 '���ก��#*��
�*  

�,ก
�)3����<<�����������-��
�) 

ก������1ก����"���$��!4 ��*. �� �7���6 '���ก��#*��
�* *&�/���$,ก/�!=	�*�88�����
)���*�'��/�!=������6�	�ก&�/� ก��%&�����
�	'�	�*�88�����)���*�'��/�!= #$�//�.� 	�
����1ก����� ��*. 

�,ก
�)������
��ก���ก�� 

����1ก����"���$��!4�� �7���6 '���ก��#*��
�* *&�/���$,ก/�!=������/$�ก���ก�� �'���
�	�
����1ก���!4 ��*. �� �7���*���-��"/$�ก���ก��6 ' Qm4�*� �$'��	�/$�ก�ก1u9ก���� %�=�
#$�ก��ก����
�*&�������*-����ก����
����������#/7������U6�"	��ก1u9 IAS 39 	�*-���
���� ! ��ก��ก�!= �!4��mก5����ก����
��� ก��19�7�/$�ก���ก��#	7$�������#$�:��.=��!4�!4	7��ก�� 
��:%'��"���$�:�ก����������"�!4#	ก	7��ก����ก6� ��.4����ก���	'��ก�����	$� �!4	7��ก�� 
��"$���!" ����1ก����"���$��!4�� �7���6 '���ก��#*��
�* ��กก����"/$�ก���ก��	�
*-������� ! #$�������/$�ก���ก��*���-*���6 '  ���!= 

���	�,ก������
�������(����� (&���ก����
����( (�P) 

��(��"�&�	������8ก��&�� 
�)������(� 

6�'���8�+�
ก�%�
" 

6�'���8�+�
������(+�@� 

6�'���8�+�"*'���
:�� 


��*�����ก� 

(1) �",7��/�7���	�!"ก��`}���'�� 6.0 6.0 7.0 5.0 

(2) �",7��/�7�� &���
�ก��`}���'�� 5.5 5.5 6.5 4.5 

(3) �",7��/�7��ก��������� ! 4.5 4.5 5.5 3.5 

(4) �",7��/�7��ก����"�� 	$�  3.5 3.5 4.5 2.5 

(5) �",7��/�7��ก�����)����
���กก��
��"�� 	$�  

1.0 1.0 1.0 1.0 

 



 
����������	
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� �7�:%'�7�"+��#�� 

�,ก
�)3����<<�����������-��
�) 

67!�7�:%'�7�"+��#���!4�ก!4"��'��:�ก����
/��#$�	
 	�$,ก/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!= 

�,ก
�)������
��ก���ก�� 

�!4��mก5����ก����
��� ก��19�7�:%'�7�"*&�/���$,ก/�!=������/$�ก���ก��) "�'���
�	�����1ก��
�7�:%'�7�"��กก�� &���
�� !#$���������"/$�ก���ก��	��ก1u9ก��	�=�*&�������������#/7�
�����U6�" 	��ก1u9 IAS 39 ) "����1ก���7�:%'�7�"#$�%7����$�����7�:%'�7�"�!4�ก
 �m=�  
��#	ก	7��ก���m=��",7ก��*-������� ! *&�/����7�:%'�7�":�ก����"/$�ก���ก�����ก
 �m=���'�ก��
ก��#*��
�* �!46 '�����กก����������"/$�ก���ก��Qm4���#	ก	7��ก��	�������/$�ก���ก�� 
��"$���!" ����1ก��%7����$��!4�ก
 �m=�*&�/����7�:%'�7�"	�*-������� !#$�������
/$�ก���ก�� *���-*���6 '  ���!= 

�)������(� ���	�,ก�����+:&���� 

�7�:%'�7�" &���
�� ! �'�"$� 2.00 �����������
� 

�7�:%'�7�"ก�������� ! �'�"$� 5.50 �����������
� 

�7�:%'�7�":�ก����" �'�"$� 2.50 ���,$�7��!46 '�����กก����" 

 

 

 

 

 

� ��	��*7��$  

:�ก������
�,$�7��{���������$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 '�!4�� �7�����!"ก�กR�6 ':�����	��ก 
NPLs �!4��mก5����ก����
�6 'ก&�/� ��	��*7��$ ��7�ก����	�� �ก��!="$,ก�'���":/87%�=� ! (Minimum 
Lending Rate /�.� MLR) Qm4�#* �-m���	��+$	��#���!4 ��*. �� �7���6 '�����กก��:/'*
��%.4�#ก7
$,ก/�!= ��ก$7�� ) "�!4��mก5����ก����
�6 '�'���
���	�� �ก��!=" MLR ��������� Qm4� 1 ����!4 15 
!��� 2553 ��7�ก���'�"$� 6.50 	7��3 ��=��!= ก��:%'��	��*7��$  ��ก$7������6�	�/$�กก���&���1
,$�7��{���������ก��#*��
�* �!4�� �7���6 '�����ก$,ก/�!=/�.��!4�� �7���6 '�����กก���&�/�7�"
/$�ก���ก�� 	����ก�U������#/7������U6�" ��.4�� /$�ก�ก1u9ก���� %�=�#$�ก��ก����
�*&����
���*-����ก����
� 

 


6���	ก��

�P�� 0 �P�� 1 �P�� 2 �P�� 3 �P�� 4 �P�� 5 �P�� 6

ก�%�
" ��� 
������(+�@�

�P�� 7

"*'���:��

���+:&����
(��
����(�

���+:&����
ก�	�������(�

���+:&����+�
ก��$��

���+:&����+�
ก��$��

(��
����(� �������(� ������$��


��*�����ก�

���+:&����+�
ก��$��


6���	ก��

�P�� 0 �P�� 1 �P�� 2 �P�� 3 �P�� 4 �P�� 5 �P�� 6

ก�%�
" ��� 
������(+�@�

�P�� 7

"*'���:��

���+:&����
(��
����(�

���+:&����
ก�	�������(�

���+:&����+�
ก��$��

���+:&����+�
ก��$��

(��
����(� �������(� ������$��


��*�����ก�

���+:&����+�
ก��$��

�P�� 0 �P�� 1 �P�� 2 �P�� 3 �P�� 4 �P�� 5 �P�� 6

ก�%�
" ��� 
������(+�@�

�P�� 7

"*'���:��

���+:&����
(��
����(�

���+:&����
ก�	�������(�

���+:&����+�
ก��$��

���+:&����+�
ก��$��

(��
����(� �������(� ������$��


��*�����ก�

���+:&����+�
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��ก*	
2���'��	'� ก�����������7��+.4� '�"�7������
�$����:�$,ก/�!= *���-*���6 '  ���!= 

 (/�7�": ���) 	8���� 

�7��+.4�ก�� '�"�7���
�$����:�$,ก/�!= 1 31 �.�. 52 (ก7����������) 156,526,551 

+  *7��	7����/�7����
�$����*���
#$�ก��#*��
�* �!4�� �7���6 '�����ก��
�$���� 2,878,480 

=  �7��+.4�ก�� '�"�7���
�$����:�$,ก/�!= 1 31 �.�. 52 (/$����������) 159,405,031 

 ����=� ����1ก���7��+.4�ก�� '�"�7���
�$����:�$,ก/�!=�!4��
4�m=���� ��*. ��"/$������!4 31 ������ 
2552 ��7�ก�� 2,878,480 ��� 

2) �7��+.4�ก�� '�"�7����*
�����"9��ก����" 

	���ก����
��!4	���*��) "+,'*����8%! 1 ����!4 31 ������ 2552 ��*. !����"9*
���ก����"-*���
 
#$��7��+.4�ก�� '�"�7����*
�����"9��ก����",$�7� 158,793,978 ��� #$� 8,394,036 ��� 	�$&� �� 

:�ก������
���.4���������ก�� '�"�7����*
�����"9��ก����" �!4��mก5����ก����
�6 '�
���1�,$�7��!4 
��*. �� �7���*���-��"����"9*
���ก����"#	7$���"ก��6 ' Qm4� ��*. 6 '�
���1�,$�7� ��ก$7����ก
��������
�$7�*� �������"9*
� ������ #$���1$�ก51��������"9*
� ���!"���!"�ก��,$�7�����"9*
���
ก����" � *���
 1 ����!4 31 ������ 2552 ) "/�ก����1ก��,$�7��!4�� �7���6 '�����ก����"9*
���
ก����"�!4�� �7���6 '���!,$�7��'�"ก�7�,$�7�����"9*
���ก����" � *���
 �!4��mก5����ก����
����&�ก��
	�=��7��+.4�ก�� '�"�7��������"9*
���ก����"��
4��7�ก��*7��	7�����,$�7���=�*���&���� 

��ก*	
2���'��	'� ก�����������7��+.4� '�"�7�����������"9*
���ก����" *���-*���6 '  ���!= 

 (/�7�": ���) 	8���� 

�7��+.4�ก�� '�"�7�����"9*
���ก����" 1 31 �.�. 52 (ก7����������) 8,394,036 

+  *7��	7����/�7������"9*
���ก����"*���
#$�ก��#*��
�* �!4�� �7���6 '���
*
�����"9��ก����" 

19,828,978 

=  �7��+.4�ก�� '�"�7�����"9*
���ก����" 1 31 �.�. 52 (/$����������) 28,233,014 

 ����=� ����1ก���7��+.4�ก�� '�"�7�����"9*
���ก����"�!4��
4�m=���� ��*. ��"/$������!4 31 ������ 
2552 ��7�ก�� 19,828,978 ��� 

3) ����+,ก���#$�/�!=*
��!4������ก
 �m=�:�����	 

����+,ก���#$�/�!=*
��!4������ก
 �m=�:�����	��������+,ก����!4 ��*. !����	�*�88��!4	'���7�"
�7���
ก��	��#����!"ก�กR�/�!=#$��7���
/��*
�����"9 '�"��1��� #$�*�88��%7� &���
�����!4�ก!4"��'��ก��
ก���%7��.=��!4:������#$��-"�	9  

��*. !����	�*�88��!4	'���7�"�7���
ก��	��#����!"ก�กR�/�!=#$��7���
/��*
�����"9 '�"��1�����ก
��
�* �!46 '���%&�����กก����
/��*
�����"9 '�"��1��� �"7��6�กR ! ����	�*�88� ��ก$7�����ก
 �m=�
��กก�� &���
����ก
��ก	
��� ��*. �!4��mก5����ก����
��m�
6 '�&�����+,ก���	�*�88� ��ก$7���
��������:�ก���&���1,$�7� ��*. 	��
�!��������,$�7�	���8%! 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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��=��!= ����+,ก���	�*�88��%7� &���
�����!4�ก!4"��'��ก��ก���%7��.=��!4:������#$��-"�	9 ��"����
*�88�!��"���$�	�=�#	7 1 -m� 2 �3 ) " 1 ����!4 31 ������ 2552 ��*. !�&������
���=�	4&��!4	'���7�":�
����	��":	'*�88��%7� &���
���� ��ก$7������1 5 $'����� �!4��mก5����ก����
��m�6 '�&�,$�7�
 ��ก$7�����������:�ก���&���1,$�7� ��*. 	��
�!��������,$�7�	���8%! 

*�����"$���!" ก����������,$�7�	���8%! 1 31 ������ 2552 

  	8���� 

*
�����"9��  (���) 313,020,023 

/�ก /�!=*
��� (���) (83,870,069) 

����$��78&)*��%&���	 (��) 229,149,954 

/�ก (1) �7��+.4�ก�� '�"�7���
�$����:�$,ก/�!=�!4��
4�m=� (���) (2,878,480) 

/�ก (2) �7��+.4�ก�� '�"���*
�����"9��ก����"�!4��
4�m=� (���) (19,828,978) 

/�ก (3) ����+,ก���#$�/�!=*
��!4������ก
 �m=�:�����	 (���) (5,000,000) 

	8���������"�# �%5� (��) 201,442,496 

�&����/�'��!4%&���#$'���=�/  (/�'�) 2,500,000 

	8�����%&�6�	��5�������%�	8����6�	��@:� (��6���%&�) 80.58 

	�ก������
�	��
�!��������,$�7�	���8%! ,$�7�/�'���� ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552 ��7�ก�� 
201,442,496 ��� /�.� 80.58 ���	7�/�'�  ����=� ก���!4������-.�/�'� 2,499,993 /�'� ��ก�&����/�'��!4
%&���#$'���=�/  2,500,000 /�'� ,$�7�/�'� ��*. ��=�/ �!4������-.��",7����7�ก�� 201,441,932 ��� Qm4�
!,$�7�	4&�ก�7������*����"/�'� ��*. Qm4���7�ก�� 229,149,954 �",7�'�"$� 12.09 

 

4.1.3 �
�!,$�7��{���������ก��#*��
�* *���
 

ก������
�,$�7�/�'�*��8 '�"�
�!,$�7��{���������ก��#*��
�* *���
�����
�!ก������
�,$�7�/�'���ก
�{���"�.=�2��:�ก�� &���
����ก
���� ��*. ) "�
���1�-m����*���-:�ก���&�ก&�6�#$�ก��#*��
�* 
*���
�!4�� �7���6 '������ ��*. :�����	 ) "	�=���*	
2��*&���8�!4�7� ��*. ��"���� &���
����ก
�
	7�6� ) "��67!ก�����)�� #$�//�.� �&�/�7�"$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 ' (��-m���
�:/'*
��%.4�*���
) #$�/
/�.� ����"9*
���ก����" ��
4�	
��ก,$�7� 1 ����!4 31 ������ 2552 #$���*	
2���!4�7�ก�� &���
�
���ก
���� ��*. �",7��":	'*-��ก��19����U�52ก
�:��{������ 

 :�ก������
�,$�7� '�"�
�!�!= �!4��mก5����ก����
�6 '�� �&�#���&�$�����ก����
���.4�����
�+$ก��
 &���
������� ��*. ��"/$������!4 31 ������ 2552 ��-m��3*� �'�"�!4 ��*. !��"�����กก����
/��
*
�����"9:��3 2565  ����=� �!4��mก5����ก����
��m�
6 'ก&�/� ,$�7�*� �'�"���ก
�ก�� (Terminal Value) 
*&�/���ก������
�,$�7�/�'� ��*. ��.4����ก �!4��mก5����ก����
�6 '�� �&�#���&�$�����ก����
���-m��3
*� �'�"�!4 ��*. �� �7���!��"�����กก����
/��*
�����"9�!4!�",7 1 ����!4 31 ������ 2552  
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*	
2��/$�ก '��+$ก�� &���
���� 

� ��"�����ก$,ก/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!= 

�!4��mก5����ก����
�6 'ก&�/� *	
2��*&�/���,$�7�ก��#*��
�* �!4�� �7���6 '��� ��"���$��!4�� 
�7���6 '���ก��#*��
�*  #$��7�:%'�7�"+��#�� �!4 ��*. �� �7����ก
 �m=���ก$,ก/�!=	�*�88�����
)���*�'��/�!= 	��!46 'ก$7��6�'#$'�:��'� 4.1.2 �
�!��������,$�7�	���8%! /���'� 1) �7��+.4�ก�� '�"
�7������
�$����:�$,ก/�!= 

:�ก�1!�!4ก��#*��
�* �!4 ��*. �� �7���6 '�����ก$,ก/�!=��":  !,$�7����กก�7���
�$����*���
:�
$,ก/�!=��" ��ก$7�� ��"���*7��/�m4���ก$,ก/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!=��-,ก����mก������"6 '
 �ก��!="��� Qm4��&���1��ก����1ก����	��+$	��#���!4#�'��
� (Internal Rate of Return /�.� 
IRR) ��กก��#*��
�* �!4�� �7���6 '�����ก$,ก/�!=��"��=�:�#	7$��3 #	767�ก
�ก�7��'�"$� 15 	7��3  
Qm4���7�ก������1ก����	��+$	��#�� 1 ���Q.=� (Yield) 	��!4����:�/�"�/	����ก����ก����
�
��� ��*. ��=��!= �!4��mก5����ก����
�6 '�&���1��	��+$	��#���!4#�'��
�:���ก x �3 ��*
=�*� 
��"���$�ก��%&�����
�*&�/���$,ก�'�#	7$���" ��=��!= ��	��+$	��#�� ��ก$7���&���1���.=�2���'�
*	
2���ก!4"�ก���&������
�#$���"���$�:�ก���กR���
���ก$,ก/�!=�/$7��!=:�����	 ) "��"���*7��
�!4�/$.���กก������mก������"6 ' �ก��!="�����-,ก�&�6�	� ��ก,$�7���
�$����:�$,ก/�!=*���
 ) "*7��
	7���!4�ก
 �m=���-,ก����mก����ก&�6���กก�����%&���/�!=	���"���$��!4 ��*. �� �7���6 '�����ก
ก��#*��
�* ��ก$,ก/�!=��" ��ก$7�� 

��=��!= :�ก�1!�!4ก��#*��
�* �!4 ��*. �� �7���6 '�����ก$,ก/�!=��":  !,$�7���67�กก�7���
�$����
*���
:�$,ก/�!=��" ��ก$7�� ก��#*��
�* �!4�� �7���6 '�����-,ก�&�6�	� ��ก,$�7���
�$����:�$,ก/�!=
*���
 ) "/�ก!*7��	7���ก
 �m=� ,$�7� ��ก$7����-,ก����mก������ �����กก�����%&���/�!=:��3*� �'�"
�!4 ��*. �� �7���6 '�����กก��#*��
�* ��ก$,ก/�!=��" ��ก$7�� 

��=��!= 	�����1ก��ก��#*��
�* *&�/���$,ก/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!= ��*. �� �7���6 '���
%&����ก.����=�/ ��":��3 2561 ) "��!$,ก/�!=��!"���"� !"��!4 ��*. �� �7���6 '�����"/$���3 
2561 

� ��"�����ก$,ก/�!=������/$�ก���ก�� 

�!4��mก5����ก����
�6 'ก&�/� *	
2��*&�/���,$�7�ก��#*��
�* *���
�!4�� �7���6 '��� ��"���$�
�!4�� �7���6 '���ก��#*��
�*  #$��7�:%'�7�"+��#�� �!4 ��*. �� �7����ก
 �m=���ก$,ก/�!=������
/$�ก���ก�� 	��!46 'ก$7��6�'#$'�:��'� 4.1.2 �
�!��������,$�7�	���8%! /���'� 1) �7��+.4�ก�� '�"�7�
�����
�$����:�$,ก/�!= 

�!4��mก5����ก����
�6 '�&���1ก��#*��
�* *���
�!4 ��*. �� �7���6 '�����ก$,ก/�!=������/$�ก���ก�� 
#	7$���"�!4�&���16 '	�*	
2���!4ก&�/�  ) "ก��#*��
�* *���
/$��/�ก�7�:%'�7�"+��#����-,ก
�&��/�ก��ก��ก��
�$����:�$,ก/�!=*���
 #$�*7��	7����/�7��ก��#*��
�* ��กก����������"
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/$�ก���ก��#$�,$�7���
�$����:�$,ก/�!=*���
��=���-,ก����mก����ก&�6�/�.��� �����กก�����%&���/�!= 
	���"���$��!4 ��*. �� �7���6 '���ก��#*��
�* ��ก$,ก/�!=��" ��ก$7�� 

��=��!= ��*. �� �7���!��"�����ก$,ก/�!=������/$�ก���ก����-m��3 2559 

� ��"�����ก����"9*
���ก����" 

����"9*
���ก����"��� ��*. #* �	��������/�.�,$�7��!4�� �7���6 '����.� Qm4�-.�	�����
����
�$7�*� /�ก '�"����1ก���7�:%'�7�":�ก����"#$'�#	7����: ��	4&�ก�7� 1 ����!4 31 ������ 
2552 

	�#+�������1��":� ��*. �� ก��19�7���*���-�&�/�7�"*
�����"9���/$.�6 '��=�/ 
��":��3 2556 �"7��6�กR ! ��*. �� �7�����1ก��ก��#*��
�* :�ก���&�/�7�"����"9*
���ก��
��"��!,$�7�	4&�ก�7�,$�7��������/$�� '�"�7� 1 ����!4 31 ������ 2552 ) " ��*. ������mก
�� ���*7���!4�กก�7�ก��	�=�*&������กก����"����"9*
���ก����"�!46 '����mก6�' 1 ����!4 31 ������ 
2552 :��3�!4�&�/�7�"����"9*
���ก����"#	7$���"ก�� ������ �����ก����"9*
���ก����" 

� �7�:%'�7�"�ก!4"�ก�����ก��� #$��7�:%'�7�"�ก!4"�ก������� *-���!4 #$����ก�19 

:��3 2552 ��*. !�7�:%'�7�"�ก!4"�ก�����ก��� #$��7�:%'�7�"�ก!4"�ก������� *-���!4 #$����ก�19��
����1 17 $'����� ) " ��*. ����1ก���7��7�:%'�7�"�ก!4"�ก�����ก��� #$��7�:%'�7�"�ก!4"�ก��
����� *-���!4 #$����ก�19����
4�m=�����1�'�"$� 5.0 	7��3 ��/�7���3 2553 -m��3 2561  

��=��!= ��.4����ก ��*. �� �7���!��"�����กก����
/��*
�����"9 '�"��1����ก.����=�/  ��":��3 
2561 �!4��mก5����ก����
��m�����1ก���7� ��*. ��67!�7�:%'�7�"�ก!4"�ก�����ก��� #$��7�:%'�7�"
�ก!4"�ก������� *-���!4 #$����ก�19��"/$���3 2561  

� �7�:%'�7�"�ก!4"�ก���7������!"#$���
ก�� 

��*. ��	'���7�"�7���
ก��	��#����!"ก�กR�/�!=#$��7���
/��*
�����"9 '�"��1���:/'#ก7������:�
��	���'�"$� 20 �����
�* �!46 '���%&�����กก����
/��*
�����"9 '�"��1���ก7��/�ก�7�:%'�7�"�!4
�ก!4"��'�� Qm4�����6�	��'�ก&�/� :�*�88�#	7�	�=�	��#����!"ก�กR� ���%&���/�!= #$��7��'����
/��
*
�����"9 '�"��1�����/�7�� ��*. #$������� 

� ��5!��
�6 '�
	
����$ 

��*. �*!"��5!��
�6 '�
	
����$:���	���'�"$� 30 ���ก&�6�*���
ก7����5!��
�6 '*&�/�����  :�ก�1!�!4 
��*. !+$ก�� &���
������ ��� +$�� ��������5!*�* (Tax Loss Carry Forward) ��-,ก"ก�
67�ก
� 5 �����"���$���8%!����,$�7��� ��������5!  
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*	
2��/$�ก '����
����/����!"��!4*&���8 

� ��'�/�!=��
����'����
5��:/87 

��'�/�!=���'����
5��:/87�.���
��'��%&����7�:%'�7�"�ก!4"�ก���7������!"#$���
ก��:/'#ก7������ ) " 
��*. ����1ก����"���$��7�"/�!=�e$!4"��7�ก�� 30 ��� 	$� ��"���$�����1ก�� Qm4�����6�
	��!4����:�*�88�#	7�	�=�	��#����!"ก�กR� ���%&���/�!= #$��7��'����
/��*
�����"9 '�"��1���
��/�7�� ��*. #$������� 

� �7�:%'�7�"�'���7�" 

�7�:%'�7�"�'���7�"�.���
��'��%&����7�:%'�7�"�.4� ) " ��*. �� �7���"���$��7�"/�!=�e$!4"��7�ก�� 90 ��� 
	$� ��"���$�����1ก�� Qm4�������"���$��7�"/�!=�e$!4"�!4:ก$'��!"�ก�������8%!�3 2552 
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��ก*	
2���'��	'� �!4��mก5����ก����
�6 '�� �&�#���&�$�����ก����
���.4�����
�+$ก�� &���
������� ��*. ) "����1ก��ก��#*��
�* *���
 (Free Cash Flows to Firm) 
*���-*���6 '  ���!=  

 

(/�7�": $'�����) ���	�,ก�� 

 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

ก&�6�ก7����5!��
�6 '�
	
����$ x  
(1 � ��	����5!��
�6 '�
	
����$) 

    11.14    (11.49)      (19.04)      15.26      (0.29)      (4.21)      (0.68)      (12.36)      17.98      (11.41)     (8.25)     (5.90)      (4.14)  

��ก  �7��*.4����� -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

/�ก  ��
�$���� - - - - - - - - - - - - - 

/�ก   ก����$!4"�#�$������
�$����
/����!"� 

    (7.71)      40.02       52.29      23.47      60.31      15.40        6.85       (0.27)        1.85       (3.01)       (1.05)      (0.79)      (0.59)  

ก����
����(�%5�  
(Free Cash Flows to Firm) 

     3.43     28.54      33.25     38.73     60.01     11.19       6.16    (12.64)     19.83    (14.41)      (9.29)    (6.69)    (4.73)  
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*	
2�� '����	��*7��$  

ก���&���1��	��*7��$ *&�/�����
5����4�6����&���1��ก	'�������ก����
�-���e$!4"-7���=&�/��ก 
(Weighted Average Cost of Capital /�.� WACC) Qm4����ก�� '�"	'�������*7���!4����	'�������
ก����
����*7��+,'-.�/�'� (Cost of Equity /�.� ke) #$�	'�������ก����
����*7���!4����/�!=*
� (Cost of 
Debt /�.� kd) 

ก���&���1	'�������ก����
����*7��+,'-.�/�'�) "��4�6� ���&���1	�#���&�$�� Capital Asset 
Pricing Model (CAPM) Qm4�/�m4�:�����1ก��	��#���.� �7�*����*
��
����*�����9��/�7��
+$	��#�������
5��� ����!"� ���!"���!"�ก����	��+$	��#�����	$� /$�ก����"9 (oBetap) ) "
/�ก��
5���!4�&�ก������
�676 '����/$�ก����"9� ����!"� ��
5�� ��ก$7����67!�'�,$�7� Beta :�ก�1!
 ��ก$7�� ก������
��7� Beta ���&�) "ก����!"���!"��7� Beta �����
5���!4� ����!"�:�	$� /$�ก����"9
�!4!$�ก51�ก�����ก�����ก
��!4:ก$'��!"�ก��ก
�ก���!46 '���ก������
� �"7��6�กR	� ��.4����ก��
5���!4 
� ����!"�:�	$� /$�ก����"967!��
5���!4!$�ก51�ก�����ก�����ก
��!4:ก$'��!"�ก�� ��*.  ����=� �!4
��mก5����ก����
��m��'���
���ก Beta ��� ������ ��ก2���'�,$��� Bloomberg 1 ����!4 24 !��� 
2553    

:�ก���&���1 WACC ��� ��*. ��=� �!4��mก5����ก����
�6 ':%')���*�'����
���� 1 ����!4 31 ������ 
2552 Qm4�����)���*�'����
�����!467!��
�ก,'". �"7��6�กR ! :�� !	�!4+7��� ��*. !*� *7��/�!=*
�	7�*7�����
+,'-.�/�'��"7��!��"*&���8 �!4��mก5����ก����
�!����/R��7� ��*. !���*���-�!4��!)���*�'��ก����
�
�!4!ก��:%'��
�ก,'6 'Qm4�������ก����
4+$	��#��:/'#ก7+,'-.�/�'���� ��*. 	$� ��"���$��!4  ��*. 
 &���
����  ����=� �!4��mก5����ก����
��m�	�=�*	
2���7���}�/�")���*�'����
�����!4�/��*��� ��*. 
��=� ��*���-!��	��*7��/�!=*
�	7�*7�����+,'-.�/�'�6 '-m� 1.5 ��7� ) "�'���
����ก)���*�'�����ก����
�
�����
5����
/��*
�����"9�!4!��� :/87#$�!����4��� �.� BAM  
��"$���!" :�ก���&���1 Levered Beta (ßL) *���-*���6 '	7�6��!= 

ßL = ßU x (1 + (1 - t) x Target D/E) 

ßU �.� Unlevered Beta ) "�7� Unlevered Beta �����������7�ก�� 0.63 
) "�&���1"'��ก$����ก 

� �7� Levered Beta ���������Qm4���7�ก�� 0.798 ��ก2���'�,$
��� Bloomberg 1 ����!4 24 !��� 2553  

  � ��}�/�"��	��*7��/�!=*
�	7�*7�����+,'-.�/�'� (Target D/E 
ratio) 0.37 ��7� ) "�&���1/�!=*
��!4!���� �ก��!="*���
��ก 
��ก����
�	���*���3 2552 #$�*7�����+,'-.�/�'���ก,$�7�
/$�ก����"9	�����	$�  (Market Capitalization) ���
������ 1 ����!4 24 !��� 2553 
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� ��	����5!��
�6 '�
	
����$�'�"$� 30 (�!4��mก5����ก����
�
6 '
:%'��	����5!��
�6 '�
	
����$�!4�������7�"6���
�*&�/���	� 
��ก����
�	���*���3 2552 ��.4����ก������!+$�� ������
��5!"ก��กก�7�ก&�6�*���
*&�/����3 #	7��5!��
�6 '�
	
����$�!4
#* �:���ก����
���������5!��
�6 '�
	
����$�����
5��"7�") 

t �.� ��	����5!��
�6 '�
	
����$�'�"$� 30 

Target D/E  �.� ��}�/�")���*�'����
���� �&���1��ก��	��*7��/�!=*
��!4!����
 �ก��!="*���
	7�*7�����+,'-.�/�'� 0 -m� 1.5 ��7� 

 

��6���������'���6������$��78&)*��%&� 0 
�� 1.5 
�� 

ßU 0.63 0.63 

t  (�'�"$�) 30.00 30.00 

Target D/E (��7�) 0.00 1.50 

ßL 0.63 1.30 

 

��"$���!" :�ก���&���1��	��+$	��#�����+,'-.�/�'� (ke) *���-*���6 '  ���!= 

ke = rf + ßL(rm � rf) 

rf �.� ��	��+$	��#����กก��$�����!467!����*!4"� ) "�'���
���ก��	�� �ก��!="
������	���2��$�e$!4" ��"� 10 �3 1 ����!4 24 !��� 2553 Qm4���7�ก�� �'�"$� 4.06 
��=��!= �!4��mก5����ก����
��'���
���	�� �ก��!="������	���2��$�e$!4"��"� 10 �3 
��.4����ก ������"���$��!4:ก$'��!"�ก����"���$�����1ก��ก��#*��
�* ��� 
��*. 

ßL �.� �7� Levered Beta Qm4���7�ก�� 0.60 -m� 1.30 ��กก���&���1�'��	'� 

rm �.� Expected Market Return �&���1��ก��	��+$	��#���e$!4"��กก��$����:�
	$� /$�ก����"9 Qm4���7�ก���'�"$� 15.60 ��ก2���'�,$��� Bloomberg 1 ����!4 
24 !��� 2553  ��=��!= �!4��mก5����ก����
�:%'��	��+$	��#����กก��$����:�
	$� /$�ก����"9 ��.4����ก�7� Beta ����������!4�&���&���1 �����7��!46 '��กก��
���!"���!"�ก��+$	��#�����	$� /$�ก����"9 
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��6���������'���6������$��78&)*��%&� 0 
�� 1.5 
�� 

rf  (�'�"$�) 4.06 4.06 

ßL  0.63 1.30 

rm  (�'�"$�) 15.60 15.60 

ke  (�'�"$�) 11.38 19.07 

 

��"$���!" :�ก���&���1 WACC *���-*���6 ':�	����	7�6��!= 

WACC = (ke x We) + (kd x (1 - t) Wd) 

ke �.� ��	��+$	��#�����+,'-.�/�'���/�7���'�"$� 11.38 -m��'�"$� 19.07 ��กก��
�&���1�'��	'� 

We �.� ��}�/�"��	��*7��*7�����+,'-.�/�'�	7���
������ Qm4���7�ก���'�"$� 40 -m� 
�'�"$� 100 

kd �.� 	'����:�ก��ก,'".��� ��*. ��7�ก����	�� �ก��!=" MLR �.��'�"$� 6.50 	7��3 
�*.�� ��*. ก,'".��
���ก������) "!�'�ก&�/� #$���.4��6�Qm4�����6�	�
��.4��6�ก���'��ก	
��������� 

t �.� ��	����5!��
�6 '�
	
����$ �'�"$� 30 

Wd �.� ��}�/�"��	��*7��/�!=*
�*���
	7���
������ Qm4���7�ก���'�"$� 0 -m��'�"$� 60 

 
 

��6���������'���6������$��78&)*��%&� 0.0 
�� 1.5 
�� 

ke  (�'�"$�) 11.38 19.07 

We  (�'�"$�) 100.00 40.00 

kd  (�'�"$�) 6.50 6.50 

t  (�'�"$�) 30.00 30.00 

Wd  (�'�"$�) 0.00 60.00 

WACC  (�'�"$�) 11.38 10.36 

 ����=� ��.4���	-����*��9:�ก������
�,$�7�/�'�*��8��� ��*. �!4��mก5����ก����
��m��
���1��7� 
WACC ��� ��*. ������",7��/�7���'�"$� 10.36 -m� 11.38 Qm4����� WACC �!4�&���1��ก*	
2���7� 
��*. !��}�/�")���*�'����
�����!4�/��*Qm4��",7��/�7�� 0.0 ��7� #$� 1.5 ��7� 	�$&� ��   



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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ก���
�����/9�7����6� 

��.4�����ก��	���*��+$ก�������,$�7�ก������
�	7�ก����$!4"�#�$����,$�7��{���������ก��#*
��
�* *���
 /�ก*	
2��/$�ก!ก����$!4"�#�$� Qm4�6 '#ก7 ��	��*7��$  ,$�7��!4�� �7���6 '�����กก��
��������"/$�ก���ก����กก$�7$,ก/�!=*
��%.4�����$�!467!/$�ก���ก�� #$���	��ก����!"ก�กR����$,ก/�!=	�
*�88�����)���*�'��/�!=	7�,$�7�	�#+�ก��%&�����
� #$�����1ก��������"*
�����"9��ก����"   
�!4��mก5����ก����
�6 '�
�����/9�7����6����	��#��	7�� x  ���!= 

�		6�N�� ���6��� ���ก��� ����8� 

��	��*7��$  (�'�"$�) 11.38 10.87 10.36 

,$�7���������"/$�ก���ก�� (�'�"$�)    

    �!4 
�#$�*
4��$,ก*�'��:�ก������/���� 75.00 80.00 85.00 

    �!4 
�#$�*
4��$,ก*�'��:����/�� :/87 65.00 70.00 75.00 

    �!4 
�#$�*
4��$,ก*�'��:��.=��!4%��� 45.00 50.00 55.00 

    ���.4����ก��!4�����!4	'��ก�����	$�  25.00 30.00 35.00 

��	��ก����!"ก�กR����$,ก/�!=	�*�88�����
)���*�'��/�!= (�'�"$�) 

75.00 80.00 85.00 

ก����$!4"�#�$����,$�7��!4�� �7���6 '���
��กก����"����"9*
���ก����" (�'�"$�) 

- 5.00 0.00 + 5.00 

��=��!= *&�/�����	��*7��$  �!4��mก5����ก����
�6 ':%'�7��e$!4"��/�7�� WACC �!4�&���16 '�'��	'� :�ก��
����
�,$�7�ก$�����,$�7��{���������ก��#*��
�* *���
 
*���,$�7��{���������ก��#*��
�* *���
��� ��*.  

�!4��mก5����ก����
�6 '�� �	�!"#���&�$�����ก����
�) ":%'�'�*	
2��/$�ก�'��	'�  #$�!�'�*���ก	
�7� ��*. ��!ก��#*��
�* *���
������ก:��3 2561 �����3*� �'�" #$���!ก��#*��
�* *���
�'�"ก�7�U,�"9 
	�=�#	7�3 2562 -m��3 2565 Qm4������3*� �'�"�!4 ��*. �� �7���!��"6 '�����กก����
/��*
�����"9 �!4��mก5�
���ก����
� �m�ก&�/� *	
2���7� ��*. ��!ก�� &���
����ก
���-m��3 2561 Qm4������3*� �'�"�!4 ��*. ��!
ก��#*��
�* *���
������ก  ����=� �!4��mก5����ก����
�6 '�&���1,$�7��{���������ก��#*��
�* *���
 
	�=�#	7����!4 31 ������ 2552 -m�����!4 31 ������ 2561 

�!4��mก5����ก����
�6 '�&�ก����������,$�7��{���������ก��#*��
�* *���
�!4 6 '��กก������
�  
�����������.4��&���1,$�7�*7�����+,'-.�/�'� (Equity Value) ) "ก��/�ก/�!=*
��!4!���� �ก��!=" (Interest 
Bearing Debts) #$���กก$�� '�"��
�* #$���"ก����!"���7���
�*  1 ����!4 31 ������ 2552  



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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,$�7�*7�����+,'-.�/�'�	�ก������
�) "�
�!,$�7��{���������ก��#*��
�*���
��� ��*. 1 ����!4 31 
������ 2552 �!4!ก���������� #$��&�ก���
�����/9�7����6� *���-*���6 '  ���!= 

  ���6��� ���ก��� ����8� 

,$�7��{���������ก��#*��
�* *���
 (���) 135,647,021 163,341,560 189,116,525 

/�ก  /�!=*
��!4!���� �ก��!=" (���) - - - 

��ก  ��
�*  (���) 30,192,121 30,192,121 30,192,121 

	8��������$��78&)*��%&�6�	��5�
	8�����]��%���ก����
����( 

(��) 165,839,142 193,533,681 219,308,646 

�&����/�'��!4%&���#$'���=�/  (/�'�) 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

	8��������$��78&)*��%&�6�	��5�
	8�����]��%���ก����
����( 

(��6���%&�) 66.34 77.41 87.72 

��กกก������
�	��
�!,$�7��{���������ก��#*��
�* *���
 ,$�7�/�'���� ��*. 1 31 ������ 2552  
�",7��/�7�� 165,839,142 ��� #$� 219,308,646 ��� /�.���/�7�� 66.34 ���	7�/�'� #$� 87.72 ���	7�
/�'� 	�$&� ��  ����=� ก���!4������-.�/�'� 2,449,993 /�'� ��ก�&����/�'��!4%&���#$'���=�/  2,500,000 
/�'� ,$�7�/�'� ��*. ��=�/ �!4������-.��",7���",7��/�7�� 165,838,678 ��� #$� 219,308,032 ��� Qm4�!
,$�7�	4&�ก�7������*����"/�'� ��*. Qm4���7�ก�� 229,149,954 /�.�	4&�ก�7��'�"$� 27.63 #$��'�"$� 4.29 
	�$&� �� 

 
4.1.4 *�������/R��ก!4"�ก�������*����" 

,$�7��!4�!4��mก5����ก����
�����1ก��,$�7�"�	
������,$�7�/�'� ��*. 	�*� *7���!4������-.��",7
��=�/  ��กก������
� '�"�
�!	7�� x *���-*���6 '  ���!= 

��5�ก�����
	��	8���� 	8�������
	���%&�
��	�@ ���. 

����

���$�� 

	8�������
	���%&���	�@ ���.  
�8�ก��� (6���ก���) ����
���$�� 

 ($'�����) ($'�����) ($'�����) (�'�"$�) 

1. �
�!,$�7�	���8%! 229.15 229.15 0.00 0.00 

2. �
�!��������,$�7�	�
��8%! 

201.44 229.15 (27.71) (12.09) 

3. �
�!,$�7��{���������
ก��#*��
�* *���
 

165.84 � 219.31 229.15 (63.31) � (9.84) (27.63) � (4.29) 

,$�7�����
�/�'� ��*. 	�*� *7��ก��-.�ก��-.�/�'�����������!46 '��ก��=� 3 �
�!�",7��/�7�� 
165,838,678 ��� -m� 229,149,954 ��� :��1��!4�����*����":�ก����"/�'� ��*. ��7�ก�� 
229,149,312 ��� �"7��6�กR	� ����/��*����
�!ก������
�,$�7�#	7$��
�!��=�!���#	ก	7��ก��
��ก6� ��=��!= ����/��**&�/����
�!ก������
�#	7$��
�! *���-*���6 '  ���!= 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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� �
�!,$�7�	���8%! 

��.4���	-����*��9:�ก��:/'����/R�-m�����/��*��������*����" �!4��mก5����ก����
� 
!����/R��7��
�!,$�7�	���8%!!����/��*�'�"ก�7� ��.4����ก �
�!,$�7�	���8%!#* �:/'�/R�
-m�,$�7�	���8%!���*7�����+,'-.�/�'������ ��*. 1 %7����$�: ��$�/�m4� #	7
6 '*��'��,$�7��!4
#�'��
���� ��*. ��.4����ก 
6 '�&��m�-m����*���-:�ก�� &���
������� ��*. �!4�� �7���6 '���
��กก��#*��
�* �!4�� �7���6 '�����ก��
�$����:�$,ก/�!= #$�����"9*
���ก����"  

� �
�!��������,$�7�	���8%! 

��.4���	-����*��9:�ก��:/'����/R�-m�����/��*��������*����" �!4��mก5����ก����
� 
!����/R��7��
�!��������,$�7�	���8%!!����/��*�'�"ก�7� #'��!ก���������� '�"�7��+.4�
ก�� '�"�7�	7�� x ��-m�����/�!=�!4�� �7����ก
 �m=�กR	� ��.4����ก ,$�7�/�'�	���8%!�!4�����������
67*��'��-m�,$�7��!4 ��*. ����1ก���7���6 '���%&���	�ก�� &���
�ก������)���*�'��/�!=	�
*�88�*&�/���ก$�7$,ก/�!=����)���*�'��/�!= ก��������/$�ก���ก��*&�/���*&�/���ก$�7$,ก�'�������
/$�ก���ก�� #$�ก����"����"9*
���ก����" ��.4����ก����ก�����������e�����"ก���!4!����1
ก��ก��#*��
�* �'�"ก�7�,$�7�	���8%! #	7676 '����������"ก���!4����1ก��ก��#*��
�* *,�
ก�7�,$�7�	���8%! ��-m����67*��'��-m��7�:%'�7�" &���
�����!4�ก!4"��'�� �%7� �7�:%'�7�"�ก!4"�ก��
���ก��� #$��7������!"#$���
ก�� 

� �
�!,$�7��{���������ก��#*��
�* *���
 

��.4���	-����*��9:�ก��:/'����/R�-m�����/��*��������*����" �!4��mก5����ก����
� 
!����/R��7��
�!,$�7��{���������ก��#*��
�* !����/��*�กก�7��
�!�.4� ��.4����ก �����
�!ก��
Qm4�6 '�&��m�-m�*	
2��:�ก������1ก��*7��$ ก��#*��
�* *���
:�����	�"7��$���!" ��":	'
*-��ก��19�{������ ��-m��7�:%'�7�":�ก�� &���
�����!4�ก!4"��'�� #$����*���-:�ก���&�ก&�6�
�����
5�� Qm4�*���-*��'��,$�7�/�'�*��8��� ��*. 6 '�"7���/��*�กก�7� 

 ����=� ��.4���	-����*��9:�ก��:/'����/R�-m�����/��*:�ก����'��&���"ก�� �!4��mก5����ก����
�!
����/R��7��
�!,$�7��{���������ก��#*��
�* *���
 �����
�!ก������
��!4!����/��*�กก�7�,$�7��!4
6 '��กก������
�) "�
�!,$�7�	���8%! #$��
�!��������,$�7�	���8%!  ����=� ,$�7�"�	
������/�'� 
��*. �",7��/�7�� 165,838,678 ��� #$� 219,308,032 ��� Qm4�	4&�ก�7������*����":�ก����"/�'� ��*. 
Qm4���7�ก�� 229,149,954 ��� /�.�	4&�ก�7��'�"$� 27.63 #$��'�"$� 4.29 	�$&� �� 

 
4.2 ���	
�	���	$��
�*��� $$�����ก�� 

��������6 '���%&���*
4�	��#��:��,�#�������
�* ��กก����'��&���"ก�� #$���6 '���%&�����":�
��"���$��!4+,'Q.=�#$�+,'��"��ก&�/� 	7�6� Qm4�������6�	��
�!�w
��	
) "��4�6�:�ก��Q.=���"/�'����ก
�ก�� 
��=��!= �!4��mก5����ก����
�!����/R��7���.4��6�:�ก�����%&���*
4�	��#�� ��ก$7��!����/��* 
��.4����ก������6�	��
�!�w
��	
:�ก��Q.=���"ก
�ก��) "��4�6� 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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5. ���	
�E�5��	$���������
�*��� $$��ก��$�� NPLs 

5.1 ���	
�	���	$������
���$�� 

1 ����!4 31 ������ 2552 NPLs ���ก�� '�" *
�����"9�!4����:�*7��������5�����ก
� ���ก
���� ก$��
#$���� "7� #$�*
��%.4���""7�"�!4!/$�ก���ก�� !,$�7���
�	'��'��%&�������7�ก�� 5,621.61 $'����� 
#$�!,$�7���8%!/$��ก��*&��������7�ก�� 3,160.53 $'����� Qm4�,$�7���8%!/$��ก��*&���� ��ก$7��
����1�'�"$� 57.9 ���,$�7�*
�����"9 '�"��1���/$��ก��*&������=�/ ��������� Qm4�!,$�7���7�ก�� 
5,462.47 $'����� 

:�ก��:/'����/R�-m�����/��*��������*����" NPLs �!4��mก5����ก����
�6 '�
���1����
�/��*��������*����" '�"�
�!	7�� x  ��	7�6��!= 

5.1.1 �
�!,$�7�	���8%! (Book Value Approach) 

5.1.2 �
�!ก��#*��
�* *7��$ �!4�� �7���6 '��� (Expected Realizable Value Approach) 

5.1.3 �
�!��!"���!"�ก��ก��Q.=���"��"ก���.4� (Transactions Comparable Approach) 

 

5.1.1 �
�!,$�7�	���8%! 

�
�!,$�7�	���8%!#* �:/'�/R�-m�,$�7� NPLs 1 %7����$�: ��$�/�m4� ) "ก������
�,$�7�*&�/���
��"ก���!= ����ก������
���ก,$�7�	���8%!	��!4���ก|	���8%!��������� 1 ����!4 31 ������ 
2552 Qm4�6 '!ก��*����8%!#$'���������� #$�!ก������mก	��ก1u9���ก��	�=��7��+.4�/�!=*�*�"��*,8
���������#/7������U6�"	��ก1u9 IAS 39   

��"$���!" ก���&���1,$�7�	���8%!��� NPLs  *���-*���6 '  ���!= 

 (/�7�": ���) 	8���� 

"� ��
�	'��'��%&��� 5,616,515,796.84 

+   �ก��!="�'��%&��� 5,097,483.55 

������/�!=�'��%&��� 5,621,613,280.39 

-  ,$�7�ก��ก��*&���� (2,461,083,089.68) 

	8������@:�����ก�������� 3,160,530,190.71 

,$�7� NPLs Qm4����ก�� '�"*
�����"9�!4����:�*7��������5�����ก
� ���ก
���� ก$��#$���� "7� #$�
*
��%.4���""7�"�!4!/$�ก���ก�� ��กก������
� '�"�
�!,$�7�	���8%! ��7�ก�� 3,160,530,190.17 ���  
Qm4�!,$�7���7�ก�������*����" NPLs 

 



 
����������	
�������ก�����ก��	��������	ก���ก�����ก����	ก������ก�� ������ก�����
���� �!��������"�# 
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5.1.2 �
�!ก��#*��
�* *7��$ �!4�� �7���6 '��� 

�
�!ก��#*��
�* *7��$ �!4�� �7���6 '��� �&���1��กก��#*��
�* �!4�������� �7���6 '�����กก����" 
NPLs  ) "�
 $ ,$�7�ก��#*��
�* :/'����,$�7��{������ 1 ����!4 31 ������ 2552 Qm4��!4��mก5����ก��
��
�6 '�&�ก������
�,$�7�) ":%'�'�,$�!46 '�����ก������ #$�ก&�/� *	
2���7�������"������
/�� 
NPLs  '�"	����	7�6�:�����	 ��ก��ก�!= :�ก������1ก��ก��#*��
�*  �!4��mก5����ก����
�6 '
ก&�/� *	
2���7���67!ก����$!4"�#�$�:�ก�� &���
������������� /�.�*�����U�52ก
��"7��!
��"*&���8:�����	 :�ก�1!�!4�'�,$�!4�!4��mก5����ก����
�6 '�����ก������!ก����$!4"�#�$� /�.�!ก��
��$!4"�#�$����*�����U�52ก
� /�.��{���"��"��ก�.4� x ��ก 1 ����!4�!4��mก5����ก����
�6 ':/'
����/R��"7��!��"*&���8 ,$�7�"�	
������ NPLs ���!ก����$!4"�#�$��%7�ก��  

�!4����ก��#*��
�* ��ก NPLs Qm4����ก�� '�"$,ก/�!=���5�����ก
� ���ก
���� ก$��#$���� "7� #$�
*
��%.4���""7�"�!4!/$�ก���ก�� ! 2 $�ก51� �.� ก��#*��
�* ��ก$,ก/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!= 
(Troubled Debt Restructuring /�.� TDR) #$�ก��#*��
�* ��ก$,ก/�!=������/$�ก���ก�� (Non-
Troubled Debt Restructuring /�.� Non-TDR) ��=��!= ��.4���	-����*��9:�ก������
�,$�7���� NPLs  
�!4��mก5����ก����
�6 '����
�,$�7�) "#�7�ก��#*��
�* ��/�7��$,ก/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!= 
#$�$,ก/�!=������/$�ก���ก�� ) ":%'*	
2���!4	7��ก�� ��ก��ก�!= :�*7�����$,ก/�!=	�*�88�����
)���*�'��/�!= ������6 '�
���1�#$'��7� $,ก/�!=!U�ก"���:�ก��%&���/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!= 
/�.���!U�ก"���:�ก��%&���/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!=:�����	 ��ก��ก�!= :�ก�1!�!4$,ก/�!=	�
*�88�����)���*�'��/�!= ��ก$7���!4���!�{8/�:�ก��%&���/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!= ������!
�)"��"�!4��������$!4"��'�ก&�/�  #$�//�.� ��"���$�ก��%&���/�!=��.4�:/'$,ก/�!=��"��=�*���-%&���/�!=
	�*�88�����)���*�'��/�!=6 '	7�6�:�����	 *&�/���$,ก/�!=������/$�ก���ก�� ������6 '�
���1�#$'�
�7�$,ก/�!= ��ก$7��67!U�ก"���:�ก��%&���/�!=6 ' 1 ����!4 31 ������ 2552 ��ก��ก�!= ��.4���	-����*��9:�
ก������
�,$�7� NPLs �!4��mก5����ก����
�6 'ก&�/� *	
2���7�������ก��%&���/�!=���$,ก/�!=#	7$�
��"��67!ก����$!4"�#�$�	$� ��"���$��!4�� �7���6 '���%&���/�!=��ก$,ก/�!=��"��=� x 

*	
2��/$�ก 

� ก��#*��
�* �!4�� �7���6 '��� 

�,ก
�)3����<<�����������-��
�) 

ก��#*��
�* �!4�������� �7���6 '�����ก$,ก/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!=������6�	�#+�ก��
%&�����
�:�*�88�����)���*�'��/�!= #$�//�.� 	�ก���� ก��19��������� �"7��6�กR	� 
��.4����ก���67#�7���*&�/������*���-:�ก��%&���/�!=���$,ก/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!= 
������6 '����1ก����	��ก����!"ก�กR��!4�� �7���6 '����",7�!4�'�"$� 80 ���ก��#*��
�* �!4�� �7�
��6 '���	�*�88�����)���*�'��/�!=  ����=� �!4��mก5����ก����
��m�:%'��	��ก����!"ก�กR� ��ก$7��:�
ก������1ก��ก��#*��
�* �!4�������� �7�����!"ก�กR�6 '	$� ��"���$��!4�� �7���6 '���%&���
/�!= 
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�,ก
�)������
��ก���ก�� 

ก��#*��
�* �!4�������� �7���6 '�����ก$,ก/�!=������/$�ก���ก�����กก���&�/�7�"/$�ก���ก�� 
Qm4�*���-#�7���ก6 '���� 4 ������ �.� (1) �!4 
�#$��!4 
���'�*
4��$,ก*�'��:�ก������/����  
(2) �!4 
�#$��!4 
���'�*
4��$,ก*�'��:����/�� :/87 (3) �!4 
�#$��!4 
���'�*
4��$,ก*�'��:��.=��!4%��� 
#$� (4) ���.4����ก� :�ก������
�,$�7���� NPLs �!4��mก5����ก����
�6 '�'���
�������"��ก
��"���ก������
�,$�7�/$�ก���ก���!4!ก������
�:���"���$�67�ก
� 3 �3 Qm4�����
�) "+,'
����
��
*�� #$�//�.� yz�"����
�����"9*
���������� Qm4�!*� *7��ก������
�	���
�$����:�
$,ก/�!= 1 ����!4 31 ������ 2552 ��7�ก���'�"$� 81.9 #$��'�"$� 18.1 	�$&� �� ��=��!= ก������
�
 ��ก$7�� ������6 '�w
��	
	�/$�ก�ก1u9�!4�ก!4"��'�����������#/7������U6�" 

��ก��ก�!= �!4��mก5����ก����
�6 '����1ก���7�,$�7����/$�ก���ก���!4�����!4 
�#$��!4 
���'�*
4�
�$,ก*�'����!,$�7���
4�m=�	���"���$� ) "��	��ก����
4�m=����,$�7�/$�ก���ก����=� �!4��mก5�
���ก����
�6 '�'���
���ก����1ก�����ก������ก59*&�/����3 2551 -m��3 2554 Qm4��!4��mก5����ก��
��
�6 '�&���	���'���
� ��ก$7���:%'	$� ก���&�ก������1ก�� �"7��6�กR	� 1 ����!4!ก����"
/$�ก���ก����=� �!4��mก5����ก����
�6 'ก&�/� *	
2���7�/$�ก���ก��#	7$�������!)�ก�*�!4��-,ก
��"6 ':������!4	4&�ก�7�����	$� 	�������#$��!4	�=����/$�ก���ก�� ��.4����ก ���	'��ก�����
	$� *&�/���/$�ก���ก��#	7$��������!4	7��ก�� Qm4�*	
2�� ��ก$7���'���
����ก���*�ก��19�!4
+7������������  

:�ก������1ก��,$�7�/$�ก���ก��#	7$������� �!4��mก5����ก����
�6 'ก&�/� *	
2��
 ��	7�6��!=  

���
-���ก���ก�� ��6��ก��
"��	$�'�$��
	8�������ก���ก��6���P 

���	�,ก������$�����ก���ก��  

(1) �!4 
�#$��!4 
���'�*
4��$,ก*�'��   

     (1.1) 	�=��",7:�ก������/���� �'�"$� 1.44 �'�"$� 80 �����������
� 

     (1.2) 	�=��",7:����/�� :/87 �'�"$� 6.73 �'�"$� 70 �����������
� 

     (1.3) 	�=��",7:��.=��!4%��� �'�"$� 6.73 �'�"$� 50 �����������
� 

(2) ���.4����ก� - �'�"$� 30 �����������
�* 

/�"�/	�: * �!4��mก5����ก����
�ก&�/� :/',$�7�/$�ก���ก��*&�/������.4����ก��!4 1) �����!4	'��ก�����	$�   
2) "�� &���
�ก���",7 #$� 3) �",7:�*����!4 !#$�!��"�ก��:%'������/$.� ) "�'���
���"$���!"  ��ก$7��
��ก��"���ก������
�,$�7����.4����ก�$7�*� �!4����
�) "+,'����
��
*�� ) "/�ก���.4����ก�: 67
����6�	��ก1u9��=� 3 �!= �!4��mก5����ก����
���67�&���&���1,$�7�/$�ก���ก�� 
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� ��"���$��!4�� �7���6 '���ก��#*��
�*  

�,ก
�)3����<<�����������-��
�) 

ก������1ก����"���$��!4�������� �7���6 '���ก��#*��
�* *&�/���$,ก/�!=	�*�88�����
)���*�'��/�!= ����6�	�ก&�/� ก��%&�����
�	'�	�*�88�����)���*�'��/�!= #$�//�.� 	�
����1ก����������� 

�,ก
�)������
��ก���ก�� 

ก���� ก��19��"���$��!4�� �7���6 '���ก��#*��
�* *&�/���$,ก/�!=������/$�ก���ก�� �'���
�	�
����1ก���!4�������� �7���*���-��"/$�ก���ก��6 ' Qm4�*� �$'��	�/$�ก�ก1u9ก���� %�=�
#$�ก��ก����
�*&�������*-����ก����
����������#/7������U6�"	��ก1u9 IAS 39 	�*-���
���� ! ��ก��ก�!= �!4��mก5����ก����
��� ก��19�7�/$�ก���ก��#	7$�������#$�:��.=��!4�!4	7��ก�� 
��:%'��"���$�:�ก����������"�!4#	ก	7��ก����ก6� ��.4����ก ���	'��ก�����	$� �!4	7��ก�� 
��"$���!" ก������1ก����"���$��!4�� �7���6 '���ก��#*��
�* ��กก����"/$�ก���ก��	�
*-��� #$�������/$�ก���ก��*���-*���6 '  ���!= 

���	�,ก������
�������(����� (&���ก����
����( (�P) 

��(��"�&�	������8ก��&�� 
�)������(� 

6�'���8�+�
ก�%�
" 

6�'���8�+�
������(+�@� 

6�'���8�+�"*'���
:�� 


��*�����ก� 

(1) �",7��/�7���	�!"ก��`}���'�� 6.0 6.0 7.0 5.0 

(2) �",7��/�7�� &���
�ก��`}���'�� 5.5 5.5 6.5 4.5 

(3) �",7��/�7��ก��������� ! 4.5 4.5 5.5 3.5 

(4) �",7��/�7��ก����"�� 	$�  3.5 3.5 4.5 2.5 

(5) �",7��/�7��ก�����)����
���กก��
��"�� 	$�  

1.0 1.0 1.0 1.0 

� �7�:%'�7�"+��#�� 

�,ก
�)3����<<�����������-��
�) 

67!�7�:%'�7�"+��#���!4�ก!4"��'��:�ก����
/��#$�	
 	�$,ก/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!= 

�,ก
�)������
��ก���ก�� 

�!4��mก5����ก����
��� ก��19�7�:%'�7�"*&�/���$,ก/�!=������/$�ก���ก��) "�'���
�	�����1
ก���7�:%'�7�"��กก�� &���
�� !#$���������"��"/$�ก���ก��	�/$�ก�ก1u9ก���� %�=�#$� 
ก��ก����
�*&�������*-����ก����
����������#/7������U6�" 	��ก1u9 IAS 39 ��=��!= 
����1ก���7�:%'�7�"#$�%7����$�����7�:%'�7�"�!4�ก
 �m=� ��#	ก	7��ก���m=��",7ก��*-������� ! 
) "�7�:%'�7�":�ก����"/$�ก���ก�����ก
 �m=���'�ก��ก��#*��
�* �!46 '�����กก����������"
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/$�ก���ก��Qm4���#	ก	7��ก��	�������/$�ก���ก�� ��"$���!" ����1ก��%7����$��!4�ก
 �m=�
*&�/����7�:%'�7�"	�*-������� !#$�������/$�ก���ก�� *���-*���6 '  ���!=  

�)������(� ���	�,ก�����+:&���� 

�7�:%'�7�" &���
�� ! �'�"$� 2.00 �����������
� 

�7�:%'�7�"ก�������� ! �'�"$� 5.50 �����������
� 

�7�:%'�7�":�ก����" �'�"$� 2.50 ���,$�7��!46 '�����กก����" 

  

� �7�:%'�7�" &���
���� 

ก������
�,$�7��!4�� �7���6 '�����กก����
/��#$�	
 	� NPLs Qm4����ก�� '�"*
�����"9�!4
����:�*7��������5�����ก
� ���ก
���� ก$��#$���� "7� #$�*
��%.4���""7�"�!4!/$�ก���ก�� 
	�=��",7��*	
2���7�������������+,' &���
�ก����
/��ก$�7$,ก/�!= ��ก$7��	7�6�:�����	 
 ����=� �!4��mก5����ก����
��m�����1�7�:%'�7�"�!4�� �7����ก
 �m=�:�����	 	�����1ก��
�7�:%'�7�" &���
�������*�"ก|/�"#$���j��*
��%.4���������� Qm4�����/�7�"����!4
���+
 %��:�ก����
/��#$�	
 	� NPLs �������� �7��7�:%'�7�" ��ก$7��:��3 2553  
����7�ก�� 30.74 $'����� #$�!��	����
4�m=��'�"$� 5.0 	7��3 �"7��6�กR	� ��.4����ก�7�:%'�7�"
 &���
���� ��ก$7��!ก�����7�:%'�7�":�*7�����ก����
/��#$�	
 	� (1) NPLs (2) *
�����"9 
 '�"��1����!4��67�&�ก��)����" #$� (3) $,ก/�!=*
��%.4�����$�!467!/$�ก���ก���!4�������� 
�7���*���-�v ��8%!��=�/ ��":��3 2555  ����=� :���/�7���3 2553 -m��3 2555 �!4��mก5�
���ก����
��m�6 '�� *���7�:%'�7�" &���
����*&�/��� NPLs 	�*� *7��,$�7�����/�!=�'��%&���
�� 1 ����!4 31 ������ 2552 ���$,ก/�!=��=�*�ก$�7�'��	'� Qm4���7�ก���'�"$� 49.30 ) "	�=�#	7
�3 2556 �7�:%'�7�" ��ก$7����-,ก�� *����/�7�� NPLs #$�*
�����"9 '�"��1����!4��67�&�ก��
)����"  ����=� �!4��mก5����ก����
��m�6 '�� *���7�:%'�7�"*&�/��� NPLs 	�=�#	7�3 2556 �e���
	�*� *7��,$�7�����/�!=�'��%&����'���
� 1 ����!4 31 ������ 2552 Qm4���7�ก���'�"$� 75.96 

 

 


6���	ก��

�P�� 0 �P�� 1 �P�� 2 �P�� 3 �P�� 4 �P�� 5 �P�� 6

ก�%�
" ��� 
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�P�� 7
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6���	ก��

�P�� 0 �P�� 1 �P�� 2 �P�� 3 �P�� 4 �P�� 5 �P�� 6

ก�%�
" ��� 
������(+�@�

�P�� 7

"*'���:��

���+:&����
(��
����(�

���+:&����
ก�	�������(�
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ก��$��
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ก��$��

(��
����(� �������(� ������$��


��*�����ก�

���+:&����+�
ก��$��

�P�� 0 �P�� 1 �P�� 2 �P�� 3 �P�� 4 �P�� 5 �P�� 6

ก�%�
" ��� 
������(+�@�

�P�� 7
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���+:&����
(��
����(�

���+:&����
ก�	�������(�
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� ��	��*7��$  

:�ก������
�,$�7��{���������$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 '�!4�� �7�����!"ก�กR�6 ':�����	��ก 
NPLs �!4��mก5����ก����
�6 'ก&�/� ��	��*7��$ ��7�ก����	�� �ก��!="$,ก�'���":/87%�=� ! 
(Minimum Lending Rate /�.� MLR) Qm4�#* �-m���	��+$	��#���!4�������� �7���6 '�����ก
ก��:/'*
��%.4�#ก7$,ก/�!= ��ก$7�� ) " 1 ����!4 15 !��� 2553 ��	�� �ก��!=" MLR  ���������
��7�ก���'�"$� 6.50 	7��3 ��=��!= ก��:%'��	��*7��$  ��ก$7������6�	�/$�กก���&���1,$�7�
�{���������ก��#*��
�* �!4�� �7���6 '�����ก$,ก/�!=/�.��!4�� �7���6 '�����กก���&�/�7�"
/$�ก���ก�� 	����ก�U������#/7������U6�" ��.4�� /$�ก�ก1u9ก���� %�=�#$�ก��ก����
�
*&�������*-����ก����
� 

ก���
�����/9�7����6� 

��.4�����ก��	���*��+$ก�������,$�7�ก������
�	7�ก����$!4"�#�$����	��#��	7�� x ��-m�
��	��*7��$  ,$�7���������" #$���	��ก����!"ก�กR����$,ก/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!=  
	7�,$�7�����
��!4�� �7���6 '���%&����.���กก$�7$,ก/�!=*
��%.4�����$�!467!/$�ก���ก�� �!4��mก5�
���ก����
�6 '�
�����/9�7����6����	��#��  ��	7�6��!= 

�		6�N�� ���6��� ���ก��� ����8� 

��	��*7��$  (�'�"$�) 7.0 6.5 6.0 

,$�7���������"/$�ก���ก�� (�'�"$�)    

    �!4 
�#$�*
4��$,ก*�'��:�ก������/���� 75.0 80.0 85.0 

    �!4 
�#$�*
4��$,ก*�'��:����/�� :/87 65.0 70.0 75.0 

    �!4 
�#$�*
4��$,ก*�'��:��.=��!4%��� 45.0 50.0 55.0 

    ���.4����ก��!4�����!4	'��ก�����	$�  25.0 30.0 35.0 

��	��ก����!"ก�กR����$,ก/�!=	�*�88� 
����)���*�'��/�!= (�'�"$�) 

75.0 80.0 85.0 

 



 
����������	
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,$�7��!4�������� �7���6 '�����กก����
/��#$�	
 	� NPLs *���-*���6 '  ���!= 

 (/�7�": ���) ���6��� ���ก��� ����8� 

ก��#*��
�* *���
     

  $,ก/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!= 638,946,875  685,651,373  732,950,643  

  $,ก/�!=������/$�ก���ก�� 1,836,138,274  2,037,997,804  2,246,197,735  

  �� 2,475,085,149  2,723,649,177  2,979,148,378  

�7�:%'�7�"  (190,586,575)  (195,817,007)  (201,254,108)  

 	8������	  2,284,498,573  2,527,832,170  2,777,894,270  

��กก���
�����/9�7����6�	�*	
2���'��	'� ,$�7��!4�������� �7���6 '�����กก����
/��#$�
	
 	����-� NPLs �",7��/�7�� 2,284,498,573 ��� #$� 2,777,894,270 ��� Qm4�!,$�7�	4&�ก�7�
�����*����" NPLs Qm4���7�ก�� 3,160,530,190.17 ��� �",7��/�7���'�"$� 12.11 #$� �'�"$� 27.72 
	�$&� �� 

 

5.1.3 �
�!��!"���!"�ก��ก��Q.=���"��"ก���.4� 

�!4��mก5����ก����
��&��
�!��!"���!"�ก��ก��Q.=���"��"ก���.4���.4�����
�,$�7�"�	
������ NPLs �!4!
ก��Q.=���") "�
�!ก��������	7����/�.�+7��ก�����,$ ��.4�����
�,$�7�ก��Q.=���"�!4*��'���&����
	7�������ก���'���/�7��+,'Q.=�#$�+,'��" ) "�!4��mก5����ก����
�6 '������'�,$ก��Q.=���"$,ก/�!=�!467
ก7�:/'�ก
 ��"6 '��ก�'�,$�!4��v �+"	7�*����1��&���� 4 ��"ก�� ��/�7���3 2551 -m��3 2552 ��.4�
��	-����*��9:�ก�����!"���!"�#$�����
�,$�7������*����" NPLs Qm4�!�'�,$���ก�� '�" ����/�!=
�'��%&��� ,$�7�ก��	�=�*&���� ,$�7�	���8%!/$��	�=�*&���� #$�,$�7�ก���&���"ก�� ��=��!= �!4��mก5�
���ก����
�6 ':%'��	��*7��,$�7�ก���&���"ก��	7�,$�7�	���8%!/$��	�=�*&���������"ก����!"���!"�:�
ก�����!"���!"� Qm4���	��*7�� ��ก$7��#* �-m�,$�7��!4+,'Q.=�#$�+,'��"���7�����,$�7��!4"�	
����.4���!"�
ก��,$�7���8%!/$��ก��*&���������"ก����=� x 	��!4���ก|:���ก����
� *&�/�����"$���!" �����"ก��
Q.=���"�.4��!4�!4��mก5����ก����
��&����!"���!"� *���-*���6 '  ���!= 
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 (/�7�": $'�����) 

78&$�� 78&!*'� �������
���ก�� 

��	-������'
�&��:���� 

	8����
ก��ก��
������ 

	8������@:�
����ก��
������ 

	8����
���ก�� 

��6������	8����
���ก��6��	8����

��@:�����ก��
������ (
��) 

TMB BAM 7 �.�. 2552 14,932 8,958 5,974 4,488 0.7513 

BAY ����$�!467
�ก!4"��'�� 

6	��* 4 
2551 

8,977 5,489 3,488 3,488 1.0000 

SCIB NFS #$� BAM 10 ก.". 2551 - * - * 797 755 0.9473 

��*. BAM #$� SAM 29 ก.�. 2551 3,306 573 2,732 3,877 1.4191 

/�"�/	�: *  676 '!ก����v �+"�'�,$ ��ก$7�� 

�!4��mก5����ก����
�
6 '�&�ก��Q.=���"�����"ก������ก��ก���
���1�ก���&���1 Qm4�6 '#ก7 ��"ก��
ก����"$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 '��� ��*. :/'#ก7 BAM #$� SAM ��.4����ก $�ก51�ก������mก��8%!
�����
5����
/��*
�����"9��=���#	ก	7����กก������mก��8%!�����������1
%"9 ) "*&�/���ก�1! ��*. 
,$�7�	���8%!���$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 '-,ก����mก '�",$�7�	'�����!4 ��*. Q.=����ก������ 
(������ 6�"������ �&�ก�  (/�%�) � 
) :��1���=� Qm4�����Q.=���" ��ก$7������,$�7��!4	4&�ก�7�,$�7�
��8%!/$��ก��*&����� 
���������ก7��ก����":/' ��*.  ����=� /�ก�&���	��*7��,$�7���"ก��	7�,$�7�
��8%!/$��ก��*&�����:%'��!"���!"� ������ก�����!"���!"���2���!4#	ก	7��ก��ก����"ก���.4� ��.4����ก 
��"ก���.4�����ก�����!"���!"���2��,$�7���8%!/$��ก��*&�����!4����mก) "��������1
%"9 Qm4�:�ก�1!
�����"ก�� ��*. ������,$�7��!4����mก) "������ก7��ก����":/'#ก7 ��*. �!4!,$�7�*,�ก�7�,$�7��!4 
��*. ���Q.=�#$�6 '����mก,$�7� ��ก$7��������
�$���� 

 ����=� �!4��mก5����ก����
�6 '�&���"ก��Q.=���"$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 '�!4+7��� 3 ��"ก�� �:%'
�
���1�:�ก������
�,$�7��!4�������� �7���6 '�����กก���&�/�7�" NPLs 
 (/�7�": $'�����) 

78&$�� 78&!*'� �������
���ก�� 

��	-������'
�&��:���� 

	8����
ก��ก��
������ 

	8������@:�
����ก��
������ 

��6������	8����
���ก��6��	8����

��@:�����ก��
������ (
��) 

	8����
���ก�� 

TMB BAM 7/5/2552 14,932 8,958 5,974 0.7513 4,488 

BAY ����$�!467
�ก!4"��'�� 

6	��* 4 
2551 

8,977 5,489 3,488 1.0000 3,488 

SCIB NFS #$� BAM 10/9/2551 - - 797 0.9473 755 

���
^����      0.8995  

        

ก��
$&������ก�� 5,622 2,461 3,161 0.8995 2,842 
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��ก	�����'��	'� ��	��*7��,$�7���"ก��	7�,$�7���8%!/$��ก��*&���������"ก���!4�&���
���1� !
�7��e$!4"����1 0.90 ��7����,$�7���8%!/$��ก��*&���� Qm4�#* �:/'�/R��7���"ก��Q.=���"�!4!ก��	7����
��/�7��+,'Q.=�#$�+,'��"��"ก���!4*���-��!"���!"�6 ' �����!,$�7�����1 0.90 ��7����,$�7���8%!
/$��ก��*&����  ����=� /�ก�&���	��*7��,$�7�ก���&���"ก��	7�,$�7���8%!/$��ก��*&�����!4����1 0.90 
��7� �:%':�ก���&���1,$�7�	���8%!/$��	�=�*&�������ก$�7$,ก/�!=���5�����ก
� ���ก
���� ก$��#$�
��� "7� #$�*
��%.4���""7�"�!4!/$�ก���ก�����������#$'� ����1ก��,$�7��
�!��!"���!"�ก��ก����'�
�&���"ก����!,$�7�����1 2,842,957,825 ��� Qm4�!,$�7�	4&�ก�7������*����" NPLs Qm4���7�ก�� 
3,160,530,190.17 ��� ����1�'�"$� 10.05 

 

5.1.4 *�������/R��ก!4"�ก�������*����" 

,$�7�"�	
������ NPLs Qm4����ก�� '�"*
�����"9�!4����:�*7��������5�����ก
� ���ก
���� ก$��#$�
��� "7� #$�*
��%.4���""7�"�!4!/$�ก���ก����������� ��กก������
� '�"�
�!	7�� x *���-*���6 ' 
 ���!= 

��5�ก�����
	��	8���� 	8�������
	�� 
NPLs  

����

���$�� 

	8�������
	�� NPLs  
�8�ก��� (6���ก���) ����
���$�� 

 ($'�����) ($'�����) ($'�����) (�'�"$�) 

1. �
�!,$�7�	���8%! 3,160.53 3,160.53 - - 

2. �
�!ก��#*��
�* *7��$  
�!4�� �7���6 '��� 

2,284.50 � 2,777.89 3,160.53 (876.03) � (382.64) (27.72) � (12.11) 

3. �
�!��!"���!"�ก��ก��Q.=�
��"��"ก���.4�  

2,842.96 3,160.53 (317.58) (10.05) 

,$�7��!4�&���16 '��ก��=� 3 �
�!�",7��/�7�� 2,284,498,573.07 ��� #$� 3,160,530,190.71 ��� :��1��!4
�����*����":�ก����'��&���"ก��!,$�7���8%!/$��ก��*&������7�ก�� 3,160,530,190.71 ��� �"7��6�กR ! 
����/��*����
�!ก������
�,$�7�#	7$��
�!��=� !���#	ก	7��ก����ก6� ��=��!= ����/��*
*&�/����
�!ก������
�#	7$��
�! *���-*���6 '  ���!=  

� �
�!,$�7�	���8%! 

��.4���	-����*��9:�ก��:/'����/R�-m�����/��*��������*����" �!4��mก5����ก����
�!
����/R��7��
�!,$�7�	���8%!!����/��*�'�"ก�7��
�!�.4� ��.4����ก �
�!�!=
6 '�&��m�-m�*	
2��
:���"$���!" #$����#	ก	7�����*-������$,ก/�!=	7�� x ��-m��7�:%'�7�"��
4�	
 �%7� �7�:%'�7�"
:�ก�� &���
����:�ก����
/��#$�	
 	�$,ก/�!= ��ก��ก�!= �
�!,$�7�	���8%!
6 '*��'��-m�����
	$�  ��.4����ก ,$�7� ��ก$7��
6 '*��'��-m�������+,'Q.=�:�	$� �*�!	7�$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 
��"6 ' 
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� �
�!ก��#*��
�* *7��$ �!4�� �7���6 '��� 

��.4���	-����*��9:�ก��:/'����/R�-m�����/��*��������*����" �!4��mก5����ก����
�!
����/R��7��
�!ก��#*��
�* *7��$ �!4�� �7���6 '���!����/��* ��.4����ก �
�!�!=6 '�&��m�-m�
*	
2��:�ก������1ก��ก��#*��
�* :�����	�"7��$���!"  ��-m��&��m�-m��7�:%'�7�":�ก��
��
/��$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 '  �"7��6�กR	� �
�!ก��#*��
�* *7��$ �!4�� �7���6 '���
6 '*��'��
-m�����	$�  ��.4����ก 
6 '+7��ก�������	7������/�7��+,'Q.=�#$�+,'��"�"7���*�! 

� �
�!��!"���!"�ก��ก��Q.=���"��"ก���.4� 

��.4���	-����*��9:�ก��:/'����/R�-m�����/��*��������*����" �!4��mก5����ก����
�!
����/R��7��
�!��!"���!"�ก��ก��Q.=���"��"ก���.4�!����/��* ��.4����ก �����
�!ก��Qm4�6 '
�&��m�-m���"ก��Q.=���"$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 '�!4��v �+"	7�*����1���/�7������$�!467�ก!4"�)"�
ก�� Qm4����6 '!ก�������	7����:�#�7����Q.=���"#$'��� ��/�m4� �"7��6�กR	� �
�!��!"���!"�ก��ก��Q.=�
��"��"ก���.4�
6 '�&��m�-m�*	
2��:���"$���!"  #$����#	ก	7�����*-������$,ก/�!=	7�� x 
��-m��7�:%'�7�" &���
������
4�	
 

 ����=� ��.4���	-����*��9:�ก��:/'����/R�-m�����/��*:�ก����'��&���"ก��ก����" NPLs �!4��mก5�
���ก����
�!����/R��7��
�!ก��#*��
�* *7��$ �!4�� �7���6 '��� #$��
�!��!"���!"�ก��ก��Q.=���"��"ก��
�.4� �����
�!�!4�/��*ก�7��
�!,$�7�	���8%!  ����=� ,$�7�"�	
������ NPLs ����
�	��
�! ��ก$7��
�'��	'� �",7��/�7�� 2,284,498,573 ��� #$� 2,842,957,825 ��� Qm4�!,$�7�	4&�ก�7������*����":�ก��
��" NPLs Qm4���7�ก�� 3,160,530,190.71 ��� �",7��/�7���'�"$� 27.72 #$��'�"$� 10.05 	�$&� ��  

 

5.2 ���	
�	���	$��
�*��� $$�����ก�� 

	��!4 ��������6 '���%&���*
4�	��#��:��,�#�������
�* ��กก����'��&���"ก��ก����" NPLs ) "
,$�7�*
4�	��#���!4��������6 '�������7�ก��,$�7�	���8%!/$��ก��*&���� Qm4� 1 ����!4 31 ������ 2552 
!,$�7� 3,160,530,190.71 ��� /�ก '�"ก��#*��
�* �!4������6 '���%&���	�=�#	7����!4 1 ก��� 2553 
��-m�����!4��������'��&���"ก�� ��=� �!4��mก5����ก����
�!����/R��7���.4��6�ก��%&������� ��ก$7��!
����/��*��=�*&�/���+,'Q.=�#$�+,'��" �!ก��=� "��������.4��6�ก��%&��������!4�������w
��	
:�ก��)��
��"*
�����"9 '�"��1����!4+7��� 

�"7��6�กR ! ��.4����ก������!������*��9�!4�� &���
�ก����" NPLs ���������:/'���*�+$*&���R� 
) ":%'��"���$�:�ก�� &���
�ก��	��!4ก&�/�  ก����" NPLs �������m���67����ก���*����"+7��
	$� ��v /�.�+7���
�!ก�����,$ #	7������ก���*����") "	��:/'#ก7 ��*. �"7��6�กR	� ก���!4������
����" NPLs ���������	������*����":�ก����'��&���"ก�� ��*7�+$:/'����#$���.4��6�:�ก����" 
NPLs ��������� 67*��'��ก������� '�"�&����	7�������ก���'���/�7��+,'*�:���Q.=�#$�+,'*�:���
��"  ����=� �!4��mก5����ก����
��m�!����/R��7� ��.4����)"%�9*,�*� *&�/��������� /�ก:�%7����"���$�
ก7���!4��������$���:�*�88�Q.=���"ก�� ��*. /�.� ก7������!4ก��Q.=���"���*�R�*�,�19 /�ก������
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6 '���%&�����
� /�.�6 '���+$	��#���!4*,�ก�7� /�.�!��.4��6��!4 !ก�7���ก����$��"��ก�.4��!467��������$�!4
!����ก!4"��'��ก�������� ����������!4���
���1��'��*�� ��ก$7�� 
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6. ��%����	
���$�������ก����ก��
�������� 

ก������)���*�'�� Bad Bank ��������� ��.4�����)���*�'��:�*7��*
�����"9 '�"��1������������ Qm4���-m� 
ก����"/�'� ��*. #$�ก����" NPLs ��"/$��ก����"/�'� ��*. �*�R�*
=� ��.4�����ก����j����1���*
�����"9
���������#$� �7���'�ก�� &���
����ก
�/$�ก6 '�"7���	R�!4 

ก����"/�'� ��*. #$�ก����" NPLs -.��7�������"ก���!4�ก!4"�)"�ก��	����ก�U�ก!4"�ก����"ก���!4�ก!4"�)"�ก�� 
#$�������"ก���&�/�7�"6�Qm4�*
�����"9	����ก�U��"ก��ก��6 '�/�.��&�/�7�"6�Qm4�*
�����"9 Qm4�������!
/�'��!4��v �+"�'�,$ก����'��&���"ก��	7�	$� /$�ก����"9 ������	
��ก�!4���%��1�ก��ก�������� #$���
����	
��ก�!4���%�+,'-.�/�'�:�ก�����%�*��8+,'-.�/�'����=��!4 16 Qm4����� �m=�:�����!4 29 �5�"� 2553 ) "��	'��
6 '�����#���*!"�67�'�"ก�7�*�:�*!4����&�����*!"����+,'-.�/�'���=�/ �!4����%�#$�!*
��
��ก�*!"�
$���#��:������!= ) "67���*7�����+,'-.�/�'��!4!*7��6 '�*!" Qm4�6 '#ก7 CIMB Bank  

�!4��mก5����ก����
�6 '�
���1�-m�+$���)"%�9#$��'� '�"�!4��������6 '�����กก����'��&���"ก��ก����"/�'� 
��*. #$�ก����" NPLs $�ก51�ก����'��&���"ก�� �����������������#$���.4��6����ก����"/�'� ��*. 
#$�ก����" NPLs :����=��!= 

ก����'��&���"ก��:����=��!= ��ก7�:/'�ก
 +$ !	7�������  ���!=  
� �	�!"�����'���.4�������/$�ก�ก1u9ก��ก&�ก��#����ก$�7���������#/7������U6�" 
� *���*����)"��"���������:�ก��$ *
�����"9�*!4"� #$��*�
*�'�����#�R�#ก�7�:/'#ก72������

ก����
���������� 
� ��
42����
���� �"�"ก���	
�)	���ก��:/'*
��%.4�#ก7$,ก�'�  
� !�������6 '�!4������,'ก&�6�ก7��/�ก��5!��กก����"/�'� ��*.  
� *���-�7���'�ก�� &���
����ก
�/$�ก���������6 '�"7���	R�!4 
� $ �7�:%'�7�"	7�� x �!4�ก!4"��'��ก��ก����
/��#$�	
 	�$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 ' �%7� �7�:%'�7�"

 &���
���� #$��7�:%'�7�":�ก�� &���
�� ! 

ก����'��&���"ก��:����=��!= ��ก7�:/'�ก
 �'� '�"	7�������  ���!=  
� ���*,8�*!")�ก�*�!4��������6 '���+$	��#����
4�m=���กก����
/��$,ก/�!=*
��%.4��!467ก7�:/'�ก
 ��"6 '

#$�*
�����"9��ก����"	7�6� /�ก������ #$� ��*. *���-��
/��#$�	
 	����-�/�!=�'��%&���
6 '�"7��!���*
��
��� 

� ����$7��	��:�ก����
/���� ก��)��$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 ':�����	���$ $� 

ก����'��&���"ก��:����=��!=ก������$�!4�ก!4"�)"�ก�� ��ก7�:/'�ก
 +$ !	7�������  ���!=   
� 6 '���,$�7�ก����"�!4#�7��� 1 ����!4��'��&���"ก�� �.4���!"�ก��ก���&�/�7�":�	$� ��v /�.�+7��ก��

���,$ 
� !���#�7����!4��!+,'���)��$,ก/�!=�!467ก7�:/'�ก
 ��"6 '�.4����!"���!"�ก��ก����'��&���"ก��ก������$

�!467!����ก!4"�)"�ก�� 
� $ ��"���$� ��=�	�� #$��7�:%'�7�"�!4�ก!4"��'��:�ก����" NPLs 
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ก����'��&���"ก��:����=��!=ก������$�!4�ก!4"�)"�ก�� ��ก7�:/'�ก
 �'� '�"#ก7������  ���!=   
� ����*!")�ก�*�!4��6 '��������*��Q.=��!4*,�ก�7� /�ก��������"/�'� ��*. #$���" NPLs :�	$� ��v 

/�.�+7��ก�����,$ ��.4����ก *-����ก����
�/�.���
5����
/��*
�����"9�.4��!4*�:�����*�������*��
��"*,�ก�7������*����":�ก����'��&���"ก��:����=��!= 

�!4��mก5����ก����
�6 '�
���1�����/��*��������*����"/�'� ��*.  '�"�
�!	7�� x #$�!����/R��7�  
�
�!,$�7��{���������ก��#*��
�* *���
 (Discounted Cash Flows Model Approach) !����/��*�กก�7�
�
�!,$�7�	���8%! (Book Value Approach) #$��
�!��������,$�7�	���8%! (Adjusted Book Value Approach) 
��.4����ก �
�!,$�7��{���������ก��#*��
�* *���
 �����
�!ก��Qm4�6 '�&��m�-m�*	
2��:�ก������1ก��*7��$ 
ก��#*��
�* *���
:�����	�"7��$���!" ��":	'*-��ก��19�{������ ��-m��7�:%'�7�":�ก�� &���
�����!4
�ก!4"��'�� #$����*���-:�ก���&�ก&�6������
5�� Qm4�*���-*��'��,$�7�/�'� ��*. 6 '�"7���/��*
�กก�7�  ����=� ,$�7�"�	
������/�'� ��*. 	��
�!,$�7��{���������ก��#*��
�*  �",7��/�7�� 165,838,678 
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*&�/�������/��*�����.4��6�:�ก����"/�'� ��*. Qm4���������6 '���%&���*
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��กก����'��&���"ก�� #$���6 '���%&�����":���"���$��!4+,'Q.=�#$�+,'��"��ก&�/� 	7�6�Qm4�������6�	��
�!
�w
��	
) "��4�6�:�ก��Q.=���"/�'����ก
�ก�� �!4��mก5����ก����
�6 '�
���1�#$'�!����/R��7���.4��6�:�ก�����
%&���*
4�	��#�� ��ก$7��!����/��* ��.4����ก������6�	��
�!�w
��	
:�ก��Q.=���"ก
�ก��) "��4�6� 

�!4��mก5����ก����
�6 '�
���1�����/��*��������*����" NPLs  '�"�
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�
�!ก��#*��
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�!�!4�/��*ก�7��
�!,$�7�	���8%! (Book Value 
Approach) ��.4����ก �
�!ก��#*��
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��
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 ��"6 ' ��=��!= �
�!
��!"���!"�ก��ก��Q.=���"��"ก���.4� �&��m�-m�ก�������	7����:�#�7����Q.=���"�"7���*�! ��=��!= ,$�7�"�	
������ 
NPLs �!46 '��กก������
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�����*����" NPLs �m�!����/��* *&�/�������/��*�����.4��6�:�ก����" NPLs Qm4���������6 '���
%&���*
4�	��#��:��,�#�������
�* ��กก����'��&���"ก�� ) ",$�7�*
4�	��#���!4��������6 '�������7�ก��
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-��7��ก 1:  ��%������
���(
�����%�+��8ก���'�����"�#�����ก��$��$�� ���. 

1. 
�����%�+��8ก���' 
��"$���!" ��
�$����#"ก	���������
�$����#$�$,ก/�!= *���-*���6 '  ���!= 

 (/�7�": $'�����) 

���
- ������ 
(���) 


�����%�+�
�8ก���' 

���
7*��ก��(&�����
���
��%�* 


�����%�+��8ก���' Q 
�%5�* 

���5�����ก
� #$� 
���ก
���� ก$��#$���� "7� 

 257   141.3   61.3   79.9  

*
��%.4���""7�"�!4!/$�ก���ก��  3,613   128.9   88.9   40.0  

��	  3,870   270.1   150.2   119.9  

�!4�:  �'�,$��ก ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552 

/�"�/	�: *  "� �7��+.4�ก�� '�"�7���
�$���� #$�,$�7���
�$����:�$,ก/�!= � *���
 !���#	ก	7����ก:���ก����
���ก
ก������������"ก��	���8%!�����"ก�� 

��"$���!" ��
�$����#"ก	�$�ก51�ก��%&���/�!= *���-*���6 '  ���!= 

(/�7�": $'�����) 

���
- ������ (���) 
�����%�+�
�8ก���' 

���
7*��ก��(&��
���
�����%�* 


�����%�+�
�8ก���' Q �%5�* 

Non-TDR  227   134.4   61.3   73.1  ���5�����ก
� #$�
���ก
���� ก$��
#$���� "7� 

TDR  30   6.8   -    6.8  

��	 257 141.3  61.3  79.9  

Non-TDR  3,576   124.8   88.8   35.9  *
��%.4���""7�"�!4!
/$�ก���ก�� TDR  37   4.1   0.0   4.1  

��	  3,613   128.9   88.9   40.0  

��	�'���'�  3,870   270.1   150.2   119.9  

�!4�:  �'�,$��ก ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552 

/�"�/	�: *  "� �7��+.4�ก�� '�"�7���
�$���� #$�,$�7���
�$����:�$,ก/�!= � *���
 !���#	ก	7����ก:���ก����
���ก
ก������������"ก��	���8%!�����"ก�� 
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��"$���!" ��
�$����#"ก	�*-������� ! *���-*���6 '  ���!= 

(/�7�": $'�����) 

�)������(� ������ 
(���) 


�����%�+�
�8ก���' 

���
7*��ก��(&��
���
�����%�* 


�����%�+�
�8ก���' Q �%5�* 

$,ก/�!=	�*�88�����)���*�'��/�!=  67   10.9   0.0   10.9  

$,ก/�!=������/$�ก���ก��     

�",7��/�7���	�!"ก��`}���'�� 380 23.4 12.4 10.9 

�",7��/�7�� &���
�ก��`}���'��  12   4.3   2.1   2.2  

�",7��/�7��ก��������� !  62   62.8   24.9   38.0  

�",7��/�7��ก����"�� 	$�   341   64.2   17.9   46.3  

�",7��/�7��ก�����)����
���กก����"
�� 	$�  

 12   5.0   1.4   3.6  

6 '�����
���กก����"�� 	$� #$'�  
#	7�",7��/�7��ก��*.�����"9��
4�	
 

 2,996   99.5   91.5   8.0  

��$,ก/�!=������/$�ก���ก��  3,803   259.2   150.2   109.0  

��	�'���'�  3,870   270.1   150.2   119.9  

�!4�:  �'�,$��ก ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552 

/�"�/	�: *  "� �7��+.4�ก�� '�"�7���
�$���� #$�,$�7���
�$����:�$,ก/�!= � *���
 !���#	ก	7����ก:���ก����
���ก
ก������������"ก��	���8%!�����"ก�� 

��"$���!" ��
�$����#"ก	�,$�7���
�	'� *���-*���6 '  ���!= 

(/�7�": $'�����) 

	8����
���6&� ������ (���) 
�����%�+��8ก���' ���
7*��ก��(&��
���
�����%�* 


�����%�+��8ก���' Q 
�%5�* 

�กก�7� 100 $'�����  1   22.8   -     22.8  

20 - 100 $'�����  15   119.5   77.5   42.0  

5 - 20 $'�����  25   60.9   30.2   30.7  

1 - 5 $'�����  3,047   66.9   42.5   24.4  

�'�"ก�7� 1 $'�����  782   -     -     -    

��	  3,870   270.1   150.2   119.9  

�!4�:  �'�,$��ก ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552 

/�"�/	�: *  "� �7��+.4�ก�� '�"�7���
�$���� #$�,$�7���
�$����:�$,ก/�!= � *���
 !���#	ก	7����ก:���ก����
���ก
ก������������"ก��	���8%!�����"ก�� 
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��"$���!" ��
�$����#"ก	���������	*�/ก�� *���-*���6 '  ���!= 

(/�7�": $'�����) 

���
-�%6���ก��	 ������ (���) 
�����%�+��8ก���' ���
7*��ก��(&��
���
�����%�* 


�����%�+��8ก���' Q 
�%5�* 

ก��ก7�*�'��  64   14.0   6.8   7.3  

ก���ก5	� ก������#$��z�6'  87   3.5   0.5   3.0  

ก���'�*7�#$��'��$!ก  371   58.8   21.6   37.1  

ก����
ก��  82   5.4   0.5   4.9  

ก��*����1,�)��  10   0.2   0.0   0.2  

ก���/.��#�7#$�"7�"/
�  3   0.1   0.1   -    

ก����	*�/ก��  132   72.7   38.0   34.7  

���ก
��ก!4"�ก���*��/��
����"9  35   28.2   23.3   4.9  

ก����
�#$�ก��������  8   0.1   0.1   -    

*
��%.4���.4�ก��:%'*7������$  3,078   87.1   59.2   27.9  

��	  3,870   270.1   150.2   119.9  

�!4�:  �'�,$��ก ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552 

/�"�/	�: *  "� �7��+.4�ก�� '�"�7���
�$���� #$�,$�7���
�$����:�$,ก/�!= � *���
 !���#	ก	7����ก:���ก����
���ก
ก������������"ก��	���8%!�����"ก�� 

 ��"$���!" ��
�$����#"ก	�������/$�ก���ก�� *���-*���6 '  ���!= 

(/�7�": $'�����) 

���
-���ก���ก�� 	8�������ก���ก�� 

�!4 
�#$��!4 
���'�*
4��$,ก*�'��:��.=��!4ก������/����  127.3  

�!4 
�#$��!4 
���'�*
4��$,ก*�'��:��.=��!4���/�� :/87  56.3  

�!4 
�#$��!4 
���'�*
4��$,ก*�'��:��.=��!4%���  103.8  

/�'��!4� ����!"�:�	$� /$�ก����"9  9.8  

��	  297.1  

�!4�:  �'�,$��ก ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552 
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2)  �����"�#��ก��$�� 

��"$���!" *
�����"9��ก����"��� ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552 *���-*���6 '  ���!= 

(/�7�": $'�����) 

��6�'� ������  	8���������"�# 
��ก��$�� 

���
7*��ก��(&��
���
�����%�* 

	8���������"�# 
��ก��$�� Q �%5�* 

	8����6�	����
���
	������%( 

��	ก������/���� 17        58.8  0.4         58.4                75.2  

:��.=��!4���/�� :/87 63        61.2  7.8         53.4                64.7  

:��.=��!4%��� 7        47.2            -          47.2                61.4  

��	 87      167.2  8.2       159.0              201.4  

�!4�:  �'�,$��ก ��*. 1 ����!4 31 ������ 2552 
/�"�/	�: *  "� �7��+.4�ก�� '�"�7���
�$���� #$�*
�����"9��ก����" - *���
 !���#	ก	7����ก:���ก����
���.4����ก

ก������������"ก��	���8%!�����"ก�� 
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อพ. 2553/020        

วันที่ 8 เมษายน 2553 

  
เรื่อง ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการที่เกี่ยวโยงกันจากการขายหุนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

บีที จํากัด ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

เรียน กรรมการตรวจสอบและผูถือหุน 
 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

 
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร” หรือ “CIMBT”)  ครั้งที่ 

5/2553 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 ไดมีมติอนุมัติใหธนาคารขายหุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บีที จํากัด 

(“BTAM”) จํานวน 24,999,993 หุน1  คิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวของ BTAM 

มูลคาขายรวม 249,999,930 บาท คิดเปนราคาขายหุนละ 10 บาท ใหแก CIMB-Principal Asset Management Berhad 
(“CPAM ”) ซึ่งเขาขายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่ไดแกไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยง”) เนื่องจากผูถือหุนรายใหญทางออมของ
ธนาคาร ไดแก CIMB Group Sdn Bhd (“CIMB Group”) (ถือหุนใน CIMB Bank Berhad (“CIMB Bank”) รอยละ 
99.99 และ CIMB Bank  ถือหุนธนาคารรอยละ 93.15 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวของธนาคาร) เปนผู
ถือหุนรายใหญใน CPAM โดยถือหุน CPAM รอยละ 60 

การทํารายการดังกลาวเขาขายเปนการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยง โดยมีขนาด
รายการเทากับรอยละ 3.36 ซึ่งเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทยอย โดย
คํานวณจากงบการเงินรวมของธนาคาร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และเปนการทํารายการจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํา
รายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 
เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 
และที่ไดแกไขเพิ่มเติม (“ประกาศการไดมาหรือจําหนายไป”) โดยมีขนาดรายการเทากับรอยละ 0.51 ของมูลคา
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทยอย ตามงบการเงินรวมของธนาคารสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

                                                           
1 เปนจํานวนหุนภายหลังการเพิ่มทนุใน BTAM อีก 1,500,000 หุน จากจํานวนที่ธนาคารถืออยูในปจจบุัน 23,499,993 หุน 
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ทั้งนี้ เมื่อรวมการเขาทํารายการอื่นๆ ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารในครั้งนี้ และการ
เขาทํารายการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในระยะ 6 เดือนที่ผานมา ไดแก 1) การขายหุนบริษัท เวิลดคลาส เรนท อะ คาร จํากัด 
มูลคา 73.85 ลานบาท 2) การขายหุนบริษัท บริหารสินทรัพยสาธร จํากัด มูลคา 229.15 ลานบาท 3) การขายสินทรัพย
ดอยคุณภาพ (NPLs) ของธนาคารใหแกบริษัท บริหารสินทรัพยสาธร จํากัด มูลคา 3,160.53 ลานบาท 4) การขายหุน
บริษัท บีที ประกันภัย จํากัด มูลคา 392 ลานบาท 5) การขายหุนบริษัท มิลเลียไลฟ อินชัวรันส (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) มูลคา 72 ลานบาท  6) การขายอาคารสาทร มูลคา 1,053 ลานบาท (การตกลงเขาทํารายการตาม (1) - (3) 
ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารในครั้งนี้ และการตกลงเขาทํารายการตาม (4) - (6) เกิดขึ้นในระยะ 
6 เดือนที่ผานมา) 

เมื่อคํานวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันมีขนาดรายการเทากับรอยละ 49.87 ของมูลคา
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทยอย โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของธนาคาร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 (คํานวณขนาดของรายการโดยรวมการขายหุน BTAM และรายการตาม (1) - (3) ดังกลาวขางตน) และ
คํานวณขนาดรายการตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไปมีขนาดรายการเทากับรอยละ 2,109.79  (คํานวณขนาดของ
รายการโดยรวมรายการขายหุน BTAM และรายการตาม (1) - (6) ดังกลาวขางตน) 

ดังนั้น ธนาคารจึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงาน และเปดเผยสารสนเทศการทํารายการตอตลาดหลักทรัพย 
ตลอดจนตองขออนุมัติการเขาทํารายการตอที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งจะตองไดรับคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 
ไดแก CIMB Bank และในหนังสือนัดประชุมที่สงใหแกผูถือหุนกําหนดใหธนาคารตองนําสงความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้ (1) ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการตอบริษัทจดทะเบียน (2) 
ความเปนธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ (3)  ผูถือหุนควรลงมติเห็นดวยหรือไมกับรายการ พรอมเหตุผล
ประกอบ 

ธนาคารไดแตงตั้งบริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) 
ในการทําหนาที่ใหความเห็นตอผูถือหุนของธนาคารตอรายการที่เกี่ยวโยงกันอันเนื่องมาจากการขายหุน BTAM ใน
ครั้งนี้ 

อนึ่ง ณ วันที่ตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินฉบับนี้ ธนาคารถือหุนใน BTAM จํานวน 23,499,993 หุน 
คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของ BTAM ที่มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 23,500,000 หุน 
อยางไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 ไดมีมติอนุมัติแผนการเพิ่ม
ทุนใน BTAM จาก 235 ลานบาท เปน 250 ลานบาท  โดยจะชําระคาหุนเพิ่มทุนจํานวน 1,500,000 หุน มูลคารวม 15 
ลานบาท หาก BTAM มีความจําเปนตองเพิ่มทุน เพื่อที่จะรักษาสถานะการดํารงเงินกองทุนของ BTAM ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทจัดการ2 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

                                                           
2
     บริษัทจดัการ หมายถึง บริษทัจัดการกองทุนรวม และบริษทัจัดการกองทุนสวนบุคคล 
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ตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ3 ทั้งนี้ หาก BTAM ไมตองเพิ่มทุนกอนการเขาทํารายการในครั้งนี้  จํานวนหุน BTAM ที่

ธนาคารขายใหกับ CPAM จะเทากับจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวในปจจุบันที่มีจํานวน 23,499,993 หุน เมื่อคํานวณ
ตามราคาที่ตกลงขายซื้อขายที่เทากับ 249,999,930 บาท จะเปนราคาขายตอหุนเทากับ 10.6383 บาท  (กรณีที่ธนาคาร
ตองเพ่ิมทุนใน BTAM อีกจํานวน 15 ลานบาท หรือไมตองเพิ่มทุนดังกลาว ราคาที่ตกลงซื้อขายจะเทากันทั้งสองกรณี 
หรือมีมูลคาเทากับ 249,999,930 บาท โดยธนาคารจะนับรวมจํานวนหุน BTAM ที่ไดมาเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน รวม
เปนจํานวนหุนที่ธนาคารจะขายใหแก CPAM ในการเขาทํารายการในครั้งนี้ดวย)  

ในการพิจารณาเพื่อใหความเห็นดังกลาว ที่ปรึกษาทางการเงินไดศึกษาขอมูลและเอกสารที่ไดรับจากธนาคาร 
รวมท้ังขอมูลที่เปดเผยโดยทั่วไป เชน มติคณะกรรมการธนาคาร และสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการทํารายการ ราง
สัญญาขายหุน BTAM ระหวางธนาคาร และ CPAM (สัญญาขายหุน) แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
รายงานของผูสอบบัญชี งบการเงิน สมมติฐานในการจัดทําประมาณการทางการเงิน และเอกสารอื่นๆ ที่ไดรับจาก
ธนาคาร และ BTAM  ขอมูลสถิติตลาดหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนที่อยูในหมวดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจของ BTAM ไดแก บริษัทจดทะเบียนในกลุมการเงิน หมวดยอยเงินทุนและหลักทรัพย รวมทั้งจากการสัมภาษณ
ผูบริหารของ BTAM ตลอดจนการประเมินภาวะอุตสาหกรรมและปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูล
ในการวิเคราะหและใหความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินตั้งอยูบนสมมติฐานวาขอมูลและเอกสารทั้งหมดที่ไดรับจากธนาคารและ 
BTAM รวมทั้งจากการสัมภาษณผูบริหารดังกลาวขางตน มีความเปนจริง ถูกตอง และครบถวน โดยไมมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆในสาระสําคัญ  ตลอดจนเปนการพิจารณาจากสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจและขอมูลที่เกิดขึ้น
ในขณะทําการศึกษาเทานั้น หากปจจัยดังกลาวขางตนมีการเปลี่ยนแปลงจากปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ อาจสงผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอธนาคาร และการทํารายการของธนาคารในครั้งนี้ รวมถึงการตัดสินใจของผูถือหุนได  ดังนั้นการให
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินจึงไมอาจยืนยันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญตอธนาคารในภายหนาได 
ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินสรุปไดดังนี้ 
 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 5/2553 เมื่อ 25 มีนาคม 2553 ไดมีมติอนุมัติใหธนาคารขายหุน BTAM 
จํานวน 24,999,993 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวของ BTAM มูลคาขายรวม 
249,999,930 บาท คิดเปนราคาขายหุนละ 10.00 บาท ใหแก CPAM ซึ่งเขาขายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยง เนื่องจาก CIMB Group Sdn Bhd ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญใน CPAM เปนผูถือหุนรายใหญ 
(ทางออม) ของธนาคาร (CIMB Group Sdn Bhd ถือหุนทางตรงใน CPAM รอยละ 60 และถือหุนทางออมในธนาคาร
รอยละ 93.15 โดยผานการถือหุนของ CIMB Bank Berhad ซึ่งเปนบริษัทที่ถือหุนโดย CIMB Group Sdn Bhd รอยละ 
99.99 และ CIMB Bank Berhad ถือหุนในธนาคารรอยละ 93.15)  

                                                           
3   ประกาศ ก.ล.ต. ที่ กน.20/2552 เร่ือง หลักเกณฑเกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัทจัดการ กําหนดให

บริษัทจัดการกองทุนรวม ตองดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน ณ วันสุดทายของแตละเดือน โดยดํารงสวนของผูถือหุน
ไมต่ํากวา 20 ลานบาท และมีระดับเตือนภัยอยูที่ 30 ลานบาท 
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การจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญของ BTAM เขาขายเปนการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยง โดยมีขนาดรายการเทากับรอยละ 3.36 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทยอย โดย
คํานวณจากงบการเงินรวมของธนาคาร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และเปนการทํารายการตามประกาศการไดมา
หรือจําหนายไป โดยมีขนาดรายการเทากับรอยละ 0.51 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทยอย 
ตามงบการเงินรวมของธนาคารสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ เมื่อรวมการเขาทํารายการอื่นๆ ตามที่ไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารในครั้งนี้ และการเขาทํารายการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในระยะ 6 เดือนที่ผานมา มี
ขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันเทากับรอยละ 49.87 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร
และบริษัทยอย และคํานวณขนาดรายการตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไปมีขนาดรายการเทากับรอยละ 2,109.79  

เพื่อใหเปนไปตามประกาศดังกลาวขางตน ธนาคารจึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงาน และเปดเผยสารสนเทศการ
เขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพย และตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของธนาคาร โดยจะตองไดรับคะแนนเสียง
ไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของ
ผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ไดแก CIMB Bank ซึ่งธนาคารตองจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมความเห็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ธนาคารไดจัดใหมีการ
ประชุมใหญสามญัผูถือหุน ครั้งที่ 16 ในวันที่ 29 เมษายน 2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว  

การเขาทํารายการขายหุน BTAM จะเกิดขึ้นหลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้ง 16 ที่
จะจัดในวันที่ 29 เมษายน 2553 และภายหลังการไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ/หรือ หนวยงานราชการอื่นๆที่มีอํานาจในการกํากับดูแลการทํา
รายการดังกลาว  โดยธนาคารจะไดรับชําระเงินคาขายหุน BTAM ทั้งจํานวน ภายหลังจากวันที่มีการปฏิบัติเสร็จสิ้น
ตามเงื่อนไข (Condition) ของสัญญาขายหุน (Completion Date) และคาดวาการขายหุน BTAM จะแลวเสร็จภายในป 
2553 นี้ 

การทํารายการขายหุน BTAM ในครั้งนี้ เปนผลมาจาก BTAM มีผลขาดทุนสุทธิตอเนื่องมาโดยตลอดนับแต
เริ่มประกอบกิจการในเดือนธันวาคม 2547  ทําใหธนาคารในฐานะผูถือหุนของ BTAM จึงมีความจําเปนตองเพิ่มทุน
ใหแก BTAM เปนครั้งคราว โดยไดเพิ่มทุนในป 2549 ป 2550 และป 2552 เปนจํานวนรวม 135 ลานบาท และมี
แนวโนมวาในระยะเวลาอันใกลนี้ หากธนาคารยังเปนผูถือหุนของ BTAM อยู ธนาคารอาจจะตองเพิ่มทุนใหแก 
BTAM อีก เพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของ BTAM ใหเปนไปตามหลักเกณฑการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ของบริษัทจัดการตามประกาศ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ 

ธนาคารจึงไดประเมินถึงความสมเหตุสมผลของการเขามาถือหุน BTAM โดย CPAM ซึ่งเปนบริษัทหนึ่งใน
กลุม CIMB Group Sdn Bhd ที่เปนบริษัทบริหารสินทรัพยขนาดใหญอันดับสองในประเทศมาเลเซีย มีเครือขาย
ครอบคลุมในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย การขายหุน BTAM ใหแก CPAM ครั้งนี้ จะเปนโอกาสให 
CPAM ขยายฐานธุรกิจดานการบริหารจัดการกองทุนเขามาในประเทศไทย และธนาคารเองก็จะไดประโยชนจากการ
ขายหุน BTAM เชน สามารถลดความเสี่ยงจากความไมแนนอนในผลประกอบการในอนาคตของ BTAM ที่อาจมีผล
ขาดทุนตอไปและทําใหธนาคารอาจตองเพิ่มทุนให BTAM อีกในอนาคต  และภายหลังการขายหุน BTAM จะทําให
ธนาคารสามารถมุงเนน (Focus) การทําธุรกิจไปยังธุรกิจธนาคารพาณิชยซึ่งเปนธุรกิจหลักไดอยางเต็มที่มากขึ้น รวมทั้ง
คาดวาในอนาคตธนาคารจะไดประโยชนจากจําหนายผลิตภัณฑที่หลากหลายของ BTAM ภายหลังจากเปนบริษัทลูก
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ของ CPAM นอกจากนี้ธนาคารจะมีเงินทุนและรายไดเพิ่มขึ้นจากการจําหนายหุน โดยในป 2553 ธนาคารจะมีรายได
จากการกลับรายการคาเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุน (ตามจํานวนที่ธนาคารไดต้ังสํารองฯไว) 152 ลานบาท  

อยางไรก็ดีธนาคารอาจสูญเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนโดยตรงจากการลงทุนในหุน BTAM ที่
เกิดขึ้นในอนาคตหาก BTAM สามารถบริหารงานใหมีกําไรสุทธิ และสามารถจายเงินปนผลใหแกธนาคารได การขาย
หุน BTAM ในครั้งนี้ จะทําใหธนาคารก็จะเสียประโยชนจากการไดรับผลตอบแทนดังกลาว แตอยางไรก็ตาม ในป 
2552  BTAM มีขาดทุนสุทธิจํานวน 44.23 ลานบาท และมีขาดทุนสะสม ณ สิ้นปดังกลาว จํานวน 194 ลานบาท ซึ่ง
ในทางกฎหมาย BTAM จะสามารถจายเงินปนผลได ก็ตอเมื่อ BTAM มีกําไรสุทธิและสามารถลดผลขาดทุนสะสมใน
อดีตดังกลาวใหหมดไปได 

การทํารายการครั้งนี้ ธนาคารไดประเมินวาจะเปนประโยชนกับธนาคารทั้งในปจจุบันและในระยะยาว และ
เปนการตกลงรวมกันระหวางธนาคาร และ CPAM โดยรายการจะตองมีความชัดเจนและสามารถอธิบายถึงประโยชนที่
จะเกิดขึ้นจากการเขาทํารายการใหแกผูถือหุนได  โดยที่ธนาคารไมไดรับการติดตอจากนักลงทุนภายนอกรายอื่นแต
อยางใด จึงไมสามารถเปรียบเทียบการทํารายการดังกลาวกับบุคคลภายนอกได ประกอบกับราคาขายหุน BTAM ใน
ครั้งนี้ที่เทากับหุนละ 10.00 บาท เปนราคาที่สูงกวาราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน โดยวิธีมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดที่เทากับหุนละ 9.96 บาท และอยูในชวงราคาในกรณีวิเคราะหความไวจากการประเมินดวย
วิธีดังกลาว ที่หุนละ 9.08 - 11.04 บาท ดังนั้นการกําหนดราคาซื้อขายหุน BTAM ดังกลาวจึงเปนราคาที่เหมาะสม และ  
ดีที่สุดที่ธนาคารไดรับในขณะนี้ โดยราคาประเมินหุนในแตละวิธี มีดังนี้ 

วิธีการประเมิน 
ราคาประเมิน 
(บาทตอหุน) 

ราคาขาย 
(บาทตอหุน) 

ราคาประเมิน(ต่ํากวา) / สูงกวาราคาขาย 

บาทตอหุน % 

1. วิธีมูลคาหุนตามบัญชี 2.2399 10.00 7.7601 77.60 
2. วิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี 1.9599 10.00 8.0401 80.40 
3. วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด     

3.1 วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี 1.7538 - 2.4393 10.00 (7.5607 - 8.2462) (75.61 - 82.46) 
3.2 วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน 5.4419 - 10.9589 10.00 (4.5581) – 0.9589 (45.58) - 9.59 
3.3 วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไร

กอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคา
เสื่อมราคา 

4.4755 - 6.6538 10.00 (3.3462 - 5.5245) (33.46 - 55.25) 

4. วิธีเปรียบเทียบธุรกรรมการซื้อขายใน
อดีต (Acquisition Comparable) 

  
  

4.1 วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาสินทรัพย
ของกองทุนภายใตการบริหารจัดการ 
(Price to Assets Under Management : 
P/AUM) 

6.7540 - 7.0608 10.00 (2.9392 - 3.2460) (29.39- 32.46) 

4.2 วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี 
(Price to book value : P/BV) 

3.9872 - 4.1888 10.00 (5.8112 - 6.0128) (58.11 - 60.13) 

4.3 วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (Price 
to earnings ratio : P/E) 

8.7796 - 9.5176 10.00 (0.4824 - 1.2204) (4.82 - 12.20) 

5. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด     
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วิธีการประเมิน 
ราคาประเมิน 
(บาทตอหุน) 

ราคาขาย 
(บาทตอหุน) 

ราคาประเมิน(ต่ํากวา) / สูงกวาราคาขาย 

บาทตอหุน % 

5.1 กรณีพื้นฐาน (Base Case) 9.96 10.00 (0.0400) (0.40) 
5.2 กรณีวิเคราะหความไว (Sensitivity 

Analysis) 
9.08 - 11.04 10.00 (0.9200) - 1.0400 (9.2000) - 10.40 

ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดเปนวิธีที่มีความเหมาะสมในการ
ประเมินราคาหุน BTAM เนื่องจากเปนวิธีที่สามารถสะทอนถึงศักยภาพและความสามารถในการทํากําไรในอนาคตได
ดีกวาวิธีอื่นๆ 

ผูถือหุนของธนาคารจะไดรับประโยชนจากการเขาทํารายการ ประกอบกับการเขาทํารายการมีความ
สมเหตุสมผล  ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม ดังนั้นผูถือหุนของธนาคารจึงควรลงมติอนุมัติการขายหุน 
BTAM ของธนาคารในครั้งนี้ 

การอนุมัติหรือไมอนุมัติการเขาทํารายการในครั้งนี้ ผูถือหุนของธนาคารสามารถพิจารณาไดจากรายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน ทั้งนี้ การตัดสินใจสุดทายขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุนเปนสําคัญ 

 
1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

1.1 วันที่เขาทํารายการ 

การเขาทํารายการจะเกิดขึ้นภายหลังการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16 ในวันที่ 29 เมษายน 2553 และ
ภายหลังการไดรับอนุมัติการเขาทํารายการจากธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานราชการ
อื่นๆ ที่มีอํานาจกํากับดูแลการทํารายการดังกลาว โดยธนาคารคาดวาการขายหุน BTAM  ใหแก CPAM จะแลวเสร็จ
ภายในป 2553 

1.2 ประเภทและขนาดของรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 5/2553 เมื่อ 25 มีนาคม 2553 ไดมีมติอนุมัติใหธนาคารขายหุน 
BTAM  จํานวน 24,999,993 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวของ BTAM มูลคา
รวม 249,999,930 บาท คิดเปนราคาขายหุนละ 10 บาท ใหแก CPAM ซึ่งเขาขายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยง เนื่องจาก CIMB Group Sdn Bhd ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ CPAM เปนผูถือหุนรายใหญ
(ทางออม)ของธนาคาร (CIMB Group Sdn Bhd ถือหุนทางตรงใน CPAM รอยละ 60 และถือหุนทางออมในธนาคาร
รอยละ 93.15 โดยผานการถือหุนของ CIMB Bank ซึ่งเปนบริษัทที่ถือหุนโดย CIMB Group Sdn Bhd รอยละ 99.99 
และ CIMB Bank ถือหุนในธนาคารรอยละ 93.15)  

การจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญของ BTAM เขาขายเปนการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยง โดยมีขนาดรายการเทากับรอยละ 3.36 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทยอย โดย
คํานวณจากงบการเงินรวมของธนาคาร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งแสดงรายละเอียดการคํานวณขนาดของ
รายการไดดังนี ้ 
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มูลคาของรายการ = 249,999,930 บาท 
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ = สินทรัพยรวม – หนี้สินรวม – สินทรัพยไมมีตัวตน – สวนของผูถือหุนสวนนอย 
   = 140,341,561,849 – 132,397,430,832 – 427,224,808 – 70,357,816 บาท 
   = 7,446,548,393 บาท 

ขนาดของรายการ = มูลคาของรายการ / สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ 
   = 249,999,930 / 7,446,548,393 
   = รอยละ 3.36 

ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ธนาคารจึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงาน และเปดเผยสารสนเทศการเขาทํารายการตอตลาด
หลักทรัพย และตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของธนาคาร โดยจะตองไดรับคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 
ไดแก CIMB Bank ซึ่งธนาคารตองจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกผู
ถือหุนเปนการลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ธนาคารไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญผูถือ
หุน ครั้งที่ 16 ในวันที่ 29 เมษายน 2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว 

1.3 มูลคาและสิ่งตอบแทน 

ธนาคารจะไดรับคาตอบแทนจากการจําหนายหุน BTAM ในครั้งนี้ เปนมูลคารวม 249,999,930  บาท ซึ่ง
คาตอบแทนดังกลาวถูกประเมินบนพื้นฐานของความประสงคของผูซื้อและผูขาย โดยพิจารณาจากปจจัยดังนี้ 

(1) สินทรัพยภายใตการบริหารจัดการ (AUM) ของ BTAM ที่มีมูลคา 19.2 พันลานบาท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ ตามขนาดของ AUM ผลตอบแทนจากการจําหนายจะเทากับมูลคา AUM  คูณดวย
รอยละ 1.3 (P/AUM เทากับรอยละ 1.3) 

(2) ผลขาดทุนของ BTAM ในชวงยอนหลัง 5 ป 

(3) สินทรัพยสุทธิที่มีมูลคา 41.9 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ ตามขนาดของสินทรัพยสุทธิ 
ผลตอบแทนจากการจําหนายจะเทากับมูลคาสินทรัพยสุทธิ คูณดวย 5.97 (P/B เทากับ 5.97 เทา) 

(4) รายการกอนหนานี้ที่เกี่ยวของกับการซื้อขายบริษัทบริหารสินทรัพยตาง ๆ ในประเทศไทย ที่มีคาเฉลี่ย 
P/AUM คูณรอยละ 0.92 และ P/B คูณ 1.87 

(5) ประมาณการงบการเงินของ BTAM 

ทั้งนี้ ธนาคารจะไดรับชําระเงินดังกลาวทั้งจํานวน ภายหลังจากวันที่มีการปฏิบัติเสร็จสิ้นตามเงื่อนไข (Condition) 
ของสัญญาขายหุน (Completion Date) ซึ่งเงื่อนไขตามสัญญาขายหุนที่สําคัญ ไดแก ที่ประชุมผูถือหุนของธนาคาร 
CPAM และ CIMB Group อนุมัติการเขาทําธุรกรรมซื้อขายหุน BTAM  (ธนาคารจะขออนุมัติการขายหุน ดังกลาวจาก
ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16 ในวันที่ 29 เมษายน 2553) สํานักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ผูถือหุนของอนุมัติรายช่ือกรรมการ / กรรมการอิสระของ BTAM  และ Malaysian Controller of Foreign Exchange 
อนุมัติให CPAM ลงทุนในหุน BTAM เปนตน  
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1.4 บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ 

- คูกรณีที่เกี่ยวของ 

ผูซื้อ : CIMB-Principal Asset Management Berhad (CPAM) 

ผูขาย : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (CIMBT) 

- ความสัมพันธระหวางคูกรณีและขอบเขตของสวนไดเสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

- CIMB Bank เปนผูถือหุนรายใหญของธนาคารที่ถือหุนรอยละ 93.15 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของธนาคาร 

- CIMB Group Sdn Bhd เปนผูถือหุนรอยละ 99.99 ใน CIMB Bank และเปนผูถือหุนรอยละ 60 ใน  
CPAM 

- CIMB Group Sdn Bhd, เปนผูถือหุนรายใหญทั้งทางตรงและทางออมของธนาคาร, CIMB Bank 
และ CPAM 

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 ในวาระที่มีการ
พิจารณาและลงมติอนุมัติการขายหุน BTAM  มีกรรมการธนาคารจํานวน 3 ทาน ในฐานะกรรมการที่เปนตัวแทนของ 
CIMB Bank ซึ่งถือวามีสวนไดเสีย ไดแก นายเคนนี่ คิม และดาโตะ โรเบิรต แซบ เดา เม็ง และกรรมการที่เปนตัวแทน
ของ   CIMB Group Sdn Bhd ไดแก นางวาทนันทน พีเทอรสิค ไมสามารถออกเสียงลงคะแนนได  

โครงสรางผูถือหุนของ BTAM ในปจจุบัน - กอนทํารายการ 

 

CIMB Group 
Sdn Bhd PFG

CIMB Bank
Berhad

CIMBT

BTAM

CPAM

Malaysia

PT CPAM

Indonesia

CPAM Pte Ltd

Singapore

CWA (Agency)

Malaysia

99.99%

93.15%

99.99%

99.00% 100.00% 100.00%

60.00% 40.00%

 
 

หมายเหต ุ: PFG - Principal Financial Group 
 CPAM -  CIMB-Principal Asset Management 
 PT CPAM - PT-CIMB Principal Asset Management 
 CPAM Pte Ltd - CIMB Principal Asset Management (s) Pte Ltd 
 CWA - CIMB Wealth Advisors 
 CIMBT - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
 BTAM - บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บีที จํากัด 
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โครงสรางผูถือหุนของ BTAMหลังทํารายการ 

CIMB Group 
Sdn Bhd PFG

CIMB Bank
Berhad

CIMBT

BTAM

CPAM

Malaysia

PT CPAM

Indonesia

CPAM Pte Ltd

Singapore Malaysia

99.99%

93.15%

99.99%

99.00% 100.00% 100.00%

60.00% 40.00%

Thailand

CWA (Agency)

 

CPAM เปนบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีขนาดใหญเปนอันดับสองในมาเลเซียโดยพิจารณาจากมูลคาของ
สินทรัพยภายใตการบริหารจัดการ (Assets under Management : AUM) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งมีประมาณ 230 
พันลานบาท ธุรกิจหลักของ CPAM คือ การบริหารทรัสตหนวยลงทุน และกิจกรรมการบริหารกองทุนใหกับสถาบัน
และบริษัทตาง ๆ โดยตั้งแตที่มีการต้ัง CPAM ในป 2538 CPAM ไดเติบโตอยางเขมแข็งโดยการขยายฐานในมาเลเซีย 
และโดยการตั้งตัวแทนระดับภูมิภาคในสิงคโปรและอินโดนีเซีย ทั้งนี้CPAM เปนกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นระหวาง 
CIMB Group และ Principal Financial Group ซึ่งเปนกลุมที่ใหบริการทางดานการเงินช้ันนําที่ใหบริการหลากหลาย
กวา 500 รูปแบบ 

1.5 รายละเอียดของสินทรัพยท่ีจําหนายไป  

ขอมูลโดยสรุปของฺ BTAM 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บีที จํากัด (“BTAM”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 เพื่อ
ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ปจจุบันดําเนินธุรกิจการจัดการกองทุนเต็มรูปแบบ และครบวงจร เชน กองทุนรวม 
กองทุนสวนบุคคล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และที่ปรึกษาการลงทุน โดยไดรับอนุญาตใหดําเนินการจัดการกองทุน 3 
ประเภท ไดแก 1) ธุรกิจจัดการกองทุนรวม ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การจัดการกองทุนรวม ตามใบอนุญาตเลขที่ 0006/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548  2) ธุรกิจกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ 
3) ธุรกิจกองทุนสวนบุคคล ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการ
กองทุนสวนบุคคลตามใบอนุญาตเลขที่ 0018/2548 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 

นอกจากนี้  BTAM ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน ตามใบอนุญาตเลขที่ 
033/2548 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548  

ปจจุบัน BTAM  มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลว 235 ลานบาท โดยมีธนาคารเปนผูถือหุนใหญ ถือ
หุนคิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวของ BTAM   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 BTAM มีกองทุนภายใตการบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 50 กองทุน มูลคาสินทรัพย
ภายใตการบริหารจัดการ (AUM) รวมเทากับ 19,187 ลานบาท  ประกอบดวยกองทุน 3 ประเภท ดังนี้ 
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1. กองทุนรวมจํานวน 25 กองทุน ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งกองทุนรวม
ตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมแบบผสม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุน
รวมหุนระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยปจจุบัน BTAM มีสัดสวนการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
มากที่สุด    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการของ BTAM มีมูลคาสินทรัพยเทากับ 
10,444 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 0.57 คิดเปนอันดับที่ 17 จากจํานวนบริษัทจัดการกองทุนทั้งสิ้น 20 บริษัท  

รูปภาพแสดงกองทุนรวมประเภทตางๆ ของ BTAM ตามนโยบายการบริหารกองทุน 

Money Market 
, 65%Fixed Income , 

9%

Property, 6%

RMF / LTF, 3%

Structure 
Notes, 4%

Bond fund, 8%
Others, 5%

 

2.  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพจํานวน 21 กองทุน จํานวนสมาชิกประมาณ 55,000 ราย มีนโยบายลงทุนทั้งตราสาร
ทุนและตราสารหนี้ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได 
(Employee’s choice) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตการบริหารจัดการของ BTAM มีมูลคา
สินทรัพยเทากบั 7,367 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 1.43 คิดเปนอันดับที่ 14 จากจํานวนบริษัทจัดการกองทุนทั้งสิ้น 
17 บริษัท 

3. กองทุนสวนบุคคลจํานวน 4 กองทุน มูลคาสินทรัพยภายใตการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
เทากับ 1,376 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 0.64 คิดเปนอันดับที่ 16 จากจํานวนบริษัทจัดการกองทุนทั้งสิ้น 24 
บริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
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รูปภาพแสดงมูลคาสินทรัพยของกองทุนประเภทตางๆ ภายใตการบริหารของ BTAM ในป 2548 - 2552 
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หนวย : ลานบาท

ป

กองทนุสวนบุคคล กองทนุสํารองเลี้ยงชีพ กองทนุรวม
 

  คณะกรรมการและผูถือหุน 

 คณะกรรมการ BTAM  ณ วันที่ 25 มีนาคม 2553 มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 
1.  นายเอกชัย ติวุตานนท กรรมการ 
2.  นายประไพสิทธิ์ ตัณฑเกยูร กรรมการ 
3.  นายอนุสรณ บูรณกานนท กรรมการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ไดแก  กรรมการในลําดับที่ 1 และลําดับที่ 3 ลงลายมือรวมกัน
และประทับตราสําคัญของบริษัท 

 ผูถือหุน 

ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 BTAM มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 235,000,000 บาท 
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 23,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดผูถือหุน 
ดังนี้ 

ลําดับ รายชื่อ จํานวนหุน รอยละ 
1.  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 23,499,993 99.99 
2.  ผูถือหุนรายยอย 7 ราย 7  < 0.01 

 รวม 23,500,000 100.00 
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สรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

 ตารางสรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ BTAM สําหรับป 2550  - 2552 

  2550 2551 2552 

  ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

สินทรัพย           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8.02 8.47 6.97 11.48 16.97  30.21  
เงินลงทุนชั่วคราว 29.81 31.47 3.02 4.98 -  -  
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - - - - -  -  
ลูกหนี้คาธรรมเนียมและบริการ 27.35 28.88 21.21 34.97 16.03  28.53  
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ 8.53 9.01 7.39 12.17 7.68  13.67  
สินทรัพยไมมีตัวตน 8.73 9.22 7.12 11.73 3.92  6.97  
สินทรัพยอืน่ 12.27 12.96 14.97 24.66 11.58  20.62  

รวมสินทรัพย 94.70 100.00 60.67 100.00 56.17  100.00  

หนี้สินและสวนของผูถือหุน           
คาใชจายคางจาย 8.66 9.14 6.15 10.13 7.46  13.27  
รายไดคาธรรมเนียมรับลวงหนา 24.49 25.86 9.17 15.11 4.14  7.38  
หนี้สินอื่น 10.64 11.23 5.11 8.43 3.57  6.36  

รวมหนี้สิน 43.79 46.24 20.43 33.67 15.17  27.01  
ทุนจดทะเบียน 220.00  220.00  235.00   
ทุนทีอ่อกและชาํระแลว 190.00 200.63 190.00 313.20 235.00  418.39  
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมลูคาเงินลงทุน - - 0.02 0.03 -  -  
ขาดทุนสะสม (139.09) (146.87) (149.78) (246.90) (194.00) (345.40) 

รวมสวนของผูถือหุน 50.91 53.76 40.25 66.33 41.00  72.99  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 94.70 100.00 60.67 100.00 56.17  100.00  

รายได       
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 74.82 98.02 114.95 98.09 70.39  99.36  

- การจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชพี 22.84 29.93 18.93 16.15 16.25  22.93  
- การจัดการกองทุนรวม 44.67 58.52 87.15 74.37 46.09  65.05  
- การจัดการกองทุนสวนบุคคล 4.41 5.78 2.52 2.15 3.66  5.17  
- รายไดคานายทะเบียน 2.87 3.76 6.26 5.34 4.23  5.97  
- รายไดอื่น 0.03 0.04 0.08 0.07 0.16  0.23  

ดอกเบี้ยรับ 1.02 1.34 0.92 0.78 0.13  0.18  
รายไดอืน่ 0.49 0.64 1.32 1.12 0.33  0.47  

รวมรายได 76.33 100.00 117.18 100.00 70.85  100.00  

คาใชจาย       
คาธรรมเนียมและบริการจาย 18.38 24.08 29.23 24.94 19.92  28.12  
คาใชจายในการดาํเนินงาน       
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  2550 2551 2552 

  ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
- คาใชจายเกี่ยวกับพนกังาน 65.08 85.27 67.69 57.76 61.46  86.75  
- คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ 13.09 17.15 15.37 13.11 16.30  23.00  
- คาภาษีอากร 0.07 0.09 0.04 0.03 0.16  0.22  
- คาตอบแทนกรรมการ 0.92 1.21 1.43 1.22 1.09  1.54  
- คาใชจายอื่น 15.15 19.85 14.11 12.04 16.14  22.78  

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 94.31 123.56 98.64 84.18 95.15  134.31  

รวมคาใชจาย 112.68 147.64 127.87 109.12 115.08  162.42  

ขาดทุนสุทธิสาํหรับป (36.36) (47.64) (10.69) (9.12) (44.23) (62.42) 

หมายเหต ุ:  งบการเงินสําหรับป 2550 - 2552 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี คือ นาวสาวรัตนา จาละ บริษัท สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน  

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

  ป 2550  ป 2551  ป 2552 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.77  2.26  2.94  
อัตรากําไรขั้นตน (%) 75.43  74.57  71.70  
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) (47.64) (9.12) (62.42) 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.86  0.51  0.37  

การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ BTAM สําหรับป 2550 - 2552 

ผลการดําเนินงาน  

รายไดรวมของ BTAM ในป 2550 - 2552 มีจํานวน 76 ลานบาท 117 ลานบาท และ 71 ลานบาท ตามลําดับ 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) คิดเปนรอยละ 54 และรอยละ (40) ในป 2551 - 2552 ตามลําดับ การลดลงของรายไดรวมในป 
2552 เปนผลจาก BTAM มีกองทุนรวมที่มีคาบริหารจัดการสูงครบกําหนดอายุระหวางป และมีการออกกองทุน
ใหมระหวางปที่เปนกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคาบริหารจัดการต่ํา จึงทําให
รายไดรวมลดลงมาก รายไดรวมของ BTAM เกือบทั้งหมดเปนรายไดคาธรรมเนียมและบริการที่เกิดจากการ
จัดการกองทุนประเภทตางๆ และรายไดคานายทะเบียน ซึ่งในป 2550 - 2552 รายไดคาธรรมเนียมและบริการมี
จํานวน 75 ลานบาท 115 ลานบาท และ 70 ลานบาท ตามลําดับ โดยการบริหารจัดการกองทุนรวมมีสัดสวน
รายไดคาธรรมเนียมและบริการใหกับ BTAM มากที่สุด ซึ่งเทากับ 45 ลานบาท 87 ลานบาท และ 46 ลานบาท 
หรือเทากับรอยละ 60 รอยละ 76 และรอยละ 65 ของรายไดคาธรรมเนียมและบริการในป 2550 -2552 
ตามลําดับ รองลงมาไดแกรายไดคาธรรมเนียมและบริการจากการบริหารจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งมี
จํานวน 23 ลานบาท 19 ลานบาท และ 16 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 31 รอยละ 16 และรอยละ 23 ของรายได
คาธรรมเนียมและบริการในป 2550 -2552 ตามลําดับ 

คาใชจายรวมของ BTAM ในป 2550 - 2552 มีจํานวน 113 ลานบาท 128 ลานบาท และ 115 ลานบาท ตามลําดับ 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) คิดเปนรอยละ 13 และรอยละ (10) ในป 2551 - 2552 ตามลําดับ คาใชจายรวมประกอบดวย
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คาธรรมเนียมและบริการจาย เชน คาตัวแทนสนับสนุนการขาย (Selling Agent Fee)  คา Incentive เปนตน ซึ่งมี
จํานวน 18 ลานบาท 29 ลานบาท และ 20 ลานบาท คิดเปนสัดสวนคาธรรมเนียมและบริการจายตอรายได
คาธรรมเนียมและบริการเทากับรอยละ 25 รอยละ 25 และรอยละ 28 สําหรับคาใชจายในการดําเนินงาน ไดแก 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ  เปนตน ซึ่งมีจํานวน 94 ลานบาท 99 
ลานบาท และ 95 ลานบาท ในป 2550 - 2552 ตามลําดับ โดยมีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานเปนสัดสวนสูงสุดของ
คาใชจายดําเนินงาน โดยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 65 - 69 ของคาใชจายดําเนินงานรวม 

BTAM มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ ในป 2550 - 2552 เทากับ 36 ลานบาท 11 ลานบาท และ 44 ลานบาท 
ตามลําดับหรือคิดเปนอัตราขาดทุนสุทธิเทากับรอยละ 48 รอยละ 9 และรอยละ 62 ตามลําดับ ทั้งนี้ในป 2550 - 
2552 BTAM มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 75 รอยละ 75 และรอยละ 72 ตามลําดับ และมีอัตรากําไร(ขาดทุน) 
สุทธิรอยละ (47.64) รอยละ (9.12) และรอยละ (62.42) ในป 2550 - 2552 ตามลําดับ 

ฐานะการเงิน 

สินทรัพยรวมของ BTAM ณ สิ้นป 2550 - 2552 มีจํานวน 95 ลานบาท 61 ลานบาท และ 56 ลานบาท ตามลําดับ 
ลดลงคิดเปนรอยละ 36 และรอยละ 7 ในป 2551 - 2552 ตามลําดับ โดยสินทรัพยสวนใหญประกอบดวยลูกหนี้
คาธรรมเนียมและบริการ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และสินทรัพยอื่น(ไดแก ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 
คาใชจายจายลวงหนา เปนตน) การลดลงของสินทรัพยรวมในป 2551 จํานวนประมาณ 34 ลานบาท มีสาเหตุ
หลักมาจากการลดลงของเงินลงทุนช่ัวคราวประเภทพันธบัตรรัฐบาลที่ครบอายุ และการลดลงของลูกหนี้
คาธรรมเนียมและบริการ สําหรับป 2552 สินทรัพยรวมลดลงจากป 2551 จํานวนประมาณ 5 ลานบาท มีสาเหตุ
จากจากการลดลงของเงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหนี้คาธรรมเนียมและบริการ สินทรัพยไมมีตัวตน (คอมพิวเตอร
ซอฟทแวร) และสินทรัพยอื่น ในขณะที่มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น  

หนี้สินรวมของ BTAM มีจํานวน 44 ลานบาท 20 ลานบาท และ 15 ลานบาท ตามลําดับ หนี้สินสวนใหญเปน
รายไดคาธรรมเนียมรับลวงหนาและคาใชจายคางจาย โดยมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 0.86 เทา 0.51 เทา 
และ 0.37 เทา ในป 2550 - 2552 ตามลําดับ  

สวนของผูถือหุนของ BTAM มีจํานวน 51 ลานบาท 40 ลานบาท และ 41 ลานบาท ตามลําดับ การลดลงของ
สวนของผูถือหุนในป 2551 เปนผลจากผลการดําเนินงานขาดทุน ในป 2552 สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นเล็กนอย
จากการไดรับเงินเพิ่มทุนจํานวน 45 ลานบาท ในขณะที่มีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานเทากับ 44 ลานบาท 

 
1.6 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจจัดการกองทุน  

ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจจัดการกองทุน 

สิ้นป 2552 กองทุนรวม มีจํานวนรวม 1,256 กองทุน เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2551 ที่เทากับ 1,104 กองทุน โดยมูลคา
สินทรัพยภายใตการบริหารจัดการ (AUM) ของธุรกิจกองทุนรวมในป 2552 เทากับ 1,842,905 ลานบาท ขยายตัวจากป 
2551 ที่เทากับ 1,526,812 ลานบาท คิดเปนขยายตัวรอยละ 20.9 เนื่องจากการเริ่มฟนตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลก โดยกองทุนรวมประเทตราสารทุนเปนกองทุนรวมที่มีการขยายตัวมากถึงรอยละ 62.5 เนื่องจากการปรับตัวขึ้น
มากของดัชนีตลาดหุนในประเทศและตางประเทศ จาก ณ สิ้นป 2551 สําหรับกองทุนรวมประเภทตราสารหนี้มีอัตรา
การขยายตัวรอยละ 29.2 เปนผลมาจากนักลงทุนบางสวนยังมีความกังวลตอความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจ จึงให
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ความสนใจลงทุนในกองทุนรวมที่มีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ในป 2552 กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีการลงทุนใน
พันธบัตรตางประเทศ (เกาหลีใต) เปนกองทุนที่นักลงทุนใหความสนใจมาก เนื่องจากสามารถสรางผลตอบแทนที่
มากกวาเงินฝากประจํา และพันธบัตรในประเทศ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชยไทยยังอยูในระดับต่ํา 

สําหรับกองทุนรวมสวนใหญเปนกองทุนรวมทั่วไปที่ระดมทุนในประเทศ โดยในป 2552 มีมูลคาสินทรัพย
ภายใตการบริหารจัดการเทากับ 1,675,884 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ รองลงมา
ไดแก กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารแหงทุน และอื่นๆ ตามลําดับ โดยแสดงภาพภาพประกอบ ไดดังนี้ 

16%

11%

68%

5%

แผนภาพแสดงสัดสวนมูลคาสินทรัพยกองทุนรวมท่ัวไปท่ีระดมทุนใน
ประเทศ ณ สิ้นป 2552 (NAV เทากับ 1,675,884 ลานบาท) 

ผสม (MIXED) ตราสารแหงทุน (EQ) ตราสารแหงหนี้ (FI) อื่นๆ

 
อยางไรก็ดี ธุรกิจจัดการกองทุน ก็เปนธุรกิจที่ตองเผชิญกับการแขงขันระหวางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

และการลงทุนในชองทางอื่นๆมากขึ้น เชน พันธบัตรออมทรัพยรัฐบาล หุนกูภาคเอกชน ตลอดจนเงินฝากประจําแบบ
พิเศษที่ใหอัตราดอกเบี้ยสูงกวาปกติ เปนตน โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนตองสรรหาผลิตภัณฑใหมๆใหเขากับ
ภาวะเศรษฐกิจ และภาวะตลาดที่เผชิญอยู เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับความตองการของนักลงทุน   

แนวโนมธุรกิจจัดการกองทุน 

จากรายงานการวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทย ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2552 คาดการณธุรกิจกองทุนยังคงตองเผชิญ
กับปญหาเศรษฐกิจตอเนื่องจากปที่ผานมา อัตราดอกเบี้ย และทิศทางของคาเงินสกุลหลัก โดยปจจัยที่อาจมีอิทธิพลตอ
ภาวะการลงทุนในตลาดกองทุนรวม มีดังนี้ 

(1) ความชัดเจนของการฟนตัวของประเทศฝงตะวันตกในระยะขางหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 ในชวงปลายเดือนธันวาคม 2552 ขอมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่รายงานออกมาดีกวาที่หลายฝาย
คาดการณ อาทิ ขอมูลยอดคาปลีก สตอกสินคาคงคลัง และดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคสหรัฐฯในเดือน
พฤศจิกายน 2552 เปนตน โดยหากขอมูลเสรษฐกิจของสหรัฐฯยังคงปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง จะเปนผล
ใหธนาคารกลางสหรัฐฯอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกวาที่คาด ซึ่งจะทําใหคาเงินสกุลดอลลารแข็ง
คาขึ้น สวนทางกับราคาสินทรัพยอื่นๆ ที่เผชิญขอจํากัดการปรับตัวขึ้นของราคามากขึ้น ตามความตองการ
ของนักลงทุนที่ลดลง  
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 อยางไรก็ตามหากขอมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ออกมาในเชิงลบ ภาวะการวางงานยังอยูใน
ระดับสูง ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐฯสงสัญญาณวาจะไมมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในอนาคตอัน
ใกล จะสงผลคาเงินดอลลารออนตัวลง นักลงทุนจะกลับเขาไปลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงอีกครั้ง และสําหรับ
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย คาดวายังไมมีการปรับขึ้นในชวงครึ่งปแรกของป 2553 เนื่องจากยังคงมี
แรงกดดันดานเงินเฟออยูในระดับต่ําตามอุปสงคการใชจายของผูบริโภคที่มีอยูอยางจํากัด 

(2) ขาวปญหาฟองสบูราคาสินทรัพยในหลายประเทศในแถบเอเชีย 

 หลังจากที่นักลงทุนในตลาดโลกเพิ่งเผชิญผลกระทบจากปญหาการเลื่อนชําระหนี้ของบริษัทใน
ดูไบ การประกาศลดคาเงินดองของทางการเวียดนาม และการกลาวเตือนถึงโอกาสการปรับฐานที่รุนแรง
ของราคาสินทรัพยของฮองกง ซึ่งหากความกังวลดังกลาวเพิ่มมากขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย
ในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียที่อาจอยูในจังหวะขาขึ้น (ตามแรงหนุนจากสภาพคลองในตลาดโลกที่
อยูในระดับสูง และอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐฯที่ยังอยูในระดับต่ํา) อาจสงผลใหนักลงทุนเพิ่ม
ความระวังในการลงุทนในกองทุนรวมที่ไปลงทุนในตางประเทศ (FIF) บางประเภทได 

(3) ประเด็นทางการเมือง และสถานการณการลงทุนในประเทศ 

 จากปญหาโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถูกระงับการดําเนินกิจการชั่วคราว และ
ปญหาการเลื่อนการออกใบอนุญาต 3G ประกอบกับผลสืบเนื่องมายังอุปทานของหุนกูที่จะเขาสูตลาดในป 
2552 มีการเสนอขายหุนกูถาคเอกชนสูงเปนประวัติการณ เนื่องจากภาคธุรกิจเอกชนตองการล็อกอัตรา
ดอกเบี้ยใหอยูในระดับต่ํา ซึ่งอาจสงผลตอบรรยากาศการลงทุนและการระดมทุนของภาคเอกชนในป 
2553 

(4) การครบกําหนดอายุไถถอนกองทุนรวมพันธบัตรเกาหลีใต 

 พันธบัตรเกาหลีใตประเภท 6 -12 เดือนที่มีการเสนอขายมาตั้งแตกลางป 2552 จะทยอยครบกําหนด
อายุกองทุนในชวงไตรมาส 1 ของป 2553 เปนตนไป ซึ่งจะทําใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
จําเปนตองหาผลิตภัณฑกองทุนรวมอื่นๆมาทดแทน 

จากปจจัยตางๆขางตน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนจําเปนตองพิจารณาความเหมาะสมของเวลาในการเสนอ
ขายกองทุน ผลิตภัณฑกองทุนที่สามารถทําการตลาดไดงายและสอดคลองกับความตองการของลูกคา ซึ่งลูกคาสวน
ใหญที่ลงทุนในกองทุนรวมยังคงมีความสามารถในการรับความเสี่ยงที่จํากัด ขณะที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมที่ระดับสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย โดยภายใตภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม
แนนอน ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่ยังไมปรับขึ้น กองทุนรวมที่คาดวาจะมีโอกาสออกสูตลาด ไดแก 
กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมที่ลงุทนในหุนกูภาคเอกชน กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลตางประเทศ และกองทุน
รวมที่ใหสิทธิประโยชนทางภาษี ในขณะที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง1) ก็อาจไดรับแรงหนุนจากอุปทานใหมที่
จะเขาสูตลาดในอนาคตอันใกล สําหรับกองทุนรวมประเภทอื่นๆ เชน กองทุนรวมที่ลงทุนในหุนตางประเทศ ทองคํา 
และน้ํามัน ก็ยังสามารถลงทุนไดหากสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯยังไมมีความ
ชัดเจน รวมทั้งสภาพคลองในตลาดเงนิของโลกยังมีอยางมาก 
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1.7 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจจัดการกองทุน 

1.7.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะตลาด 

รายไดหลักของธุรกิจจัดการกองทุนมาจากการจัดการกองทุน ซึ่งคํานวณจากมูลคาสินทรัพยภายใตการ
บริหารจัดการ  ที่อาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย ราคาหลักทรัพย อัตรา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและตลาดเงินในประเทศและ
ตางประเทศ โดยหากภาวะเศรษฐกิจและตลาดเงินมีความผันผวนจะทําใหผลประกอบการของผูออกหลักทรัพย 
และเงื่อนไขการจายผลตอบแทนของหลักทรัพยตลอดอายุ ซึ่งอาจสงผลทําใหมูลคาสินทรัพยภายใตการจัดการมี
ระดับลดลง  และสามารถสงผลกระทบในทางลบตอผลประกอบการได 

1.7.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางการเมือง และการไมมีเสถียรภาพของรัฐบาล  

ความผันผวนทางการเมือง และการไมมีเสถียรภาพของรัฐบาล  รวมทั้งการชุมนุมทางการเมือง และ
เหตุการณไมสงบทางการเมืองในประเทศ สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ซึ่งอาจทําใหปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยมีความไมแนนอน และอาจสงผลตอ
มูลคาสินทรัพยภายใตการจัดการใหมีมูลคาลดต่ําลง 

1.7.3 ปจจัยเสี่ยงในประกอบธุรกิจซึ่งมีการแขงขันสูงและมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มสูงขึ้น 

ภายใตนโยบายการเปดอนุญาตใหดําเนินธุรกิจจัดการลงทุนเสรี ทําใหเกิดการแขงขันในธุรกิจที่รุนแรง
และมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกและตลาดทุนที่มีความผันผวนที่สูงขึ้น ยอมสงผล
กระทบใหธุรกิจจัดการกองทุนตองมกีารปรับตัวเพื่อใหรองรับกับการแขงขันที่สูงขึ้นได โดยบริษัทจัดการกองทุน
บางแหงอาจมีความเสี่ยงที่อาจจะสูญเสียลูกคาและรายไดบางสวนไดหากไมสามารถปรับตัวในการออกผลิตภัณฑ
ตางๆใหตรงกับความตองการของลูกคาและสภาวะตลาดในชวงเวลานั้นๆได 

1.7.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรเปนหลัก 

การประกอบธุรกิจจัดการกองทุน จําเปนตองพึ่งพาบุคลากรที่มีประสบการณ ความรู ความสามารถ 
ความชํานาญ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยในสภาวะที่ธุรกิจจัดการกองทุนมีการแขงขันสูง และ
บุคลากรที่มีประสบการณและความชํานาญในการประกอบธุรกิจดังกลาวมีอยูอยางจํากัด ทําใหเกิดการแยงชิง
บุคลากร ซึ่งหากมีการโยกยายของบุคลากรดังกลาว อาจสงผลกระทบในทางลบตอความตอเนื่องของธุรกิจ และ
สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทนั้นๆได 
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2. ขอมูลโดยสรุปของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) แรกเริ่มคือ ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ซึ่งเกิดจากการควบ

รวมกิจการของธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน 12 บริษัทที่ถูกทางการเขาแทรกแซง4 และบริษัท

เงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)5  ตามคําสั่งของทางการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

27 ตุลาคม 2541 และประกาศของกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2541  

ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2541 ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) มีกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (“กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ) เขามาเปนผู ถือหุนรายใหญ ตอมาธนาคารไดมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปน
บริษัทเอกชนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ไดพิจารณาอนุญาต
ใหนําหุนสามัญของธนาคารเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยต้ังแตวันที่ 30 มีนาคม 2544  

ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 CIMB Bank ไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลังและ
หนวยงานกาํกับดูแลที่เกี่ยวของให CIMB Bank ดําเนินการเขาซื้อหุนสามัญเดิมที่ถือโดยกองทุนเพื่อการฟนฟู และเปน
ผลทําใหเขาเปนผูถือหุนรายใหญที่สุดของธนาคาร  คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 42.13 ของทุนที่ออกและเรียกชําระ
แลวของธนาคาร  และในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ธนาคารไดรับสําเนาคําเสนอซื้อหุนสามัญจาก CIMB Bank ใน
สวนที่ CIMB Bank ไมไดถือ (จํานวน 3,862,838,023 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท หรือคิดเปนรอยละ 57.87 ของ
จํานวนหุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมดของธนาคาร)  ในราคาเสนอซื้อหุนละ 2.10 บาท โดยรวมมูลคาสําหรับการทํา
คําเสนอซื้อทั้งสิ้น 8,111,959,848.30 บาท  ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของธนาคารใน
วันที่ 6 มกราคม 2552 CIMB Bank ถือหุนเปนจํานวน  6,143,544,532 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 
92.04 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของธนาคาร และภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดสวนการถือหุน และการลดมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 3.75 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท CIMB Bank ถือหุนธนาคาร
จํานวน 12,435,069,760 หุน หรือคิดเปนรอยละ 93.15 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมดของธนาคาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 6,674,700,582 ลานบาท แบงเปนหุน
สามัญจํานวน 13,349,401,164 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
ธนาคารอีกจํานวน 1,483,266,796 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 6,674,700,582 บาท เปนจํานวน 8,157,967,378 บาท 
โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,966,533,592 หุน มูลคาหุนที่ตราไว 0.50 บาท ตอหุน ใหแกผูถือหุนเดิมของ
ธนาคารตามสัดสวนของการถือหุน ในอัตรา 2 หุนใหม ตอ 9 หุนเดิมของหุนธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1 บาทตอ

                                                           
4  ไดแก บริษัทเงินทุน / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ดังตอไปนี้ 

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 ไอเอฟซทีี ไฟแนนซ จํากัด  (มหาชน) 

 
5   เดิมชื่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) 
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หุน และใหนําเรื่องดังกลาวเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในวันที่ 29 เมษายน 2553 เพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป 

ธนาคารไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย ใน
ธุรกิจการธนาคารพาณิชย ธนาคารใหความสําคัญกับผลิตภัณฑและการบริการที่เพิ่มคุณคาใหแกลูกคา (Value-added 
product)  

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของธนาคาร สามารถแบงออกเปน 5 ธุรกิจ ดังนี้ 

1. ธุรกิจการธนาคารพาณิชย ใหบริการดานการธนาคารพาณิชยทุกประเภท ไดแก บริการรับฝากเงิน บริการให
กูยืมเงิน บริการรับซื้อลด บริการรับรอง บริการอาวัล บริการค้ําประกัน บริการซื้อขายเงินตราตางประเทศ 
การออก Letter of Credit บริการธนาคารทางโทรศัพท (Tele-banking) บริการบัตรเงินดวน (ATM) เปนตน 

2. ธุรกิจประกัน ธนาคารไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตและนายหนาประกันวินาศภัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงพาณิชย 

3. ธุรกิจดานหลักทรัพยและอื่นๆ  ที่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย  ที่ไดรับใบอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ ก.ล.ต.”) และ/หรือ กระทรวงการคลัง ไดแก 

3.1 การเปนที่ปรึกษาทางการเงิน 

3.2 บริการนายทะเบียนและตัวแทนชําระเงิน  

3.3 ธุรกิจคาหลักทรัพยและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้  

3.4 การเปนผูแทนผูถือหุนกู  

3.5 ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวย
ลงทุน 

3.6 ธุรกิจรับฝากทรัพยสินและดูแลผลประโยชน 

3.7 ธุรกิจการคาตราสารอนุพันธ 

3.8 ธุรกิจใหคําปรึกษาทางธุรกิจ 

3.9 ธุรกิจบริหารสนิทรัพย 

ในทุกกรณี ในภาพรวมของกลุมบริษัทที่ธนาคารเขารวมลงทุน เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่สงเสริมธุรกิจของ
ธนาคารทั้งทางตรงและทางออม  ประกอบกับนโยบายของธนาคารยังคงมุงเนนที่กิจการของบริษัทรวมและบริษัทยอย
ที่สอดคลองกันในเชิงกลยุทธ มีความแข็งแกรงมั่นคง และสามารถพัฒนาตอไปไดในอนาคต โดยนโยบายนี้ ธนาคาร
จึงต้ังใจที่จะคงการลงทุนใหเหลือแตในบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหแกธนาคารตอไป 

ปจจุบันธนาคารใหบริการผานเครือขายสาขาในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีศูนยธุรกิจรวมทั้งสิ้น 
27 แหงซึ่งเปนสาขาเต็มรูปแบบ และสาขายอยจํานวน 147 สาขา โดยสาขาทั้งหมดของธนาคารมีบริการรับแลกเปลี่ยน
เงินตางประเทศในสํานักงานทุกแหง นอกจากนี้ ลูกคาจะสามารถไดรับความสะดวกในการใชเครื่องถอนเงินสด
อัตโนมัติ (ATM) จํานวนกวา 465 เครื่องทั่วประเทศ 
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โครงสรางธุรกิจในปจจุบันของธนาคาร ประกอบดวย รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล และรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

 โครงสรางรายได ของธนาคารและบริษัทยอยสําหรับป 2550 - 2552 เปนดังนี้ 

รายไดจากธุรกิจ 
ป 2550 ป 2551 ป 2552 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล           
1.  เงินใหสินเชื่อ 7,526.25  72.71  6,855.04  57.04  5,483.56  55.47  
2. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 877.03  8.47  798.08  6.64  434.27  4.39  
3. การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาทางการเงิน 609.97  5.89  628.98  5.23  611.44  6.19  
4. เงินลงทุน 5,456.13  52.71  3,084.74  25.67  1,224.91  12.39  

รวมรายไดดอกเบีย้และเงินปนผล 14,469.38  139.79  11,366.84  94.59  7,754.18  78.44  
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย               
1 รายไดคาธรรมเนียมและบริการ             
 1.1 การรับอาวัล รับรอง และค้ําประกัน 124.26  1.20  109.57  0.91  80.53  0.81  
 1.2 อื่น ๆ 830.53  8.02  838.34  6.98  782.76  7.92  
2. กําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน (5,497.92) (53.12) (1,001.02) (8.33) 774.10  7.83  
3. กําไร (ขาดทนุ) จากการปริวรรต   (260.21) (2.51) 279.60  2.33  80.26  0.81  
4. รายไดอืน่         684.56  6.61  424.12  3.53  413.26  4.18  

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย (4,118.78) (39.79) 650.61  5.41  2,130.91  21.56  

รายไดรวม 10,350.60  100.00  12,017.45  100.00  9,885.09  100.00  

คณะกรรมการและผูถือหุน 

 คณะกรรมการธนาคาร ณ วันที่ 25  มีนาคม 2553 มีจํานวน 10 ทาน ดังนี้ 

 รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ 
2. นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการ 
3. นายปรีชา อุนจิตติ กรรมการ 
4. นายเคนนี คิม กรรมการ 
5. นายชิน หยวน หยิน กรรมการ 
6. ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง กรรมการ 
7. นางวาทนันทน พีเทอรสิค กรรมการอิสระ 
8. นายสุคนธ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
9. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
10. ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ทั้งนี้ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ไดแก กรรมการลําดับที่ 2 - 3 ลงลายมือรวมกันสองคน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท 
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 ผูถือหุน   

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2553 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด) ธนาคารมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียก
ชําระแลวจํานวน 6,674,700,582 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 13,349,401,164 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดผูถือหุน ดังนี้ 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน 
รอยละของ 

จํานวนหุนทั้งหมด 
1.  CIMB BANK BERHAD 12,435,069,760 93.15 
2.  BARCLAYS BANK PLC (SINGAPORE) 529,733,488 3.97 
3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 55,934,510 0.42 
4.  นายพิสิฐ พฤกษไพบูลย 17,488,600 0.13 
5.  นางจรูญลักษณ พานิชชีวะ 5,150,085 0.04 
6.  กองทุนเปดไทยพาณิชยเซ็ท อินเด็กซ ฟนด 4,835,300 0.04 
7.  นางราณี เอื้อทวีกุล 4,300,000 0.03 
8.  นายปรีชา สุจินันทกุล 3,450,000 0.03 
9.  นายไพโรจน เจริญวิสุทธิวงศ 3,426,500 0.03 
10.  นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 3,396,500 0.03 

 รวมผูถือหุน 10 รายแรก 13,062,784,743 97.85 
 ผูถือหุนอื่น 286,616,421 2.15 

 รวม 13,349,401,164 100.00 
 
สรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน  

 ตารางสรุปผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอยสําหรับป 2550-2552  

งบการเงินรวม 
ป 2550 ป 2551 ป 2552 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินทรัพย       
เงินสด 3,875.06 1.88 4,631.71 2.16 2,821.77 2.01 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 8,741.49 4.25 43,367.15 20.26 15,369.55 10.95 
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 2,250.00 1.09 - - - - 
เงินลงทุน 76,957.44 37.40 45,520.19 21.27 20,714.60 14.76 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 88,096.75 42.82 83,656.89 39.08 78,298.63 55.79 
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 2,600.84 1.26 2,482.63 1.16 2,409.90 1.72 
ภาระของลกูคาจากการรับรอง 367.73 0.18 162.59 0.08 53.95 0.04 
ที่ดิน อาคาร อุปกรณสุทธิ 4,078.77 1.98 3,863.33 1.80 3,548.98 2.53 
ลูกหนี้คาขายเงินลงทุน 11,072.42 5.38 24,144.59 11.28 13,284.80 9.47 
สินทรัพยไมมีตัวตน 635.06 0.31 550.71 0.26 427.22 0.30 
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งบการเงินรวม 
ป 2550 ป 2551 ป 2552 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
สินทรัพยอืน่ 7,077.43 3.44 5,671.25 2.65 3,412.16 2.43 

รวมสินทรัพย 205,752.98 100.00 214,051.03 100.00 140,341.56 100.00 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน       
เงินฝาก 166,028.94 80.69 159,777.02 74.64 88,398.76 62.99 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 7,698.81 3.74 10,249.75 4.79 9,947.38 7.09 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 276.25 0.13 188.35 0.09 286.03 0.20 
เงินกูยืม 9,715.09 4.72 7,069.13 3.30 15,143.44 10.79 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 367.73 0.18 162.59 0.08 53.95 0.04 
ดอกเบี้ยคางจาย 1,030.39 0.50 679.01 0.32 373.26 0.27 
เจาหนี้คาซ้ือเงินลงทุน 14,518.93 7.06 24,191.83 11.30 13,284.75 9.47 
 ประมาณการหนีสิ้น-ผลประโยชนบําเหน็จพนกังาน 436.02 0.21 493.08 0.23 524.23 0.37 
หนี้สินอื่น 4,969.81 2.42 6,105.03 2.85 4,385.65 3.12 

รวมหนี้สิน 205,041.96 99.65 208,915.79 97.60 132,397.43 94.34 
ทุนจดทะเบียน 25,030.13 12.17 50,060.25 23.39 6,674.70 4.76 
ทุนทีอ่อกและชาํระแลว 8,343.38 4.06 25,030.13 11.69 6,674.70 4.76 
สวนต่ํากวามลูคาหุนสามัญ - - 10,606.99 4.96 - - 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 767.70 0.37 748.81 0.35 729.33 0.52 
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (273.50) (0.13) 54.64 0.03 49.18 0.04 
กําไรสะสม - สํารองตามกฎหมาย 6.05 0.00 6.05 0.00 - - 
กําไร(ขาดทุน) สะสม (7,726.98) (3.76) (9,704.74) (4.53) 420.57 0.30 
หุนสามัญซ้ือคืนสวนที่ถอืโดยบริษัทยอย (467.21) (0.23) (460.38) (0.22) - - 
สวนของผูถอืหุนของธนาคาร 649.44 0.32 5,067.53 2.37 7,873.77 5.61 
สวนของผูถอืหุนสวนนอย 61.58 0.03 67.71 0.03 70.36 0.05 

สวนของผูถือหุนรวม 711.02 0.35 5,135.23 2.40 7,944.13 5.66 

หนี้สินและสวนของผูถือหุนรวม 205,752.98 100.00 214,051.03 100.00 140,341.56 100.00 

งบกําไรขาดทุน       
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 14,469.38 139.79 11,366.85 94.59 7,754.18 78.44 
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย (ขาดทุน) (4,118.77) (39.79) 650.61 5.41 2,130.91 21.56 

รายไดรวม 10,350.60 100.00 12,017.45 100.00 9,885.10 100.00 
คาใชจายดอกเบี้ย 7,704.80 74.44 5,484.23 45.64 2,997.72 30.33 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3,478.26 33.60 2,315.36 19.27 1,160.87 11.74 
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 6,084.62 58.79 6,141.53 51.11 5,671.61 57.38 

คาใชจายรวม 17,267.68 166.83 13,941.12 116.01 9,830.21 99.44 

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษเีงินได (6,917.08) (66.83) (1,923.67) (16.01) 54.89 0.56 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (9.88) (0.10) (59.96) (0.50) (50.58) (0.51) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (6,926.95) (66.92) (1,983.62) (16.51) 4.32 0.04 
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งบการเงินรวม 
ป 2550 ป 2551 ป 2552 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิสวนที่เปนผูถอืหุนสวนนอย
ของบริษทัยอย 1.77 0.02 6.17 0.05 2.65 0.03 

กําไร(ขาดทุน)สวนที่เปนของผูถือหุนของธนาคาร (6,928.73) (66.94) (1,989.80) (16.56) 1.67 0.02 

กระแสเงินสด 

หนวย : ลานบาท ป 2550 ป 2551 ป 2552 
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 5,108.34 (39,525.70) (38,892.94) 
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (10,141.06) 34,348.07 26,467.94 
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 5,126.57 2,934.28 10,615.06 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)  สุทธิ 93.85 756.65 (1,809.94) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 3,781.21 3,875.06 4,631.71 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 3,875.06 4,631.71 2,821.77 

หมายเหตุ :  งบการเงินสําหรับป 2550 - 2552 ไดผานการตรวจสอบจาก ผูสอบบัญชี ไดแก นาวสาวรัตนา จาละ แหงบริษัท สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 
 ป 2550 ป 2551 ป 2552 

อัตราดอกเบี้ยรับ (%) 8.43% 7.24% 5.77% 

อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 4.02% 3.04% 2.06% 

สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 4.41% 4.20% 3.71% 

อัตรากําไรสุทธิ (%) (66.94%) (16.56%) 0.02% 

อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน (%) (277.45%) (68.07%) 0.03% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย (%) (3.26%) (0.95%) 0.00% 

อัตราสวนคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม (%) 11.15% 9.68% 9.21% 

อัตราสวนหนี้สูญตอสินเชื่อรวม (%) 0.09 2.12 2.77 

เงินกองทุนทั้งส้ินตอสินทรพัยถวงน้ําหนักตามความเสี่ยง (%) 1.48% 5.80% 11.99% 

เงินกองทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยถวงน้ําหนักตามความเสี่ยง (%) 0.81% 3.57% 6.00% 

 การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงานป 2550 - 2552 

รายไดรวมของธนาคารและบริษัทยอยในป 2550 - 2552 มีจํานวน 10,351 ลานบาท 12,017 ลานบาท และ 
9,885 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้น(ลดลง)จํานวน 1,667 ลานบาท และ (2,132) ลานบาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้น(ลดลง) 
รอยละ 16 และรอยละ (18) ตามลําดับ โดยรายไดสวนใหญมาจากดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ และรายไดจากเงินลงทุน  

สําหรับรายไดรวมในป 2551 ที่เพิ่มขึ้นจากป 2550 สวนใหญเปนผลมาจากรายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากป 2550 จํานวน 4,769 ลานบาท ซึ่งมาจากการรับรูขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารหนี้
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ตางประเทศ ประเภท Collateralized Debt Obligations(CDO) ในป 2550 สูงกวาป 2551 ประกอบกับการรับรูกําไรจาก
การจําหนายตราสาร CDO ทั้งหมดในชวงไตรมาส 3 ของป 2551 ในขณะที่รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลลดลงจํานวน 
3,103 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจากรายไดดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อและรายไดจากเงินลงทุนลดลง สําหรับรายไดรวม
ในป 2552 ที่ลดลงจากป 2551 สวนใหญเปนผลมาจากรายไดดอกเบี้ยเงินสินเชื่อ และรายไดจากเงินลงทุนลดลงจํานวน 
3,613 ลานบาท ในขณะที่รายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากป 2551 เปนผลจากกําไรจากการปรับมูลคาเงินลงทุน และ 
ธนาคารไมมีการรับรูขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ ประเภท Collateralized 
Debt Obligations(CDO) ดังเชนในป 2550 - 2551 

คาใชจายรวมของธนาคารและบริษัทยอยในป 2550 - 2552 มีจํานวน 17,268 ลานบาท 13,941 ลานบาท 
และ 9,830 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจํานวน 3,327 ลานบาท และ 4,111 ลานบาท หรือคิดเปนลดลงรอยละ 19 และ
รอยละ 29 ตามลําดับ โดยคาใชจายรวมสวนใหญมาจากคาใชจายดอกเบี้ย และคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 

สําหรับคาใชจายรวมในป 2551 ที่ลดลงจากป 2550 จากคาใชจายดอกเบี้ยที่ลดลงจํานวน 2,221 ลานบาท 
ตามการลดลงของเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ประกอบกับในป 2551 มีการต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
จากป 2550 จํานวน 1,163 ลานบาท สําหรับคาใชจายรวมในป 2552 ที่ลดลงจากป 2551 สวนใหญเปนผลจากคาใชจาย
ดอกเบี้ยที่ลดลงจํานวน 2,487 ลานบาท ตามกลยุทธการบริหารเงินฝากใหอยูในจํานวนที่เหมาะสม ประกอบกับมีการ
ต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงจากป 2551 จํานวน 1,154 ลานบาท 

 กําไรสุทธิ(ขาดทุน) ของธนาคารและบริษัทยอยในป 2550 - 2552 มีจํานวน (6,927) ลานบาท (1,984) ลาน
บาท และ 4 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไร(ขาดทุน) สุทธิเทากับรอยละ (67) รอยละ (17) และรอยละ 0.04 
ตามลําดับ 

ฐานะการเงิน ณ สิ้นป 2550 - 2552  

ณ สิ้นป 2550 - 2552 ธนาคารและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมจํานวน 205,753 ลานบาท 214,051 ลานบาท 
และ 140,342 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้น(ลดลง) จํานวน 8,298 ลานบาท และ (73,709) ลานบาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้น
(ลดลง) รอยละ 4 และรอยละ (34) ตามลําดับโดยสินทรัพยที่เปนองคประกอบในการดําเนินธุรกิจหลัก ไดแก เงินให
สินเชื่อ เงินลงทุน และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน สําหรับป 2551 สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากป 2550 สวนใหญ
เปนผลมาจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับมีลูกหนี้คาขายเงินลงทุนเพิ่มขึ้น และ
สําหรับป 2552 สินทรัพยรวมที่ลดลงจากป 2551 สวนใหญเปนผลมาจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน เงิน
ลงทุน เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ และลูกหนี้คาขายเงินลงทุนลดลง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาคุณภาพของสินทรัพย โดย
มีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้ 

(1) เงินใหกูยืม และการกระจุกตัวของเงินใหกูยืม 

ณ สิ้นป 2550 - 2552 เงินใหกูยืมสุทธิของธนาคารและบริษัทยอย มีจํานวน 88,097 ลานบาท 83,657 
ลานบาท และ 78,299 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจํานวน 4,440 ลานบาท และ 5,358 ลานบาท หรือคิด
เปนลดลงรอยละ 5 และรอยละ 6 ตามลําดับ สําหรับป 2551 มีเงินใหกูยืมสุทธิลดลงจากป 2550 
เนื่องจากมีการชําระหนี้คืนสูงกวาเงินใหกูยืมเพิ่มในระหวางงวด ซึ่งเงินใหกูยืมของธนาคารสวนใหญ
เปนการใหกูยืมแกกลุมอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย รองลงมาไดแก การใหกูยืมแกการ
สาธารณูปโภคและบริการ และกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง ตามลําดับ สําหรับป 2552 มี
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เงินใหกูยืมสุทธิลดลงจากป 2551 เนื่องจากยังมีการชําระหนี้คืนสูงกวาเงินใหกูยืมเพิ่มในระหวางงวด 
ซึ่งเงินใหกูยืมของธนาคารสวนใหญเปนการใหกูยืมแกกลุมอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 
รองลงมาไดแก การใหกูยืมแกการสาธารณุปโภคและบริการ และสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ตามลําดบั 

นอกจากนี้ธนาคารยังคงปรับสัดสวนการปลอยกูใหมีการกระจายในภาคธุรกิจตางๆ ไมใหกระจุกตัว
ในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการใหกูยืมที่จะใหกูยืมแกลูกคาในภาค
เศรษฐกิจสําคัญที่มีการเจริญเติบโตและมีศักยภาพดี  รวมทั้งมีกระจายใหแกลูกคาทั้งขนาดใหญ  
ขนาดกลาง  ขนาดเล็กและรายยอย  โดยยังใหความสําคัญกับลูกคากลุมอุตสาหกรรมการผลิตที่อยูใน
ภาคเศรษฐกิจสําคัญและปรับเพิ่มสัดสวนเงินใหกูยืมแกลูกคารายยอยที่มีศักยภาพดี  

(2) การจัดช้ันสินทรัพย 

ณ สิ้นป 2550 - 2552 สินทรัพยจัดช้ันของธนาคาร มีจํานวน 95,756 ลานบาท 87,879 ลานบาท และ 
81,378 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจํานวน 7,877 ลานบาท และ 6,501 ลานบาท หรือคิดเปนลดลงรอย
ละ 8 และรอยละ 7 ตามลําดับ สําหรับป 2551 ธนาคารมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวน 
5,269 ลานบาท สงผลใหงบการเงินเฉพาะของธนาคารมีอัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินสินเชื่อ
ทั้งหมดเทากับรอยละ 6 และสําหรับงบการเงินรวมของธนาคารมีอัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงิน
สินเชื่อทั้งหมดเทากับรอยละ 10 สําหรับป 2552 ธนาคารมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวน 
4,246 ลานบาท สงผลใหงบการเงินเฉพาะของธนาคารมีอัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินสินเชื่อ
ทั้งหมดเทากับรอยละ 5 และสําหรับงบการเงินรวมของธนาคารมีอัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงิน
สินเชื่อทั้งหมดเทากับรอยละ 9 

ธนาคารไดควบคุมติดตามและดูแลการใหเงินกูยืมอยางใกลชิด โดยการจัดทําขอมูลของเงินใหกูยืม
แยกตามระยะเวลาคางชําระทุกสิ้นเดือน โดยแบงเงินใหกูยืมคางชําระออกเปน 4  กลุมไดแก  (1) เงิน
ใหกูยืมคางชําระ 1 เดือนถึง 3 เดือน  (2) เงินใหกูยืมคางชําระมากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน  (3) เงินให
กูยืมคางชําระมากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน (4) เงินใหกูยืมคางชําระเกิน 12 เดือน ซึ่งธนาคารจะ
ทบทวนการชําระหนี้เพื่อพิจารณาประวัติและจัดช้ันหนี้ สําหรับใชเปนขอมูลในการติดตามและ
คาดการณแนวโนมของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 

(3) สินเชื่อที่ระงับรับรูรายได/สินเชื่อดอยคุณภาพ 

ณ สิ้นป 2550 - 2552 สินเชื่อที่ระงับรับรูรายไดหรือสินเชื่อดอยคุณภาพ (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ) มีจํานวน 13,854 ลานบาท 13,608 ลานบาท และ 12,785 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจํานวน 246 
ลานบาท และ 823 ลานบาท หรือคิดเปนลดลงรอยละ 2 และรอยละ 6 ตามลําดับ โดยธนาคารและ
บริษัทยอยมีสัดสวนของสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหสินเชื่อ(เฉพาะเงินตนรวมสินเชื่อที่
ใหแกลูกคาที่เปนสถาบันการเงิน) เทากับรอยละ 14 รอยละ 11 และรอยละ 13 ตามลําดับ โดยคํานวณ
ตามประกาศธปท. ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ซึ่งกําหนดใหเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได 
หมายถึงสินเชื่อที่จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ และไมรวมสินเชื่อที่คางชําระที่ไดมี
การทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้และเขาเงื่อนไขการจัดช้ันเปนลูกหนี้ปกติหรือกลาวถึงเปนพิเศษตาม
เกณฑ ธปท.แลว 
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ณ สิ้นป 2550 - 2552 ธนาคารและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมจํานวน 205,042 ลานบาท 208,916 ลานบาท 
และ 132,397 ลานบาทตามลําดับ เพิ่มขึ้น(ลดลง) จํานวน 3,874 ลานบาท และ (76,518) ลานบาท ตามลําดับ หรือคิด
เปนเพิ่มขึ้น(ลดลง) รอยละ 2 และรอยละ 37 ตามลําดับ สําหรับป 2551 หนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากป 2550 สวนใหญเปนผลมา
จากเจาหนี้คาซื้อเงินลงทุนเพิ่มมากขึ้น และสําหรับป 2552 หนี้สินรวมที่ลดลงจากป 2551 สวนใหญเปนผลมาจากเงิน
ฝากที่ลดลง 

ณ สิ้นป 2550 - 2552 ธนาคารและบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนจํานวน 711 ลานบาท 5,135 ลานบาท 
และ 7,944 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจํานวน 4,424 ลานบาท และ 2,809 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับป 2551 สวน
ของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นจากป 2550 เนื่องจากธนาคารมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปนจํานวน 6,080 ลานบาท และสําหรับป 
2552 สวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นจากป 2551 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 2,536 ลานบาท ประกอบกับในป 2552 
ธนาคารมีการลดทุนจดทะเบียนเพื่อลางขาดทุนสะสม 

ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2552 เมื่อพิจารณาการดํารงเงินกองทุนตามเกณฑที่กฎหมายกําหนดธนาคารและ
บริษัทยอยมีการดํารงอัตราสวนเงินกองทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยถวงน้ําหนักตามความเสี่ยง และเงินกองทุนทั้งสิ้นตอ
สินทรัพยถวงน้ําหนักตามความเสี่ยง (ตามวิธี Basel II) เทากับรอยะ 6 และ 12 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ําของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ที่กําหนดไวเทากับรอยละ 4 และรอยละ 9 ตามลําดับ 

2.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร 

ภาพรวมและภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร 

เศรษฐกิจไทยในป 2552 ยังไมฟนตัวจากป 2551 มากนัก ประกอบกับการเมืองที่ยังมีความไมแนนอน และ
ภาวะตลาดเงินตลาดทุนที่มีความผันผวน ทําใหกําไรสุทธิของระบบธนาคารพาณิชยในป 2552 มีจํานวน 92,232 ลาน
บาท ลดลงจากป 2551 ที่เทากับ 98,799 ลานบาท หรือคิดเปนลดลงรอยละ 6.6 สงผลใหสวนตางดอกเบี้ย (Net Interest 
Margin : NIM) ลดลงจากรอยละ 3.2 ในปกอนเหลือรอยละ 2.9 และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ย( Return on 
Asset : ROA) ลดลงจากรอยละ 1.0 เหลือรอยละ 0.9 

รูปภาพแสดงผลการดําเนินงานของระบบธนาคารพาณิชยในป 2548 - 2552 
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ภาพรวมดานสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชยที่ชะลอตัวลงอยางตอเนื่องต้ังแตตนป 2552 จนถึงหดตัวใน
ไตรมาส 3 เริ่มปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 4 ทําให ณ สิ้นป 2552 สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชยมีจํานวน 6,612,187 
ลานบาท หดตัวจาก ณ สิ้นป 2551 ที่เทากับ 6,729,462 ลานบาท โดยคิดเปนหดตัวเพียงรอยละ 1.7 จาก และสําหรับเงิน
ฝาก ณ สิ้นป 2552 มีจํานวน 7,004,198 ลานบาท หดตัวจาก ณ สิ้นป 2551 ที่เทากับ 7,037,157 ลานบาท หรือคิดเปนหด
ตัวรอยละ 0.5 โดยเมื่อรวมการระดมเงินฝากและตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) จะขยายตัวรอยละ 1.1 ซึ่ง
ขยายตัวลดลงจากปกอน เนื่องจากผูฝากเงินหันไปลงทุนในหลักทรัพยอื่นที่ใหผลตอบแทนสูงกวา สําหรับสภาพคลอง
ของธนาคารพาณิชยสูงขึ้นเล็กนอย เนื่องจากสินเชื่อหดตัว โดยมีสัดสวนสินเชื่อตอเงินฝากและตั๋วแลกเงิน (Bill of 
Exchange : B/E) ในป 2552 เทากับรอยละ 94.4 ลดลงจากป 2551 ที่เทากับรอยละ 95.6 

รูปภาพแสดงสัดสวนสินเชื่อตอเงินฝาก และสัดสวนสินเชื่อตอเงินฝากและ B/E ในป 2548 - ไตรมาส 4 ของ
ป 2552 
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เมื่อพิจารณาดานคุณภาพหนี้พบวาจากการที่ธนาคารพาณิชยมีการปรับมาตรฐานในการปลอยสินเชื่อให
เขมงวดมากขึ้น และพยายามใชกลยุทธเชิงรุกในการเขาไปดูแลลูกคาและธุรกิจลูกคาในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
กอนที่ลูกคากลุมดังกลาวจะมีการผิดนัดชําระหนี้ ทําใหยอดสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได(Gross Non-Performing Loans 
: Gross NPL) ในระบบในป 2552 มีจํานวน 379,461 ลานบาท ลดลงจากป 2551 ที่เทากับ 401,022 ลานบาท หรือคิด
เปนลดลงรอยละ 5.4 โดยมีสัดสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (Gross NPL) ตอสินเชื่อรวมในป 2552 เทากับรอยละ 
4.8 ลดลงจากในป 2551 ที่เทากับรอยละ 5.3 รวมทั้งมีสัดสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดรวมสุทธิ(Net NPL) ซึ่ง
คํานวณไดจาก Gross NPLs หัก เงินสํารองที่สถาบันการเงินไดกันไวสําหรับ NPLs โดยในป 2552 ที่เทากับรอยละ 2.7 
ลดลงจากในป 2551 ที่เทากับรอยละ 2.9 
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รูปภาพแสดงสัดสวน Gross NPL ตอสินเชื่อรวม และสัดสวน Net NPL ตอสินเชื่อรวมในป 2548 - 2552 
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อยางไรก็ตามปจจัยเสี่ยงภายในและนอกประเทศอาจสงผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะตอไป ซึ่ง
ทําใหการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศมีความผันผวนมากขึ้น ดังนั้นธนาคารพาณิชยจึงควรใหความสําคัญกับการ
บริหารความเสี่ยงดานเครดิต ดานการตลาด รวมถึงการทําธุรกรรมระหวางประเทศดวย  

แนวโนมของธุรกิจธนาคาร 

จากรายงานการวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทย ณ วันที่18 มกราคม 2553 คาดการณแนวโนมของธุรกิจธนาคาร
พาณิชยในป 2553 วาภาพรวมภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นจากป 2552 จะทําใหธุรกิจธนาคารพาณิชยมีแนวโนมใน
การขยายธุรกิจมากขึ้น ไมวาจะเปนดานสินเชื่อ หรือรายไดคาธรรมเนียม ซึ่งจะเปนผลใหกลุมธุรกิจธนาคารมีการ
แขงขันรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 

 สําหรับแนวโนมสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชยในป 2553 คาดวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 6 - 7 ตามที่
ธนาคารพาณิชยสวนใหญไดต้ังเปาหมายไวในระดับที่สูงกวารอยละ 5 เนื่องจากมีสัญญาณการฟนตัวของความเชื่อมั่น
ผูบริโภค  และการฟนตัวในบางอุตสาหกรรม ประกอบกับราคาสินคาเกษตรมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งชวยหนุนรายได
ของกลุมเกษตรกร นอกจากนี้ราคาวัตถุดิบในบางอุตสาหกรรมที่ปรับตัวสูงขึ้น ทําใหบางภาคธุรกิจมีความตองการ
สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น(Working Capital Loans) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับการคาระหวาง
ประเทศ ภาคเกษตร และโครงการภาครัฐ โดยลูกคารายใหญของการขอสนิเชื่อนาจะยังคงมาจากลูกคาในกลุมเอสเอ็มอี 
มากกวาลูกคารายใหญ เนื่องจากธุรกิจรายใหญหลายรายไดมีการระดมทุนดวยการออกหุนกูไปคอนขางมากในป 2552 
แลว อีกทั้งความตองการเบิกใชสินเชื่อยังเผชิญอุปสรรคจากปญหาเชิงนโยบายที่เกี่ยวของกับการระงับโครงการลงทุน
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และใบอนุญาต 3G 

สําหรับแนวโนมรายไดคาธรรมเนียมในป 2553 คาดวานาจะขยายตัวประมาณรอยละ 15 จากการปรับตัว
สูงขึ้นของรายไดคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับสินเชื่อและบัตรเครดิต (โครงสรางรายไดคาธรรมเนียมในปจจุบัน มี
สัดสวนรายไดคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับสินเชื่อประมาณรอยละ 25 ของรายไดคาธรรมเนียมทั้งหมด) ประกอบกับ
แนวโนมการคาระหวางประเทศที่มีทิศทางดีขึ้น คาดวาจะชวยใหคาธรรมเนียมการออกเล็ตเตอรออฟเครดิต 
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คาธรรมเนียมการโอนเงิน เรียกเก็บเงิน และเช็ค ขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับตลาดทุน เชน 
รายไดจากบริการที่ปรึกษา และ/หรือนายหนาซื้อขายหลักทรัพยจากธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยในเครือ จะเผชิญการ
แขงขันที่รุนแรง ภายใตการเปดเสรีรายไดคาธรรมเนียมธุรกิจหลักทรัพยของสํานักงาน ก.ล.ต. ผานการบังคับใชระบบ
การคิดคาธรรมเนียมแบบขั้นบันไดตั้งแตชวงตนป 2553 

สําหรับการคาดการณคุณภาพหนี้ในป 2553 ซึ่งยังเปนชวงเริ่มตนของการฟนตัวทางเศรษฐกิจ โดยอาจยังไม
กระจายตัวดีขึ้นอยางทั่วถึงในทุกภาคสวน จึงอาจทําใหกิจการที่ผานการปรับโครงสรางหน้ี หรือมีปญหาการชําระคืน
หนี้ยังคงตองใชเวลาปรับตัว โดยจะทําใหยอดสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดไมไดลดลงอยางมีนัยสําคัญตามการฟนตัว
ของเศรษฐกิจในทันที โดยเฉพาะหากไมมีการขายหนี้เสียออกไปจากระบบ 

สําหรับการคาดการณสวนตางอัตราดอกเบี้ยของระบบธนาคารพาณิชยในป 2553 จะเทากับประมาณรอยละ 
3.41 - 3.46 (กรณีไมมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารพาณิชย) โดยจะไดรับปจจัยบวกจากการแปลงสภาพคลอง
สวนหนึ่งไปเปนเงินใหสินเชื่อที่คาดวาจะขยายตัวเพิ่มขึ้นชัดเจน อีกทั้งสินเชื่อใหผลตอบแทนที่สูงกวาผลตอบแทน
เฉลี่ยจากการรักษาสภาพคลองคอนขางมาก ประกอบกับตนทุนเงินฝากประจําบางสวน โดยเฉพาะในประเภท 6 และ 
12 เดือนเดิม จะทยอยครบกําหนด ทําใหสามารถรับรูตนทุนเงินฝากที่ตํ่าลงจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทดังกลาวตั้งแตลปลายป 2551 ซึ่งสวนตางอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมดีขึ้น หากธนาคารพาณิชยไทยเริ่มมีการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา และเงินใหกูยืม โดยศูนยวิจัยกสิกรไทยไดคาดการณสวนตางอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารพาณิชยในป 2553 ในกรณีมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา และ MLR 0.75% ในครึ่งปหลังของป 
2553 และกรณีปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา และ MLR 0.25% ในไตรมาส 4 ของป 2553 ดังนี้ 

 

ป 2552 

คาดการณ ป 2553 

กรณี 1:ไมมีการปรับ
ข้ึนอัตราดอกเบี้ยจาก
ธนาคารพาณิชย 

กรณี 2: มีการปรับข้ึนอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา และ MLR 

0.75% ในครึ่งหลังของป 2553 

กรณี 3: มีการปรับข้ึนอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจําและ MLR 
0.25% ในไตรมาส 4 ของป 2553 

สวนตางอัตราดอกเบี้ย 
(NIM) (รอยละ) 

2.9 3.41 – 3.46 3.50 – 3.55 3.43 – 3.48 

อยางไรก็ตาม ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2553 นั้น ยังคงไดรับผลกระทบจาก
ปญหาการเมือง และปญหาความไมชัดเจนของกฎหมายในประเทศ (เชนกรณีมาบตาพุด และการเลื่อนการออกไบ
อนุญาต 3G เปนตน) นอกจากนี้ปจจัยเสี่ยงดานเงินเฟอที่อาจเพิ่มขึ้นจากราคาพลังงานและราคาสินคาโภคภัณฑที่อาจ
กดดันใหธนาคารแหงประเทศไทยปรับทิศทางนโยบายการเงินในประเทศจากระดับที่ผอนคลายในปจจุบัน ไปสู
ระดับกลางมีมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชยปรับตัวสูงขึ้นดวย 

2.3 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของ CIMBT  

ธนาคารตองเผชิญความเสี่ยงหลักๆ ถึง 5 ดานดวยกัน ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความ
เสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) และ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational risk) เพื่อใหธนาคารสามารถดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบไป
ดวยผูมีความรูและประสบการณในงานธนาคารพาณิชยทําหนาที่เสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

- 30 - 

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ และยังทําหนาที่กําหนดกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับ
นโยบายที่กําหนด ตลอดจนกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของทั้งธนาคาร 

1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ  

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธแผนการดําเนินงานและการนําไปปฏิบัติที่ไมเหมาะสมไม
สอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอกอันสงผลกระทบตอรายไดเงินกองทุนและการดํารงอยูของ
กิจการ 

ธนาคารไดมีการกําหนดกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธและแผนธุรกิจประจําป ซึ่งผูเกี่ยวของมีสวนรวมใน
กระบวนการอยางเต็มที่ และรวมกันพิจารณากลั่นกรองอยางถี่ถวนกอนเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ 
และมีการติดตามการปฏิบัติตามแผนธุรกิจอยางสม่ําเสมอเพื่อใหสามารถดําเนินการตามแผนที่กําหนด ความเสี่ยงบาง
ประการที่กระทบตอการดําเนินการตามแผนกลยุทธที่สําคัญ จําแนกไดดังนี้ 

• ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจและการแขงขัน 

เนื่องจากสภาวการณทางเศรษฐกิจและการแขงขันเปนปจจัยภายนอกที่ธนาคารไมสามารถควบคุม
ได หากแผนธุรกิจของธนาคารไมสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจอาจทําใหธนาคารมีผลประกอบการ
ไมเปนไปตามที่คาดหวังไว ธนาคารจึงใหความสําคัญกับการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณทาง
เศรษฐกิจ โดยมีนักเศรษฐศาสตรและทีมนักวิจัยภายในธนาคารที่มีความรูและประสบการณคอยใหขอมูลแก
คณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธใหเขากับสถานการณไดอยางรวดเร็ว 

• ความเสี่ยงจากความไมเพียงพอของเงินกองทุน 

เนื่องจากธุรกิจธนาคารพาณิชย เปนธุรกิจที่ถูกกํากับดูแลโดยธนาคารแหงประเทศไทยใหมีความ
มั่นคงแข็งแรง เปนตัวกลางทางการเงินที่มีบทบาทสําคัญในระบบ ในการระดมเงินจากผูมีเงินออมหรือผูฝาก
เงินนําไปใหกูยืมแกผูตองการเงินทุนในการประกอบธุรกิจหรือการบริโภค การกําหนดใหมีการดํารง
เงินกองทุนเปนสัดสวนตอสินทรัพยเสี่ยงเปนมาตรการสําคัญประการหนึ่งที่จะควบคุมฐานะความมั่นคงของ
ธนาคารไมใหธนาคารสรางสินทรัพยเสี่ยงมากเกินไปกวาสัดสวนที่กําหนดไวเมื่อเทียบกับเงินกองทุน โดย
ในป 2550 - 2551 ธนาคารไมสามารถดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงใหเปนไปตามเกณฑที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดได ซึ่งธนาคารไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาวขางตน ทําใหในป 2552 ที่ผานมา 
ธนาคารไดมีการเพิ่มทุนจากผูถือหุนรายใหม คือ CIMB Group และยังไดรับการถายทอดเทคโนโลยีในเรื่อง
ของผลิตภัณฑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง 

• ความเสี่ยงจากโครงสรางองคกรและการบริหารไมเหมาะสม 

ธนาคารตระหนักดีวาโครงสรางองคกรนับเปนสวนสําคัญที่ชวยจะสงเสริมการดําเนินธุรกิจให
ประสบความสําเร็จตามแผนกลยุทธ ธนาคารจึงมีหนวยงานรองรับการดําเนินการตามแผนกลยุทธ มีการจัด
วางบุคลากรอยางเหมาะสม มีการควบคุมและถวงดุลซึ่งกันและกันซึ่งจะชวยใหกระบวนการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางรอบคอบรัดกุม และสงเสริมการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ธนาคารมีการทบทวนความ
เหมาะสมของโครงสรางองคกรและหนาที่ของหนวยงานตางๆ ใหเหมาะสมอยูเสมอ โดยมีหนวยงานดาน
พัฒนาองคกรทําหนาที่นี้เปนการเฉพาะ 
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2) ความเสี่ยงดานเครดิต 

ความเสี่ยงดานเครดิตเปนความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้หรือคูสัญญาอาจไมปฏิบัติตามภาระหรือพันธะที่มี
ตอกันตามที่ระบุไวในสัญญา หรือการที่คุณภาพของลูกหนี้อาจมีการเสื่อมถอยลง และทําใหเกิดผลกระทบในทางลบ
ตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร 

ภายใตนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk Management Policy) ธนาคารมีการจัดองคกร
ใหมีการถวงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจนระหวางผูทําหนาที่ดานความสัมพันธกับ
ลูกคา ผูทําหนาที่วิเคราะหคุณภาพดานเครดิต ผูทําหนาที่กลั่นกรองสินเชื่อ ผูอนุมัติสินเชื่อ ผูตรวจสอบและผูที่ดูแล
เรื่องการบริหารความเสี่ยง  

การบริหารความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารมีการบริหารทั้งในระดับรายลูกคา (Obligor Risk) และระดับ 
Portfolio โดยธนาคารไดพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมตางกันไปตามประเภทของลูกคา โดยได
พัฒนาและติดตามเพื่อทําการปรับปรุง Risk Grading Tools สําหรับวัดความเสี่ยงลูกคาสินเชื่อธุรกิจและ เครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยง (SMEs Filter) สําหรับลูกคาขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และมีระบบ Credit Scoring ใชใน
การประเมินความเสี่ยงสําหรับผูกูรายยอยบุคคลธรรมดา ทั้งสินเชื่อเอนกประสงคที่ไมมีหลักประกันและที่มี
หลักประกัน ในขณะเดียวกัน ธนาคารยังตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม จึงได
รวมมือในการริเริ่ม EWRM (Enterprise Wide-Risk Management) framework สําหรับธนาคารและบริษัทในเครือของ
ธนาคารที่ทําธุรกิจใหสินเชื่อ ตอเนื่องในป 2553 เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจและเพื่อใหสอดคลองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันกับหลักการบริหารความเสี่ยง และเพิ่มความแข็งแกรงในเครื่องมือการวัดคุณภาพความเสี่ยงดานเครดิต  

สําหรับเรื่องของความเสี่ยงคณุภาพสินทรัพยซึ่งเปนความเสี่ยงหลัก ที่กระทบตอความสามารถในการทํากําไร
ตลอดจนความพอเพียงของเงินกองทุนของธนาคาร ธนาคารใหความสําคัญกับการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให
พอเพียงกับความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นและสะทอนลงในงบการเงินนอกเหนือไปจากการติดตามเรงรัดแกไขปญหา
รวมกับลูกหนี้ ธนาคารจึงแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดช้ันหนี้และกันเงินสํารองขึ้น โดยมีผูบริหารจากสายงาน
บริหารความเสี่ยง เปนประธาน 

สวนการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตระดับ Portfolio นั้น ธนาคารคํานึงถึงหลักความสัมพันธระหวาง
คุณภาพของลูกหนี้แยกตามประเภทธุรกิจ และสัดสวนการกระจุกตัวของสินเชื่อตามประเภทของธุรกิจตางๆที่อยูใน 
Portfolio ของธนาคาร รวมถึงการวิเคราะหผลตอบแทนที่ไดรับจากลูกหนี้ทั้งในมิติของคุณภาพลูกหนี้และประเภท
ธุรกิจทั้งนี้ไดมีการพัฒนาปรับปรุงรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ไดมีการกําหนดเพดานความ
เสี่ยงตางๆ (Risk Limits)  

3) ความเสี่ยงดานตลาด 

ความเสี่ยงดานตลาด  หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินคา
โภคภัณฑ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร 
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• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

ธนาคารไดควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยมีคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพยและหนี้สิน (Assets and Liabilities Management Committee: ALCO) เปนผูกําหนดแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และเพดานความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร 
(Banking Book) อันเนื่องมาจากความไมสอดคลองกัน (Mismatch) ระหวางโครงสรางอัตราดอกเบี้ยของ
สินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร ซึ่งธนาคารใชการวิเคราะหความแตกตางในการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ย
ของสินทรัพยและหนี้สินในแตละชวงเวลา (Gap Analysis) เปนเครื่องมือหนึ่งในการประเมินความเสี่ยง 
นอกจากนั้น ธนาคารยังใชวิธีการวิเคราะหแบบจําลองผลกระทบที่มีตอดอกเบี้ยรับสุทธิของธนาคาร (Net 
Interest Income Simulation) โดยมีหนวยงานดานบริหารความเสี่ยงที่เปนอิสระจากฝายงานที่กอใหเกิดความ
เสี่ยงเปนผูประเมิน และติดตามความเสี่ยง และเสนอตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินเพื่อ
พิจารณาเปนประจําทุกเดือน โดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน จะพิจารณาโครงสรางสินทรัพย
และหนี้สินใหระดับความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสมตามนโยบายของธนาคาร 

สําหรับการควบคุมความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมที่อยูในบัญชีเพื่อการคา (Trading 
Book) อยูภายใตการควบคุมโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) 
และตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) โดยธนาคารมีการคํานวณราคา
ยุติธรรม เพื่อดูผลกําไร/ขาดทุนเปนประจําทุกวัน และธนาคารไดมีการควบคุมและจัดทํารายงานสถานะความ
เสี่ยงเปนรายวันโดยหนวยงานที่เปนอิสระจากหนวยงานที่กอใหเกิดความเสี่ยง (Risk Taker) โดยการกําหนด
เพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ที่เหมาะสมแยกตามผลิตภัณฑและแยกตามประเภทความเสี่ยง (Risk Type) 
ตางๆ เชน Value-at-Risk (VaR) Limit, One Basis Point Shift (PV01) Limit เปนตน เพื่อประเมินความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่สงผลกระทบตอรายได และเงินกองทุนของธนาคาร 

• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ธนาคารไดพยายามจัดหา
แหลงเงินทุนที่เปนสกุลเดียวกันในการใหสินเชื่อหรือการลงทุนในสินทรัพยประเภทอื่นที่เปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศ และ/หรือทําการซื้อ/ขายตราสารอนุพันธเพื่อใชในการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนใหเปนไปตามนโยบายที่ธนาคารไดกําหนดไว 
นอกเหนือจากนั้น ธนาคารยังทําการควบคุมการประกอบธุรกรรมดานการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศโดยธุรกรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนธุรกรรมที่รองรับธุรกิจของลูกคาเปนหลัก ในขณะที่การ
ควบคุมปริมาณการทําธุรกรรมเพื่อคา (Trading) ธนาคารไดกําหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ที่
เหมาะสม แยกตามผลิตภัณฑ และแยกตามประเภทความเสี่ยง (Risk Type) ตางๆ เชน Value-at-Risk (VaR) 
Limit, FX Net Open Position Limit, Stop Loss Limit เปนตน และไดทําการประเมินมูลคา (Mark to Market) 
ธุรกรรมเงินตราตางประเทศเปนประจําทุกวันทําการ นอกจากนี้ ยังมีการทําการวิเคราะหผลกระทบจาก
เหตุการณวิกฤต (Stress Testing) อยางสม่ําเสมออีกดวย 
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• ความเสี่ยงดานตลาดของตราสารทุน 

ธนาคารไมมีการทําธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากการเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทยอย
หรือบริษัทรวมของธนาคาร รวมถึงหุนสามัญที่ไดรับมาจากการปรับโครงสรางหนี้จากสินเชื่อที่มีปญหา และ
ธนาคารไมมีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารที่เกี่ยวของกับสินคาโภคภัณฑ จึงไมมีความเสี่ยงดานตลาดของ
ตราสารในตลาดสินคาโภคภัณฑแตอยางใด 

ทั้งนี้ ธนาคารไดดําเนินการจัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยงดานตลาด และควบคุมดูแลการปฏิบัติให
เปนไปตามนโยบาย รวมถึงการทดสอบความแมนยําและความถูกตอง (Back Test) แบบจําลองตางๆที่ใชในการ
ประเมินความเสี่ยงดานตลาดอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งใหมีการรายงานการประเมินเงินกองทุนที่ตองดํารงเพื่อรองรับความ
เสี่ยงดานตลาดเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 

4) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง โอกาสที่ธนาคารอาจไมสามารถชําระเงินตามภาระผูกพันภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดได  อันเนื่องมาจากการที่ธนาคารไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยใหเปนเงินสดหรือไมสามารถจัดหา
เงินทุนที่เพียงพอไดทันตามกําหนด  

ธนาคารไดกําหนดเปาหมายใหเกิดการบริหารสินทรัพยสภาพคลองใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตนทุนที่
เหมาะสมที่สุด โดยการควบคุม ดูแล ระดับของเงินทุนใหมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะชําระภาระผูกพันไดทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต ในขณะเดียวกัน ธนาคารยังสามารถนําเงินทุนไปบริหารเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเหมาะสม
ตามภาวการณของตลาดการเงินดวย ทั้งนี้ การกําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ของธนาคารนั้น อยูภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Assets and Liabilities 
Management Committee - ALCO) 

ในการบริหารความเสียงดานสภาพคลองของธนาคารนั้น จะมีเครื่องมือเพื่อใชในการวัด ประเมิน ตลอดจนมี
กระบวนการในการติดตามและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจของธนาคารและ
สถานการณทางเศรษฐกิจในแตละชวงเวลา   

นอกจากนี้ ธนาคารยังไดจัดทําแผนฉุกเฉินสภาพคลอง (Contingency Funding Plan) ไวสําหรับรองรับกรณี
เกิดวิกฤตสภาพคลอง  ซึ่งจะชวยใหการแกปญหาดําเนินการไปไดอยางราบรื่นและทันตอเหตุการณ อีกดวย 

อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีสินทรัพยสภาพคลองทั้งสิ้น 23,642  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ  
26.74 ของยอดเงินฝากรวม ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

5) ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกํากับดูแล
กิจการที่ดี การขาดธรรมาภิบาลในองคกร และการขาดการจัดการที่ดี โดยอาจเกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงาน
ภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณภายนอก ที่อาจสงผลกระทบในทางลบตอรายไดและเงินกองทุนของ
ธนาคาร 

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ จึงจัดใหมีนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ  แนวทางการปฏิบัติงาน และการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ใหมี
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ประสิทธิภาพเปนมาตรฐานสากล  โปรงใส  และสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการจัดการ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ คณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่กําหนด
นโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการใหสอดคลองกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ดี แลว
เสนอใหคณะกรรมการธนาคารเปนผูอนุมัตินโยบายกอนการประกาศใชงาน 

ธนาคารกําหนดใหผูบริหารหนวยธุรกิจตางๆ (Risk Owner)เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการระบุ 
ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการ  รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงาน เสริมสรางและปลูกฝงจิตสํานึกใน
การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการภายในหนวยงานนั้นๆ พรอมทั้งให Risk Owner แตงตั้งผูประสานงานการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Coordinator) เพื่อทําหนาที่ประสานงานใหมีการดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการที่กําหนดไว ทั้งนี้สายงานบริหารความเสี่ยงจะเปนผูพัฒนาเครื่องมือ ระบบและกระบวนการสําหรับใชใน
การระบุ ประเมิน รายงาน และติดตามความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคาร และมาตรฐานสากล  โดยกําหนดใหทุกหนวยงานภายในธนาคารและบริษัทในเครือบริหารและจัดการความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการ ดังนี้ 

• การประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง (Operational Risk  Self Assessment) 

ทุกหนวยงานจะตองประเมินความเสี่ยง ทบทวน และรายงานผลอยางสม่ําเสมอใหแกดานบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อสรุปผลการประเมิน มาตรการการควบคุม วิเคราะหถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และรายงาน
ผลสรุปตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจแกไขปญหา รวมถึงการ
ติดตามผลหลังการแกไข วิธีการดังกลาวนี้ทําใหทุกหนวยงานตองดําเนินการทบทวน และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงดานปฏิบัติการและเพิ่มความมั่นใจในการแกปญหาใหได
ภายในเวลาที่เหมาะสม ควบคูไปกับการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของทุกหนวยงาน อาทิ การอนุมัติ 
และอํานาจอนุมัติ การสอบทานความถูกตองของธุรกรรมตาง ๆ การแบงแยกหนาที่ การรักษาความปลอดภัย
ของขอมูลสารสนเทศ รวมถึงการมีแผนการรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่องใหเปนไปอยางเหมาะสมตาม
มาตรฐานสากล และนําไปสูการมีบรรษัทภิบาล 

• การรายงานขอมูลความเสียหายดานปฏิบัติการ (Loss  Incident Reports) 

ธนาคารกําหนดใหทุกหนวยงานมีหนาที่รายงานขอมูลความเสียหายและสาเหตุที่เกิดความเสียหาย
ขึ้นผานระบบงานที่ธนาคารกําหนด รายงานขอมูลความเสียหายนี้จะเปนขอมูลประกอบที่สําคัญใน
กระบวนการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมดวยตนเอง  รวมทั้งยังนําไปใชในการวิเคราะห เพื่อปองกันมิ
ใหเกิดเหตุการณความเสียหายซ้ํา  และยังเปนประโยชนในการพัฒนาแบบจําลองเพื่อทําการคํานวณ
เงินกองทุนความเสี่ยงดานปฏิบัติการตอไป 

• ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) 

ธนาคารไดกําหนดใหทุกหนวยงานมีหนาที่ในการรายงานดัชนีช้ีวัดความเสี่ยงดานปฏิบัติการตาม
รูปแบบที่กําหนด นอกจากนี้ ทีมบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการไดรวมกับหนวยงานที่เปนเจาของความ
เสี่ยงทําการกําหนดดัชนีช้ีวัดความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Specific KRIs) เพื่อใชติดตามระดับความเสี่ยงของ
หนวยงานและใชเปนดัชนีช้ีวัดที่ใชแสดงโอกาสเกิดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตดวย 
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• กระบวนการอนุมัติการออกผลิตภัณฑใหม (New Product Approval Process) 

ธนาคารใหความสําคัญกับการออกผลิตใหมหรือการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อทําหนาที่
สอบทานการออกผลิตภัณฑใหมหรือการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน โดยไดกําหนดกระบวนการ
พิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑใหมที่เขมงวด ใหครอบคลุมการการระบุถึงความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงที่
ครอบคลุมความเสี่ยงดานสินเชื่อ ดานตลาดและดานปฏิบัติการ รวมถึงการกําหนดแนวทางการควบคุมที่
เหมาะสม โดยจะตองผานการพิจารณาและลงนามเห็นชอบรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

• แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan) 

ธนาคารไดใหความสําคัญในการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องใหครอบคลุมใน
ทุกกิจกรรมที่สําคัญ เพื่อรองรับความเสี่ยงและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ไมวาจะเปนภัยธรรมชาติหรือ
เหตุการณรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งอาจสงผลใหเกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ และสงผลกระทบตอช่ือเสียงและความ
เช่ือมั่นตอลูกคาของธนาคารและบริษัทในเครือ ธนาคารจึงใหมีจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่องใน 
6 ธุรกิจหลัก และดําเนินการทดสอบการปฏิบัติงานตามแผนฯ ดังกลาว 

• กระบวนการรับเร่ืองรองเรียน (Complaint Management Process) 

ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงดานชื่อเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกคา จึง
กําหนดใหมีหนวยงานและระเบียบงานรองรับการรับขอรองเรียนจากลูกคา หนวยงานกลางที่ต้ังขึ้นมีหนาที่
บันทึกขอรองเรียนทุกรายการบนระบบงานสําหรับรับและติดตามการแกไขปญหาขอรองเรียน โดย
หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองช้ีแจงปญหาและตอบกลับภายในระยะเวลาที่กําหนด พรอมทั้งการรายงานผลให
ผูบริหารของธนาคารอยางสม่ําเสมอ 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีหนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุม และกํากับการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนหนวยงานอิสระที่ขึ้น
ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ คือ ดานตรวจสอบภายใน และทีมกํากับการปฏิบัติและสอบทานสินเชื่อ ซึ่งจะทํา
หนาที่สอบทานการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในธนาคารใหเปนไปตามระเบียบภายใน และกฎระเบียบของทางการ  
รวมถึงการตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงดวย 

6) ความเสี่ยงจากผลกระทบของการลดลงของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีเงินลงทุนในสถาบันการเงินตางประเทศ คิดเปนมูลคารวม 116 ลาน
เหรียญสหรัฐ หรือ 3,901 ลานบาท (ลดลงจากเดือนธันวาคม 2551 ซึ่งมีมูลคา 409 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 12,703 ลาน
บาท) เปนตราสารหนี้ประเภท Structured Notes ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีอันดับความนาเชื่อถือ A หรือดีกวาขึ้น
ไป มูลคา 100 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งมูลคายุติธรรมของตราสารดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีมูลคา 98.06 ลาน
เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนรอยละ 98.06 ของมูลคาหนาตั๋ว (Face Value) และตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน
ตางประเทศที่มีอันดับความหนาเชื่อถือ AA และ AAA มูลคา 550 ลานบาท ซึ่งมูลคายุติธรรมของตราสารดังกลาว ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีมูลคา 546 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 99.27% ของมูลคาหนาตั๋ว (Face Value)  

เนื่องดวยตราสารหนี้ประเภท Structured Notes ทุกรายการที่ธนาคารลงทุนมีการคุมครองเงินตน (Principal 
Protected) ความเสี่ยงจากการลงทุนจึงมีเพียงความเสี่ยงที่จะไมไดรับคูปองตามที่คาดหวัง ซึ่งอาจสงผลตอมูลคา
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ยุติธรรม โดยความเสี่ยงนี้ขึ้นอยูกับตัวแปรในตลาดการเงินแตกตางกันไป นอกจากนี้ธนาคารไดมีการควบคุมความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน อยูภายใตเพดานความเสี่ยงที่ธนาคารกําหนดไวทั้งหมด    

3. ความสมเหตุสมผลของรายการ 

3.1 วัตถุประสงคในการทํารายการและความจําเปนที่ตองทํารายการ 

การทํารายการจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญของ BTAM ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก BTAM มีผลขาดทุนสุทธิ
ตอเนื่องมาโดยตลอดนับแตเริ่มประกอบกิจการในเดือนธันวาคม 2547  ทําใหธนาคารในฐานะผูถือหุนของ BTAM จึง
มีความจําเปนตองเพิ่มทุนใหแก BTAM เปนครั้งคราว โดยไดเพิ่มทุนในป 2549 ป 2550 และป 2552 เปนจํานวนรวม 
135 ลานบาท และมีแนวโนมวาในระยะเวลาอันใกลนี้ หากธนาคารยังเปนผูถือหุนของ BTAM อยู ธนาคารอาจจะตอง
เพิ่มทุนใหแก BTAM อีก เพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของ BTAM ใหเปนไปตามหลักเกณฑการดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนของบริษัทจัดการตามประกาศ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวของ  

ธนาคารจึงไดประเมินถึงความสมเหตุสมผลของการเขามาถือหุน BTAM โดย CPAM ซึ่งเปนบริษัทหนึ่งในกลุม 
CIMB Group Sdn Bhd ที่เปนบริษัทบริหารสินทรัพยขนาดใหญอันดับสองในประเทศมาเลเซีย มีเครือขายครอบคลุม
ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย  การขายหุน BTAM ใหแก CPAM ครั้งนี้ จะเปนโอกาสให CPAM ขยาย
ฐานธุรกิจดานการบริหารจัดการกองทุนเขามาในประเทศไทย และธนาคารเองก็จะไดประโยชนจากการขายหุน 
BTAM เชน สามารถลดความเสี่ยงจากความไมแนนอนในผลประกอบการในอนาคตของ BTAM ที่อาจมีผลขาดทุน
ตอไปและทําใหธนาคารอาจตองเพิ่มทุนให BTAM อีกในอนาคต  และภายหลังการขายหุน BTAM จะทําใหธนาคาร
สามารถมุงเนน (Focus) การทําธุรกิจไปยังธุรกิจธนาคารพาณิชยซึ่งเปนธุรกิจหลักไดอยางเต็มที่มากขึ้น รวมทั้งคาดวา
ในอนาคตธนาคารจะไดประโยชนจากจําหนายผลิตภัณฑที่หลากหลายของ BTAM ซึ่งไดรับการพัฒนาในเชิงกวางและ
ลึก (range and deep) จากการไดรับถายทอดความรู (know how) จาก CPAM ภายหลังจากเปนบริษัทลูกของ CPAM  

3.2 ขอดีและขอดอยระหวางการทํารายการกับการไมทํารายการ 

1) ขอดีของการทํารายการ 

1.1) ลดความเสี่ยงจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุนในหุน BTAM ที่อาจเกิดขึ้นจากความไมแนนอนของผล
ประกอบการในอนาคตของ BTAM 

การดําเนินธุรกิจของ BTAM ซึ่งเปนธุรกิจดานจัดการกองทุน มีความเสี่ยงจากความไมแนนอนของผล
ประกอบการ ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการลงทุนเปนสําคัญ โดยรายไดหลักของ 
BTAM มาจากคาธรรมเนียมการจัดการกองทุน ซึ่งคํานวณจากมูลคาสินทรัพยภายใตการบริหารจัดการ 
ดังนั้นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย ราคาหลักทรัพย อัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและตลาดเงิน  ผลประกอบการของ
บริษัทผูออกหลักทรัพยซึ่งกองทุนไดเขาไปลงทุน และเงื่อนไขการจายผลตอบแทนของหลักทรัพยตลอด
อายุ  จึงอาจสงผลทําใหมูลคาสินทรัพยภายใตการจัดการมีระดับลดลง  และสงผลกระทบในทางลบตอผล
ประกอบการของ BTAM ได 

การดําเนินงานที่ผานมา ต้ังแตเริ่มประกอบกิจการของ BTAM เมื่อเดือนธันวาคมของป 2547 BTAM มีผล
ขาดทุนสุทธิตอเนื่องมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน โดยในป 2547-2552 มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 0.34 ลาน
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บาท 54.31 ลานบาท 48.08 ลานบาท 36.36 ลานบาท 10.69 ลานบาท และ 44.23 ลานบาท ตามลําดับ และ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 BTAM มีผลขาดทุนสะสมจํานวน 194 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุนรวม 41 
ลานบาท จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 235 ลานบาท    

จากผลขาดทุนในอดีตที่ตอเนื่องมาโดยตลอดของ BTAM ดังกลาวขางตน ทําใหธนาคารยังไมเคยไดรับเงิน
ปนผลหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน BTAM อีกทั้งยังมีคาใชจายจากการตั้งสํารองคาเผื่อการดอย
คาเงินลงทุนในหุน BTAM ซึ่งมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของธนาคาร โดยในป 2552 ธนาคารได
บันทึกเงินลงทุนในหุน BTAM จํานวน 235 ลานบาท และบันทึกคาเผื่อการดอยคาของหุนดังกลาวจํานวน   
152 ลานบาท เหลือเปนมูลคาเงินลงทุนสุทธิจํานวน 83 ลานบาท 

การขายหุน BTAM จะทําใหธนาคารไมมีความเสี่ยงจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุนในหุน BTAM อัน
เนื่องมาจากความไมแนนอน และจะทําใหธนาคารไมมีคาใชจายในการตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาเงิน
ลงทุนในหุน BTAM อีกตอไป  

1.2) ไมมีภาระความจําเปนในการลงทุนเพิ่มใน BTAM (No requirement for further capital injection) อีกตอไป 

ในอดีตที่มา BTAM มีความจําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียนมาโดยตลอด จากทุนจดทะเบียนเริ่มแรกป 2547 
จํานวน 100 ลานบาท และไดจดทะเบียนเพิ่มทุนเปน 220 ลานบาท และ 235 ลานบาท ในป 2549 และ 2552 
ตามลําดับ ดังนี้ 

การจดทะเบียนเพิ่มทุน การเรียกชําระคาหุนเพิ่มทุนจากธนาคาร 

วันที่ ทุนจดทะเบียน 
(ลานบาท) 

วันที่ ทุนที่เพิ่ม 
(ลานบาท) 

ทุนชําระแลวหลังเพิ่มทุน 
(ลานบาท) 

15 ธ.ค. 2549 
 (จดทะเบียนจัดตั้ง) 

100    

23 ก.พ. 2549 220 25 ต.ค. 2549 60 160 
  26 มิ.ย. 2550 30 190 
  15 มี.ค. 2552 30 220 
18 พ.ย. 2552 235 18 พ.ย. 2552 15 235 

BTAM มีการดํารงเงินกองทุนไมเปนไปตามหลักเกณฑการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน ตาม
ประกาศ ก.ล.ต. ที่ กน.20/2552 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท
จัดการ ที่กําหนดใหบริษัทจัดการกองทุนรวม ตองดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน ณ วันสุดทายของแต
ละเดือน โดยดํารงสวนของผูถือหุนไมตํ่ากวา 20 ลานบาท และมีระดับเตือนภัยอยูที่ 30 ลานบาท  

ทั้งนี้ จากผลขาดทุนดังกลาวในขอ 1.1 ขางตน ทําให BTAM มีสวนของผูถือหุนลดลง และอยูใกลระดับ
เตือนภัยที่ 30 ลานบาท จึงทําให BTAM ตองเพ่ิมทุนมาโดยตลอดเพื่อลดความเสี่ยงจากความไมเพียงพอ
ของเงินกองทุน ทั้งนี้ หาก BTAM ไมสามารถดํารงความเพียงพอของเกินกองทุน โดยมีสวนของผูถือหุนต่ํา
กวา 20 ลานบาท BTAM จะตองงดการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม จนกวาจะสามารถดํารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศดังกลาว 
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ธนาคารในฐานะเปนผูถือหุนทั้งหมดใน BTAM จึงมีภาระที่จะตองลงทุนเพิ่มใน BTAM มาโดยตลอด ซึ่ง
หลังจากการจัดตั้ง BTAM เมื่อป 2547 ดวยเงินลงทุนเริ่มแรก 100 ลานบาท แลว ธนาคารตองลงทุนเพิ่มใน 
BTAM อีก 135 ลานบาท ดวยเหตุผลสําคัญเพื่อจะให BTAM มีเงินกองทุนตามเกณฑการดํารงความ
เพียงพอของเงินกองทุน  

การถือเงินลงทุนในหุน BTAM ตอไป อาจทําใหธนาคารมีความเสี่ยงจากความจําเปนที่จะตองลงทุนเพิ่มใน 
BTAM หากในอนาคต BTAM มีผลประกอบการขาดทุนและสวนของผูถือหุนลดลงอีก ดังนั้นการขายเงิน
ลงทุนทั้งหมดในหุน BTAM จะทําใหธนาคารไมมีภาระที่จะตองลงทุนเพิ่มเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของ 
BTAM ใหเพียงพอตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนอีกตอไป 

1.3) สามารถมุงเนน ( Focus) ไปในธุรกิจธนาคารพาณิชยซึ่งเปนธุรกิจหลักของธนาคารไดอยางเต็มที่มากขึ้น  

การขายเงินลงทุนทั้งหมด BTAM จะทําใหธนาคารไมมีธุรกิจดานการจัดการกองทุนตอไป และสามารถที่
จะทุมเททรัพยากรที่มีอยูไปในธุรกิจธนาคารพาณิชยซึ่งเปนธุรกิจหลักและมุงเนนการทํารายไดจากอัตรา
คาธรรมเนียม เพื่อที่จะไดประโยชนหรือสรางรายไดจากเครือขายสาขา (distribution network) ที่มีอยูของ
ธนาคารไดอยางเต็มที่ 

1.4) ไดประโยชนทางออมจากผลิตภัณฑของ BTAM ที่คาดวาจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในอนาคต 

ภายหลังจากที่ธนาคารขายหุน BTAM ใหแก CPAM ในครั้งนี้แลว BTAM ก็ยังคงมีสถานะเปนบริษัทใน
กลุมของ CIMB Group ซึ่งเปนกลุมบริษัทที่มีบริษัทแม ไดแก CIMB Group Holding Berhad ที่จดทะเบียน
ในกระดานหลัก (Main Board) ในตลาดหลักทรัพย Bursa Malaysia  และเปนกลุมผูใหบริการทางดาน
การเงินที่มีขนาดใหญสุดเปนอันดับ 2 ของประเทศมาเลเซียและเปนหนึ่งในผูนําดานธุรกิจการธนาคารแบบ
ครบวงจร (Universal Bank) ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต  โดยใหบริการทั้ง Consumer Banking, Investment 
Banking, Isalamic Banking, Asset Management รวมทั้งการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการดานประกันภัย
และประกันชีวิตตางๆ โดยมีสํานักงานใหญต้ังอยูที่กัวลาลัมเปอร และมีสํานักงานภูมิภาคอยูในหลาย
ประเทศ เชน สิงคโปร อินโดนีเซีย และไทย  

ภายหลังการทํารายการในครั้งนี้ BTAM จะกลายมาเปนบริษัทลูกโดยตรงของ CPAM ซึ่งเปนบริษัทที่ถือ
หุนโดย CIMB Group รอยละ 60 และถือหุนโดย Principal Financial Group (PFG) 6 รอยละ 40โครงสรางผู
ถือหุนของ BTAM ภายหลังการทํารายการ แสดงไวในหัวขอ 1.4 บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะ
ความสัมพันธ 

CPAM เปนบริษัทโฮลดิ้งจัดตั้งในประเทศมาเลเซียประกอบธุรกิจดานบริหารสินทรัพย มีขนาดใหญเปน
อันดับสองในมาเลเซีย มีเครือขายการลงทุนในบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนและการบริหาร
สินทรัพย (Asset management) ในประเทศสิงคโปร และอินโดนีเซีย มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ

                                                           
6  PFG จดทะเบียนจัดตั้งมาแลวกวา 125 ป และเปนหนึ่งในบริษัทชั้นนําในนิตยสาร Fortune 500 ดําเนินธุรกิจในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยใหบริการทางการเงินแกนักลงทุนบุคคล นักลงทุนสถาบัน ในรูปผลิตภัณฑ และบริการทางการเงินประเภท
ตางๆ เชน บริการออมเงินเพื่อการลงทุนและการเกษียณอายุ การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ ผานการใหบริการของบริษัท
ในกลุมการเงินของ PFG 
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ดานกองทุนหลายรูปแบบซึ่งครอบคลุมทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ (equity and fixed income 
management service)   

ทั้งนี้ BTAM จะไดรับการถายทอดความรูและประสบการณ จาก CPAM (ผูถือหุนทั้งหมดของ BTAM หลัง
การทํารายการในครั้งนี้) และสามารถเขาถึงผลิตภัณฑกองทุนประเภทตางๆ ในระดับภูมิภาคของ CPAM 
ไดมากขึ้น รวมทั้งสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ซึ่งมีรูปแบบหลากหลาย เพื่อสรางชื่อเสียงของ BTAM 
ใหเปนที่ยอมรับแกผูลงทุนมากขึ้น โดยคาดวาธนาคารจะยังคงเปนผูจําหนายผลิตภัณฑของ BTAM ตอไป 
และธนาคารจะไดรับประโยชนทางออมจากการมีผลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลาย ตอบสนองความ
ตองการที่หลากหลายใหแกลูกคาได ทําใหสามารถใหบริการแกลูกคาไดครบวงจรมากขึ้น อีกทั้งธนาคารยัง
มีรายไดคาธรรมเนียมจากการจําหนายผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้น 

1.5) มีเงินทุนและรายไดเพิ่มขึ้นจากการจําหนายหุน 

การจําหนายหุน BTAM จะทําใหธนาคารมีเงินสดเพิ่มขึ้น จากคาตอบแทนจากการขายหุนดังกลาว ทั้ง
จํานวนรวม 250 ลานบาท ภายหลังจากที่ธนาคารไดดําเนินการครบถวนตามเงื่อนไขตางๆ ที่ไดกําหนดไว
ในสัญญาขายหุน ซึ่งจะชวยเพิ่มสภาพคลองและเงินทุนหมุนเวียนใหแกธนาคาร  

นอกจากนี้ ในป 2553 ในกรณีที่ธนาคารไมตองเพิ่มทุนใน BTAM อีก 15 ลานบาท ธนาคารจะมีรายไดจาก
การกลับรายการคาเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุน (ตามจํานวนที่ธนาคารไดต้ังสํารองฯไว) 152 ลานบาท 
และจะมีกําไรจากการขายเงินลงทุนในหุน BTAM จํานวน 15 ลานบาท (ธนาคารไมมีภาระภาษีเงินไดนิติ
บุคคล เนื่องจากธนาคารยังคงไดรับประโยชนจากผลขาดทุนสะสมในอดีต) รวมเปนจํานวน 167 ลานบาท 
แตหาก BTAM ตองเพิ่มทุน 15 ลานบาท ธนาคารจะมีเพียงรายไดจากการกลับรายการคาเผื่อการลดมูลคา
ของเงินลงทุนจํานวน 152 ลานบาทเทานั้น ทั้งนี้ ในป 2552 ธนาคารมีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารจํานวน 68.71 ลานบาท  และกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมจํานวน 1.67 ลานบาท (แบงปนกําไร
สุทธิเฉพาะกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนธนาคาร) 

2) ขอดอยของการทํารายการ 

2.1) สูญเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนโดยตรงจากการลงทุนในหุน  BTAM ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ในอนาคต หาก BTAM สามารถบริหารงานใหมีกําไรสุทธิ และสามารถจายเงินปนผลใหแกธนาคารได การ
ขายหุน BTAM ในครั้งนี้ จะทําใหธนาคารก็จะเสียประโยชนจากการไดรับผลตอบแทนดังกลาว  

ทั้งนี้ ในป 2552  BTAM มีขาดทุนสุทธิจํานวน 44.23 ลานบาท และมีขาดทุนสะสม ณ สิ้นปดังกลาว 
จํานวน 194 ลานบาท ซึ่งในทางกฎหมาย BTAM จะสามารถจายเงินปนผลได ก็ตอเมื่อ BTAM มีกําไรสุทธิ
และสามารถลดผลขาดทุนสะสมในอดีตดังกลาวใหหมดไปได 

อยางไรก็ตาม คาดวาภายหลังการทํารายในครั้งนี้แลว ความรวมมือในการดําเนินธุรกิจระหวาง BTAM และ
ธนาคารจะยังคงมีอยูตอไปในอนาคต ถึงแมวา BTAM จะไมไดเปนบริษัทลูกของธนาคารแลวก็ตาม 
เนื่องจากทั้งธนาคารและ BTAM ตางก็ยังคงเปนบริษัทในกลุมของ CIMB  Group และทั้งสองบริษัทยังคงมี 
Ultimate Shareholders รวมกัน คอื CIMB  Group ซึ่งธนาคารอาจไดรับประโยชนทางออมที่เพิ่มขึ้นจากการ
ที่ BTAM จะเปนบริษัทลูกโดยตรงของ CPAM ตามที่ไดกลาวแลวขางตน (ในขอ 1.4 ของขอดีของการทํา
รายการ)  
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3) ขอดีของการไมทํารายการ 

3.1) มีโอกาสไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน BTAM  

ในกรณีที่ไมมีการทํารายการในครั้งนี้ โดยธนาคารยังคงถือหุน BTAM ตอไป ธนาคารก็จะยังรับรูรายได
ของ BTAM ในงบการเงินรวมของธนาคารตอไป และอาจรับรูกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งมี
โอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน BTAM หากในอนาคต BTAM สามารถบริหารงานใหมี
กําไรสุทธิ ลดผลขาดทุนสะสมใหหมดไป และจายเงินปนผลใหแกธนาคารได   

4) ขอดอยของการไมทํารายการ 

4.1) มีความเสี่ยงจากผลประกอบการของ BTAM 

การประกอบธุรกิจของ BTAM ไดรับผลกระทบจากปจจัยความเสี่ยงตางๆ ซึ่งหากในอนาคต BTAM ยังคง
มีผลขาดทุนตอไป จะทําใหธนาคารมีคาใชจายในการตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในหุน BTAM 
เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดตี ซึ่งอาจกระทบตอผลการดําเนินงานโดยรวมของธนาคารได 

4.2)   อาจตองลงทุนเพิ่มในหุนเพิ่มทุนของ BTAM 

ณ สิ้นป 2552 BTAM มีสวนของผูถือหุนจํานวน 41 ลานบาท และในชวง 1-2 เดือนแรกของป 2553 หาก 
BTAM มีผลการดําเนินงานขาดทุน  ก็อาจทําใหสวนของผูถือหุนมีแนวโนมลดลงจนไปที่ระดับเตือนภัยที่ 
30 ลานบาทได  ซึ่ง BTAM จะตองเพิ่มทุนเพื่อรักษาระดับความพอเพียงของเงินกองทุน  เพื่อใหเปนไปตาม
เกณฑของประกาศ ก.ล.ต. ทําใหธนาคารในฐานะผูถือหุนใหญอาจตองลงทุนเพิ่มในหุนเพิ่มทุนดังกลาว  

4.3) อาจไมไดรับประโยชนจากการถายทอด Know how ในการพัฒนาผลิตภัณฑของกองทุน 

BTAM ยังคงเปนบริษัทลูกของธนาคารตอไป BTAM อาจไมไดประโยชนอยางเต็มที่ในการไดรับความ
สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑของกองทุน จาก CPAM เทากับกรณีที่ 
BTAM เปนบริษัทลูกของ CPAM โดยตรง  ในขณะที่ธนาคารตองใหความสําคัญหลักกับการดําเนินธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยซึ่งเปนธุรกิจหลักของธนาคาร เพื่อรักษาและเพิ่มสวนแบงตลาดในธุรกิจธนาคาร   ทําให
ธนาคารอาจเสียโอกาสในการตอยอดธุรกิจจากการเพิ่มผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ เพื่อเพิ่มรายไดและ
ขยายฐานลูกคารองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

4.4) เสียโอกาสที่จะไดรับเงินสดจากการขายหุน BTAM 

หากไมมีการทํารายการในครั้งนี้ ธนาคารก็จะไมไดรับเงินจากการขายหุน BTAM จํานวน 250 ลานบาท ซึ่ง
เงินจํานวนดังกลาวหากธนาคารนําไปใหสินเชื่อแกลูกคาก็คาดวาจะไดรับผลตอบแทนในระยะเวลาที่สั้น
กวาการไดรับผลตอบแทนจากการถือเงินลงทุนในหุนดังกลาวตอไป ทั้งนี้ หากประมาณการอัตรา
ผลตอบแทนที่เทากับรอยละ 6.5 ตอป อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยลูกคารายใหญช้ันดี(Minimum Laon Rate)
ของธนาคาร ซึ่งจะทําใหธนาคารจะมีรายไดประมาณ 16.25 ลานบาทตอป เปรียบเทียบกับการถือหุน 
BTAM ตอไป อาจไมไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน เชน การไดรับเงินปนผล เปนตน เนื่องจากขอจํากัด
ของฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ BTAM ซึ่งเปนอุปสรรคตอการจายเงินปนผลตามที่ไดกลาว
แลวขางตน 
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นอกจากนี้ ธนาคารจะไมมีกําไรจากการขายหุน BTAM จํานวน 15 ลานบาท  (วิเคราะหจากกรณีที่ธนาคาร
ไมตองเพิ่มทุนใน BTAM อีก 15 ลานบาท)   

3.3 เปรียบเทียบขอดี ขอดอยระหวางการทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทํารายการกับบุคคลภายนอก ความ
จําเปนที่ตองทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และเหตุผลท่ีบริษัทไมทํารายการกับบุคคลภายนอกภายนอก 

การขายหุน BTAM ใหกับ CPAM ในครั้งนี้ นอกจากจะทําใหธนาคารไดรับประโยชนจากการขายหุนทันที เชน 
ไมมีความเสี่ยงจากผลประกอบการและภาระการเพิ่มทุนใน BTAM   มีเงินสดหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เปนตน ภายหลังการ
ขายหุน BTAM แลว  ธนาคารยังจะไดรับประโยชนจากการจําหนายผลิตภัณฑของ BTAM อยูเชนเดิม ซึ่งในอนาคตจะ
เปนผลิตภัณฑในกลุม CPAM ซึ่งเปนแบรนดที่มีความแข็งแกรงภายใตกลุม CIMB Group Sdn Bhd และ PFG (ผูถือหุน
ของ CPAM)  

ธนาคารคาดวาการทํารายการกับ CPAM ในครั้งนี้ จะทําใหธนาคารไดรับประโยชนเต็มที่ตามที่ไดกลาวขางตน 
และกระบวนการตางๆจะเปนไปอยางราบรื่น ภายใตความสัมพันธที่ดีของการทํางานรวมกันระหวาง CIMB Group  
Sdn Bhd กับ PFG / CPAM ที่มีมาเปนระยะเวลายาวนาน   

การทํารายการครั้งนี้ ธนาคารไดประเมินวาจะเปนประโยชนกับธนาคารทั้งในปจจุบันและในระยะยาว และเปน
การตกลงรวมกันระหวางธนาคาร และ CPAM โดยรายการจะตองมีความชัดเจนและสามารถอธิบายถึงประโยชนที่จะ
เกิดขึ้นจากการเขาทํารายการใหแกผูถือหุนได  โดยที่ธนาคารไมไดรับการติดตอจากนักลงทุนภายนอกรายอื่นแตอยาง
ใด จึงไมสามารถเปรียบเทียบการทํารายการดังกลาวกับบุคคลภายนอกได ประกอบกับราคาขายหุน BTAM ในครั้งนี้ที่
เทากับหุนละ 10.00 บาท เปนราคาที่สูงกวาราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน โดยวิธีมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดที่เทากับหุนละ 9.96 บาท และอยูในชวงราคาในกรณีวิเคราะหความไวจากการประเมินดวยวิธีดังกลาวที่
หุนละ 9.08 - 11.04 บาท จึงเปนราคาที่เหมาะสม และดีที่สุดที่ธนาคารไดรับในขณะนี้ 

 
4. ความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ 

ธนาคารตกลงที่จะขายหุนของ BTAM จํานวน 24,999,993 หุน ใหแก CPAM  ในมูลคาขายรวมทั้งสิ้น 
249,999,930 บาท หรือคิดเปนราคาขายเทากับหุนละ 10 บาท โดยธนาคารจะไดรับเงินสดจากการจําหนายหุนดังกลาว
ทั้งจํานวน  

อนึ่ง ณ วันที่ออกรายงานฉบับนี้ BTAM มีทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 235 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 23,500,000 หุน โดยธนาคารถือหุน BTAM จํานวน 23,499,993 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนทุนที่ออก
และเรียกชําระแลวของ BTAM ดังกลาว และหาก BTAM มีความจําเปนตองเพิ่มทุนอีก 15 ลานบาท เพื่อที่จะรักษา
ระดับความพอเพียงของเงินกองทุนใหเปนไปตามเกณฑของประกาศ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวของ BTAM จะมีทุนที่ออกและเรียก
ชําระแลว 250 ลานบาท โดยธนาคารจะถือหุน BTAM จํานวน 24,999,993 หุน ซึ่งเทากับจํานวนสูงสุดที่จะขายใหกับ 
CPAM ในครั้งนี้ ที่มูลคาขาย 249,999,930 บาท (กรณีที่ธนาคารตองเพิ่มทุนใน BTAM อีกจํานวน 15 ลานบาท หรือไม
ตองเพิ่มทุนดังกลาว ราคาที่ตกลงซื้อขายจะเทากันทั้งสองกรณี หรือมีมูลคาเทากับ 249,999,930 บาท โดยธนาคารจะ
นับรวมจํานวนหุน BTAM ที่ไดมาเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน รวมเปนจํานวนหุนที่ธนาคารจะขายใหแก CPAM ในการเขา
ทํารายการในครั้งนี้ดวย) 
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ดังนั้นในการประเมินราคาหุน BTAM  ที่ปรึกษาทางการเงินจึงประเมินเสมือนวา BTAM ไดเพิ่มทุนจํานวน 
15 ลานบาทแลว ทําใหมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลวมีจํานวน 250 ลานบาท 

4.1 ความเหมาะสมของราคา 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาขายหุน BTAM ที่ปรึกษาทางการเงินไดประเมินราคาหุน BTAM 
ดวยวิธีการตางๆ โดยราคาตอหุนที่ประเมินได คํานวณมาจากจํานวนหุนภายหลังการเพิ่มทุนของ BTAM ที่เทากับ 25 
ลานหุน โดยมีรายละเอียดการประเมินราคาหุนในแตละวิธี ดังตอไปนี้  

1) วิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach) 

การประเมินราคาหุนของ BTAM ตามวิธีนี้เปนการประเมินจากมูลคาตามบัญชีของ BTAM จากงบการเงิน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จํากัด และปรับปรุงดวยรายการเพิ่มทุนจํานวน 1.5 ลานหุน ทําใหทุนจดทะเบียนของ BTAM เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่
ตามงบการเงินดังกลาวที่มีจํานวน 23.5 ลานหุน เปน 25 ลานหุน โดยรายละเอียดมดีังนี้ 

รายการ  ลานบาท 
สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 41.00 
ปรับปรุง รายการเพิ่มทุนจดทะเบียน 15.00 

สวนของผูถือหุนภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน 56.00 
มูลคาที่ตราไว (บาทตอหุน) 10.00 
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด (ลานหุน) 25.00 

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 2.2399 

มูลคารวม (25 ลานหุน) 56.00 

การประเมินราคาหุนดวยวิธีนี้สะทอนผลประกอบการและฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไมได
คํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรในอนาคต รวมทั้งไมไดคํานึงถึงภาระผูกพันอันเปนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต ดังนั้นวิธีนี้จึงไมสะทอนมูลคาที่แทจริงของ BTAM ได  

จากการประเมินราคาหุนของ BTAM ตามวิธีมูลคาหุนตามบัญชี จะไดราคาหุน BTAM เทากับ 56.00 ลาน
บาท หรือเทากับ 2.2399 บาทตอหุน ซึ่งต่ํากวาราคาหุนที่ตกลงซื้อขายที่หุนละ 10 บาท เปนจํานวนเทากับ 7.7601 
บาทตอหุน หรือตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 77.60 

2) วิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ เปนการประเมินโดยการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีที่ปรากฏตามงบการเงิน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดวยรายการเพิ่มทุนจดทะเบียน และภาระผูกพันอันเปนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จาก
การถูกฟองรองในคดีแรงงาน  

 ณ วันที่ 21 มกราคม 2551 BTAM ถูกฟองเรียกรองคาเสียหายเปนทุนทรัพยรวมประมาณ 47 ลานบาท ซึ่งผล
ของคดียังไมเปนที่สิ้นสุดและอยูระหวางเจรจาไกลเกลี่ย โดยในวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 โจทกไดเจรจาเรียกรอง
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คาเสียหายเปนทุนทรัพยประมาณ 7 ลานบาท ซึ่งผลของคดียังไมสิ้นสุด และอยูระหวางการเจรจาไกลเกลี่ยครั้ง
ตอไป โดย BTAM ยังไมมีการรับรูหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว 

อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทไดใหขอมูลเกี่ยวกับคดีดังกลาวไววา ปกติตามแนวคําพิพากษา
ของศาลแรงงาน และแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานซึ่งศาลมักใชเปนบรรทัดฐานในการพิจารณา
คาเสียหายใหแกลูกจางในปจจุบันนั้น ศาลมักพิจารณาคาเสียหายใหแกลูกจางนอยกวาจํานวนเงินคาเสียหายที่
ลูกจางฟองรองตอศาล โดยศาลจะมีหลักเกณฑในการพิจารณาเงินคาเสียหายใหแกลูกจาง โดยคิดจากอายุงานของ
ลูกจางที่ไดเคยทํางานกับนายจาง และอัตราคาจางสุดทายรายเดือนของลูกจางกอนถูกเลิกจางปละ 1 เดือนตามอายุ
งาน ซึ่งในคดีนี้คํานวณคาเสียหายตามหลักเกณฑดังกลาวไดเปนจํานวนเงิน 4,347,000 บาท 

แนวทางในการพิจารณาเงินคาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรมของศาลแรงงานและศาลฎีกาแผนกคดี
แรงงานดังกลาว เปนเพียงบรรทัดฐานทั่วไปที่ศาลมักจะใชเปนเปนหลักเกณฑในการพิจารณาใหแกลูกจางเทานั้น 
ไมใชเปนหลักเกณฑตายตัวแตอยางใด ศาลอาจจะพิจารณาเงินคาเสียหายใหแกลูกจางในแตละคดีมากหรือนอยกวา
บรรทัดฐานดังกลาวได ซึ่งขึ้นอยูกับขอเท็จจริง พยานหลกัฐาน และดุลยพินิจของศาลเปนสําคัญ 

 ทั้งนี้ ในการปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชีในสวนของภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟองรองดังกลาว ที่
ปรึกษาทางการเงินไดใหความสําคัญกับจํานวนที่โจทกไดเรียกรองคาเสียหายครั้งลาสุด (วันที่ 10 กรกฎาคม 2551) 
เปนทุนทรัพยประมาณ 7 ลานบาท ตามที่กลาวขางตน  

สําหรับในสวนของภาระผูกพันอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไดแก ภาระผูกพันตามสัญญาเชาอาคารและ
บริการ และสัญญาบริการอื่นๆ ที่จะตองจายภายใน 1- 4 ป เปนจํานวนเงิน 4.80 ลานบาท ภาระผูกพันคาธรรมเนียม
การประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน ที่ตองจายใหแกสํานักงาน ก.ล.ต. ในอัตรารอยละ 1 ของรายไดกอนหัก
คาใชจายจากการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน โดยมีจํานวนขั้นต่ํา 500,000 บาทตอป และสูงสุดไมเกิน 
5,000,000 บาทตอป ที่ปรึกษาทางการเงินไมไดนํารายการดังกลาวมาคํานวณปรับปรุง เนื่องจากภาระผูกพัน
ดังกลาวถือไดวาเปนคาใชจายในการดําเนินธุรกิจปกติของ BTAM 

นอกจากนี้  BTAM ไมมีการประเมินราคาตลาดของสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน เนื่องจากสินทรัพย
ดังกลาวของ BTAM เปนอุปกรณสํานักงาน เครื่องตกแตงและติดตั้ง คอมพิวเตอร และคอมพิวเตอรซอฟทแวร
(สินทรัพยไมมีตัวตน)  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีมูลคาตามบัญชีสุทธิประมาณ 11.63 ลานบาท คิดเปน
ประมาณรอยละ 20 ของสินทรัพยรวม สินทรัพยดังกลาวมีการตัดคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานโดยประมาณ 5 ป 
ซึ่งสอดคลองกับการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน้ันๆ มูลคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยตามงบ
การเงิน จึงสะทอนมูลคาตามสภาพของสินทรัพยนั้นๆแลว 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินไดปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ ลานบาท 
สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552   41.00 
รายการปรับปรุง   
บวก  เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 15.00 
หัก หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (7.00) 
มูลคาตามบัญชีสุทธิหลังปรับปรุง 49.00 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

- 44 - 

รายการ ลานบาท 
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด (ลานหุน) 25.00 
มูลคาที่ตราไว (บาทตอหุน) 10.00 

ราคาตอหุนของ BTAM (บาทตอหุน) 1.9599 

มูลคารวม  49.00 

การประเมินราคาหุนดวยวิธีนี้จะสะทอนมูลคาทรัพยสินสุทธิของ BTAM ที่เปนปจจุบันมากกวาวิธีมูลคาหุน
ตามบัญชี โดยไดสะทอนถึงมูลคาหนี้สินของ BTAM ที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อยางไรก็ตาม วิธีนี้ไมไดคํานึงถึง
ผลประกอบการ ศักยภาพในการแขงขันของบริษัท และความสามารถในการทํากําไรของ BTAM ในอนาคต  

จากการประเมินราคาหุนของ BTAM ตามวิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี จะไดราคาหุน BTAM เทากับ 
49.00 ลานบาท หรือเทากับ 1.9599 บาทตอหุน ซึ่งต่ํากวาราคาหุนที่ตกลงซื้อขายที่หุนละ 10 บาท เปนจํานวน
เทากับ 8.0401 บาทตอหุน หรือตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 80.40 

3) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด (Market Comparable Approach) 

การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้เปนการประเมินโดยพิจารณาอางอิงจากอัตราสวนตางๆ ไดแก อัตราสวนราคา
ตอมูลคาตามบัญชี (P/BV) อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (P/E) และอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอน
ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (EV/EBITDA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยในกลุมธุรกิจการเงิน หมวดยอยเงินทุนและหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกับ BTAM โดยเฉลี่ยยอนหลัง
ในชวงเวลาตางๆ ยอนหลังนับจากวันที่ 24 มีนาคม 2553 ซึ่งเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่คณะกรรมการธนาคาร
มีมติอนุมัติการขายหุน BTAM ใหกับ CPAM       

อัตราสวนตลาดที่ใชในการประเมินราคาหุน BTAM อางอิงจากคาเฉลี่ยอัตราสวนในตลาดของบริษัทจด
ทะเบียนในกลุมธุรกิจการเงิน หมวดยอยเงินทุนและหลักทรัพย ที่ดําเนินธุรกิจจัดการกองทุน 1 บริษัท คือ บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) และที่ดําเนินธุรกิจหลักทรัพยจํานวน 15 บริษัท รวมเปน
บริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงทั้งสิ้น 16 บริษัท ดังนี้ 

(1) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (MFC) 
(2) บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) (ASP) 
(3) บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) (BSEC) 
(4) บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (BLS) 
(5) บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) (CGS) 
(6) บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) (CNS) 
(7) บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) (FSS) 
(8) บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเมนท จํากัด (มหาชน) (GBX) 
(9) บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (KEST) 
(10) บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (KGI) 
(11) บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) (PHATRA) 
(12) บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) (SSEC) 
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(13) บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) (TNITY) 
(14) บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (UOBKH) 
(15) บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) (US) 
(16) บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) (ZMICO) 

ทั้งนี้ เนื่องจากมีบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนเหมือนกับ BTAM เพียงบริษัทเดียว คือ 
MFC  การนําคาเฉลี่ยอัตราสวน P/E P/BV และ EV/EBITDA ของ MFC เพียงบริษัทเดียวมาใชอางอิงในการ
คํานวณราคาหุน อาจไมสะทอนการคํานวณราคาหุนตามวิธีที่อางอิงคาเฉลี่ยของบริษัทในอุตสาหกรรมไดดีพอ 
และอาจทําใหราคาหุนที่ประเมินไดมีโอกาสเบี่ยงเบนไป  ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินจึงไดนําคาเฉลี่ยของ
อัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยมารวมในการคํานวณคาเฉลี่ยอัตราสวนตลาด
เพิ่มเติม  เนื่องจากเปนธุรกิจที่ใกลเคียงกับธุรกิจจัดการกองทุนมากที่สุด โดยรายไดหลักของทั้งสองธุรกิจมาจาก
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ(Fee base income) และทั้งสองธุรกิจมีปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจที่
เหมือนกัน เชน ภาวะตลาดเงินตลาดทุน ราคาหลักทรัพย และอัตราดอกเบี้ย เปนตน  

ที่ปรึกษาทางการเงินไดประเมินราคาหุนโดยแบงออกเปน 2 กรณี ไดแก 

(1) ประเมินราคาหุน BTAM โดยอางอิงจากคาเฉลี่ยของ MFC  

(2) ประเมินราคาหุน BTAM โดยอางอิงจากคาเฉลี่ยของ MFC และบริษัทที่ดําเนินธุรกิจหลักทรัพย 15 
บริษัท (Securities Co.)  

นอกจากนี้ราคาหุนที่คํานวณไดตามวิธีนี้จะถูกปรับลดลง (Discount) อีกรอยละ 10 เนื่องจาก BTAM  
ไมไดเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเชนเดียวกับบริษัทที่ใชอางอิง (อางอิงจากอัตราสวนลดที่ใชในการ
ประเมินราคาหุนที่เสนอขายตอประชาชนเปนครั้งแรกที่มีสวนลดจากราคาตลาดประมาณรอยละ 10-15)  

3.1) วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach - P/BV) 

การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้เปนการนํามูลคาตามบัญชีที่คํานวณไดตามขอ 1) ซึ่งเทากับ 2.2399 บาทตอ
หุน คูณกับคาเฉลี่ย P/BV ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงดังกลาวขางตน ยอนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 
12 เดือน นับจากวันที่ 24 มีนาคม 2553 ซึ่งเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการ
ขายหุน BTAM ใหกับ CPAM สรุปไดดังนี้ 

คาเฉลี่ย P/BV ของบริษัทจดทะเบียนในหมวดเงินทุนและหลักทรัพยที่ใชอางอิง 

ชวงเวลา MFC ASP BLS BSEC CGS CNS FSS 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน 1.21 0.92 0.51 1.42 1.17 0.50 0.73 
คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน  1.19 0.99 0.53 1.52 1.28 0.49 0.84 
คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน 1.16 1.03 0.53 1.56 1.44 0.45 0.84 
คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน 1.10 1.01 0.57 1.53 1.28 0.43 0.82 

 

 
ชวงเวลา GBX KEST KGI PHATRA SSEC TNITY UOBKH 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน 1.30 1.44 0.52 1.11 0.69 0.54 0.62 
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ชวงเวลา GBX KEST KGI PHATRA SSEC TNITY UOBKH 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน  1.31 1.60 0.56 1.18 0.71 0.59 0.63 
คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน 1.14 1.68 0.56 1.22 0.66 0.58 0.61 
คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน 0.99 1.65 0.54 1.19 0.61 0.58 0.60 

 
ชวงเวลา US ZMICO คาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน 0.48 0.75 0.87 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน  0.49 0.79 0.92 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน 0.46 0.79 0.92 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน 0.44 0.75 0.88 

ที่มา :  ขอมูลจาก www.setsmart.com 

สรุปการประเมินราคาหุน BTAM ตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี เปนดังนี้ 

(1) อางอิงคาเฉลี่ย P/BV ของ MFC 

ชวงเวลา คาเฉลี่ย P/BV ของ MFC 
ราคาหุน 

(บาทตอหุน) 

ปรับลด 10 % 

ราคาหุน 
(บาทตอหุน) 

มูลคารวม 
(ลานบาท) 

 คาเฉลี่ยยอนหลัง  3 เดือน 1.21 2.7103 2.4393 60.98  
 คาเฉลี่ยยอนหลัง  6 เดือน 1.19 2.6655 2.3990 59.98  
 คาเฉลี่ยยอนหลัง  9 เดือน 1.16 2.5983 2.3385 58.46  
 คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน 1.10 2.4639 2.2175 55.44  

จากการประเมินราคาหุนของ BTAM ตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี โดยอางอิงจากคาเฉลี่ย
อัตราสวน P/BV ของ MFC จะไดราคาหุน BTAM เทากับ 55.44 - 60.98 ลานบาท หรือเทากับ 2.2175 - 2.4393 
บาทตอหุน  

(2) อางอิงคาเฉลี่ย P/BV ของ MFC และ Securities Co. 

ชวงเวลา 
คาเฉลี่ย P/BV ของ MFC 

+ Securities Co. 
ราคาหุน 

(บาทตอหุน) 

ปรับลด 10% 

ราคาหุน 
 (บาทตอหุน) 

มูลคารวม 
(ลานบาท) 

 คาเฉลี่ยยอนหลัง  3 เดือน 0.87 1.9487 1.7538 43.85  
 คาเฉลี่ยยอนหลัง  6 เดือน 0.92 2.0607 1.8546 46.37  
 คาเฉลี่ยยอนหลัง  9 เดือน 0.92 2.0607 1.8546 46.37  
 คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน 0.88 1.9711 1.7740 44.35  

จากการประเมินราคาหุนของ BTAM ตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี โดยอางอิงคาเฉลี่ย P/BV 
ของ MFC และ Securities Co.  จะไดราคาหุน BTAM เทากับ 43.85 - 46.37 ลานบาท หรือเทากับ 1.7538 - 1.8546 
บาทตอหุน  
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ชวงเวลา 

ราคาประเมนิ - คาํนวณโดยอางอิง
คาเฉลี่ย P/BV ของ MFC 

ราคาประเมนิ - คาํนวณโดยอางอิงคาเฉลี่ย 
P/BV ของ MFC + Securities Co. 

ราคา/หุน (บาท) มูลคารวม (ลานบาท) ราคา/หุน (บาท) มูลคารวม (ลานบาท) 
 คาเฉลี่ยยอนหลัง  3 เดือน 2.4393 60.98  1.7538 43.85  
 คาเฉลี่ยยอนหลัง  6 เดือน 2.3990 59.98  1.8546 46.37  
 คาเฉลี่ยยอนหลัง  9 เดือน 2.3385 58.46  1.8546 46.37  
 คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน 2.2175 55.44  1.7740 44.35  

การประเมินราคาหุนดวยวิธีนี้จะสะทอนผลประกอบการและฐานะการเงินของ BTAM ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง โดยไมไดสะทอนมูลคาตลาดของสินทรัพยในปจจุบัน รวมทั้งมิไดสะทอนถึงความสามารถในการทํากําไร
ในอนาคต 

สรุปการประเมินราคาหุนของ BTAM ตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี จะไดราคาหุน BTAM 
เทากับ 43.85 - 60.98 ลานบาท หรือเทากับ 1.7538 - 2.4393 บาทตอหุน ซึ่งต่ํากวาราคาหุนที่ตกลงซื้อขายที่หุนละ 
10 บาท เปนจํานวนเทากับ 7.5607 - 8.2462 บาทตอหุน หรือตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 75.61 - 82.46 

3.2) วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio Approach - P/E) 

การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ เปนการนําประมาณการกําไรสุทธิตอหุนของ BTAM ในป 2553 ที่จัดทํา
โดยที่ปรึกษาทางการเงิน (ประมาณการกําไรสุทธิตอหุน เทากับ 0.49 บาทตอหุน ตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแส
เงินสด) คูณกับคาเฉลี่ย P/E ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงดังกลาวขางตน ยอนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน นับจากวันที่ 24 มีนาคม 2553 ซึ่งเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติ
การขายหุน BTAM ใหกับ CPAM สรุปไดดังนี้ 

คาเฉลี่ย P/E ของบริษัทจดทะเบียนหมวดเงินทุนและหลักทรัพยที่ใชอางอิง 

ชวงเวลา MFC ASP BLS CNS KEST KGI 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน 15.96 8.87 10.79 18.50 9.56 10.44 
คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน  23.83 12.78 13.65 26.24 11.99 15.87 
คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน 24.85 17.11 16.69 29.13 13.73 26.49 
คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน 22.96 17.83 17.44 26.45 13.73 27.24 

 
ชวงเวลา UOBKH คาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน 12.24 12.34 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน  16.83 17.31 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน 18.97 21.00 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน 18.60 20.61 

ที่มา :  ขอมูลจาก www.setsmart.com 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินไมไดอางอิงคาเฉลี่ย P/E ของ BSEC และ PHATRA เนื่องจากมีคาเบี่ยงเบน จาก
กลุมบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 180.66 - 325.87 เทา  และ 25.42 - 48.66 เทา 
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ตามลําดับ รวมทั้งไมไดอางอิงคาเฉลี่ย P/E ของ CGS FSS GBX SSEC TNITY US ZMICO เนื่องจากในชวงเวลา
อางอิงบางชวงเวลาบริษัทจดทะเบียนดังกลาว มีผลขาดทุนสุทธิ จึงไมสามารถหาคา P/E ได 

สรุปการประเมินราคาหุน BTAM ตามวิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนไดดังนี้ 

(1) อางอิงคาเฉลี่ย P/E ของ MFC 

ชวงเวลา คาเฉลี่ย P/E ของ MFC 
ราคาหุน 

(บาทตอหุน) 

ปรับลด 10% 

ราคาหุน 
 (บาทตอหุน) 

มูลคารวม 
(ลานบาท) 

 คาเฉลี่ยยอนหลัง  3 เดือน 15.96 7.8204 7.0384 175.96  
 คาเฉลี่ยยอนหลัง  6 เดือน 23.83 11.6767 10.5090 262.73  
 คาเฉลี่ยยอนหลัง  9 เดือน 24.85 12.1765 10.9589 273.97  
 คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน 22.96 11.2504 10.1254 253.14  

จากการประเมินราคาหุนของ BTAM ตามวิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน โดยอางอิงจากคาเฉลี่ย
ของ MFC จะไดราคาหุน BTAM เทากับ 175.96 - 273.97 ลานบาท หรือ เทากับ 7.0384 - 10.9589 บาทตอหุน  

(2) อางอิงคาเฉลี่ย P/E ของ MFC และ Securities Co. 

ชวงเวลา 
คาเฉลี่ย P/E ของ MFC + 

Securities Co. 
ราคาหุน 

(บาทตอหุน) 

ปรับลด 10% 

ราคาหุน 
 (บาทตอหุน) 

มูลคารวม 
(ลานบาท) 

 คาเฉลี่ยยอนหลัง  3 เดือน 12.34 6.0466 5.4419 136.05  
 คาเฉลี่ยยอนหลัง  6 เดือน 17.31 8.4819 7.6337 190.84  
 คาเฉลี่ยยอนหลัง  9 เดือน 21.00 10.2900 9.2610 231.53  
 คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน 20.61 10.0989 9.0890 227.23  

จากการประเมินราคาหุนของ BTAM ตามวิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนโดยอางอิงคาเฉลี่ย P/E 
ของ MFC + Securities Co. จะไดราคาหุน BTAM เทากับ 136.05 - 231.53 ลานบาท หรือเทากับ 5.4419 - 9.2610
บาทตอหุน  

ชวงเวลา 
ราคาประเมนิ - คาํนวณโดยอางอิงคาเฉลี่ย 

P/E ของ MFC 
ราคาประเมนิ - คาํนวณโดยอางอิงคาเฉลี่ย 

P/E ของ MFC + Securities Co. 

ราคา/หุน (บาท) มูลคารวม (ลานบาท) ราคา/หุน (บาท) มูลคารวม (ลานบาท) 
 คาเฉลี่ยยอนหลัง  3 เดือน 7.0384 175.96  5.4419 136.05  
 คาเฉลี่ยยอนหลัง  6 เดือน 10.5090 262.73  7.6337 190.84  
 คาเฉลี่ยยอนหลัง  9 เดือน 10.9589 273.97  9.2610 231.53  
 คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน 10.1254 253.14  9.0890 227.23  

การประเมินราคาหุนดวยวิธีนี้คํานึงถึงศักยภาพในการทํากําไรในปปจจุบันเทานั้น โดยที่ไมไดคํานึงถึง
ศักยภาพและความสามารถในการทํากําไรระยะยาวในอนาคต 
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สรุปการประเมินราคาหุน BTAM ตามวิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน จะไดราคาหุน BTAM 
เทากับ 136.05 - 273.97 ลานบาท หรือเทากับ 5.4419 - 10.9589 บาทตอหุน ซึ่ง(ตํ่ากวา)/สูงกวาราคาหุนที่ตกลงซื้อ
ขายที่หุนละ 10 บาท เปนจํานวนเทากับ (4.5581) - 0.9589 บาทตอหุน หรือ(ตํ่ากวา)/สูงกวาคิดเปนรอยละ (45.58) 
-  9.59  

3.3) วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และ คาเสื่อมราคา (Enterprise Value 
to EBITDA Approach - EV/EBITDA) 

การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ เปนวิธีการประเมินโดยการนําคาเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียน
ที่ใชอางอิงดงักลาวขางตน คูณดวยประมาณการกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา(EBITDA) 
ของ BTAM ในป 2553 ที่เทากับ 17.69 ลานบาท (ประมาณการ EBITDA ตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด) 
เพื่อคํานวณหามูลคาของกิจการ (Enterprise Value : EV) และหลังจากนั้นจึงคํานวณราคาหุน BTAM โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2552 BTAM มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 16.97 ลานบาท รวมกับรายการปรับปรุง
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจํานวน 15 ลานบาท รวมเปนเงินสดทั้งสิ้น 31.97 ลานบาท ทั้งนี้ BTAM ไมมีภาระ
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย  

การคํานวณมูลคากิจการ และราคาหุนของ BTAM เปนไปตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

            มูลคากิจการ (EV) ขอ งBTAM = คาเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง        

x   EBITDA ของ BTAM  

           โดยที่   มูลคากิจการ (EV)                          = มูลคาหุนตามราคาตลาด + หนี้สินที่มีดอกเบี้ย – เงินสด 

                       มูลคาหุนตามราคาตลาด    = ราคาหุน x จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ BTAM 

           ราคาหุน BTAM    = [(คาเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง x  
EBITDA ของ BTAM) – หนี้สินที่มีดอกเบี้ย + เงินสด]  /  
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ BTAM 

คาเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนหมวดเงินทุนและหลกัทรัพยที่ใชอางอิง 

ชวงเวลา MFC ASP BLS CNS FSS GBX KEST 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน 8.64  4.32  2.39  2.13  0.90  16.18  3.95  
คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน  8.33  4.60  2.64  1.87  0.98  16.12  4.50  
คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน 8.11  4.66  2.71  1.25  0.92  13.51  4.70  
คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน 7.69  4.48  2.57  0.78  0.87  11.31  4.53  

 
ชวงเวลา KGI PHATRA SSEC คาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน 6.20  4.56  11.22  6.05  

คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน  6.53  4.81  11.51  6.19  

คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน 6.59  4.83  10.23  5.75  

คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน 6.38  4.60  9.02  5.22  

ที่มา :  คํานวณโดยที่ปรึกษาทางการเงิน 
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ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินไมไดอางอิงคาเฉลี่ย EV/EBITDA ของ CGS TNITY US และ ZMICO เนื่องจาก
มีคาเบี่ยงเบน จากกลุมบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงมาก โดยมีคาเฉลี่ย EV/EBITDA เทากับ 17.63 - 63.17 เทา 
รวมทั้งไมไดอางอิงคาเฉลี่ย EV/EBITDA ของ BSEC  และ UOBKH เนื่องจากมีคา EV ยอนหลัง 12 เดือน ติดลบ 

สรุปการประเมินราคาหุน BTAM ตามวิธีมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา 
และคาตัดจําหนาย โดยแบงการประเมินเปน 2 กรณี ดังนี้ 

(1) อางอิงคาเฉลี่ย EV/EBITDA ของ MFC 

ชวงเวลา 
คาเฉลี่ย EV/EBITDA ของ 

MFC 
ราคาหุน 

(บาทตอหุน) 

ปรับลด 10% 

ราคาหุน 
 (บาทตอหุน) 

มูลคารวม 
(ลานบาท) 

 คาเฉลี่ยยอนหลัง  3 เดือน 8.64  7.3931 6.6538 166.35 

 คาเฉลี่ยยอนหลัง  6 เดือน 8.33  7.1737 6.4563 161.41 

 คาเฉลี่ยยอนหลัง  9 เดือน 8.11  7.0180 6.3162 157.91 

 คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน 7.69  6.7208 6.0487 151.22 

จากการประเมินราคาหุนของ BTAM ตามวิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได 
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย โดยอางอิงจากคาเฉลี่ยของ MFC จะไดราคาหุน BTAM เทากับ 151.22 - 166.35 
ลานบาท หรือ เทากับ 6.0487 - 6.6538 บาทตอหุน  

(2) อางอิงคาเฉลี่ย EV/EBITDA ของบรษิัทจดทะเบียนหมวดเงินทุนและหลักทรัพยที่ใชอางอิง 

ชวงเวลา 
คาเฉลี่ย EV/EBITDA ของ 

MFC + Securities Co. 
ราคาหุน 

(บาทตอหุน) 

ปรับลด 10% 

ราคาหุน 
 (บาทตอหุน) 

มูลคารวม 
(ลานบาท) 

 คาเฉลี่ยยอนหลัง  3 เดือน 6.05  5.5602 5.0042 125.11 

 คาเฉลี่ยยอนหลัง  6 เดือน 6.19  5.6592 5.0933 127.33 

 คาเฉลี่ยยอนหลัง  9 เดือน 5.75  5.3479 4.8131 120.33 

 คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน 5.22  4.9728 4.4755 111.89 

จากการประเมินราคาหุนของ BTAM ตามวิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได 
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย โดยอางอิงคาเฉลี่ย EV/EBITDA ของ MFC + Securities Co. จะไดราคาหุน 
BTAM เทากับ 111.89 - 127.33 ลานบาท หรือเทากับ 4.4755 - 5.0933 บาทตอหุน  

 
ชวงเวลา 

ราคาประเมนิ - คาํนวณโดยอางอิง
คาเฉลี่ย EV/EBITDA ของ MFC 

ราคาประเมนิ - คาํนวณโดยอางอิงคาเฉลี่ย 
EV/EBITDA ของ MFC + Securities Co. 

ราคา/หุน (บาท) มูลคารวม (ลานบาท) ราคา/หุน (บาท) มูลคารวม (ลานบาท) 
 คาเฉลี่ยยอนหลัง  3 เดือน 6.6538 166.35 5.0042 125.11 
 คาเฉลี่ยยอนหลัง  6 เดือน 6.4563 161.41 5.0933 127.33 
 คาเฉลี่ยยอนหลัง  9 เดือน 6.3162 157.91 4.8131 120.33 
 คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน 6.0487 151.22 4.4755 111.89 
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การประเมินราคาหุนดวยวิธีนี้คํานึงถึงศักยภาพในการทํากําไรในปปจจุบันเทานั้น โดยที่ไมไดคํานึงถึงการ
ทํากําไรระยะยาวในอนาคต  

ราคาหุนของ BTAM ประเมินตามวิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อม
ราคา และคาตัดจําหนาย จะไดราคาหุน BTAM เทากับ 111.89 - 166.35 ลานบาท หรือ เทากับ 4.4755 - 6.6538 
บาทตอหุน ซึ่งต่ํากวาราคาหุนที่ตกลงซื้อขายที่หุนละ 10 บาท เปนจํานวนเทากับ 3.3462 - 5.5245 บาทตอหุน หรือ
ตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 33.46 - 55.25   

4) วิธีเปรียบเทียบธุรกรรมการซื้อขายในอดีต (Acquisition Comparable) 

การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้เปนการเปรียบเทียบธุรกรรมการซื้อขายในอดีต เปนอีกวิธีหนึ่งในการประเมิน
ราคาหุนจากการอางอิงอัตราสวนที่ไดจากการเปรียบเทียบราคาซื้อขายหุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน 
กับ มูลคาสินทรัพยของกองทุนภายใตการบริหารจัดการ (Assets under management), มูลคาตามบัญชี และกําไรสุทธิ
ตอหุนของหุน/กิจการที่ถูกซื้อในชวง 5 ปที่ผานมา   

หุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนที่นํามาใชอางอิงมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้  

 
วันที่ทํา
รายการ 

หุน/กิจการที่ถูกซื้อ ผูซื้อ 
หุนที่ซื้อขายคิดเปน
รอยละของจํานวน
หุนทั้งหมด (%) 

มูลคาซื้อขาย 
(ลานบาท) 

มูลคากิจการ* 
(ลานบาท) 

1. 18 มิ.ย. 2548 บริษัทหลั กทรัพย จั ดการ
กองทุน อเบอรดีน จํากัด 
(“ABERDEEN”) 

บริษัท อเบอรดีน แอสเส็ท 
แมนเนจเมนท เอเชีย ลิมิเต็ด
(“ABERDEEN ASIA”) 

60.00% 244.07 406.78 

2 22 มิ.ย. 2548 บริษัทหลั กทรัพย จั ดการ
กองทุน  ทหารไทย  จํากัด
(“TMBAM”) 

ธนาคารทหารไทย จํากัด 
(มหาชน) (“TMB”) 

5.63% 15.75 279.75 

3 30 ธ.ค. 2548 บริษัทหลั กทรัพย จั ดการ
กองทุน  เอ็ ม เอฟซี  จํ ากั ด 
(มหาชน) (“MFC”) 

ธนาคารออมสิน (“GSB”) 11.17% 302.84 2,711.19 

4 ไตรมาสที่ 1 
2550 

บริษัทหลั กทรัพย จั ดการ
กองทุน ทหารไทย จํากัด 

ธนาคารทหารไทย จํากัด 
(มหาชน)  

5.63% 19.00 337.48 

5 19 มิ.ย. 2551 บริษัทหลั กทรัพย จั ดการ
กองทุน  เอ็ ม เอฟซี  จํ ากั ด 
(มหาชน)  

บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ 
กรุป จํากัด (มหาชน) (เดิม 
บริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน 
จํากัด (มหาชน)) (“CGS”) 

11.63% 202.35 1,739.90 

6 14 ต.ค. 2551 บริษัทหลั กทรัพย จั ดการ
กองทุน ทหารไทย จํากัด 

ธนาคารทหารไทย จํากัด 
(มหาชน)  

18.75% 117.00 624.00 

7 24 มิ.ย. 2552 บริษัทหลั กทรัพย จั ดการ
ก อ ง ทุ น  อ ยุ ธ ย า  จํ า กั ด 
(“AYF”) 

บริษัทอยุธยา อลิอันซ ซี.พี. 
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  
(“AACP”) และ บริษัทบีบีทีวี 

23.40% 91.17 389.62 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

- 52 - 

 
วันที่ทํา
รายการ 

หุน/กิจการที่ถูกซื้อ ผูซื้อ 
หุนที่ซื้อขายคิดเปน
รอยละของจํานวน
หุนทั้งหมด (%) 

มูลคาซื้อขาย 
(ลานบาท) 

มูลคากิจการ* 
(ลานบาท) 

เอ็คควิต้ี จํากัด (“BBTV”)  

8 24 มิ.ย. 2552 บริษัทหลั กทรัพย จั ดการ
กองทุนรวม  พรีมา เวสท 
จํากัด(“PMV”) 

บริษัทหลั กทรัพย จั ดการ
กองทุน อยุธยา จํากัด 

100.00% 101.30 101.30 

หมายเหตุ : *มูลคากิจการคํานวณจากราคาซื้อขายหุนทั้งหมด (100%) ของกิจการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินไดแบงการประเมินราคาหุนตามวิธีเปรียบเทียบธุรกรรมการซื้อขายในอดีตออกเปน 3 
วิธี ไดแก 

4.1) วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาสินทรัพยของกองทุนภายใตการบริหารจัดการ (Price to Assets Under 
Management : P/AUM) 

4.2) วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to book value : P/BV) 
4.3) วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (Price to earnings ratio : P/E) 

อัตราสวนของธุรกรรมการซื้อขายในอดีต เปนดังนี้ 

 วันที่ทํารายการ หุนที่ซื้อขาย 
มูลคากิจการ 
(ลานบาท) 

AUM 
 (ลานบาท) 

มูลคาตามบัญชี 
(ลานบาท) 

กําไรสุทธ ิ
(ลานบาท) 

P/AUM 
(%) 

P/BV 
(เทา) 

P/E 
(เทา) 

1 18 มิ.ย. 2548 ABERDEEN 406.78 20,577.53 124.73 19.00 1.98% 3.26 21.41 

2 22 มิ.ย. 2548 TMBAM 279.75 54,448.77 170.44 30.04 0.51% 1.64 9.31 

3 30 ธ.ค. 2548 MFC 2,711.19 150,584.83 1,257.54 102.05 1.80% 2.16 26.57 

4 ไตรมาสที่ 1 2550 TMBAM 337.48 101,298.91 228.36 32.47 0.33% 1.48 10.39 

5 19 มิ.ย. 2551 MFC 1,739.90 220,111.01 1,338.50 105.68 0.79% 1.30 16.46 

6 14 ต.ค. 2551 TMBAM 624.00 142,829.00 284.48 56.12 0.44% 2.19 11.12 

7 24 มิ.ย. 2552 AYF 389.62 49,207.32 213.50 7.00 0.79% 1.82 55.66 

8 24 มิ.ย. 2552 PMV 101.30 13,549.91 90.90 (16.20) 0.75% 1.11 (6.25) 

คาเฉลี่ย 0.92% 1.87 18.08 

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 0.88% 1.78 19.60 

อัตราสวนคํานวณจากราคาขายหุน BTAM ที่ 250 ลานบาท  1.30% 4.46 20.59 

ราคาประเมินหุน BTAM  
รวมมูลคา (25.00 ลานหุน) (ลานบาท)   

168.85 -
176.52 

99.68 - 
104.72 

219.49 - 
237.94 

ราคาหุนตอหุน  (บาท) 
6.7540 - 
7.0608 

 3.9872 - 
4.1888  

8.7796 – 
9.5176 

คํานวณจาก : 
-  AUM ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่เทากับ 19,187 ลานบาท 
-  มูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และปรับปรุงรายการเพิ่มทุน เทากับ 56 ลานบาท 
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 วันที่ทํารายการ หุนที่ซื้อขาย 
มูลคากิจการ 
(ลานบาท) 

AUM 
 (ลานบาท) 

มูลคาตามบัญชี 
(ลานบาท) 

กําไรสุทธ ิ
(ลานบาท) 

P/AUM 
(%) 

P/BV 
(เทา) 

P/E 
(เทา) 

-  ประมาณการกําไรสุทธิ ป 2553 ที่เทากับ 12.14 ลานบาท 

4.1) วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาสินทรัพยของกองทุนภายใตการบริหารจัดการ  (Price to Assets Under 
Management : P/AUM)   

การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ เปนการเปรียบเทียบระหวางราคาซื้อขายหุนกับมูลคาสินทรัพยของกองทุน
ภายใตการบริหารจัดการของแตละบริษัทที่นํามาใชอางอิง โดยมูลคาสินทรัพยของกองทุนภายใตการบริหาร
จัดการดังกลาว อางอิงจากมูลคา ณ วันสิ้นเดือนกอนที่จะเกิดรายการซื้อขายหุนดังกลาว   

จากการคํานวณอัตราสวนราคาซื้อขายหุนตอมูลคาสินทรัพยของกองทุนภายใตการบริหารจัดการ 
(P/AUM) ของแตละบริษัทที่นํามาใชอางอิง จะไดคาเฉลี่ยอัตราสวน P/AUM เทากับรอยละ 0.92 และคาเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักเทากับรอยละ 0.88 เมื่อนํามาคํานวณราคาหุน BTAM ที่มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2552 เทากับ 19,187 ลานบาท จะไดราคาหุน BTAM เทากับ 168.85 - 176.52 ลานบาท หรือเทากับ 6.7540 – 
7.0608 บาทตอหุน ซึ่งต่ํากวาราคาหุนที่ตกลงซื้อขายที่หุนละ 10 บาท เปนจํานวนเทากับ 2.9392 - 3.2460 บาท
ตอหุน หรือตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 29.39 - 32.46 

4.2) วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to book value : P/BV) 

การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ เปนการเปรียบเทียบระหวางราคาซื้อขายหุนกับมูลคาตามบัญชีของแตละ
บริษัทที่นํามาใชอางอิง โดยมูลคาตามบัญชีดังกลาวอางอิงจากมูลคา ณ วันสิ้นปกอนที่จะเกิดรายการซื้อขาย
หุนดังกลาว (ยกเวน MFC ที่ใชมูลคาตามบัญชี ณ ไตรมาสลาสุดกอนที่จะเกิดรายการ เนื่องจาก MFC เปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีการจัดทําและเปดเผยงบการเงินรายไตรมาส)  

จากการคํานวณอัตราสวนราคาซื้อขายหุนและมูลคาตามบัญชีของแตละบริษัทที่นํามาใชอางอิง จะได
คาเฉลี่ยอัตราสวน P/BV เทากับ 1.87 เทา และคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักเทากับ 1.78 เทา เมื่อนํามาคํานวณราคาหุน 
BTAM ที่มีมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และปรับปรุงรายการเพิ่มทุน จะเทากับ 56 ลานบาท จะ
ไดราคาหุน BTAM เทากับ 99.68 - 104.72 ลานบาท หรือเทากับ 3.9872 -4.1888 บาทตอหุน ซึ่งต่ํากวาราคา
หุนที่ตกลงซื้อขายที่หุนละ 10 บาท เปนจํานวนเทากับ  5.8112 - 6.0128 บาทตอหุน หรือตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 
58.11 - 60.13   

4.3) วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (Price to earnings ratio : P/E) 

การประเมินราคาตามวิธีนี้ เปนการเปรียบเทยีบระหวางราคาซื้อขายหุนกับกําไรสุทธิของแตละบริษัทที่
นํามาใชอางอิง โดยกําไรสุทธิที่ใชในการคํานวณเปนกําไรสุทธิของปกอนที่จะเกิดรายการซื้อขายหุนดังกลาว 
(ยกเวน MFC ที่ใชกําไรสุทธิตอหุน 4 ไตรมาสลาสุดกอนที่จะเกิดรายการ เนื่องจาก MFC เปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีการจัดทําและเปดเผยงบการเงินรายไตรมาส)  

จากการคํานวณอัตราสวนราคาซื้อขายหุนตอกําไรสุทธิของแตละบริษัทที่นํามาใชอางอิง จะไดคาเฉลี่ย
อัตราสวน P/E เทากับ 18.08 เทา และคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักเทากับ 19.60 เทา เมื่อนํามาคํานวณราคาหุน BTAM 
ที่มีกําไรสุทธิตามประมาณการในป 2553 เทากับ 12.14 ลานบาท จะไดราคาหุน BTAM เทากับ 219.49 - 
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237.94 ลานบาท หรือเทากับ 8.7796 - 9.5176 บาทตอหุน ซึ่งต่ํากวาราคาหุนที่ตกลงซื้อขายที่หุนละ 10 บาท 
เปนจํานวนเทากับ 0.4824 - 1.2204 บาทตอหุน หรือตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 4.82 - 12.20 

การประเมินราคาหุนดวยวิธีนี้ เปนการเปรียบเทียบธุรกรรมการซื้อขายหุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
จัดการกองทุนที่เกิดขึ้นในอดีต โดยอางอิงราคาซื้อขายหุน ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น ณ 
ชวงเวลาที่มีการซื้อขาย ซึ่งราคาหุนที่ซื้อขายดังกลาว กําหนดจากหลายๆวิธี เชน วิธี P/BV วิธี P/E และวิธีคิดลด
เงินปนผล (Dividend Discounted Model) เปนตน การประเมินราคาหุนโดยวิธีนี้อาจเปนเพียงการเทียบเคียงให
เห็นถึงอัตราสวนในขณะที่มีการซื้อขายหุนนั้นๆ 

ราคาหุนของ BTAM ประเมินโดยอางอิงอัตราสวนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนที่มีการซื้อ
ขายหุนในอดีต จะมีราคาเทากับ 99.68  - 237.94  ลานบาท หรือเทากับ 3.9872  - 9.5176 บาทตอหุน ตํ่ากวาราคา
ซื้อขายที่ 10 บาทตอหุน เปนจํานวน 0.4824 - 6.0128 บาทตอหุน หรือตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 4.82- 60.13  

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบอัตราสวน P/AUM  P/BV และ P/E ของการซื้อขายหุน BTAM และอัตราสวนของ
บริษัทที่นํามาใชอางอิง จะเห็นวาราคาซื้อขายหุน BTAM ที่เทากับ 250 ลานบาท คิดเปนอัตราสวน P/AUM P/BV 
และ P/E ทากับรอยละ 1.30, 4.46 เทา และ 20.59 เทา ตามลําดับนั้น เปนอัตราสวนที่สูงกวาอัตราสวนของบริษัทที่
นํามาใชอางอิง ที่มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 0.92, 1.87 เทา และ 18.08 เทา ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
เทากับรอยละ 0.88, 1.78 เทา และ 19.60 เทา ตามลําดับ 

5) วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้จะคํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรของ BTAM ในอนาคต ดวยการ
คํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน (Present Value of Free Cash Flow) ที่คาดวา
จะไดรับในแตละปจากประมาณการทางการเงินในระยะเวลา 5 ป (2553 - 2557) โดยอัตราสวนลดที่ใชในการ
คํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดดังกลาว คือ อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Cost of Equity: Ke) ของ 
BTAM  

การจัดทําประมาณการทางการเงินตามชวงเวลาขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินไดจัดทําขึ้นโดยตั้งอยูบน
พ้ืนฐานวา BTAM จะดําเนินธุรกิจตอไปอยางตอเนื่อง (Going Concern Basis) โดยยังคงดําเนินธุรกิจจัดการ
กองทุนดวยนโยบายแนวทางการดําเนินธุรกิจเดิม โดยยังไมไดรับประโยชนจากการเขาถือหุนและบริหารงานของ 
CPAM ในดานตางๆ เชน การขยายและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ประโยชนจากแบรนดที่แข็งแกรง (Strong 
Branding) ของ CIMB Group และ PFG (ผูถือหุนของ CPAM) เปนตน ทั้งนี้ สมมติฐานที่ใชในการประมาณการ
สวนใหญกําหนดขึ้นจากขอมูลหรืออัตราสวนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงในอดีตและ/หรือตามประมาณการของ 
BTAM ในปจจุบัน สถานการณทางเศรษฐกิจปจจุบัน รวมถึงขอมูลและแนวนโยบายการดําเนินธุรกิจในอนาคตที่
ไดจากการสัมภาษณผูบริหารหรือเจาหนาที่ของ BTAM  

อนึ่งประมาณการทางการเงินดังกลาวจัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการประเมินราคาหุน เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของราคาหุนที่ตกลงซื้อขายในการเขาทํารายการในครั้งนี้ ทั้งนี้หากภาวะเศรษฐกิจและปจจัย
ภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของ BTAM รวมทั้งสถานการณของ BTAM มีการเปลี่ยนแปลงไป
อยางมีนัยสําคัญจากสมมติฐานที่กลาวขางตน ราคาหุนที่ประเมินไดตามวิธีนี้จะเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน อีกทั้ง
ราคาหุนดังกลาวไมสามารถใชอางอิงนอกเหนือจากวัตถุประสงคดังกลาวขางตน 
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สมมติฐานหลักที่ใชในการจัดทําประมาณการทางการเงิน มีดังนี้ 

1. รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 

BTAM มีรายไดคาธรรมเนียมการจัดการ จากการบริหารจัดการกองทุนประเภทตางๆ เชน กองทุนรวม(ไดแก 
กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย) กองทุนสวนบุคคล และ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดย BTAM จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการเปนอัตรารอยละของมูลคาสินทรัพย
ของแตละกองทุน ซึ่งสามารถแบงรายไดคาธรรมเนียมการจัดการเปน 3 ประเภท ไดแก  

1.1 รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ - กองทุนรวม (Mutual Fund) 

ในการประมาณการรายไดคาธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม กําหนดมาจากประมาณการมูลคา
สินทรัพยกองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการของ BTAM และอัตราคาธรรมเนียมเฉลี่ยจากการบริหาร
จัดการกองทุนรวมดังกลาว โดยมูลคาสินทรัพยกองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการของ BTAM 
ประมาณการจากการคาดการณตามแผนงานการออกกองทุนใหม และ/หรือ ประมาณการเปนสัดสวน
กับมูลคาสินทรัพยภายใตการบริหารจัดการ ของอุตสาหกรรม หรือประมาณการจากสวนแบงตลาดใน
อุตสาหกรรม (Market Share)   

มูลคาสินทรัพยของกองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการ สวนแบงตลาดของ BTAM และรายได
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริงในป 2549 - 2552 และประมาณการป 2553 - 2557 
เปนดังนี้ 

 เกิดขึ้นจริง ประมาณการ 
(หนวย : ลานบาท) 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

มูลคาสินทรัพยของกองทุนรวมภายใตการจัดการ 

 -  อุตสาหกรรม  962,021 1,222,270 1,610,893 1,533,570 1,845,656 2,172,163 2,563,152 3,024,520 3,568,934 4,211,342 
    อัตราการเติบโตของ 

อุตสาหกรรม 
 27% 32% -5% 20% 18% 18% 18% 18% 18% 

- BTAM  11,197 16,064 9,604 10,444 21,358 26,400 31,153 36,760 43,377 
สวนแบงตลาดของ 
BTAM  

 0.92% 1.00% 0.63% 0.57% 0.98% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 

รายไดคาธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม       

-   BTAM - 20 45 87 46 132 121 135 155 177 

มูลคาสินทรัพยของกองทุนรวม ของอุตสาหกรรม มีมูลคา เทากับ 962,021 ลานบาท ในป 2548 และ
เพิ่มขึ้นเปน 1,845,656 ลานบาท ในป 2552  คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณรอยละ 18 ตอป 
(Compound Annual Growth Rate: CAGR) โดยในป 2549-2552 BTAM มีสวนแบงตลาดของการ
บริหารจัดการกองทุนรวมประมาณรอยละ 0.57-1.00 

คาดการณมูลคาสินทรัพยกองทุนรวมของอุตสาหกรรมในป 2553 - 2557 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป
เทากับคาเฉลี่ยการเติบโตในอดีต (ป 2548 – 2552) ที่รอยละ 18 ตอป สําหรับในป 2553 BTAM คาดวา
จะมีมูลคาสินทรัพยของกองทุนรวมภายใตการจัดการเทากับ 21,358 ลานบาท คิดเปนสวนแบงตลาด
เทากับรอยละ 0.98 ซึ่งมูลคาสินทรัพยตามการคาดการณในป 2553 เพิ่มขึ้นมากจากป 2552 หรือเพิ่มขึ้น
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ประมาณรอยละ 105 เนื่องจาก BTAM คาดวาในป 2553 จะออกกองทุนใหมเพิ่มขึ้น ไดแก กองทุนรวม
ตลาดเงินมูลคารวมประมาณ 6,600 ลานบาท และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจํานวน 3 กองทุน มูลคา
รวมประมาณ 3,300 ลานบาท ซึ่ง BTAM ไดยื่นคําขอจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 2 กองทุน มูลคา
รวมประมาณ 2,600 ลานบาทกับสํานักงาน ก.ล.ต. แลว สําหรับป 2554 คาดการณวาจะมีการออก
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยกองใหมภายใตการจัดการของ BTAM มูลคารวม 1,000 ลานบาท และ
ต้ังแตป 2555 เปนตนไป ประมาณปละ 800 ลานบาท  

สําหรับป 2554 - 2557 ประมาณการมูลคาสินทรัพยของกองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการของ 
BTAM จากการคาดการณสวนแบงตลาดของ BTAM ที่เทากับรอยละ 1.03 อางอิงจากการคาดการณของ
ผูบริหาร BTAM ทําให BTAM มีมูลคาสินทรัพยภายใตการบริหารจัดการเทากับ 26,400 ลานบาท 
31,153 ลานบาท 36,760 ลานบาท และ 43,377 ลานบาท ในป 2554 - 2557 ตามลําดับ  

ในป 2550 - 2552 BTAM ไดรับคาธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมเฉลี่ย (อางอิงตามงบการเงินของ 
BTAM) ประมาณรอยละ 0.33 รอยละ 0.68 และรอยละ 0.46 ของมูลคาสินทรัพยของกองทุนรวมภายใต
การจัดการ ตามลําดับ สําหรับในป 2553 ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมจากการบริหารจัดการกองทุน
รวมเฉลี่ยเทากับรอยละ 0.83 ของมูลคาสินทรัพยของกองทุนรวมภายใตการจัดการเฉลี่ยในป 2553 
อางอิงจากอัตราคาธรรมเนียมเฉลี่ยตามงบประมาณของ BTAM ในป 2553 ที่จะเนนการขยายกองทุน
รวมตลาดเงินและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้น โดยอัตราคาธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2552 เนื่องจากตามนโยบายของ BTAM ในป 2553 จะมีการออกกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยกองใหมมูลคากวา 3,000 ลานบาท ซึ่งทําใหมีคาธรรมเนียมจัดจําหนายครั้งแรกจํานวน
มาก จึงทําใหคาเฉลี่ยของอัตราคาธรรมเนียมในปนี้เพิ่มขึ้น สําหรับป 2554 - 2557 อัตราคาธรรมเนียม
จากการบริหารจัดการกองทุนรวมเฉลี่ยเทากับรอยละ 0.51 รอยละ 0.47 รอยละ 0.46 และรอยละ 0.44 
ของมูลคาสินทรัพยของกองทุนรวมภายใตการจัดการเฉลี่ยในแตละป ตามลําดับ โดยอัตราคาธรรมเนียม
ที่ลดลงจากป 2553 เปนผลจากการออกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลดลงเปนปละ 1,000 ลานบาท ในป 
2554 และ 800 ลานบาทนับแตป 2555 เปนตนไป  

1.2 รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ - กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 

ในการประมาณการรายไดคาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กําหนดมาจากประมาณการ
มูลคาสินทรัพยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตการบริหารจัดการของ BTAM และอัตราคาธรรมเนียม
เฉลี่ยจากการบริหารจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาว   

โดยมูลคาสินทรัพยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตการบริหารจัดการของ BTAM ประมาณการจากการ
คาดการณเปนสัดสวนกับมูลคาสินทรัพยของอุตสาหกรรมหรือประมาณการจากสวนแบงตลาดใน
อุตสาหกรรม (Market Share)   

มูลคาสินทรัพยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตการบริหารจัดการ สวนแบงตลาดของ BTAM และรายได
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เกิดขึ้นจริงในป 2549 - 2552 และประมาณการป 2553 
- 2557 เปนดังนี้ 

 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

- 57 - 

 เกิดขึ้นจริง ประมาณการ 

(หนวย : ลานบาท) 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

มูลคาสินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตการจัดการ 

-   อุตสาหกรรม 345,896 386,657 441,720 465,296 514,237 567,829 624,612 687,073 755,781 831,359 
    อัตราการเติบโตของ

อุตสาหกรรม 
 12% 14% 5% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 

-   BTAM  30,251 22,398 8,929 7,367 8,106 8,932  9,825  10,808  11,888  
สวนแบงตลาดของ 
BTAM  

 
7.82% 5.07% 1.92% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 

รายไดคาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

-  BTAM - 21 23 19 16 15 17 19 21 23 

มูลคาสินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของอุตสาหกรรม มีมูลคา เทากับ 345,896 ลานบาท ในป 
2548 และเพิ่มขึ้นเปน 514,237 ลานบาท ในป 2552  คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณรอยละ 10  
ตอป (Compound Annual Growth Rate: CAGR) โดยในป 2549-2552 BTAM มีสวนแบงตลาดของการ
บริหารจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพประมาณรอยละ 1.43-7.82 

คาดการณมูลคาสินทรัพยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของอุตสาหกรรมในป 2553 - 2557 มีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยตอปเทากับคาเฉลี่ยการเติบโตในอดีต(ป 2548 - 2552) ที่รอยละ 10 ตอป สําหรับในป 2553 - 2557 
BTAM จะมีมูลคาสินทรัพยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตการจัดการเทากับ 8,106 ลานบาท 8,932 ลาน
บาท 9,825 ลานบาท 10,808 ลานบาท และ 11,888 ลานบาท คิดเปนสวนแบงตลาดเทากับรอยละ 1.43 
อางอิงจากสวนแบงตลาดของ BTAM ในป 2552   

ในป 2550-2552 BTAM ไดรับคาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเฉลี่ย (อางอิงตามงบ
การเงินของ BTAM) ประมาณรอยละ 0.09 รอยละ 0.12 และรอยละ 0.20 ของมูลคาสินทรัพยของ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตการจัดการตามลําดับ อัตราคาธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นในป 2552 เนื่องจากมี
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบางกองที่มีขนาดใหญและคาธรรมเนียมการจัดการนอยไมตอสัญญาการจาง
บริหารจัดการในปนี้ จึงทําใหคาเฉลี่ยของอัตราคาธรรมเนียมในป 2552 เพิ่มขึ้น สําหรับในป 2553 - 
2557 ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมจากการบริหารจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเฉลี่ยเทากับรอยละ 
0.20 อางอิงอัตราคาธรรมเนียมเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงในป 2552  ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับคาธรรมเนียม
เฉลี่ยในปจจุบัน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินไมไดใหความสําคัญกับการประมาณการโดยอางอิงอัตรา
คาธรรมเนียมในป 2550-2551 เนื่องจากอัตราคาธรรมเนียมเฉลี่ยในปดังกลาวเปนอัตราที่ตํ่า เนื่องมาจาก
การใหบริการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแกลูกคารายใหญกลุมหนึ่ง ซึ่งมีอัตราคาธรรมเนียมตํ่ากวา
การใหบริการแกลูกคารายอื่นทั่วๆไป โดยที่ในปจจุบัน BTAM ไมไดใหบริการแกลูกคากลุมดังกลาว
แลว จึงไมไดนําอัตราคาธรรมเนียมเฉลี่ยในปดังกลาวมาใชอางอิงในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใน
ประมาณการนี้ 
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1.3 รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ - กองทุนสวนบุคคล (Private Fund) 

ในการประมาณการรายไดคาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสวนบุคคล กําหนดมาจากประมาณการมูลคา
สินทรัพยของกองทุนสวนบุคคล ภายใตการบริหารจัดการของ BTAM และอัตราคาธรรมเนียมเฉลี่ยจาก
การบริหารจัดการกองทุนสวนบุคคลดังกลาว 

โดยของทรัพยกองทุนสวนบุคคลภายใตการบริหารจัดการของ BTAM ประมาณการจากการคาดการณ
เปนสัดสวนกับมูลคาสินทรัพยของอุตสาหกรรมหรือประมาณการจากสวนแบงตลาดในอุตสาหกรรม 
(Market Share) 

มูลคาสินทรัพยกองทุนสวนบุคคลภายใตการบริหารจัดการ สวนแบงตลาดของ BTAM และรายได
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสวนบุคคลที่เกิดขึ้นจริงในป 2549 - 2552 และประมาณการป 2553 - 
2557 เปนดังนี้ 

 เกิดขึ้นจริง ประมาณการ 

(หนวย : ลานบาท) 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

มูลคาสินทรัพยของกองทุนสวนบุคคลภายใตการจัดการ 

-    อุตสาหกรรม 142,547 147,328 175,481 168,277 216,501 240,345 264,380 290,818 319,900 351,890 
     อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม  3% 19% -4% 29% 10% 10% 10% 10% 10% 
-   BTAM  1,683 1,152 1,316 1,376 1,538 1,692 1,861 2,047 2,252 
สวนแบงตลาดของ BTAM  1.14% 0.66% 0.78% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 

รายไดคาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสวนบุคคล 

-   BTAM - 4 4 3 5 4 5 5 6 6 

มูลคาสินทรัพยของกองทุนสวนบุคคลภายใตการจัดการ ของอุตสาหกรรม มีมูลคา เทากับ 142,547 ลาน
บาท ในป 2548 และเพิ่มขึ้นเปน 216,501 ลานบาท ในป 2552  คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ
รอยละ 10  ตอป (Compound Annual Growth Rate: CAGR) โดยในป 2549-2552 BTAM มีสวนแบง
ตลาดของการบริหารจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพประมาณรอยละ 0.64-0.78 

คาดการณมูลคาสินทรัพยกองทุนสวนบุคคลภายใตการจัดการ ของอุตสาหกรรมในป 2553 - 2557 มี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปเทากับคาเฉลี่ยการเติบโตในอดีต(ป 2548 - 2552) ที่รอยละ 10 ตอป โดยในป 
2553 - 2557 BTAM จะมีมูลคาสินทรัพยกองทุนสวนบุคคลภายใตการจัดการเทากับ 1,538 ลานบาท 
1,692 ลานบาท 1,861 ลานบาท 2,047 ลานบาท และ 2,252 ลานบาท คิดเปนสวนแบงตลาดเทากับรอย
ละ 0.64 อางอิงสวนแบงตลาดในป 2552  

ในป 2550-2552 BTAM ไดรับคาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสวนบุคคลเฉลี่ย (อางอิงตามงบการเงิน
ของ BTAM) ประมาณรอยละ 0.31 รอยละ 0.20 และรอยละ 0.37 ของมูลคาสินทรัพยของกองทุนสวน
บุคคลภายใตการจัดการตามลําดับ สําหรับในป 2553 - 2557 ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมจากการ
บริหารจัดการกองทุนสวนบุคคลเทากับรอยละ 0.30 อางอิงอัตราคาธรรมเนียมเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงในป 
2550-2552 
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1.4 รายไดคานายทะเบียน 

BTAM มีรายไดคานายทะเบียนจากการเปนนายทะเบียนใหแกกองทุน โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมใน
อัตรารอยละของมูลคาสินทรัพยของกองทุนภายใตการบริหารจัดการ  

มูลคาสินทรัพยของกองทุนภายใตการบริหารของ BTAM และรายไดคานายทะเบียนที่เกิดขึ้นจริงในป 
2549 - 2552 และประมาณการป 2553 - 2557 เปนดังนี้ 

 เกิดขึ้นจริง ประมาณการ 

(หนวย : ลานบาท) 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

มูลคาสินทรัพยของกองทุน
ภายใตการบริหารจัดการของ 
BTAM  

43,132 39,614 19,849 19,188 31,002  37,024  42,839  49,615  57,517  

รายไดคานายทะเบียน 0.28 3 6 4 12 16 19 21 25 
รอยละของรายไดคานาย
ทะเบียน ตอมูลคาสินทรัพย
ของกองทุนภายใตการบริหาร
จัดการเฉลี่ย 

0.00% 0.01% 0.02% 0.02% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 

ประมาณมูลคาสินทรัพยของกองทุนภายใตการบริหารจัดการของ BTAM ในป 2553 - 2557 เทากับ 
31,002 ลานบาท 37,024 ลานบาท 42,839 ลานบาท 49,615 ลานบาท และ 57,517 ลานบาท ตามลําดับ 
และมีอัตราคาธรรมเนียมนายทะเบียนเฉลี่ยในป 2553 - 2557 เทากับรอยละ 0.05 อางอิงอัตรา
คาธรรมเนียมตามงบประมาณของ BTAM ในป 2553 

2. คาธรรมเนียมและบริการจาย 

คาธรรมเนียมและบริการจาย ไดแก คาธรรมเนียมสนับสนุนการขาย (Selling Agent fee) คา Incentive และ
คาใชจายอื่นๆ โดยคาธรรมเนียมและบริการจายจะประมาณการจากรายไดคาธรรมเนียมและบริการ และ
อัตราคาธรรมเนียมและบริการจายตามงบประมาณของ BTAM ในป 2553 

มูลคาสินทรัพยของกองทุนภายใตการบริหารจัดการของ BTAM และคาธรรมเนียมและบริการจายที่เกิดขึ้น
จริงในป 2549 - 2552 และประมาณการป 2553 - 2557 เปนดังนี้ 

 เกิดขึ้นจริง ประมาณการ 

(หนวย : ลานบาท) 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

มูลคาสินทรัพยของกองทุน
ภายใตการบริหารจัดการของ 
BTAM  

43,132 39,614 19,849 19,188 31,002  37,024  42,839  49,615  57,517  

คาธรรมเนียมและบริการจาย 9 18 29 20 66 63 70 80 91 
รอยละของคาธรรมเนียมและ
บริการจาย ตอรายได
คาธรรมเนียมและบริการ 

20% 25% 25% 28% 44% 44% 44% 44% 44% 

ในป 2553 - 2557 รายไดคาธรรมเนียมและบริการของ BTAM เทากับ 152 ลานบาท 143 ลานบาท 159 ลาน
บาท 181 ลานบาท และ 206 ลานบาท ตามลําดับ และมีอัตราคาธรรมเนียมและบริการจายเฉลี่ยตอรายได
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คาธรรมเนียมและบริการในป 2553 - 2557 เทากับรอยละ 44 อางอิงอัตราสัดสวนรายไดคาธรรมเนียมตาม
งบประมาณของ BTAM ในป 2553 

3. คาใชจายในการดําเนินงาน 

คาใชจายดําเนินงาน ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 
คาภาษีอากร คาตอบแทนกรรมการ และคาใชจายอื่น โดยคาใชจายดําเนินงานสวนใหญจะเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงาน  

ประมาณการคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานในป 2553 อางอิงตามงบประมาณของ BTAM ที่เทากับ 56 ลานบาท 
ลดลงจากเดิมที่เทากับปละ 64 - 68 ลานบาทในป 2550 - 2552 ซึ่งเปนไปตามนโยบายการปรับลดคาใชจาย 
สําหรับในป 2554 - 2557 กําหนดใหคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานใหมีอัตราการเติบโตรอยละ 5 ตอป อางอิง
จากอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยโดยรวมของธุรกิจทั่วไป 

คาใชจายดําเนินงานอื่นๆ ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ คาภาษีอากร คาตอบแทน
กรรมการ และคาใชจายอื่นๆ โดยในป 2553 อางอิงตามงบประมาณของ BTAM ซึ่งเทากับ 18 ลานบาท 0.2 
ลานบาท 1 ลานบาท และ 11 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับป 2554 - 2557 กําหนดใหคาใชจายเกี่ยวกับอาคาร 
สถานที่และอุปกรณมีอัตราการเติบโตรอยละ 5 ตอป คาใชจายอื่นๆ คิดเปนสัดสวนตอรายไดคาธรรมเนียม
และบริการเฉลี่ยใน 2553  

คาใชจายในการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงป 2549 - 2552 และประมาณการสําหรับป 2553 - 2557 เปนดังนี้ 

 เกิดขึ้นจริง ประมาณการ 

(หนวย : ลานบาท) 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 59 65 68 64 56 59 62 65 69 
คาใชจายเก่ียวกับอาคาร สถานที่
และอุปกรณ 

10 13 15 20 18 19 20 21 22 

คาภาษีอากร 0.01 0.07 0.04 0.16 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 
คาตอบแทนกรรมการ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
คาใชจายอื่นๆ 14 15 14 10 11 10 12 13 15 

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 85 94 99 96 87 90 95 101 107 

4. คาใชจายลงทุน (Capital Expenditure) 

BTAM กําหนดคาใชจายลงทุนในป 2553 - 2557 ประมาณปละ 6 ลานบาท ซึ่งเปนคาใชจายลงทุนที่เทากับคา
เสื่อมราคาที่ตัดจายในป 2553 

5. เงินทุนหมุนเวียน 

ประมาณการลูกหนี้การคาเปนสัดสวนกับมูลคาสินทรัพยของกองทุนภายใตการบริหารจัดการ  โดยยอดคง
คางลูกหนี้การคาในป 2553 - 2557 คิดเปนประมาณรอยละ 0.1 อางอิงสัดสวนที่เกิดขึ้นจริงในป 2550 - 2552 

6. Terminal Growth Rate 

อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดตั้งแตป 2557 เปนตนไป กําหนดใหเทากับรอยละศูนย ซึ่งเปนไปตาม
หลักความระมัดระวัง 
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7. อัตราสวนลด (Discount Rate) 

อัตราสวนลดที่ใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวา BTAM จะสามารถทําไดในอนาคต
เทากับรอยละ 10.91 อางอิงจากอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Cost of Equity: Ke) เนื่องจาก BTAM ไมมี
ภาระหนี้สิน สูตรการคํานวณ Ke มีดังนี้ 

การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) : 

 Ke = Rf + β(Rm - Rf) 

โดยที่  Risk Free Rate (Rf) อางอิงจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของการเสนอซื้อ (Bid Yield) ของ   
พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือ 20 ป ณ วันที่ 24 มีนาคม 2553 ซึ่ง
เทากับรอยละ 4.30 (ขอมูลจาก www.thaibma.or.th) อางอิงพันธบัตรที่
มีอายุยาวเพื่อสะทอนผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพยที่ไมมี
ความเสี่ยง โดยเสมือนวากิจการมีการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องตอไป
ในอนาคต 

  Beta (β) คาความแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยเปรียบเทียบ
กับราคาปดของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง (Levered Beta7) ในการ
หาคาเบตาของ BTAM  จึงอางอิงคาเบตาของบริษัทจดทะเบียนที่ใช
อางอิงยอนหลัง 3 ป (ขอมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 19 มีนาคม 2553) 
ซึ่งเปนชวงเวลาที่สะทอนภาวะการลงทุนในชวงเวลาตางๆ ไดดีกวา
การใชขอมูลในระยะสั้น แลวปรับดวยอัตราสวนหนี้สินตอทุน และ
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล (รอยละ30) ของแตละบริษัทจดทะเบียน 
เพื่อคํานวณหา Unlevered Beta ซึ่งไดเทากับ 0.737 (โดยไมนําคาเฉลี่ย
เบตามาปรับดวยอัตราสวนหนี้สินตอทุนและอัตราภาษีเงินไดนิติ
บุคคลของ BTAM เนื่องจากไมมีภาระหนี้สิน) 

   Rm อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เฉลี่ยยอนหลังประมาณ 20 ป ซึ่งเปนชวงเวลาที่สอดคลองกับการ
พิจารณาคา Rf ดังกลาวขางตน (ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยต้ังแตป 
2532 - 24 มี.ค. 2553) ซึ่งเทากับรอยละ 13.27  

 

 

 

 

                                                           
7  อางอิงขอมูลจาก Bloomberg และใชคาเฉลี่ย Levered Beta ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจการเงินจํานวน 16 บริษัท 
สามารถดูรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงไดในขอ 3) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด 
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ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดในป 2553-2557 
หนวย : พันบาท 

 2553 2554 2555 2556 2557 

กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (EBITDA) 18 15 22 32 43 

หัก ภาษีเงินได - - - (4) - 

บวก / (หัก) การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนสุทธ ิ 4 (11) (6) (5) (6) 

หัก คาใชจายลงทุน (6) (6) (6) (6) (6) 

กระแสเงินสดของกิจการ (Free Cash flow to Firm) 16 (2) 11 16 31 

Terminal Value     281 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการ (PV of Free Cash flow to Firm) 50     

มูลคาปจจุบันของ Terminal Value 168     

รวมมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการ (Firm Value) 217     

บวก  เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  17     

 เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 15     

รวมมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด - สุทธิ 249     

จํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของ BTAM (ลานหุน) 25.00     

ราคาหุน BTAM (บาท/หุน) 9.96     

จากสมมติฐานการคํานวณกระแสเงินสดของ  BTAM ที่คาดวาจะทําไดในอนาคต  และใชอัตรา
ผลตอบแทนผูถือหุน (Ke) ที่คํานวณไดซึ่งเทากับรอยละ 10.91 เปนอัตราสวนลด (Discount Rate) ในการคํานวณ
ราคาหุน จะไดราคาหุนที่ประเมินตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดเทากับ 249 ลานบาท หรือเทากับ 9.96 
บาทตอหุน ซึ่งต่ํากวาราคาหุนที่ตกลงซื้อขายที่หุนละ 10 บาท เปนจํานวนเทากับ 0.04  บาทตอหุน หรือตํ่ากวาคิด
เปนรอยละ 0.40 

นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินไดวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมินราคาหุน โดย
ใชอัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Ke) บวกลบจากเดิมรอยละ 1 หรือเทากับรอยละ 9.91 ถึงรอยละ 11.91 จะไดราคา
หุนดังนี้  

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ) ราคาหุน (บาท) 

9.91 11.04 
10.91 9.96 
11.91 9.08 

จากการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ราคาหุน BTAM ตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
อยูระหวาง 9.08 - 11.04 บาทตอหุน ซึ่ง (ตํ่ากวา)/สูงกวา เมื่อเทียบกับราคาเสนอขายที่เทากับหุนละ 10 บาทเปน
จํานวน (0.92) - 1.04 บาทตอหุน หรือ (ตํ่ากวา)/สูงกวา คิดเปนรอยละ (9.20) - 10.40 
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ตารางสรุปการประเมินมูลคาหุน  BTAM  

วิธีการประเมิน 
ราคาประเมิน 
(บาทตอหุน) 

ราคาขาย 
(บาทตอหุน) 

ราคาประเมิน(ต่ํากวา) / สูงกวาราคาขาย 

บาทตอหุน % 

1. วิธีมูลคาหุนตามบัญชี 2.2399 10.00 7.7601 77.60 
2. วิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี 1.9599 10.00 8.0401 80.40 
3. วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด     

3.4 วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี 1.7538 - 2.4393 10.00 (7.5607 - 8.2462) (75.61 - 82.46) 
3.5 วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน 5.4419 - 10.9589 10.00 (4.5581) – 0.9589 (45.58) - 9.59 
3.6 วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไร

กอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคา
เสื่อมราคา 

4.4755 - 6.6538 10.00 (3.3462 - 5.5245) (33.46 - 55.25) 

4. วิธีเปรียบเทียบธุรกรรมการซื้อขายใน
อดีต (Acquisition Comparable) 

  
  

4.1 วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาสินทรัพย
ของกองทุนภายใตการบริหารจัดการ 
(Price to Assets Under Management : 
P/AUM) 

6.7540 – 7.0608 10.00 (2.9392 - 3.2460) (29.39- 32.46) 

4.2 วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี 
(Price to book value : P/BV) 

3.9872 - 4.1888 10.00 (5.8112 - 6.0128) (58.11 - 60.13) 

4.3 วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (Price 
to earnings ratio : P/E) 

8.7796 – 9.5176 10.00 (0.4824 - 1.2204) (4.82 - 12.20) 

5. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด     
5.3 กรณีพื้นฐาน (Base Case) 9.96 10.00 (0.04) (0.40) 
5.4 กรณีวิเคราะหความไว (Sensitivity 

Analysis) 
9.08  11.04 10.00 (0.92) - 1.04 (9.2000) - 10.40 

ทั้งนี้การประเมินราคาหุนในแตละวิธีมีขอดี และขอดอยแตกตางกัน ซึ่งสะทอนถึงความเหมาะสมของการ
ประเมินราคาหุนในแตละวิธีที่แตกตางกันไป ดังนี้ 

1) การประเมินราคาหุนตามวิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value approach) และวิธีอัตราสวนราคาตอ
มูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV) สะทอนผลประกอบการและฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง โดยไมไดคํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรในอนาคต รวมทั้งไมไดคํานึงถึงภาระผูกพันอันเปนหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นวิธีนี้จึงไมสะทอนมูลคาที่แทจริงของ BTAM ได 

2) วิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) สะทอนมูลคาทรัพยสินสุทธิที่
เปนปจจุบันมากกวาวิธีมูลคาหุนตามบัญชี โดยไดปรับปรุงมูลคาตามบัญชีดวยภาระผูกพันอันอาจกอใหเกิดหนี้สิน
เพิ่มขึ้นในอนาคต อยางไรก็ตาม วิธีนี้ไมไดคํานึงถึงผลประกอบการ ศักยภาพในการแขงขันและความสามารถในการ
ทํากําไรของ BTAM ในอนาคต  

3) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio Approach : P/E) และวิธี
อัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (EV/EBITDA) สะทอนฐานะการเงิน
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และ/หรือความสามารถในการทํากําไรในปปจจุบันเทานั้น โดยที่ไมไดคํานึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทํา
กําไรระยะยาวในอนาคต 

4) วิธีเปรียบเทียบธุรกรรมการซื้อขายในอดีต (Acquisition Comparable) เปนการเปรียบเทียบธุรกรรม
การซื้อขายหุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนที่เกิดขึ้นในอดีต โดยอางอิงราคาซื้อขายหุน ฐานะทางการเงิน 
และผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น ณ ชวงเวลาที่มีการซื้อขาย ซึ่งราคาซื้อขายหุนที่นํามาใชอางอิงเปนราคาที่มาจากการซื้อ
ขายหุนในแตละชวงเวลาที่แตกตางกัน ในสภาพตลาดและปจจัยแวดลอมตางๆที่แตกตางกันในแตละชวงเวลา  
นอกจากนี้การกําหนดราคาซื้อขายหุนดังกลาว กําหนดจากหลายๆวิธี เชน วิธี P/BV วิธี P/E และวิธีคิดลดเงินปนผล 
(Dividend Discounted Model) เปนตน การประเมินราคาหุนโดยวิธีนี้อาจเปนเพียงการเทียบเคียงใหเห็นถึงอัตราสวน
ในขณะที่มีการซื้อขายหุนนั้นๆ 

5) วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เปนวิธีที่คํานึงถึงการดําเนิน
ธุรกิจและการทํากําไรของ BTAM ในอนาคต ซึ่งเปนการคํานวณโดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
โดยรวมของ BTAM ที่คาดวาจะไดรับในอนาคต รวมทั้งคํานึงถึงแนวโนมภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม  

ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา วิธีที่เหมาะสมในการนํามาใชในการประเมินราคาหุน BTAM คือ วิธี
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด ราคาหุนของ BTAM ที่ไดจากการประเมินโดยวิธีดังกลาวเทากับ 9.96  บาทตอหุน ซึ่ง
ตํ่ากวาราคาขายที่หุนละ 10 บาท เทากับ 0.04  บาทตอหุน และในกรณีการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ของ
การประเมินดวยวิธีนี้ จะไดชวงราคาประเมินระหวาง 9.08 - 11.04 บาทตอหุน ซึ่ง (ตํ่ากวา) / สูงกวา เมื่อเทียบกับราคา
ขายที่หุนละ 10 บาท เทากับ (0.92) - 1.04 บาทตอหุน  

4.2 ความเหมาะสมของเงื่อนไขของการชําระราคา  

ธนาคารจะไดรับเงินจากการจําหนายหุน BTAM ในครั้งนี้ เปนคาตอบแทนมูลคา 249,999,930 บาท ทั้ง
จํานวน หลังจากวันที่ไดมีการปฏิบัติครบถวนตามเงื่อนไขตางๆที่ไดกําหนดไวในสัญญาขายหุน  ซึ่งเงื่อนไขตามสัญญา
ขายหุนที่สําคัญ ไดแก ที่ประชุมผูถือหุนของธนาคาร CPAM และ CIMB Group อนุมัติการเขาทําธุรกรรมซื้อขายหุน 
BTAM  สํานักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุน รายช่ือกรรมการ / กรรมการอิสระของ BTAM 
และ Malaysian Controller of Foreign Exchange อนุมัติให CPAM ลงทุนในหุน BTAM เปนตน รวมทั้ง BTAM 
จะตองมีการสงมอบเอกสารตางๆที่เกี่ยวของใหแก CPAM ใหเปนที่เรียบรอย เชน ใบหุน ทะเบียนหุน ตราประทับ ใบ
รับเงินคาขายหุนตามสัญญาขายหุน  และการดําเนินการใหมีการอนุมัติจากคณะกรรมการ/ที่ประชุมผูถือหุนของ 
BTAM ไดแก การแตงตั้งกรรมการชุดใหมใน BTAM การเปลี่ยนแปลงกรรมการผูมีอํานาจผูกพันบริษัทซึ่งเสนอชื่อ
โดย CPAM และการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ BTAM เปนตน  

ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา เงื่อนไขของไดรับชําระคาตอบแทนตามที่ไดกําหนดไวในสัญญาขายหุน 
เปนเงื่อนไขทั่วๆไปของการซื้อขายกิจการ ซึ่งคูสัญญาแตละฝายจะตองยอมรับเงื่อนไขการดําเนินการที่เกี่ยวของ  
รวมท้ังตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ของหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ เพื่อใหการซื้อขายหุนดังกลาว
ไมขัดตอกฎหมายที่ใชบังคับของผูที่เกี่ยวของทั้งในประเทศไทยและมาเลเซีย  ซึ่งภายหลังจากที่ไดปฏิบัติครบถวนตาม
สัญญาขายหุนแลว ธนาคารก็จะไดรับเงินคาตอบแทนทั้งจํานวนโดยมิไดมีการแบงชําระเปนรายงวด  การกําหนด
เงื่อนไขของรายการในครั้งนี้ จึงมีความเปนธรรมกับคูสัญญาทั้งสองฝาย และไมทําใหธนาคารเสียประโยชนแตอยางใด 
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5. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน  

ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา การจําหนายหุน BTAM จํานวน 24,999,930 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 
ของจํานวนทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของ BTAM (เปนจํานวนหุนภายหลังการเพิ่มทุน)ในมูลคาขายรวม 
249,999,930 บาท คิดเปนราคาขายหุนละ 10.00  บาท ในครั้งนี้ มีความเหมาะสม เนื่องจากจะทําใหธนาคารไมมีความ
เสี่ยงจากผลประกอบการของ BTAM ในอนาคตที่อาจจะขาดทุน และทําใหธนาคารไมมีภาระในการเพิ่มทุนใน BTAM 
อีกตอไป  อีกทั้งธนาคารจะสามารถมุงเนน (Focus) การทําธุรกิจดานธนาคารพาณิชยซึ่งเปนธุรกิจหลักของธนาคารได
อยางเต็มที่มากขึ้น ธนาคารจะมีเงินสดหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเงินคาตอบแทนจากการขายหุน BTAM จํานวน 250 ลาน
บาท และในกรณีที่ธนาคารไมตองเพิ่มทุนใน BTAM อีก 15 ลานบาท ธนาคารจะมีกําไรจากการขายเงินลงทุนในหุน 
BTAM จํานวน 15 ลานบาท ประกอบกับในอนาคตถึงแมธนาคารจะขายหุน BTAM แลว แตก็คาดวาจะธนาคารจะ
ไดรับประโยชนจากการจําหนายผลิตภัณฑใหมๆของ BTAM ซึ่งจะเปนผลิตภัณฑในกลุม CPAM ที่มีแบรนดที่
แข็งแกรงภายใตช่ือเสียงของ CIMB Group Sdn Bhd และ PFG (ผูถือหุนของ CPAM)  

อยางไรก็ตามธนาคารอาจสูญเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน BTAM ที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตหาก BTAM สามารถบริหารงานใหมีกําไรสุทธิและสามารถจายเงินปนผลใหแกธนาคารได ทั้งนี้ ในป 2552 
BTAM มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 44.23 ลานบาท และมีขาดทุนสะสม ณ สิ้นปดังกลาว จํานวน 194 ลานบาท ซึ่ง 
BTAM จะสามารถจายเงินปนผลไดก็ตอเมื่อมีกําไรสุทธิและสามารถลางผลขาดทุนสะสมในอดีตดังกลาวใหหมดกอน 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา มูลคาการขายหุน BTAM ที่เทากับ 250 ลานบาท มีความ
เหมาะสม เนื่องจากเปนราคาที่สูงกวาราคาประเมินของที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ประเมินดวยวิธีมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดสุทธิ (DCF) ที่มีมูลคารวมเทากับ 249 ลานบาท และเปนราคาที่อยูในชวงของการวิเคาะหความไว 
(Sensitivity Analysis) ตามการประเมินดวยวิธี DCF ที่เทากับ 227 - 276 ลานบาท ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินมี
ความเห็นวาการประเมินราคาหุน BTAM ดวยวิธี DCF มีความเหมาะสม เนื่องจากเปนวิธีที่สะทอนถึงศักยภาพและ
ความสามารถในการทํากําไรของ BTAM ในอนาคต 

ธนาคารจะไดรับเงินจากการขายหุน BTAM ทั้งจํานวนเปนมูลคา 250 ลานบาท เมื่อไดปฏิบัติครบถวนตาม
เงื่อนไขตางๆที่ไดกําหนดไวในสัญญาขายหุน เชน การไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของธนาคารใหขายหุน 
BTAM การไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุน และรายช่ือกรรมการใหมของ 
BTAM  รวมท้ังการไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวาการ
กําหนดเงื่อนไขตางๆในการรับชําระคาตอบแทนจากการขายหุนดังกลาว เปนเงื่อนไขทั่วไปของการซื้อขายกิจการ มี
ความเปนธรรมและไมทําใหธนาคารเสียประโยชนแตอยางใด 

การทํารายการในครั้งนี้ ธนาคารจะตองไดรับอนุมัติการเขาทํารายการจากที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวน
ของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ไดแก CIBM Bank  

จากที่กลาวมาขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา ผูถือหุนของธนาคารจะไดรับประโยชนจากการเขา
ทํารายการ ประกอบกับการเขาทํารายการมีความสมเหตุสมผล  ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม ดังนั้น     
ผูถือหุนของธนาคารจึงควรลงมติอนุมัติการขายหุน BTAM ของธนาคารในครั้งนี้ 
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การอนุมัติหรือไมอนุมัติการเขาทํารายการในครั้งนี้ ผูถือหุนของธนาคารสามารถพิจารณาไดจากเหตุผลและ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินดังกลาวขางตน ทั้งนี้ การตัดสินใจสุดทายขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุนเปนสําคัญ 

ที่ปรึกษาทางการเงินขอรับรองวา ไดพิจารณาใหความเห็นดวยความรอบคอบตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ โดย
คํานึงถึงประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ 

 
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด 
 

 
(นายประเสริฐ    ภัทรดิลก) 
กรรมการผูอํานวยการ 
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การจาํหนายไปซ่ึงสินทรพัยและการทาํรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 

 
ของ 

 

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

กรณีการขายเงินลงทุนของ CIMBT ในบรษิทั เวิลดคลาส เรนท อะ คาร จํากัด  

 

เสนอตอ 

 

ผูถือหุนของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

โดย 
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วันที่ 7 เมษายน 2553  

 

เรื่อง  ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกันของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี 

ไทย  จํากัด (มหาชน) 

 

เรียน ผูถือหลักทรัพยของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและการทํารายการที่ของ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“CIMBT” หรือ “ธนาคารฯ”) ใครขอเรียนใหทานผูถือหุนของธนาคารฯ ทุกทานทราบ

เกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีตอการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ CIMBT กับ

ผูถือหุนรายใหญของ CIMBT คือ CIMB Bank Berhad (“CIMB”) โดยมีรายละเอียดดังแสดงในหนาถัดไป 
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 สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร  

 

 เพื่อเปนการจัดโครงสรางของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“CIMBT” หรือ “ธนาคารฯ”) ภายหลังจากการเขา

ถือหุนสามัญกวารอยละ 90 โดย CIMB Bank Berhad (“CIMB”) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552 และเพื่อใหการลงทุนของธนาคารฯ 

เปนไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งหามมิใหสถาบันการเงินถือหรือมีหุนโดยทางตรงหรือทางออมใน

บริษัทที่ไมใชธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจการเงินและธุรกิจสนับสนุนเกินอัตรารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 ดวยเหตุดังกลาวขางตน ที่ประชุมของคณะกรรมการของธนาคารฯ ครั้งที่ 5/2553 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 

โดยกรรมการที่มีสวนไดเสีย คือ นายเคนนี คิม นางวาทนันทน พีเทอรสิค และนายโรเบิรต แชบ เดา เม็ง ไมไดออกเสียงในที่ประชุม 

ไดมีมติอนุมัติใหธนาคารฯ นําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารฯ ครั้งที่ 16/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติใหธนาคารฯ ขายเงิน

ลงทุนของธนาคารฯ ในบริษัท เวิลดคลาส เรนท อะ คาร จํากัด (“WCRC” หรือ “บริษัทฯ”) ซึ่งประกอบธุรกิจรถยนตใหเชา ภายใต

เครื่องหมายการคา “Budget Car and Truck Rental”  

สําหรับเงินลงทุนทั้งหมดของธนาคารฯ ใน WCRC ที่ธนาคารฯ ประสงคจะจําหนายออกไปประกอบดวย (1) หุนสามัญ

จํานวน 100,001 หุน และหุนบุริมสิทธิ์จํานวน 659,999 หุน รวมเปนจํานวน 760,000 หุน ราคาตามมลูคาทีต่ราไวของหุนทั้งสอง

ประเภท มีมูลคาหุนละ 100 บาท จากจํานวนหุนทั้งหมด 3,800,000 หุน (หุนสามัญ 1,000,000 หุน และหุนบุริมสิทธิ์ 2,800,000 

หุน) หรือคิดเปนรอยละ 20 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ WCRC และภายหลังจากการจาํหนายเงินลงทนุใน WCRC ครั้งนี้

เสร็จสิ้น ธนาคารฯ จะไมไดถือหุนใน WCRC อีกตอไป   

ในการจําหนายเงินลงทุนของธนาคารฯ ในครั้งนี้ ธนาคารฯ จะตองดําเนินการเสนอขายเงินลงทุนนี้แกผูถือหุนรายอื่นของ 

WCRC กอน จึงจะเสนอขายแกบุคคลภายนอกได ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในสัญญารวมลงทุน หรือ Joint Venture 

Agreement ที่ธนาคารฯ ไดลงนามไวกับผูถือหุนรายอื่นของ WCRC เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 ซ่ึงระบุวา หากธนาคารฯ ประสงค

จะขายหุนที่ธนาคารฯ ไดลงทุนไวใน WCRC ธนาคารฯ ตองเสนอขายหุนจํานวนนั้นแกผูถือหุนรายอื่นกอน โดยใชระยะเวลา

ประมาณ 40 วัน ในกรณีที่ผูถือหุนเดิมรายอื่นปฏิเสธขอเสนอขายหุน WCRC ของธนาคารฯ แลว ธนาคารฯ จึงจะดําเนินการขายหุน

นี้แกผูอื่น (ในกรณีนี้คอื CIMB ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญของธนาคาร ฯ) ภายในระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

 ทั้งนี้ การขายเงินลงทุนใน WCRC ของธนาคารฯ ในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาการเขาทํารายการดังกลาวตามประกาศตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพย พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 รวมทั้งมาตรา 

89/29 แหงพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 จะพบวามีขนาดของรายการเทากับรอยละ 135.46 ของมูลคากําไรสุทธิ

ของบริษัทและบริษัทยอย (ในที่นี้หมายถึง CIMBT) ตามงบการเงินรวมของธนาคารฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งมีขนาด

รายการสูงกวารอยละ 50 ซึ่งเขาขายที่ตองจัดประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติในการทํารายการจากผูถือหุนของธนาคารฯ  

 ในกรณีที่เสนอขายหุน WCRC ใหแก CIMB นั้น เมื่อนับรวมถึงการทํารายการอื่นระหวาง CIMBT และ CIMB ใน

ระยะเวลาที่ใกลเคียงกัน จะมีขนาดของรายการเทากับรอยละ  49.87  ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารฯ และบริษัท

ยอย ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูล

และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 รวมทั้งมาตรา 89/12 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
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2551 การเขาทํารายการนี้ รวมถึงรายการอื่นกับ CIMB ที่เกี่ยวของจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง

สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน (ถามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

 นอกจากนี้ ธนาคารฯ ตองจัดใหมีที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อ

เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูถือหุนดวย โดยที่ธนาคารฯ ไดแตงตั้งใหบริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด ในฐานะที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเปนอิสระจาก

ธนาคารฯ ในการใหความเห็นดังกลาวตอผูถือหุนของธนาคารฯ ประกอบการพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการไดมาหรือจําหนาย

ไปซึ่งสินทรัพย และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของธนาคารฯ ในครั้งนี้  

 บริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด ไดพิจารณาและศึกษาขอมูลการเขาทํารายการในครั้งนี้ จากมตคิณะกรรมการธนาคารฯ 

ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 ในการอนุมตักิารจําหนายเงินลงทนุใน WCRC งบการเงินรวมที่ผานการตรวจสอบแลว

ของธนาคารฯ งบการเงินที่จัดทําข้ึนโดยผูบริหารของ WCRC แตยังมไิดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของ WCRC หนังสือ

รับรอง รายชื่อผูถือหุน ขอบังคับ สัญญาที่เกีย่วของในการเขาทํารายการ ขอมูลและเอกสารประกอบอื่นๆ รวมท้ังสมมติฐานตางๆ ที่

ไดรับจากธนาคารฯ และผูบริหารของ WCRC ตลอดจนการสมัภาษณผูบริหาร รวมทั้ง การพิจารณาภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมการ

ใหเชารถยนต และปจจัยทางเศรษฐกิจที่เกีย่วของ      

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาขายของเงินลงทุนใน WCRC นั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณามูลคา

ของ WCRC โดยใชหลักการวิเคราะหทางการเงิน 3 วิธีการ โดยใชขอมูลจากหลายแหลง ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากดัเฉพาะงบการเงินที่

ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีของ WCRC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2551 งบการเงินที่ยังมไิดตรวจสอบของ WCRC ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2552  แนวโนมการดําเนนิธุรกิจของกิจการจากการสมัภาษณผูบริหาร เอกสารของ WCRC เปนตน ทั้งนี้ 

รายละเอียดเงินลงทุนของธนาคารฯ ใน WCRC ที่ธนาคารฯ ประสงคที่จะจําหนายออกไป รวมถึงราคาเสนอขาย (ตามที่ธนาคารฯ 

ไดรับอนุมตัิในหลักการจากคณะกรรมการของธนาคารฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 เกี่ยวกับแนวทางในการ

จําหนายหุนของ WCRC) ไดแสดงไวในตารางที่ 1  

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการของ CIMBT ที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 ไดกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญของ 

WCRC เทากับราคามูลคาตามบญัชีตอหุน ซ่ึง ณ วันที่มีการประชุมคณะกรรมการนั้น  ขอมูลทางการเงินลาสดุที่ใชในการคํานวณ 

คือ งบการเงินกอนการตรวจสอบ ณ 30 กันยายน 2552 อยางไรก็ตาม ราคาเสนอขายที่แทจริงอาจมีการเปลีย่นแปลงไปจากนี้ ซึ่ง

จะเทากับมูลคาตามบญัชีตอหุนตามงบการเงินฉบับตรวจสอบของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552 (ซึ่ง ณ 

วันที่ทําการประเมินราคานี้ การตรวจสอบบัญชยีังไมแลวเสร็จ) ดังนั้น ที่ปรึกษาการเงินอิสระจึงประเมินมูลคาหุนสามัญ โดยอางอิง

จากงบการเงินภายในสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552 ของ WCRC ที่ยังไมผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี 
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ตารางที่ 1 รายละเอียดสินทรัพยที่จะขายและราคาเสนอขาย 
 

รายละเอียด
สินทรัพย 

จํานวนหุนที่
เสนอขาย 

(หุน) 

รอยละของหุนที่
จําหนายแลวของ 

WCRC (%) 

ราคา Par 
(บาทตอหุน) 

ราคาเสนอ
ขาย (บาท
ตอหุน) 

มลูคาที่เสนอขาย 
(บาท) 

สดัสวนการถือหุน
ของธนาคารฯ
ภายหลังการทํา
รายการ (%) 

1. หุนสามญั 100,001 2.63 100.00 78.53* 7,853,078.53 0.00% 

2. หุนบุรมิสิทธิ์  659,999 17.37 100.00 100.00 65,999,900.00 0.00% 

รวมจํานวน 760,000 20.00   73,852,978.53 0.00% 

หมายเหตุ  *ราคาเสนอขายหุนสามัญอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามงบการเงินฉบับตรวจสอบของ WCRC สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเขาทํารายการเปนดังนี ้  

 
1. ความสมเหตุสมผลในการเขาทํารายการ  

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การจําหนายเงินลงทุนของธนาคารฯ ใน WCRC ออกไปในครั้งนี้ มีความ

สมเหตุสมผล ในหลายประการดังนี้  

ก) สอดคลองกับนโยบายการลงทุนของธนาคารฯ ที่จะเนนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมของธนาคารฯ เปน

หลัก   

ข) การถือหุนของธนาคารฯ ใน WCRC ในสัดสวนรอยละ 20 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของ WCRC นั้น ไมเปนไป

ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งหามมิใหสถาบันการเงินถือหรือมีหุนโดยทางตรงหรือ

ทางออมในบริษัทที่ไมใชธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจการเงินและธุรกิจสนับสนุนเกินรอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น การจําหนายเงินลงทุนของธนาคารฯ ในครั้งนี้ จะทําใหธนาคารฯ ไมตองขอผอนผันใน

การถือครองหุนใน WCRC จากธนาคารแหงประเทศไทย  

ค) ตลอดระยะเวลาที่ผานมาธนาคารฯ ถือหุนเปนจํานวนรอยละ 20 ซึ่งธนาคารฯ มิไดเปนผูถือหุนรายใหญ และมิได

เปนผูบริหาร หรือมีอํานาจเขาควบคุมกิจการใน WCRC แตอยางใด  

 
2. ความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขการรับชําระเงินคาขายสินทรัพย 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคาที่เหมาะสมของ WCRC ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553 โดยมีผลสรุปของการ

วิเคราะหมูลคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามที่ไดแสดงไวในตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหมูลคาหุนที่เหมาะสมของ WCRC  
 

วิธีการประเมินมลูคา 
หุนของ WCRC 

หุนสามญั หุนบรุิมสิทธิ ์

ราคาหุนสามัญ 
ที่ประเมินได 
(บาทตอหุน) 

เทียบกับราคา
ขายที ่78.53* 
บาทตอหุน 

ราคาหุน 
บุรมิสทิธ์ิ 

ที่ประเมินได 
(บาทตอหุน) 

เทียบกับราคาขายที ่
100.00 บาท  ตอหุน 

1. วิธีมูลคาหุนตามบญัชี  
(Book Value  Approach) 

78.42 ต่ํากวา 
รอยละ 0.14 

100.00 เทากับ 
ราคาเสนอขาย 

2. วิธีอัตราราคาตอกําไรสุทธิตอหุน  
(Price to Earning Ratio Approach) 

30.96 - 44.19 ตํ่ากวารอยละ 
43.73 - 60.58 

30.96 - 44.19 ต่ํากวารอยละ 
55.81 – 69.04 

3. วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี 
(Price to Book Ratio Approach) 

58.49  – 77.49 ตํ่ากวารอยละ 

1.32 – 25.52 

75.00 – 99.00 ต่ํากวารอยละ 

1.00 – 25.00 

หมายเหตุ  *ราคาเสนอขายหุนสามัญอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามงบการเงินฉบับตรวจสอบของ WCRC สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 

จากผลการประเมินมลูคาดวยวิธีตางๆ ตามตารางขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเหน็วาดวยขอจํากดัในการ

เขาถึงขอมูลของ WCRC ในการทําการประเมินราคา ดังนั้น บนพื้นฐานขอมูลที่มี วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

และวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบญัชี (Price to Book Ratio Approach หรือ P/BV Ratio) จึงมีความเหมาะสมมากทีส่ดุ 

เนื่องจากเปนวิธีที่สะทอนมูลคาสินทรัพยสุทธิของกิจการทีม่อียูในปจจุบันไดดีทีสุ่ดเมื่อเทียบกับวิธีอ่ืนๆ โดยชวงราคาที่เหมาะสม

สําหรับหุนสามญัของ WCRC จะมีมูลคาประมาณ 58.49 – 78.42 บาท และหุนบุริมสิทธิ์ของ WCRC จะมีมูลคาที่เหมาะสม

ประมาณ 75.00 – 100.00 บาท ซึ่งใกลเคียงกันกบัมูลคาที่ธนาคารฯ จะจําหนายออกไป 

สําหรับเงื่อนไขในการรับชําระเงินจากการขายเงินลงทุนใน WCRC (กรณีที่เปนการขายให CIMB) นั้น ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระพิจารณาแลวเห็นวา มิไดเปนเงื่อนไขใหธนาคารฯ เสียเปรียบแตประการใด และเปนหลักปฎิบัติเปนการทั่วไปในการซื้อ

ขายหลักทรัพย   

เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามที่กลาวมาแลวขางตน ประกอบกับ

วัตถุประสงคในการเขาทํารายการ ความจําเปนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ความประสงค

ในการจัดโครงสรางของธนาคารฯ ใหมีความชัดเจนในเรื่องโครงสรางในการลงทุน และการบริหารงาน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี

ความเห็นวา หากขอมูลที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับมาจาก WCRC และ CIMBT เกี่ยวกับการดําเนินงาน และแนวโนมผล

ประกอบการของ WCRC นั้น มิไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญจากที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใครขอ

เรียนเสนอแกทานผูถือหุนของ ธนาคารฯ อนุมัติการเขาทํารายการการจําหนายเงินลงทุนใน WCRC ของธนาคารฯ ในคร้ังนี้  

ทั้งนี้ ตามที่ระบุในเงื่อนไขการลงทุนที่ธนาคารฯ มีกับผูถือหุนรายอื่นในสัญญาการรวมลงทุน  (Joint Venture 

Agreement) ในการลงทุนใน WCRC ซ่ึงไดลงนามไวเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 (สรุปสาระสําคัญโดยยอแสดงไวในขอ 1.5.9  ของ

รายงานฉบับนี้) ธนาคารฯ ตองเสนอขายหุนทั้งหมดแกคูสัญญารายอื่นกอน (Rights of First Refusal) และเพื่อเปนการปฎิบัติตาม

เงื่อนไขนี้ เมื่อธนาคารฯ ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของธนาคารฯ ในการขายเงินลงทุนนี้แลว ธนาคารฯ จะดําเนินการแจงไป
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ยัง WCRC เพื่อให WCRC ดําเนินการติดตอคูสัญญาทุกรายเพื่อเสนอขายเงินลงทุนในราคาและเงื่อนไขเดียวกับที่ธนาคารฯ จะ

ดําเนินการขายใหแก CIMB หากคูสัญญาทุกรายปฏิเสธการเสนอขายเงินลงทุนของธนาคารฯ แลว ธนาคารฯ จึงจะดําเนินการขาย

เงินลงทุนในเงื่อนไขและราคาเสนอขายเดียวกับที่ไดเสนอแกคูสัญญารายอ่ืนใหแก CIMB ตอไป  

 บริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของธนาคารฯ ขอรับรองวาไดทําหนาที่ ศึกษา และ 

วิเคราะหขอมูลตางๆ ดังที่ไดกลาวมาขางตน ดวยความรอบคอบ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และไดใหเหตุผลบนพื้นฐานของขอมูลและ

การวิเคราะหอยางเที่ยงธรรม โดยคํานึงถงึประโยชนของผูถือหุนรายยอยของธนาคารฯ เปนสําคัญ 

ทั้งนี้ การใหความเห็นในการเขาทํารายการดังกลาวขางตน อางอิงจากขอมูลที่ไดรับจากเอกสาร และ/หรือจากการ

สัมภาษณผูบริหารของ WCRC และของธนาคารฯ ตลอดจนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชน และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งขอสมมติฐานวาขอมูลดังกลาวขางตนมีความถูกตองและเปนจริง ดังนั้น หากขอมูลดังกลาวขางตนไม

ถูกตองและ/หรือ ไมเปนจริง และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในอนาคต อาจสงผลกระทบตอความเห็นของที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระในการใหความเห็นในครั้งนี้  ดวยเหตุนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมอาจยืนยันถึงผลกระทบจากปจจัยดังกลาว

ที่อาจเกิดข้ึนตอธนาคารฯ และผูถือหุนในอนาคตได อีกทั้ง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อให

ความเห็นตอคณะกรรมการและผูถือหุนของธนาคารฯ ตอการเขาทํารายการดังรายละเอียดขางตนเทานั้น  

อยางไรก็ตาม การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสําหรับการทํารายการในครั้งนี้ อยูในดุลพินิจของผูถือหุนของธนาคารฯ 

เปนสําคัญ ซ่ึงผูถือหุนควรจะศึกษาขอมูลและพิจารณาเหตุผล ขอดี ขอดอย ปจจัยความเสี่ยง และความเห็นในประเด็นพิจารณา

ตางๆ เพิ่มเติมในเอกสารตางๆ ที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ดวย เพื่อใชวิจารณญาณและดุลพินิจ

ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเพื่อลงมติไดอยางเหมาะสม      

 
3. การแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 
ธนาคารฯ ไดแตงตั้งใหบริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด ซ่ึงเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหความเห็นตอความเหมาะสมของการ

เขาทํารายการขายสินทรัพย (เงินลงทุนในหุน WCRC ที่ CIMBT ถืออยู) ตอผูถือหุนของธนาคารฯ ประกอบการพิจารณาอนุมัติการ

เขาทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของธนาคารฯ ในครั้งนี้  

 
4. ที่มาของขอมูลในการจัดทําความเห็น 

 
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ จัดทําขึ้นจากการศึกษาขอมูลที่ไดรับจากผูบริหารและกรรมการของ 

WCRC โดยใชสมมติฐานหลักและแนวทางจากผูบริหาร ขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารของ WCRC รวมถึงเอกสารตางๆ ที่ไดรับ

จากธนาคารฯ และขอมูลที่เผยแพรตอสาธารณชนทั่วไป เปนพื้นฐานในการวิเคราะหและใหความเห็น นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระไดพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจและขอมูลที่สามารถรับรูไดขณะทําการศึกษา ดังนั้น หากปจจัยดังกลาวเหลานี้เปลี่ยนแปลง

ไป จึงอาจสงผลกระทบตอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่อาจจะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ยังไดดําเนินการตามรายละเอียดดังนี้ 
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ก. ศึกษาขอมูลทางธุรกิจและการเงินของ WCRC รวมทั้ง ขอมูลภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวของโดยใชขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะ 

ข. เปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน และผลประกอบการของ WCRC กับบริษัทอ่ืนๆ ที่เทียบเคียงกันได โดยใชขอมูลที่มี

การเปดเผยตอสาธารณะ  

ค. วิเคราะหการคาดการณทางธุรกิจของ WCRC  จากการสัมภาษณคณะผูบริหารของ WCRC  

ง. วิเคราะหขอมูลทางการเงินอ่ืนๆ รวมท้ัง ขอมูลที่เกี่ยวของ ซ่ึงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแลวเห็นวา

เหมาะสมและจําเปนสําหรับการแสดงความเห็นในครั้งนี้ 

จ. จัดทําการประเมินมูลคาหุนของ WCRC ที่เหมาะสมโดยใชวิธีทางการเงินตางๆ  

 

อนึ่ง เนื่องจากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ ไดมีการแปลเปนภาษาอังกฤษเพื่อเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาของผูถือหุนชาวตางประเทศ  หากมีขอความใดที่อาจมีความหมายคลาดเคลื่อนจากฉบับภาษาไทย อัน

เนื่องจากการแปลความหมาย ใหยึดเอาเนื้อความตามฉบับภาษาไทยนี้เปนหลัก  
 
5. สมมติฐานหลักในการจัดทําความเห็น 

 
การจัดทําความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยูภายใตสมมติฐานหลัก ดังนี้ 

ก. ขอมูลและเอกสารทั้งหมด ซ่ึงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับจาก WCRC และจากการสัมภาษณผูบริหารของ 

WCRC มีความครบถวน ถูกตอง เปนจริง และความเห็นที่แสดงไวสามารถเชื่อถือได 

ข. ไมมีเหตุการณใดที่ไดเกิดขึ้น หรือกําลังจะเกิด หรือมีความเปนไปไดวาจะเกิด ที่อาจจะสงผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ WCRC  

ค. สัญญาทางธุรกิจตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของ WCRC ที่ทํากับคูสัญญายังคงถูกตองตามกฎหมาย มีผลบังคับ

และผลผูกพันตามสัญญา และไมมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เพิกถอน หรือยกเลิก 

ง. ในการประเมินมูลคาของ WCRC นั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทําขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553  

จ. งบการเงินที่ใชเปนฐานในการจัดทําความเห็นมาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีของ WCRC สําหรับ

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2551 และงบการเงินที่ยังมิไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของ WCRC สําหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
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สวนที่ 2 ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ  

  

เพื่อใหการลงทนุของธนาคารฯ เปนไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซ่ึงหามมิใหสถาบนัการเงินถือ

หรือมีหุนโดยทางตรงหรือทางออมในบริษัทใดเกนิรอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น 

 ดวยเหตดุังกลาวขางตน ที่ประชุมของคณะกรรมการของธนาคารฯ ครั้งที่ 5/2553 ซึ่งประชุมเมือ่วันที่ 25 มีนาคม 2553 

โดยกรรมการทีม่ีสวนไดเสีย คือ นายเคนนี คมิ นางวาทนันทน พีเทอรสิค และนายโรเบิรต แชบ เดา เม็ง ไมไดออกเสยีงในทีป่ระชุม 

ไดมีมติอนมุตัิใหธนาคารฯ นําเสนอที่ประชุมสามญัผูถือหุนของธนาคารฯ ครั้งที่ 16/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติใหธนาคารฯ ขายเงิน

ลงทุนของธนาคารฯ ใน WCRC ซึ่งประกอบธุรกิจรถยนตใหเชา ภายใตเครื่องหมายการคา “Budget Car and Truck Rental”  

สําหรับเงินลงทุนทั้งหมดของธนาคารฯ ใน WCRC ที่ธนาคารฯ ประสงคจะจําหนายออกไปประกอบดวย (1) หุนสามัญ

จํานวน 100,001 หุน และหุนบุริมสิทธิ์จํานวน 659,999 หุน รวมเปนจํานวน 760,000 หุน ราคาตามมลูคาทีต่ราไวของหุนทั้งสอง

ประเภท มีมูลคาหุนละ 100 บาท จากจํานวนหุนทั้งหมด 3,800,000 หุน (หุนสามัญ 1,000,000 หุน และหุนบุริมสิทธิ์ 2,800,000 

หุน) หรือคิดเปนรอยละ 20 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ WCRC และภายหลังจากการจาํหนายเงินลงทนุใน WCRC ครั้งนี้

เสร็จสิ้น ธนาคารฯ จะไมไดถือหุนใน WCRC อีกตอไป   

ในการจําหนายเงินลงทุนของธนาคารฯ ในครั้งนี้ ธนาคารฯ จะตองดําเนินการเสนอขายเงินลงทุนนี้แกผูถือหุนรายอื่นของ 

WCRC กอน จึงจะเสนอขายแกบุคคลภายนอกได ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในสัญญารวมลงทุน หรือ Joint Venture 

Agreement ที่ธนาคารฯ ไดลงนามไวกับผูถือหุนรายอื่นของ WCRC เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 ซ่ึงระบุวา หากธนาคารฯ ประสงค

จะขายหุนที่ธนาคารฯ ไดลงทุนไวใน WCRC ธนาคารฯ ตองเสนอขายหุนจํานวนนั้นแกผูถือหุนรายอื่นกอน โดยใชระยะเวลา

ประมาณ 40 วัน ในกรณีที่ผูถือหุนเดิมรายอื่นปฏิเสธขอเสนอขายหุน WCRC ของธนาคารฯ แลว ธนาคารฯ จึงจะดําเนินการขายหุน

นี้แกผูอื่น (ในกรณีนี้คือ CIMB ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญของธนาคาร ฯ) ภายในระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

 ทั้งนี้ การขายเงินลงทุนใน WCRC ของธนาคารฯ ในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาการเขาทํารายการดังกลาวตามประกาศตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพย พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 รวมทั้งมาตรา 

89/29 แหงพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 จะพบวามีขนาดของรายการเทากับรอยละ 135.46 ของมูลคากําไรสุทธิ

ของบริษัทและบริษัทยอย (ในที่นี้หมายถึง CIMBT) ตามงบการเงินรวมของธนาคารฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งมีขนาด

รายการสูงกวารอยละ 50 ซึ่งเขาขายที่ตองจัดประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติในการทํารายการจากผูถือหุนของธนาคารฯ  

ในกรณีที่เสนอขายหุน WCRC ใหแก CIMB นั้น เมื่อนับรวมถึงการทํารายการอื่นระหวาง CIMBT และ CIMB ใน

ระยะเวลาที่ใกลเคียงกัน จะมีขนาดของรายการเทากับรอยละ  49.87  ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารฯ และบริษัท

ยอย ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูล

และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 รวมทั้งมาตรา 89/12 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

2551 การเขาทํารายการนี้ รวมถึงรายการอื่นกับ CIMB ที่เกี่ยวของ  ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารฯ และบริษัทยอย 

ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและ

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการ
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กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 รวมทั้งมาตรา 89/12 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 การเขาทํา

รายการนี้ รวมถึงรายการอื่นกับ CIMB ที่เกี่ยวของ จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน (ถามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวน

ของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย  

นอกจากนี้ ธนาคารฯ ตองจัดใหมีที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อ

เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูถือหุนดวย โดยที่ธนาคารฯ ไดแตงตั้งใหบริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด ในฐานะที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเปนอิสระจาก

ธนาคารฯ ในการใหความเห็นดังกลาวตอผูถือหุนของธนาคารฯ ประกอบการพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการไดมาหรือจําหนาย

ไปซึ่งสินทรัพย และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของธนาคารฯ ในครั้งนี้  

บริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและเปนอิสระจากธนาคารฯ ไดพิจารณาและศึกษาขอมูลการเขาทํารายการในครั้งนี้ จากมติ

คณะกรรมการธนาคารฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 งบการเงินรวมที่ผานการตรวจสอบแลวของธนาคารฯ งบ

การเงินที่จัดทําข้ึนโดยผูบริหารของ WCRC แตยังมิไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของ WCRC หนังสือรับรอง รายช่ือผูถือหุน 

ขอบังคับ สัญญาที่เกี่ยวของในการเขาทํารายการ ขอมูลและเอกสารประกอบอื่นๆ รวมทั้งสมมติฐานตางๆ ที่ไดรับจากธนาคารฯ 

และผูบริหารของ WCRC ตลอดจนการสมัภาษณผูบริหาร รวมทั้งการพิจารณาภาพรวมภาวะอตุสาหกรรมการใหเชารถยนต และ

ปจจัยทางเศรษฐกิจที่เกีย่วของ  โดยมีสรุปรายละเอียดในการเขาทํารายการของธนาคารฯ ดังนี้     
 

1. ลักษณะและรายละเอียดรายการ 
 

1.1. วันที่เกิดรายการและคูสัญญาที่เกีย่วของ 
 

วันท่ีเกิดรายการ 
 ภายหลังจากที่ไดรับอนุมตัิจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารฯ ครั้งที่ 16/2553 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 29 เมษายน 

2553 และภายหลังจากที่ผูถือหุนรายอื่นของ WCRC ไมประสงคจะซ้ือสินทรัพย (หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ์) ที่ธนาคารฯเสนอขาย 

ทั้งนี้ คาดวาการทํารายการนี้จะเกิดข้ึนภายในเดอืน มถินุายน 2553 

 
คูสัญญาที่เกีย่วของและลักษณะความสัมพันธระหวางกัน 

 ผูขายสินทรัพย   :            บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (“CIMBT”) 

ผูซ้ือสินทรัพย   :            CIMB Bank Berhad (“CIMB”) 

 ลักษณะความสมัพันธระหวางกัน        : CIMBT มี CIMB เปนผูถือหุนรายใหญ และมีผูบริหารในกลุม CIMB 

Group SDN Berhad (นายเคนนี คิม นางวาทนันทน พีเทอรสิค และนาย

โรเบิรต แชบ เดา เม็ง) เปนกรรมการในธนาคารฯ  

- CIMB ถือหุนในธนาคารฯ จํานวน 12,435,069,760 หุน หรือคิดเปนรอยละ 93.15 และ CIMB ม ี CIMB Group 

SDN Berhad เปนผูถือหุนในสดัสวน 99.99% 
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- นายโรเบิรต แชบ เดา เม็ง กรรมการของธนาคารฯ เปนที่ปรึกษาของ CIMB Investment Bank Berhad ซ่ึงถือหุน 

100% โดย CIMB Group SDN Berhad และเปนกรรมการของ CIMB Group SDN Berhad 

- นายเคนนี คมิ กรรมการของธนาคารฯ เปนกรรมการของ CIMB Investment Bank Berhad ซ่ึงถือหุน 100% โดย 

CIMB Group SDN Berhad  

- นางวาทนันทน พีเทอรสิค  กรรมการอสิระของธนาคารฯ เปนกรรมการอิสระของ CIMB Group SDN Berhad ซึ่งถือ

หุน 99.99% ใน CIMB 

รายชื่อกรรมการที่ดํารงตําแหนงรวมกันของธนาคารฯ, CIMB, CIMB Investment Bank Berhad และ CIMB Group 

SDN Berhad ไดแสดงไวในตารางที่ 3  

 
ตารางที่ 3 รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 

 
รายชื่อบุคคล 

ที่เก่ียวโยงกัน 

การดํารงตําแหนง 

ในธนาคารฯ 

การดํารงตําแหนง 

ใน CIMB  

การดํารงตําแหนงใน 

CIMB Investment  

Bank Berhad 

การดํารงตําแหนงใน 

CIMB Group  

SDN Berhad 

นายโรเบริต แชบ เดา เม็ง กรรมการ - ที่ปรึกษา กรรมการ 

นายเคนนี คิม กรรมการ - กรรมการ - 

นางวาทนนัทน พเีทอรสิค กรรมการอิสระ - - กรรมการอิสระ 

 

- รายละเอียดการถือหุนของบุคคลที่เกีย่วโยงกัน มีดังนี ้

 

 
- CIMB เปนผูถือหุนที่มีสวนไดสวนเสียในการขายสินทรัพยของธนาคารฯ ในครั้งนี้ จึงไมมสีิทธ์ิออกเสยีงในที่ประชุม

สามัญผูถือหุนของธนาคารฯ ครั้งที่ 16/2553 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2553 

 

 

 

 

 

CIMBT

CIMB  CIMB Investment Bank Berhad 

CIMB Group SDN Berhad

99.99 % 100 % 

93 . 15 % 
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1.2. ประเภทและขนาดของรายการ 
 
ธนาคารฯ เปนผูถือหุนของ WCRC จํานวน 760,000 หุน แบงเปนหุนสามญัจํานวน 100,001 หุน และหุนบุริมสิทธิ์

จํานวน 659,999 หุน ราคาตามมลูคาที่ตราไวของหุนทั้งสองประเภท มีมูลคาหุนละ 100 บาท จากจํานวนหุนทั้งหมด 3,800,000 

หุน (หุนสามัญ 1,000,000 หุน และหุนบุริมสิทธิ์ 2,800,000 หุน) หรือคิดเปนรอยละ 20 ของหุนทั้งหมด 

จากการที่ธนาคารฯ ตองปฏิบัตติามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 34 (3) หามมใิหสถาบัน

การเงินถือหรือมหีุนโดยทางตรงหรือทางออมในบริษัทใดเกินอตัราดังตอไปนี้ (1) รอยละยี่สบิของเงินกองทุนทั้งหมดของสถาบัน

การเงินนั้น สําหรับการถือหรือมหีุนในทุกบริษัทรวมกัน (2) รอยละหาของเงินกองทุนทั้งหมดของสถาบันการเงินนั้น สําหรับการถือ

หรือมีหุนในบริษัทแตละราย หรือ (3) รอยละสบิของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศ

ไทยมีอํานาจผอนผันการถือหรือมีหุนเกินกวาอตัราที่กําหนดได สําหรับกรณีที่ธนาคารฯ ถือหุนใน WCRC นั้น ปจจุบันธนาคารฯ อยู

ระหวางการขอขยายระยะเวลาการผอนผันจากธนาคารแหงประเทศไทยใหถือหุนเกินกวาอตัราทีก่ําหนดจากวันที ่ 21 ธันวาคม 

2552 เปน 30 มถิุนายน 2553 เพื่อใหธนาคารฯ มีเวลาดําเนินการในการจําหนายเงินลงทุนนี้ และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 34 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 

จึงมีมติในหลกัการใหขายหุน WCRC ใหผูถือหุนอื่นของ WCRC หรือ CIMB (ในกรณีที่ผูถือหุนอื่นของ WCRC ปฏิเสธการซือ้หุน) 

ในมูลคาประมาณ 73.85 ลานบาท ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงไปตามมลูคาทางบัญชีของ WCRC ตามงบการเงินที่ตรวจสอบแลว ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2552 และในการประชุมคณะกรรมการครั้งดังกลาว เมื่อมีการพิจารณาในวาระการขายสินทรัพยนี้ กรรมการผูมสีวน

ไดเสยี คือ นายเคนนี คิม  นางวาทนันทน พีเทอรสิคและนายโรเบิรต แชบ เดา เม็ง ไมไดออกเสยีงในที่ประชุม 

การขายเงินลงทุนใน WCRC ของธนาคารฯ ในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาการเขาทํารายการดังกลาวตามประกาศตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 

พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 รวมทั้งมาตรา 89/29 แหง

พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 จะพบวามีขนาดของรายการเทากับรอยละ 135.46 ของมูลคากําไรสุทธิของ ธนาคารฯ

และบริษัทยอย ตามงบการเงินรวมของธนาคารฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งมีขนาดรายการสูงกวารอยละ 50 ซึ่งเขาขาย

ที่ตองจัดประชุมเพื่อขออนุมัติในการทํารายการจากผูถือหุนของธนาคารฯ โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุนดวยคะแนน

เสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน (ถามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  

และในกรณีที่ผูถือหุนเดิมปฏิเสธขอเสนอขายหุน WCRC ของธนาคารฯ แลว ธนาคารฯ จึงจะดําเนินการขายหุน WCRC นี้

แกผูอ่ืน (ในกรณีนี้คือ CIMB ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญของธนาคารฯ) การทํารายการดังกลาว เมื่อนับรวมถึงการทํารายการอื่น

ระหวาง CIMBT และ CIMB ในระยะเวลาที่ใกลเคียงกัน จะมีขนาดของรายการเทากับรอยละ  49.87  ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตน

สุทธิของธนาคารฯ และบริษัทยอย ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และตามที่มีการ

แกไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 รวมทั้งมาตรา 89/12 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 การเขาทํารายการนี้ รวมถึงรายการอื่นกับ CIMB ที่เกี่ยวของ จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
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หุนดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน (ถามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียอันไดแก CIMB 

 
1.3. รายละเอียดของสินทรัพยทีธ่นาคารฯจะขาย 
 
หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ์ของ WCRC จํานวน 760,000 หุน แบงเปนหุนสามัญจํานวน 100,001 หุน และหุนบุริมสิทธิ์

จํานวน 659,999 หุน ราคาตามมูลคาที่ตราไวของหุนทั้งสองประเภท มีมูลคาหุนละ 100 บาท จากจํานวนหุนทั้งหมด 3,800,000 

หุน (หุนสามัญ 1,000,000 หุน และหุนบุริมสิทธิ์ 2,800,000 หุน) หรือคิดเปนรอยละ 20 ของหุนทั้งหมด 

หุนบุริมสิทธ์ิของ WCRC มีสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลชนิดสะสมในอัตราไมเกินรอยละ 17 ตอปของทุนชําระแลวและบุริม

สิทธิ์ของบริษัทฯ มีสิทธิในเงินปนผลและเงินทุนกอนหุนสามัญ แตจะไมครอบคลุมไปถึงสิทธิอ่ืนใดในการเขาไปมีสวนรวมในผลกําไร 

และหุนบุริมสิทธิ์ 1 หุน มีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมผูถือหุนเชนเดียวกับหุนสามัญ 1 หุน ซ่ึงที่ผานมา WCRC มีผลขาดทุน

สะสม จึงยังมิไดจัดสรรเงินปนผลใหกับผูถือหุนมากอน และ ณ 31 ธันวาคม 2552 WCRC มีผลขาดทุนสะสม ประมาณ 21.58 ลาน

บาท และคาดวาจะลางขาดทุนสะสมไดทั้งหมดในป 2553 

 
1.4   เงื่อนไขกอนการทํารายการ 
 

การขายสินทรัพย (หุนสามญัและหุนบุริมสิทธิ์จํานวน 760,000 หุน) ในครั้งนี้  ธนาคารฯ จะเขาทํารายการตอเมื่อไดรับ

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของธนาคารฯ เนื่องจากขนาดรายการเขาขายตามเกณฑการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและเปน

การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมลูและการปฏิบัตกิารของบริษัทจด

ทะเบียนในรายการที่เกีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 และตามที่มกีารแกไขเพิ่มเตมิตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 

21/2551 เมื่อธนาคารฯ ไดรับมติอนมุตักิารเขาทํารายการแลว ธนาคารฯ จึงจะยื่นหนังสือตอคณะกรรมการของ WCRC เพื่อให

ดําเนินการแจงตอผูถือหุนอ่ืนของ WCRC ซ่ึงผูถอืหุนอื่นมีสิทธิในการซื้อหุนจํานวนดังกลาวกอน CIMB ซ่ึงเปนบุคคลที่เกีย่วโยงกัน

ของธนาคารฯ ตามราคาและเงื่อนไขเดียวกันกบัที่ธนาคารฯ เสนอขายให CIMB เมื่อผูถือหุนอื่นไมแสดงความประสงคจะซื้อหุน

จํานวนดังกลาวจากธนาคารฯ แลว ธนาคารฯ จึงจะเขาทํารายการกับ CIMB ตอไป ทั้งนี้ คาดวาจะเขาทํารายการขายสินทรัพยใน

ครั้งนี้แลวเสร็จภายในเดือนมถิุนายน 2553  

 

1.5 ขอมูลโดยสรุปของบริษัท เวิลดคลาส เรนท อะ คาร จํากัด 
 

           1.5.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท 
 

บริษัท เวิลดคลาส เรนท อะ คาร จํากัด  เดิมช่ือบริษัท คิวพีทีเค (ประเทศไทย) จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 

มิถุนายน 2538  ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 100 ลานบาท วัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจจัดหารถยนตใหเชา ภายใตชื่อการคา

และเครื่องหมายการคา “Budget Car and Truck Rental” และธุรกิจสนับสนุนการใหบริการเชารถยนต ไดแก ธุรกิจจําหนาย

รถยนตใชแลว ซึ่งเปนรถยนตของ WCRC ที่หมดสัญญาเชาหรือครบอายุการใชงานที่กําหนดไว  



รายงานความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

14 

                                                  

ปจจุบัน  WCRC มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 380 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 1,000,000 หุน และหุนบุริมสิทธิ์ 

2,800,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ100 บาท  มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ เลขที่ 19/23 อาคารรอยัล ซิตี้ อเวนิว อาคารเอ ซอย

ศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10320  และมีสํานักงานสาขาเพื่อบริการรถยนตใหเชาทั้งหมด 

22 แหง ตั้งอยูใน 16  จังหวัด ที่เปนศูนยกลางเศรษฐกิจและจังหวัดทองเที่ยวสําคัญของแตละภูมิภาคทั่วประเทศ ไดแก กรุงเทพฯ  

เชียงราย เชียงใหม พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแกน อุบลราชธานี นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี สงขลา 

ภูเก็ต พังงาและกระบี่  สําหรับธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลว  มีศูนยจําหนายอยูที่เลขที่ 19  ซอยพัฒนาการ 29 ถนนพัฒนาการ  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
 

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของ WCRC มีดังนี้ 
ป 2538   

มิถุนายน : จัดตั้งบริษัทภายใตชื่อบริษัท คิวพีทีเค (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจจัดหารถยนตใหเชา ทุนจด

ทะเบียน 100 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท  โดยเปนทุนจดทะเบียนชําระแลว 25 ลานบาท  

สิงหาคม : ทําสัญญารวมทุนกับบริษัท บัดเจด เรนท อะ คาร อินเตอรเนชั่นแนล อิงค ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใหไดรับ

สิทธิในการใชชื่อการคา เครื่องหมายการคา และระบบการใหบริการธุรกิจเชารถยนตของ “Budget  car  

and truck rental” ในการดําเนินธุรกิจจัดหารถยนตใหเชาในประเทศไทย 

พฤศจิกายน : เปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท เวิลดคลาส เรนท อะ คาร จํากัด และเริ่มดําเนินธุรกิจจัดหารถยนตใหเชา ภายใต

ชื่อการคาและเครื่องหมายการคา “Budget car and truck rental” 
   
ป 2539 : เรียกชําระคาหุนสวนที่เหลืออีก 75 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ  สงผลใหมีทุน

จดทะเบียนชําระแลว 100 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 
ป 2540   

ธันวาคม : ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค การปดกิจการของสถาบันการเงินจํานวนมากในประเทศ

ไทย และการประกาศนโยบายลอยตัวคาเงินบาทของรัฐบาล สงผลตอการดําเนินงานของ  WCRC   จึงมีการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ลานบาท เปน 380 ลานบาท แบงเปนหุนบุริมสิทธิ์ จํานวน 2,800,000 หุน 

มูลคา ที่ตราไวหุนละ100 บาท และหุนสามัญ จํานวน 1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 

 
1.5.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

WCRC ประกอบธุรกิจหลักในการจัดหารถยนตใหเชา ภายใตช่ือการคาและเครื่องหมายการคา “Budget Car and Truck 

Rental” โดยรถยนตที่มีใหบริการสวนใหญเปนรถยนตญี่ปุน เนื่องจากมีสภาพคลองในการขายตอสูง เชน โตโยตา ฮอนดา นิสสัน 

เปนตน อยางไรก็ตาม เพื่อใหสอดรับกับความตองการของกลุมลูกคาทุกระดับ WCRC ยังมีรถยนตยุโรป รวมท้ัง รถยนตใหเชาพรอม

คนขับรถใหบริการเพิ่มเติมอีกดวย  ซึ่งปจจุบัน รถยนตที่ใหบริการ มีจํานวนประมาณ 2,000 คัน ประกอบดวยรถยนตหลายประเภท 

หลายขนาด ทั้งรถยนตนั่งสวนบุคคล รถกระบะ รถตู และรถยนตนั่งอเนกประสงค   
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สําหรับการกําหนดคาเชารถยนต ซ่ึงเปนอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญานั้น นอกจากจะพิจารณาจากประเภท ยี่หอและรุน

ของรถยนต รวมถึงสภาพคลองในการขายรถยนตภายหลังจากสัญญาเชาหมดอายุลงแลว  WCRC จะพิจารณาจากปจจัยหลักอ่ืน

เพิ่มเติม ดังนี้    

- ตนทุนทางการเงินและการดําเนินงานของ WCRC 

- ลักษณะธุรกิจ เชน หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ เอกชน บริษัทขามชาติ รวมทั้ง ขนาดของธุรกิจและฐานะ

ทางการเงินของลูกคา เพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจจะมีในการชําระคาเชา 

- วัตถุประสงคการใชรถยนตของลูกคา ระยะเวลาที่ตองการเชา และประเภทผูขับขี่ เพื่อประมาณราคาและสภาพ

ของรถยนตเมื่อหมดสัญญาเชา  

- สภาพคลองในการจําหนายเมื่อหมดสัญญาเชา พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะของรถยนต เชน ประเภท 

ยี่หอ รุน อุปกรณเสริมตางๆ ราคาตลาด เปนตน 

- คาใชจายในการซอมบํารุง 

- ขอบเขตการใหบริการเสริมอื่นๆ เชน ความตองการรถยนตทดแทน และลักษณะของกรมธรรมประกันภัย 

 

ทั้งนี้ การใหเชารถยนตของ WCRC มีลักษณะการใหบริการ 2 รูปแบบ ดังนี้  

1)   บริการสัญญาเชารถยนตเพื่อการดําเนินงาน (Operating Lease) 

   เปนสัญญาเชาที่มีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 - 3 ป  กลุมลูกคาจะเปนสวนบุคคลและนิติบุคคลทุกขนาด บริษัทขาม

ชาติ หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีความตองการใชบริการยานพาหนะควบคูไปกับบริการเสริมครบวงจร  เพื่อเปนการลด

ภาระและคาใชจายที่ไมจําเปนในการบริหารและจัดการยานพาหนะ โดยลูกคาสามารถเลือกยี่หอและรุนของรถยนต รวมถึง

อุปกรณเสริม และการบริการหลังการขายตางๆ ไดตามความตองการ  เชน บริการรถยนตทดแทนชั่วคราว สําหรับกรรมสิทธิ์ใน

รถยนตนั้นจะยังคงเปนของ WCRC เมื่อหมดสัญญาเชา  

2)  บริการใหเชาระยะสั้น (Car Rental) 

  บริการใหเชารถยนตระยะสั้น ไดแก สัญญาเชารายวัน รายสัปดาห และรายเดือน เนนกลุมลูกคาปจจุบันที่ใชบริการเชา

เพื่อการดําเนินงานกับ WCRC อยูแลว ซ่ึงมีความตองการเชาระยะสั้นเพิ่มเติม นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ  บริษัทที่

ตองการใชรถกระบะเปนการชั่วคราว รวมถึงลูกคาอ่ืนๆ ทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  โดยลูกคาสามารถเลือกใชบริการเชา

รถยนตที่มีใหเลือกอยางหลากหลายแบงตามลักษณะการใชงาน ไดแก รถยนตนั่งสวนบุคคล รถกระบะ รถตู และรถยนตนั่ง

อเนกประสงค โดย WCRC จะเก็บคาเชาลวงหนาจากลูกคาเต็มจํานวนและเงินประกันการเชารถยนต  ซึ่งเงินประกันการเชารถยนต

จะข้ึนอยูกับคุณสมบัติของลูกคาและประเภทของรถยนตที่ลูกคาตองการเชา  

 

นอกจากนี้ เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาของการใหบริการที่ครบวงจร WCRC ยังมีบริการเพิ่มเติมสําหรับลูกคาที่เชารถยนต ดังนี้ 

- บริการลูกคาสัมพันธ ซ่ึงจะใหคําแนะนําดานการบริการ รับขอเสนอแนะหรือคําติชมจากลูกคา รวมทั้ง ชวยหา

แนวทางที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการใชรถยนตของลูกคา เพื่อใหลูกคาใชบริการรถยนตไดอยางมี

ประสิทธิภาพภายใตตนทุนที่เหมาะสม 
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- บริการศูนยประสานงานตลอด 24 ช่ัวโมง ซ่ึงจะชวยประสานงานและใหคําแนะนําเรื่องการใชรถแกลูกคา พรอมมี

บริการทีมชางฉุกเฉิน  รถซอมบํารุงเคลื่อนที่ และรถลากจูง ออกใหความชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ   

- บริการซอมบํารุงและตรวจเช็คสภาพ ซึ่งจะบริการซอมบํารุงและตรวจเช็คสภาพรถตลอดอายุการใชงานตามสัญญา 

หรือตรวจเช็คสภาพรถกอนการสงมอบลูกคาที่ใชบริการแบบเชาระยะสั้น ดวยการนํารถยนตเขาตรวจเช็คที่

ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิตรถยนต เพื่อใหลูกคาไดใชรถที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยใน

การขับข่ี  

- บริการดานการทําประกันภัยบุคคลที่สามและประกันภัยรถยนต  

- บริการรถทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือสูญหาย 

 

WCRC มีสํานักงานและสาขาเพื่อใหบริการเชารถยนต รวมทั้งสิ้น 22 แหงตั้งอยูในกรุงเทพฯ 2 แหง และตั้งอยูใน 16 

จังหวัดที่เปนศูนยกลางเศรษฐกิจและจังหวัดทองเที่ยวสําคัญของแตละภูมิภาคทั่วประเทศ อีก 20 แหง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4 สํานักงานและสาขาเพื่อใหบริการเชารถยนตของ WCRC 

 
จังหวัด สาขา 

1. กรุงเทพฯ สาขาสํานักงานใหญ  สาขาสนามบินสุวรรณภมู ิ

2. ชลบุรี สาขาพัทยา 

3. ระยอง สาขาบอวิน อีสเทริน ซีบอรด 

4. เชียงราย สาขาอําเภอเมือง 

5. เชียงใหม สาขาอําเภอเมือง  

6. พิษณุโลก สาขาสนามบนิพษิณุโลก 

7. อุดรธาน ี สาขาสนามบนิอดุรธาน ี

8. ขอนแกน สาขาสนามบนิขอนแกน 

9. อุบลราชธาน ี สาขาสนามบนิอบุลราชธาน ี

10. นครราชสีมา สาขาหางโลตัสโคราช 

11. ประจวบคีรีขันธ สาขาหัวหนิ 

12. สุราษฎรธาน ี สาขาสนามบนิสุราษฎรธานี  สาขาสนามบนิสมุย  สาขาหาดเฉวง 

13. สงขลา สาขาสนามบนิหาดใหญ สาขาตําบลควนลัง 

14. ภูเก็ต สาขาสนามบนิภูเก็ต สาขาตําบลไมขาว สาขาหาดปาตอง 

15. กระบี ่ สาขาสนามบนิกระบี ่

16. พังงา สาขาตําบลเขาหลัก 

 

ทั้งนี้  นอกจากการใหบริการรถยนตใหเชาและบริการเพิ่มเติมดังกลาวแลว เนื่องจาก WCRC มีนโยบายจําหนายรถยนต

เมื่อหมดสัญญาเชาหรือครบอายุการใชงานที่กําหนดไว ซ่ึงอายุใชงานโดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 3 ป  WCRC จึงมีบริการจําหนาย
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รถยนตใชแลว ซ่ึงเปนรถของ WCRC ที่หมดสัญญาเชาหรือครบอายุการใชงานที่กําหนดไว ทั้งในลักษณะประมูลขายผานบริษัท

จัดการประมูลและขายปลีกใหแกผูซ้ือรถยนตโดยตรงผานศูนยจําหนาย Budget Car Sales ตั้งอยูบริเวณบริเวณซอยพัฒนาการ 

29  ถนนพัฒนาการ กรุงเทพฯ  สําหรับการตัดสินใจวาจะขายรถที่หมดสัญญาเชาหรือไมนั้น WCRC จะพิจารณาจากปจจัยตางๆ 

เชน จํานวนรถยนตที่มีอยู สภาพรถยนต อายุการใชงาน มูลคาซอมแซม และระยะเวลาในการซอมแซม ซ่ึงกอนขาย WCRC จะ

ซอมแซมรถยนตใหอยูในสภาพดีพรอมใชงานเพื่อใหไดราคาที่สูงขึ้น โดยการตั้งราคาขายจะอางอิงราคารถยนตใชแลวในตลาด  

 
1.5.3 โครงสรางรายได 
 

 โครงสรางรายไดของ WCRC ในระยะ 3 ปยอนหลัง จําแนกตามประเภทรายได แบงออกเปนดังนี้ 
 

ตารางที่ 5 โครงสรางรายไดของ WCRC ป 2550 - 2552 
 

ประเภทของรายได 
2552E 2551 2550 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการใหเชาและบริการ  384.94 66.37% 350.45  68.72% 355.31  75.08% 

กําไรจากการขายสินทรพัย  119.75 20.65% 87.61  17.18% 49.96  10.56% 

รายไดอ่ืน  75.33 12.99% 71.87 14.10% 67.95 14.36% 

รวม 580.02 100.00% 509.93 100.00% 473.22 100.00% 

หมายเหตุ ขอมูลจากงบการเงินภายในส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2552 ทียั่งไมผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี  

 
1.5.4 คณะกรรมการ 

 

 คณะกรรมการของ WCRC ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553 ประกอบดวย 
 

ตารางที่ 6 คณะกรรมการของ WCRC 
 

ชื่อ ตําแหนง 

1.  นายวันชัย ต้ังพานิชดี กรรมการ 

2.  นายคัมภีร สุวรรณรัต กรรมการ 

3.  นายวาฤทธิ์ ตรีตราพนัธ กรรมการ 

4.  นายจอรจ โจฮาน พรูส กรรมการ 

5.  น.ส.แอนน มารี ดอวสัน กรรมการ 

6.  นายฉัชชัย ทวียนตชัย กรรมการ 

7.  นายหัสดินทร เอี่ยมชีรางกูร กรรมการ 

หมายเหตุ ไมมีผูแทนจาก CIMBT เปนกรรมการและผูบรหิารใน WCRC 
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1.5.5 ผูถือหุน 
 

ผูถือหุนของ WCRC ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553 ประกอบดวย 
 

ตารางที่ 7 ผูถอืหุนของ WCRC 
 

ชื่อ จํานวนหุน % ของทุนชําระแลว 

1. บริษัท บัดเจด เรนท อะ คาร อินเตอรเนชัน่แนล อิงค 900,000 23.68 
2. บริษัท ลีนุตพงษโฮลดิ้ง จํากัด 900,000 23.68 
3. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)  760,000 20.00 
4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด (มหาชน) 675,000 17.76 
5. บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 200,000 5.27 
6. บริษัท วิทยาสิทธิ์ จํากัด 137,499 3.62 
7. บริษัทหลักทรพัย ฟารอีสท จํากัด 90,000 2.37 
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด 87,501 2.30 
9. บริษัทเงนิทนุหลักทรัพย ธนนคร จํากัด (มหาชน) 50,000 1.32 

รวม 3,800,000 100.00 
ที่มา : www.bol.co.th 
 

1.5.6 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
สําหรับงบการเงินในป 2550 -2551 ขอมูลมาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีของ WCRC สําหรับงบ

การเงินในป 2552 เปนขอมูลที่มาจากงบการเงินที่ยังไมตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของ WCRC 

 
ตารางที่ 8 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานป 2550 – 2552 ของ WCRC 

 
บริษัท เวิลดคลาส เรนท อะ คาร จํากัด 2552E 2551 2550 
งบดลุ (หนวย: บาท) 
สินทรัพย      
เงนิสดและเงินฝากสถาบันการเงนิ 83,497,127  33,327,367  13,781,704  
เงนิลงทนุระยะสั้น -  10,000,000  -  
ลูกหนี้การคา-สุทธิ 51,804,368  42,598,383  48,595,357  
ลูกหนีท้ี่ยังไมไดเรยีกเก็บเงิน 14,089,801  13,599,434  12,853,041  
ภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จายขอคืนที่คาดวาจะไดคืนภายใน 1 ป -  -  945,768  
สินทรัพยหมนุเวียนอืน่ 77,680,907  48,044,087  48,439,509  
รวมสินทรัพยหมนุเวียน 227,072,203  147,569,271  124,615,379  
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บริษัท เวิลดคลาส เรนท อะ คาร จํากัด 
2552E 2551 2550 

งบดลุ (หนวย: บาท) 
อาคารและอุปกรณ-สุทธ ิ 1,239,244,822  897,095,852  692,689,650  
คาสิทธิรอตัดบัญช ี 2,284,721  2,461,587  2,638,453  
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธ ิ 1,031,833  1,358,742  476,577  
ภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จาย -  945,768  5,335,125  
สินทรัพยไมหมนุเวียนอื่น -  4,333,808  1,842,324  
รวมสินทรัพยไมหมนุเวียน 1,242,561,376  906,195,757  702,982,129  
รวมสินทรัพย 1,469,633,579  1,053,765,028  827,597,509  
หนีส้ินและสวนของผูถือหุน       
เจาหนี้การคา 50,570,548  38,464,721  36,496,770  
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป       

เงนิกูยืมระยะยาว 3,777,500  26,176,933  24,312,918  
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ/ สัญญาเชาทางการเงนิ 414,141,110  296,317,174  210,903,712  

เจาหนี้อ่ืนบริษัททีเ่ก่ียวของกัน 1,314,411  2,269,628  2,409,763  
หนี้สินหมนุเวียนอื่น 27,198,020  20,662,784  13,732,210  
รวมหนี้สินหมนุเวยีน 497,001,588  383,891,240  287,855,373  
เงนิกูยืมระยะยาว -  3,777,484  29,954,417  
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ/ สัญญาเชาทางการเงนิ 614,208,145  336,918,760  208,095,012  
รวมหนี้สินไมหมนุเวียน 614,208,145  340,696,244  238,049,429  
รวมหนีส้ิน 1,111,209,733  724,587,484  525,904,802  
สวนของผูถอืหุน       
ทนุที่ออกและเรียกชําระแลว        

หุนบรุมิสิทธิ ์2,800,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท 280,000,000  280,000,000  280,000,000  
หุนสามัญ 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท 100,000,000  100,000,000  100,000,000  

กําไร (ขาดทุน) สะสม (21,576,154) (50,822,456) (78,307,293) 
รวมสวนของผูถอืหุน 358,423,846  329,177,544  301,692,707  
รวมหนีส้ินและสวนของผูถอืหุน 1,469,633,579  1,053,765,028  827,597,509  

 

บริษัท เวิลดคลาส เรนท อะ คาร จํากัด 2552E 2551 2550 
งบกําไรขาดทุน (หนวย: บาท) 
รายได       

รายไดจากคาเชาและคาบริการ 384,938,701  350,447,819  355,310,836  
กําไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรพัย 119,747,262  87,610,286  49,959,542  
รายไดอ่ืน 75,332,421  71,875,647  67,951,414  

รวมรายได 580,018,384  509,933,752  473,221,792  
คาใชจาย       

ตนทนุในการใหเชาและใหบริการ 367,401,365  322,411,848  298,805,340  
คาใชจายในการขายและการบรหิาร 126,171,702  117,790,079  114,745,812  

รวมคาใชจาย 493,573,067  440,201,927  413,551,152  
กําไร (ขาดทนุ) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 86,445,317  69,731,825  59,670,640  
ดอกเบี้ยจาย (38,887,103) (29,059,282) (32,471,958) 
ภาษีเงนิได (18,311,912) (13,187,706) (12,863,913) 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ 29,246,302  27,484,837  14,334,769  
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บริษัท เวิลดคลาส เรนท อะ คาร จํากัด 
2551 2550 

งบกระแสเงินสด* (หนวย: บาท) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน     

กําไรสุทธิกอนภาษีเงนิได 40,672,543  27,198,682  
ปรบักระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงนิสดรับจากกิจกรรมดําเนนิงาน: 176,235,558  204,454,612  
การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของเงินทนุดําเนนิงาน 22,241,611  20,535,143  
ดอกเบี้ยจาย (28,346,992) (33,922,193) 
ภาษีเงนิได (12,668,023) (11,445,821) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 198,134,697  206,820,423  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (เพิ่มข้ึน) ลดลง     

ขายสินทรพัยถาวร 194,462,618  182,619,153  
ซ้ือสินทรพัยถาวร (549,401,790) (226,200,886) 
สินทรพัยไมมีตัวตน (1,082,670) (82,419) 
สินทรพัยไมหมนุเวียนอื่น (2,491,484) (429,728) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (358,513,326) (44,093,880) 
กระแสเงินสดจากกิจรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)     

เงนิกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิที่เก่ียวของกัน   (15,000,000) 
เงนิลงทนุช่ัวคราว (10,000,000)   
เงนิกูยืมระยะยาวอ่ืน (24,312,918) (21,253,970) 
จายชําระหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/สัญญาเชาทางการเงนิ 214,237,210  (130,938,656) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 179,924,292  (167,192,626) 
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสดเพิม่ข้ึน 19,545,663  (4,466,083) 
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ 1 ม.ค. 52 13,781,704  18,247,787  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ 31 ธ.ค. 52 33,327,367  13,781,704  
หมายเหตุ *งบกระแสเงินสดป 2552 อยูระหวางการจัดทํา 

 

อัตราสวนทางการเงิน หนวย 2552E 2551 2550 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร         
อัตรากําไรข้ันตน % 27.20% 26.40% 26.27% 
อัตรากําไรสุทธิ % 5.04% 5.39% 3.03% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 8.51% 8.71% 4.87% 
อัตราสวนแสดงประสทิธิภาพในการดําเนินงาน         
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 2.32% 2.92% 1.58% 
อัตราการหมนุของสินทรพัย % 45.97% 54.21% 52.19% 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน         
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 3.10 2.20 1.74 
อัตราการจายเงินปนผล % 0.00% 0.00% 0.00% 
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ภาพรวมของผลการดําเนินงาน 
WCRC มีรายไดรวมสําหรับป 2552 จํานวน 580.02 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 29.25 ลานบาท โดยสินทรัพยรวม ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2552 มีมูลคา 1,469.63 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากระยะเวลาเดียวกันของป 2551 จํานวน 415.87 ลานบาท สาเหตุหลัก

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินจํานวน 50.17 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของอาคารและอุปกรณสุทธิ

จํานวน 342.15 ลานบาท อันเนื่องมาจากการเติบโตของรายไดและผลประกอบการอยางตอเนื่อง ในขณะที่มีหนี้สินรวมจํานวน 

1,111.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 จํานวน 386.62 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุนจํานวน 358.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 

2551 จํานวน  29.25 ลานบาท  
 

รายได 
ป 2550 – 2552 WCRC มีรายไดรวมทั้งสิ้น 473.22 ลานบาท, 509.93 ลานบาท และ 580.02 ลานบาท ตามลําดับ โดย

รายไดหลักมาจากคาเชาและคาบริการ ซึ่งในป 2551 รายไดจากคาเชาและคาบริการมีจํานวน 350.45 ลานบาท ลดลง 4.86 ลาน

บาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป 2550 เนื่องจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย สงผลให

การขยายฐานลูกคาไมเปนไปตามเปาหมาย ประกอบกับการแขงขันดานราคาของผูประกอบการในธุรกิจในชวงเวลาดังกลาว 

อยางไรก็ตาม รายไดจากคาเชาและคาบริการในป 2552 ไดปรับตัวเพิ่มข้ึนเปน 384.94 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 34.49 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 9.84 อันเปนผลมาจากการปรับกลยุทธการดาํเนินธุรกิจดวยการยกระดับมาตรฐานการใหบริการแกลูกคาใหเทียบเคียง

ไดกับผูประกอบการรายอื่นในธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาระดับอัตราคาเชาและคาบริการไมใหเปลี่ยนแปลงมากนัก เปนผล

ให WCRC สามารถรักษาลูกคากลุมเดิมรวมถึงขยายฐานลูกคากลุมใหมใหเพิ่มมากข้ึน ในขณะที่กําไรจากการขายสินทรัพย ซึ่ง

ไดแกการจําหนายรถยนตใหเชาที่สิ้นสุดอายุการใชงาน โดยในป 2550 – 2552 กําไรจากการขายรถยนตดังกลาวมีจํานวน 49.96 

ลานบาท, 87.61 ลานบาท และ 119.75 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 10.56, 17.18 และ 20.65 ของรายไดรวม

ในแตละป การเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของกําไรจากการขายรถยนตใหเชาที่สิ้นสุดอายุการใชงาน เกิดจากความมีประสิทธิภาพในการ

บริหารงานรถยนตภายหลังหมดอายุสัญญาเชาใหคงสภาพที่ดีและสามารถขายตอไดในราคาสูง โดยการประมูลขายผานบริษัท

จัดการประมูล รวมถึงการบริหารชองทางจัดจําหนายรถยนตผานศูนยจําหนายรถยนตใชแลวของตนเอง (Budget Car Sales) ซึ่ง

เปนการจําหนายโดยตรงถึงผูบริโภค จึงทําใหสามารถกําหนดราคาขายตอคันไดสูงข้ึน 

นอกจากนี้  WCRC ยังมีรายไดอ่ืนที่ไดรับเมื่อ WCRC ใหบริการเชารถ อาทิเชน รายไดจากการใหบริการคนขับรถ และคา

เบี้ยประกัน โดยในป 2550 – 2552 รายไดอื่นมีจาํนวน 67.95 ลานบาท, 71.88 ลานบาท และ 75.33 ลานบาท ตามลําดับ หรือคดิ

เปนสัดสวนรอยละ 14.36, 14.10 และ 12.99 ของรายไดรวมในแตละป สาเหตทุี่รายไดอ่ืนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในป 2551 และ 

2552 นั้น เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของรายไดจากการใหบริการคนขับรถยนตและรายไดคาเบีย้ประกัน 

 
ตนทุนและคาใชจาย 
ตนทุนการใหเชาและใหบริการเชารถยนตในป 2550 – 2552 มีจํานวน 298.81 ลานบาท, 322.41 ลานบาท และ 367.40 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 73.73, 73.60 และ 72.80 ของรายไดจากคาเชาและคาบริการ และกําไรจากการขายสินทรัพย ในแต

ละป สาเหตุหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของตนทุน เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของตนทุนการทางตรงในการใหเชารถยนต รวมถึงการเพิ่มข้ึนของ
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คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารรถยนตทั้งที่อยูภายในสัญญาเชา และรถยนตภายหลังหมดอายุการเชาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม

ใหรถยนตกอนที่จะนําไปขายตอ 

คาใชจายในการขายและบริหารประกอบดวยคาใชจายหลักที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เชน คาใชจายผูบริหารและ

พนักงาน คาใชจายทางการตลาด คาเชาสถานที่ เปนตน คาใชจายในการขายและบริหารในป 2550 มีจํานวน 114.75 ลานบาท 

และเพิ่มขึ้นเปน 117.79 ลานบาท และ 126.17 ลานบาท ในป 2551 และ 2552  ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบสัดสวน

คาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมแลว พบวา คาใชจายในการขายและบริหารคิดเปนรอยละ 24.25, 23.10 และ 21.75 

ของรายไดรวมในแตละปดังกลาวตามลําดับ สาเหตุที่สัดสวนของคาใชจายในการขายและบริหารลดลงเมื่อเทียบกับรายไดรวม

เนื่องมาจากการปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจดังกลาวขางตน ซ่ึงสงผลให WCRC สามารถควบคุมคาใชจายโดยรวมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

กําไร 
กําไรข้ันตนของ WCRC สําหรับป 2550 – 2552 มีจํานวน 106.47 ลานบาท, 115.65 ลานบาท และ 137.28 ลานบาท 

ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 26.27, 26.40 และ 27.20 ตามลําดับ สวนกําไรสุทธิของ WCRC สําหรับป 2550 – 

2552 มีจํานวน 14.33 ลานบาท, 27.48 ลานบาท และ 29.25 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 3.03, 5.39 

และ 5.04 จะเห็นไดวา อัตรากําไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อันเปนผลมาจากการเพิ่มข้ึนของกําไรจากการขายสินทรัพย 

รวมถึงความสามารถในการควบคุมคาใชจายโดยรวม ทั้งนี้ อัตรากําไรสุทธิในป 2552 ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับป 2551 เนื่องจาก

การเพิ่มข้ึนของดอกเบี้ยจาย และภาษีเงินไดที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการที่ดีของ WCRC 

ทั้งนี้  WCRC มีหุนบุริมสิทธ์ิชนิดสะสมจํานวน 2,800,000 หุน ซ่ึงผูถือหุนบุริมสิทธิ์มีสิทธิไดรับเงินปนผลกอนผูถือหุน

สามัญตามอัตราที่ระบุไวในสัญญารวมทุน (รายละเอียดตามที่ระบุไวในขอ 1.5.9) อยางไรก็ตาม WCRC ไมไดมีการจายเงินปนผล

ใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิ์ตั้งแตป 2540 เนื่องจากยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู  

สําหรับอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนในป 2550 - 2552 เทากับรอยละ 4.87, 8.71 และ 8.51 ตามลาํดับ ทั้งนี ้

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุนในป 2552 ปรับตัวลดลงเล็กนอยเมือ่เทียบกับป 2551 จากการมีสวนของผูถือหุนเฉลีย่ทีเ่พิ่ม

สูงขึ้นจากผลการดําเนินงานที่มกีําไร 

 
ฐานะทางการเงิน 
 
สินทรัพย 
สินทรัพยรวมของ WCRC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - 2552 มีจํานวน 827.60 ลานบาท, 1,053.77 ลานบาท และ 

1,469.63 ลานบาท ตามลําดับ ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 124.62 ลานบาท, 147.57 ลานบาท และ 227.07 ลาน

บาท หรือคิดเปนรอยละ 15.06, 14.00 และ 15.45 ของสินทรัพยรวมในแตละปตามลําดับ ในขณะที่สินทรัพยไมหมุนเวียนมีจํานวน 

702.98 ลานบาท, 906.20 ลานบาท และ 1,242.56 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 84.94, 86.00 และ 84.55 ของสินทรัพยรวมในป 

2550 – 2552 ตามลําดับ ทั้งนี้ สาเหตุสําคัญที่สินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2551 และ 2552 เพิ่มขึ้น เกิดจากการเพิ่มข้ึนในมูลคา
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ยานพาหนะใหเชาสุทธิ โดยในป 2550 ยานพาหนะใหเชาสุทธิมีจํานวน 688.49 ลานบาท และเพิ่มข้ึนเปน 891.16 ลานบาท และ 

1,232.89 ลานบาท ในป 2551 และ 2552 ตามลําดับ อันเนื่องมาจากการเพิ่มจํานวนรถยนตเพื่อใหเชาและใหบริการ 

 
หนี้สิน 
ป 2550 WCRC มีหนี้สินรวม 525.90 ลานบาท และเพิ่มขึ้นเปน 724.59 ลานบาท และ 1,111.21 ลานบาท ในป 2551 

และ 2552 ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 63.55, 68.76 และ 75.61 ของสินทรัพยรวมในแตละปตามลําดับ เมื่อพิจารณาโครงสราง

ของหนี้สินรวมในป 2550 - 2552 พบวาประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 287.86 ลานบาท, 383.89 ลานบาท และ 497.00 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 54.74, 52.98 และ 44.73 ของหนี้สินรวมในแตละป ในขณะที่หนี้สินไมหมุนเวียนมีจํานวน 238.05 

ลานบาท, 340.70 ลานบาท และ 614.21 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 45.26, 47.02 และ 55.27 ของหนี้สินรวมในแตละป โดย

รายการที่สําคัญของหนี้สิน ไดแก เงินกูยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงิน โดยในป 2550 

WCRC มีเงินกูยืมระยะยาวรวมจํานวน 54.27 ลานบาท และลดลงเปน 29.95 ลานบาท และ 3.78 ลานบาท ในป 2551 และ 2552 

ตามลําดับ ในขณะที่หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อหรือสัญญาเชาทางการเงินรวมในป 2550 มีจํานวน 419.00 ลานบาท และเพิ่มข้ึน

เปน 633.24 ลานบาท และ 1,028.35 ลานบาท ในป 2550 และ 2551 ตามลําดับ การเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องของหนี้สินตามสัญญา

เชาซื้อหรือสัญญาเชาทางการเงินเปนผลมาจากการจัดหารถยนตสําหรับใหเชา ซึ่งการจัดหาเงินทุนในรูปแบบดังกลาวถือเปน

ลักษณะปกติของการประกอบธุรกิจใหเชารถยนต 
 

สวนของผูถือหุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 WCRC มีทุนที่ออกและชําระแลว 380.00 ลานบาท ประกอบดวยหุนบุริมสิทธิ์ 2.80 ลานหุน 

(มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) และหุนสามัญ 1.00 ลานหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) ในขณะที่มีผลขาดทุนสะสมจํานวน 

21.58 ลานบาท ซ่ึงลดลงจากผลขาดทุนสะสมท่ีมีอยูเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 อันเปนผลมาจากการที่ WCRC มีผล

ประกอบการในปลาสุดเปนกําไรสุทธิจํานวน 29.25 ลานบาท สงผลใหสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 

358.42 ลานบาท  

 
โครงสรางเงินทุน 
WCRC มีการจัดหารถยนตเพื่อใหเชาโดยใชแหลงเงินทุนหลักจากการทําสัญญาเชาซ้ือหรือสัญญาเชาทางการเงิน  โดยที่ 

สัดสวนของหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อหรือสัญญาเชาทางการเงินในป 2550 – 2552 คิดเปนรอยละ 79.67, 87.39 และ 92.54 ของ

หนี้สินรวมในแตละปตามลําดับ โครงสรางทางการเงินดังกลาวสอดคลองกับกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงาน และทําให WCRC 

สามารถบริหารกระแสเงินสดรับ-จาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการจัดหาเงินทุนจากหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อหรือ

สัญญาเชาดําเนินงานแลว WCRC อาจจัดหาเงินทุนจากเงินกูยืมระยะยาว โดยจะพิจารณาจากความเหมาะสมดานเงื่อนไขอัตรา

ดอกเบี้ย เงื่อนไขการชําระคืนเงินกู และความสอดคลองกันระหวางกระแสเงินสดรับ-จายเปนหลัก 

ทั้งนี้ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - 2552 อยูที่ 1.74, 2.20 และ 3.10 เทาตามลําดับ 

ทั้งนี้ แม WCRC จะมีผลการดําเนินงานเปนกําไรสุทธิ ซ่ึงสงผลใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากการปรับ       

กลยุทธเพื่อขยายฐานลูกคาของ WCRC ทําใหมีการจัดหารถยนตเพื่อใหเชาเพิ่มขึ้นมาก เปนผลใหหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อหรือ
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สัญญาเชาทางการเงินเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวาการเพิ่มข้ึนของสวนของผูถือหุน จึงทําใหอัตราหนี้สินของผูถือหุนปรับตัวเพิ่มข้ึนตาม

ไปดวย 

 
            1.5.7 เปาหมายการดําเนินงาน  
 

 WCRC มีเปาหมายที่จะขยายฐานลูกคาและรักษาสวนแบงการตลาดการเปนหนึ่งในผูนําของธุรกิจบริการรถยนตใหเชา 

ทั้งในลักษณะบริการสัญญาเชารถยนตเพื่อการดําเนินงาน และบริการใหเชาระยะสั้น ดวยกลยุทธการแขงขันที่มุงเนนสินคาและ

บริการที่มีคุณภาพและครบวงจร เพื่อตอบสนองตอความตองการใชยานพาหนะของลูกคาทุกกลุม 

 
1.5.8 ตลาดและภาวะการแขงขัน  
 
1) ลักษณะลูกคาและกลุมเปาหมาย 

ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมายของ WCRC สวนใหญเปนนักทองเที่ยว บริษัทเอกชน หนวยงานราชการ และ

รัฐวิสาหกิจ โดยกลุมลูกคาองคกรสวนใหญตองการเชารถยนตในระยะเวลาไมเกิน 3 ป ในขณะที่ลูกคาบุคคลจะเนนการเชารถระยะ

สั้น รายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือน โดยในป 2552 บริษัทมีสัดสวนลูกคาที่เชารถยนตเพื่อการดําเนินงาน ประมาณรอยละ 50 และ

เชารถยนตระยะสั้น ประมาณรอยละ 50 ของรายไดจากคาเชารถยนตรวม  

 

2) นโยบายการดําเนินธุรกิจ  

• นําเสนอสินคาและบริการคุณภาพอยางครบวงจร เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะราย 

WCRC จะจัดซื้อรถยนต ตามประเภท ยี่หอ รุน และติดตั้งอุปกรณเสริมตางๆ รวมถึงจัดหาบริการเสริมเพิ่มเติม

ตามความตองการของลูกคาแตละราย เชน จัดหาประกันภัยรถยนต บริการรถยนตทดแทนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  การ

จัดการซอมบํารุง เปนตน เพื่อใหลูกคาทุกระดับพึงพอใจในสินคาและบริการ เกิดการจดจําและกลับมาใชบริการ

ซ้ําในภายหลัง 

• สรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา เพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม 

WCRC มีนโยบายในการสรางสัมพันธที่ดีกับลูกคา ดวยบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว  รวมถึง มีการออกพบปะ

และโทรศัพทพูดคุยเพื่อสํารวจความพึงพอใจ และรับฟงขอเสนอแนะ คําติชมของลูกคาอยางสม่ําเสมอ 

• เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารตนทุน 

จากการที่ WCRC มีจํานวนรถยนตใหเชาจํานวนมาก ทําใหมีความสามารถในการตอรองคาใชจายเกี่ยวกับ

รถยนตตางๆ ที่บริษัทตองรับภาระ เชน ตนทุนในการจัดหารถยนต คาเบี้ยประกันรถยนต  

 
3) ศักยภาพในการแขงขัน 
        WCRC มจีุดแข็งในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้ 
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• ชื่อเสียงในธุรกิจบริการรถยนตใหเชา   

จากการที่ WCRC ไดกอตั้งและใหบริการรถยนตใหเชาแกลูกคามาเปนระยะเวลานาน ประกอบกับช่ือการคาและ

เครื่องหมายการคา “Budget Car and Truck Rental” ซ่ึงเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในคุณภาพบริการ

รถยนตใหเชาระดับสากล WCRC จึงนับเปนบริษัทบริการใหเชารถยนตรายใหญแหงหนึ่งในประเทศไทยที่เนน

บริการใหเชาทั้งแบบสัญญาเชาเพื่อการดําเนินงานและสัญญาเชาระยะสั้น 

• การประหยัดจากขนาด (Economy of  Scale)  

จากการที่ WCRC มีจํานวนรถยนตใหเชาจํานวนมาก ทําให WCRC สามารถบริหารจัดการตนทุนและคาใชจาย

ในการดําเนินงานบางสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาอยางสูงสุด เชน ความสามารถตอรองราคาใน

การจัดหารถยนต อัตราดอกเบี้ย การใชประโยชนจากบุคลากรในสวนงานสนับสนุนตอจํานวนรถไดมากขึ้น 

• คุณภาพของบริการ   
จากการที่ WCRC มีสาขาใหบริการตั้งอยูในจังหวัดที่เปนศูนยกลางเศรษฐกิจและจังหวัดทองเที่ยวแตละภูมิภาค

ทั่วประเทศ 22 แหง รวมท้ัง มีเจาหนาที่ใหบริการลูกคาทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง (บริการ Call Center 02 203 

0250) จึงสามารถบริการลูกคาไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง 

 
4) ภาวะการแขงขันและแนวโนมอุตสาหกรรม 
ปจจุบัน ธุรกิจใหเชารถยนตสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก 1) การใหเชารถยนตแบบสัญญาเชาทางการเงิน 

(Financial Lease) และเชาซ้ือ (Hire Purchase) และ 2) การใหเชารถยนตเพื่อการดําเนินงาน (Operating Lease) และเชาระยะ

สั้น (Car Rental) 

ผูประกอบการธุรกิจใหเชารถยนตแบบสัญญาเชาทางการเงินและเชาซื้อสวนใหญจะเปนสถาบันการเงิน  บริษัทในเครือ

ของผูผลิตและจําหนายรถยนต และบริษัทใหเชาซื้อลิสซ่ิงทั่วไป โดยกลุมลูกคาเปาหมายมักเปนลูกคาสวนบุคคลที่ตองการได

รถยนตเปนกรรมสิทธิ์ครอบครอง และใชกลยุทธดานราคาและอัตราดอกเบี้ยในการแขงขันเปนหลัก  ซึ่งผูประกอบการสวนนี้ไมใช

คูแขงโดยตรงของ WCRC  เนื่องจากมีกลุมลูกคาเปาหมายและกลยุทธทางการตลาดที่แตกตางจากสัญญาเชาเพื่อการดําเนินงาน 

ที่ WCRC ดําเนินการอยูในปจจุบัน โดยสัญญาเชาเพื่อการดําเนินงานจะใหสิทธิลูกคาใชทรัพยสิน และสามารถบอกเลิกสัญญาได

เมื่อไมมีความตองการใชทรัพยสินนั้นอีก โดยผูใหเชาจะเปนผูรับผิดชอบในคาบํารุงรักษาทรัพยสินที่ใหเชาเอง และเมื่อสิ้นสุด

สัญญาเชาแลวผูใหเชาสามารถนําทรัพยสินดังกลาวออกใหผูอื่นเชาอีกได  ทั้งนี้ กลยุทธการแขงขันของธุรกิจใหเชารถยนตเพื่อการ

ดําเนินงานจะเนนคุณภาพของบริการเปนหลัก  ซ่ึงผูประกอบการคูแขงของ WCRC ไดแก ผูประกอบการรถยนตใหเชาขนาดกลาง

และใหญที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักในตลาด เชน  บริษัท ไทย อินเตอรเนช่ันแนล เรนท อะ คาร จํากัด (ชื่อการคา AVIS) บริษัท เฮิรทช 

ซิสเต็ม จํากัด (ชื่อการคา HERTZ)  บริษัท กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีส จํากัด (มหาชน) บริษัท มาสเตอร คาร เรนเทิล จํากัด บริษัท 

เพชรบุรีคารเรนท (1978) จํากัด เปนตน  

ธุรกิจรถยนตใหเชาในป 2552 พบวา ตลาดโดยรวมชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศและอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบจากการถดถอยของเศรษฐกิจโลกและสถานการณการเมืองในประเทศ สงผลใหการแขงขันในธุรกิจเพิ่ม

ความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะจากผูประกอบการขนาดเล็กที่ใชกลยุทธการแขงขันดานราคา  
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สําหรับธุรกิจรถยนตใหเชาในป 2553 คาดวามีแนวโนมขยายตัวดีข้ึน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและในประเทศที่เริ่ม

ฟนตัว ความไมแนนอนทางสถานการณการเมืองภายในประเทศ และความผันผวนของแนวโนมราคาน้ํามันที่ยังทรงตัวอยูใน

ระดับสูง เปนปจจัยเสี่ยงที่กดดันใหภาคธุรกิจยังคงระมัดระวังในการลงทุนและควบคุมคาใชจาย โดยเฉพาะดานการขนสงซ่ึงเปนตัว

แปรหลักของตนทุน  สงผลใหหนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนปรับเปลี่ยนนโยบายดานยานพาหนะจากการซื้อเปนการ

เชามากขึ้น  เพื่อกําหนดตนทุนการบริหารใหแนนอน  
 

1.5.9 สรุปสาระสําคัญของสัญญา 
 

1) สรุปสาระสําคัญโดยยอของสญัญารวมทุน (Joint Venture Agreement)  
 

สัญญารวมทุนจัดทําขึ้นระหวางผูถือหุนของ WCRC เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 เปนขอตกลงที่จะดําเนินธุรกิจรถยนตให

เชา ภายใตเครื่องหมายการคา “Budget Car and Truck Rental” ในประเทศไทยของ WCRC ซ่ึงในสัญญามีขอกําหนดดานการ

บริหารจัดการบริษัท เงินลงทุนจากผูถือหุน เงินทุนหมุนวียน เงินลงทุนเพิ่มเติม ลําดับการนํากําไรกอนภาษีไปใชในกิจการ การ

ประชุมและรายงาน ขอจํากัดของหุน การโอนหุน กรณีที่ตองมีการบังคับขายหุน การรักษาความลับ สัญญาการไดรับอนุญาต

ประกอบธุรกิจ ความสัมพันธระหวางฝาย การยกเลิกสัญญา วิธีการและการแกไขในกรณีพิพาท การบัญชี บริษัทรวม และบททั่วไป 

สําหรับรายละเอียดของสัญญานั้น เนื่องจากมีขอกําหนดในดานการรักษาความลับ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเปดเผย

เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการเขาทํารายการในครั้งนี้  

- เงินลงทุนของผูถือหุน 

• เงินลงทุนของผูถือหุนจํานวน 380,000,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 1,000,000 หุน และหุนบุริมสิทธิ์ 

2,800,000 หุน หุนทั้ง 2 ประเภท มีมูลคาตามราคาที่ตราไวเทากับ 100 บาทตอหุน 

• หุนบุริมสิทธิ์เปนหุนบุริมสิทธ์ิชนิดสะสมเงินปนผล มีสิทธิไดรับเงินปนผลบุริมสิทธ์ิในอัตราไมเกินรอยละ 17 ตอ

ป ของทุนที่ชําระแลว และมีสิทธิในเงินปนผล และเงินทุนกอนหุนสามัญ แตจะไมครอบคลุมไปถึงสิทธิอ่ืนใดใน

การเขามีสวนรวมในผลกําไร  

• ผูถือหุนบุริมสิทธ์ิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนของ WCRC เชนเดียวกับผูถือหุนสามัญ 

- การโอนหุน 

•   ผูถือหุนแตละรายหามโอนหุนใหผูอ่ืน เวนแตเสนอขายใหกับผูถือหุนรายอื่นทุกรายของบริษัทฯ กอนแลว โดย

ระบุจํานวน ราคา และเงื่อนไขในการโอนขาย   

•   ภายใน 2 เดือน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนด(1) หากผูถือหุนรายอื่นเหลานั้นไมมีความประสงคที่จะรับซื้อ

หุนดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนดขางตน ผูถือหุนที่จะโอนขายหุน อาจเสนอขายหุนใหกับบุคคลภายนอก

ในราคาที่เทากัน หรือในราคาสูงกวาที่เสนอผูถือหุนรายอื่นของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขอ่ืนที่เสนอขายจะตองไม

ดีกวาที่ไดเสนอขายตอผูถือหุนรายอื่นของบริษัทฯ 
(1) กําหนดระยะเวลาในการเสนอขายหุนใหผูถือหุนรายอื่นของบริษัทฯ จะใชเวลาประมาณ 40 วัน  
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2)   สรุปสาระสําคัญโดยยอของสัญญาการใชสิทธิในการใชชื่อทางการคาและเครื่องหมายการคา 
 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2538  WCRC ไดทําสัญญาการใชสิทธิระหวางประเทศกับบริษัท บัดเจด เรนท อะ คาร อินเตอร

เนชั่นแนล อิงค จํากัด ซึ่งเปนหนึ่งในผูถือหุนรายใหญ โดยคูสัญญาตกลงยินยอมให WCRC ใชชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา 

และระบบการใหบริการของ “Budget Car and Truck Rental” สําหรับการทําธุรกิจรถยนตใหเชาในประเทศไทย และเพื่อเปนการ

ตอบแทน WCRC ผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียมการใชสิทธิรายป นอกจากนี้ WCRC ยังมีขอผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียม

ในอัตรารอยละของรายไดคาเชาตามที่ระบุไวในสัญญา โดยสัญญานี้มีระยะเวลา 5 ป และ WCRC สามารถตอสัญญาไดอีกครั้งละ 

5 ป เวนแตคูสัญญาฝายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษรใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวา 180 วัน 

 
        1.6  ขอมูลโดยสรุปของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) (“CIMBT”) 
 
  1.6.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท 
 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“CIMBT”)  เดิมช่ือ ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)  เกิดจากการควบ

รวมกิจการของธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน 12 บริษัท* และบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)** 

ตามคําสั่งของทางการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541 และประกาศของกระทรวงการคลัง 

ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2541 เกิดเปนธนาคารพาณิชยแหงใหมและไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเปน “ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด 

(มหาชน)” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2541 โดยมีกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เขามาเปนผูถือหุนรายใหญ 

ตอมาตลาดหลักทรัพยฯ ไดพิจารณาอนุมัติใหนําหุนสามัญของธนาคารไทยธนาคาร เขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ ไดตั้งแตวันที่ 

30 มีนาคม 2544 เปนตนมา โดยใชชื่อยอในการซื้อขายวา “BT”  

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 กลุมซีไอเอ็มบี (CIMB Group) หนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนําในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต โดยผาน CIMB ซึ่งเปนบริษัทในเครือที่ถือหุนทั้งหมดโดย CIMB Group ไดเขาซื้อหุนจากกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ และเปนผู

ถือหุนรายใหญที่สุดของ CIMBT คิดเปนสัดสวนรอยละ 42.13 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ CIMBT นอกจากนี้ 

CIMB ไดทําคําเสนอซื้อหุนที่เหลือทั้งหมดของ CIMBT ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่ง

ภายหลังเสร็จสิ้นการทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมดของ CIMBT ในวันที่ 6 มกราคม 2552  CIMB ไดถือหุนใน CIMBT จํานวน 

6,143,544,532 หุน คิดเปนรอยละ 92.04 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ CIMBT และไดดําเนินการจดทะเบียน 

 

 
 * ไดแก 
บริษัทเงินทุน นวธนกิจ จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน วชิระธนทุน จํากัด บริษัทเงินทุน เฟสท ซิต้ี อินเวสเมนท จํากัด (มหาชน) 

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ไทยซัมมิท จํากัด บริษัทเงินทุน เอราวณัทรัสต 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) 

 

** เดิมชื่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) 
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 เปลี่ยนชื่อจากธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)  เปน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ “CIMB Thai Bank 

Public Company Limited” ในภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552  รวมทั้งเปลี่ยนช่ือยอในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

เปน “CIMBT” โดยในปจจุบัน CIMB ไดถือหุนใน CIMBT จํานวน 12,435,069,760 หุน คิดเปนรอยละ 93.15 

 
1.6.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
 
CIMBT ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ซึ่งลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก สรุปไดดังนี้ 

1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย ใหบริการดานการธนาคารพาณิชยทุกประเภท ไดแก บริการรับฝากเงิน บริการใหกูยืมเงิน 

บริการรับซื้อลด บริการรับรอง บริการอาวัล บริการค้ําประกัน บริการซ้ือขายเงินตราตางประเทศ การออก Letter of Credit  บริการ

ธนาคารทางโทรศัพท (Tele-banking) บริการบัตรเงินดวน (ATM) เปนตน 

2) ธุรกิจประกันภัย ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตและนายหนาประกันวินาศภัย จากกรมการประกันภัย 

กระทรวงการคลัง 

3) ธุรกิจดานหลักทรัพยและอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย ที่ไดรับใบอนุญาตจากสํานักงานกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) และ/หรือ กระทรวงการคลัง ไดแก 

-     กิจการที่ปรึกษาทางการเงิน 

-     การเปนนายทะเบียนหลักทรัพย 

-     การประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ 

-     การเปนผูแทนผูถือหุนกู 

-     การประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนาย

หลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน 

-     การเปนผูรับฝากทรัพยสินและผูดูแลผลประโยชน   

-     การเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทผูคาสญัญาซื้อขายลวงหนา 

4) ธุรกิจที่ปรึกษาทางธุรกิจ 

5) ธุรกิจบริหารสินทรัพย 
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1.6.3 โครงสรางรายไดของธนาคารฯ บริษัทยอยและบริษัทรวม 

 
 

ตารางที่ 9 โครงสรางรายไดของธนาคารฯ บริษัทยอยและบริษัทรวม ป 2550 – 2552 
 

ขอมูลเฉพาะของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) 

    หนวย : ลานบาท 
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

    2552 2551 2550 

    จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล               
    1.  เงินใหสนิเชื่อ 5,572.25 62.96 6,990.96 70.17 7,819.41 88.00 

        1.1 เงนิใหกูยืม     4,229.61 47.79 6,249.05 62.72 6,870.20 77.32 
        1.2 เงนิเบิกเกินบัญชี  351.29 3.97 401.48 4.03 427.59 4.81 
        1.3 ต๋ัวเงิน  991.35 11.20 340.43 3.42 521.62 5.87 
    2. รายการระหวางธนาคารและ

ตลาดเงิน 416.34 4.70 774.25 7.77 863.59 9.72 

        2.1 เงนิฝาก 0.54 0.01 16.99 0.17 625.04 7.03 
        2.2 เงนิใหสินเชื่อ 415.80 4.69 749.87 7.53 127.43 1.44 
        2.3 หลักทรพัยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - - 7.39 0.07 111.12 1.25 
    3. หลักทรัพย 1,402.22 15.84 3,209.72 32.21 5,252.92 59.11 
    รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลรวม   7,390.81 83.50 10,974.93 110.15 13,935.92 156.83 

                
รายไดทีม่ิใชดอกเบี้ย   
    1. รายไดคาธรรมเนยีมและบริการ 620.30 7.01 759.97 7.63 1,455.53 16.38 

        1.1 การรบัอาวัล รับรอง และคํ้า 80.53 0.91 109.57 1.10 124.26 1.40 
        1.2 อ่ืน ๆ 539.77 6.10 650.40 6.53 1,331.27 14.98 
    2. กําไร (ขาดทนุ) จากปริวรรต

เงินตรา  104.53 1.18 193.63 1.94 (317.27) (3.57) 

    3. รายไดอืน่        735.51 8.31 (1,965.05) (19.72) (6,188.09) (69.64) 

  3.1 อ่ืน ๆ 735.51 8.31 (1,965.05) (19.72) (6,188.09) (69.64) 
               รายไดทีม่ิใชดอกเบีย้รวม  1,460.34 16.50 (1,011.45) (10.15) (5,049.83) (56.83) 
รายไดรวมทั้งสิน้ 8,851.15 100.00 9,963.48 100.00 8,886.09 100.00 

ทีม่า : CIMBT 
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กลุมบริษัทยอยและบริษัทรวมของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

  หนวย : ลานบาท 

ชื่อบริษัท / โครงสรางรายได 
2552 2551 2550 

จํานวนเเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
1.  บริษัทหลักทรพัย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด             
     รายไดดอกเบี้ย และเงินปนผล      16.68        8.05       31.70      13.17       22.49        8.06  
     รายไดที่มใิชดอกเบี้ย    190.54      91.95     208.91      86.83     256.37      91.94  

รวม    207.22    100.00     240.61    100.00     278.86    100.00  
2. บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน บีที จํากัด             
 รายไดดอกเบี้ย และเงินปนผล        0.10        0.14         0.94        0.76         1.50        1.97  
 รายไดทีม่ใิชดอกเบี้ย      72.10      99.86     122.12      99.24       74.82      98.03  

รวม      72.20    100.00     123.06    100.00       76.32    100.00  
3. บริษัท บทีี ประกันภัย จํากัด             
    รายไดจากการรับประกันภัย    264.88      92.19       91.88    113.45       93.56      84.32  
    รายไดดอกเบี้ย และเงินปนผล      12.23        4.26       14.80      18.27       15.69      14.14  
    รายไดที่มใิชดอกเบี้ย      10.22        3.55  (25.69) (31.72)        1.71        1.54  

รวม    287.33    100.00       80.99    100.00     110.96    100.00  
4.  บริษัท บทีี ลิสซิ่ง จํากัด             
     รายไดดอกเบี้ย และเงินปนผล    278.79      91.50     324.43      92.17     301.59      92.28  
     รายไดที่มใิชดอกเบี้ย      25.90        8.50       27.56        7.83       25.24        7.72  

รวม    304.69    100.00     351.99    100.00     326.83    100.00  
5. บริษัท บทีี ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด             
 รายไดดอกเบี้ย และเงินปนผล        0.02        4.35         0.08      18.18   -   -  
 รายไดทีม่ใิชดอกเบี้ย        0.44      95.65         0.36      81.82       10.61    100.00  

รวม        0.46    100.00         0.44    100.00       10.61    100.00  
6. บริษัท บรหิารสินทรพัยสาทร จาํกัด              
    รายไดดอกเบี้ย และเงินปนผล      28.14      15.60       33.52        2.58     207.00      16.71  
    รายไดที่มใิชดอกเบี้ย    152.23      84.40  1,264.01      97.42  1,032.00      83.29  

รวม    180.37    100.00  1,297.53    100.00  1,239.00    100.00  
7. บริษัท บทีเีวิลดลีส จํากัด             
 รายไดดอกเบี้ย และเงินปนผล    333.53    117.77     321.60      82.60     327.42      84.62  
 รายไดทีม่ใิชดอกเบี้ย (50.32) (17.77)      68.50      17.40       59.52      15.38  

รวม    283.21    100.00     390.10    100.00     386.94    100.00  
8.  บริษัท เวิลดคลาส เรนท อะคาร (จํากัด)             
   รายไดจากคาเชาและคาบริการ    384.98      83.63     415.01      82.60     355.31      84.05  
   รายไดอ่ืน      75.34      16.37       87.60      17.40       67.42      15.95  

รวม    460.32    100.00     502.61    100.00     422.73    100.00  
ทีม่า : CIMBT 
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1.6.4 คณะกรรมการ 

คณะกรรมการของ CIMBT ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553 ประกอบดวย 

ตารางที่ 10 คณะกรรมการของ CIMBT 
 

ชื่อ ตําแหนง 

1.  นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ 
2.  นายโรเบิรต แชบ เดา เม็ง รองประธานกรรมการ 
3.  นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาทีบ่รหิาร 
4.  นายสุคนธ กาญจนหัตถกิจ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายชารานิ บนิ อิบราฮมิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6.  นายชัชวาล เอ่ียมศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7.  นางวาทนนัทน พเีทอรสิค กรรมการอิสระ 
8.  นายเคนนี คิม กรรมการ 
9.  นายชิน หยวน หยิน กรรมการ 
10.  นายปรีชา อุนจิตต ิ กรรมการ 

 

1.6.5 ผูถือหุน  

ผูถือหุนของ CIMBT ณ วันที่ 12 มีนาคม 2553 ประกอบดวย  

ตารางที่ 11 ผูถือหุนของ CIMBT 
 

ชื่อ จํานวนหุน % ของทุนชําระแลว 

1. CIMB BANK BERHAD 12,435,069,760 93.15 
2. BARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE 529,733,488 3.97 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  5 5,934,510 0.42 
4. นายพิสิฐ  พฤกษไพบูลย  1 7,488,600 0.13 
5. นางจรูญลักษณ พานชิชีวะ 5 ,150,085  0.04 
6. กองทุนเปด ไทยพาณิชยเซ็ท อินเด็กซ ฟนด 4 ,835,300 0.04 
7. นางราณ ีเอื้อทวีกุล 4 ,300,000 0.03 
8. นายปรีชา สุจินนัทกุล 3 ,450,000 0.03 
9. นายไพโรจน เจริญวิสุทธิวงศ 3 ,426,500 0.03 
10. นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย  3 ,396,500 0.03 
 ผูถือหุนอ่ืน 286,616,421 2.15 

รวม 13,349,401,164 100.00 
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1.6.6 โครงสรางการถือหุน   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 นิติบุคคลที่ CIMBT ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนทั้งหมดที่ออกจําหนาย มดีังนี ้

ตารางที่ 12 นิติบุคคลที ่CIMBT ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไปของจํานวนหุนทัง้หมดทีอ่อกจําหนาย 
 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ชนดิของ

หุน 

จํานวนหุน

ทั้งหมดที่

ออกจําหนาย 

จํานวนหุนทีถ่ือ รอยละ 

1.บริษัทหลักทรพัย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด หลักทรัพย หุนสามัญ 50,000,000 49,999,993 99.99 
2.บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทนุ บีที จํากัด จัดการกองทุน หุนสามัญ 23,500,000 23,499,993 99.99 
3.บริษัท บีที ประกันภัย จํากัด ประกันภัย หุนสามัญ 30,000,000 29,999,910 99.99 
4.บริษัท บีที ลีสซ่ิง จํากัด ลีสซิ่ง หุนสามัญ 50,000,000 49,999,994 99.99 
5.บริษัท บีที ทีป่รกึษาธุรกิจ จํากัด ที่ปรึกษา หุนสามัญ 330,000 329,993 99.99 
6.บริษัท บรหิารสินทรพัยสาทร จํากัด บรหิาร

สินทรพัย 
หุนสามัญ 2,500,000 2,499,993 99.99 

7.บริษัท บีทีเวิลดลีส จํากัด ลีสซิ่ง หุนสามัญ 24,000,000 18,010,000 75.04 
8.บริษัท ศรีเทพไทยพลาสเคม จํากัด** ผลิตภัณฑ

พลาสติก 
หุนสามัญ 83,332 31,410 37.69 

9.บริษัท  เวิลดคลาส เรนท อะ คาร จํากัด รถเชา หุนสามัญ 
หุนบรุมิสิทธิ ์

3,800,000 760,000 20.00 

10.บริษัท  เอ็ม โฮม เอสพีวี 3 จํากัด บริษัท     
เฉพาะกิจ 

หุนสามัญ 10,000 1,282 12.82 

11.บริษัท ตวันนา โฮเต็ล จํากัด โรงแรม หุนสามัญ 33,909 3,390 10.00 
12.บริษัท เซ็นจุเมทัล (ประเทศไทย) จํากัด* ผลิตลวดเชื่อม หุนสามัญ 200,000 20,000 10.00 
13.บริษัท ซันวาอินเตอรฟูด จํากัด 

 
ผลิตอาหารกึ่ง
สําเร็จรูป 

หุนสามัญ 10,000,000 1,000,000 10.00 

14.บริษัท สามชัย จํากัด (มหาชน)* 
 

จําหนาย
เครื่องใชไฟฟา 

หุนสามัญ 40,000,000 4,000,000 10.00 

15.บริษัท พี.ซี. พฒันาทรัพย จํากัด* การพาณิชย หุนสามัญ 10,000 9,993 99.93 
16.บริษัท กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) * การพาณิชย หุนสามัญ 1,076,976,000 1,067,229,773 99.10 
17.บริษัท จัดหางานเอ็กเสคิวทิฟ แมเน็จเมนท 
เซอรวิสเซส จํากัด* 

 

ใหเชา
สํานักงาน 
อุปกรณและ
เฟอรนเิจอร 

หุนสามัญ 2,000 
 

340 
 

17.00 
 

18.บริษัท โกลเบิล ลีสซิ่ง จํากัด* ลีสซิ่ง หุนสามัญ 2,000,000 200,000 10.00 
19.บริษัท ที.พี.เอฟ. ลีสซิ่ง จํากัด* ลีสซิ่ง หุนสามัญ 6,000,000 600,000 10.00 
20.บริษัท ยู ที เอ็ม แอดไวเซอรรี แอนด 
แคปปตอลแมเนจเมนท จํากัด* 

ที่ปรึกษา หุนสามัญ 100,000 10,000 10.00 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ชนดิของ

หุน 

จํานวนหุน

ทั้งหมดที่

ออกจําหนาย 

จํานวนหุนทีถ่ือ รอยละ 

21.บริษัท เอส.พี.แอล. ดีเวลล็อปเมนท จํากัด 
(บริษัทราง) 

อสังหารมิทรัพย หุนสามัญ 500,000 499,999 99.99 

22.บริษัท ไทย - อัลตราออโตพารท จํากัด    
(บริษัทราง) 

จําหนาย
อะไหลรถ 

หุนสามัญ 6,500,000 650,000 10.00 

23.บริษัท แอดวานซ แมนูแฟคเจอริ่ง ลีสซิ่ง จํากัด 
(บริษัทราง) 

ลีสซิ่ง หุนสามัญ 20,000,000 2,000,000 10.00 

24.บริษัท สีซิกมา (ประเทศไทย) จํากัด** อุตสาหกรรม
เคม ี

หุนสามัญ 60,600,000 8,400,000 13.86 

หมายเหตุ   * อยูระหวางดําเนนิการชําระบญัชี 

                  ** ธนาคารฯ ไดหุนบริษัทดังกลาวจากการปรับโครงสรางหนี้ ซ่ึงไดรับการอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยเรียบรอยแลว 
อยางไรก็ตาม ธนาคารฯ มีกําหนดระยะเวลาในการจําหนายหุนของบริษัทดังกลาวออกไปในอนาคต 

ทีม่า : CIMBT 
 

1.6.7  สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  
 

ตารางที่ 13 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ CIMBT บริษัทยอยและบริษัทรวม ป 2550 – 2552 
 

 (หนวย: ลานบาท) 2552 2551 2550 
ฐานะการเงิน       
สินทรัพยรวม 140,341.56 214,051.03 205,752.98 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 15,369.55 43,367.15 8,741.49 
เงนิลงทนุสุทธ ิ 20,714.60 45,520.19 76,957.44 
เงนิใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธ ิ 78,298.63 83,656.89 88,096.75 
หนีส้ินรวม 132,397.43 208,915.80 205,041.96 
เงนิรบัฝาก 88,398.76 159,777.02 166,028.94 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิ 9,947.37 10,249.75 7,698.81 
เงนิกูยืม 15,143.44 7,069.13 9,715.09 
สวนของผูถอืหุนรวม 7,944.13 5,135.23 711.02 
ทนุที่ออกและชําระแลว 6,674.70 25,030.13 8,343.38 
สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ -   (10,606.99) -   
กําไรสะสม (ขาดทนุ) และสํารองอื่น  1,269.43 (8,827.53) (7,165.15) 
ผลการดําเนินงาน       
รายไดรวม 9,885.09 12,017.45 10,350.60 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 7,754.18 11,366.84 14,469.38 
รายไดทีม่ใิชดอกเบี้ย 2,130.91 650.61 (4,118.78) 
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 (หนวย: ลานบาท) 2552 2551 2550 
คาใชจายรวม 9,880.77 14,001.07 17,277.56 
คาใชจายดอกเบี้ย 2,997.72 5,484.23 7,704.80 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 1,160.87 2,315.36 3,478.26 
คาใชจายทีม่ใิชดอกเบี้ย 5,671.61 6,141.53 6,084.62 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิสําหรบัป 4.32 (1,983.62) (6,926.96) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนทีเ่ปนของผูถือหุนของธนาคาร 1.67 (1,989.79) (6,928.73) 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของธนาคาร * 0.00 (0.31) (3.70) 
อัตราสวนทางการเงิน       
อัตราดอกเบี้ยรับ (%) 5.77 7.24 8.43 
อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 2.06 3.04 4.02 
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 3.71 4.20 4.41 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 0.02 (16.56) (66.94) 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 0.03 (68.07) (277.45) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 0.00 (0.95) (3.26) 
อัตราสวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม (%) 9.21 9.68 11.15 
อัตราสวนหนี้สูญตอสินเช่ือรวม (%) 2.77 2.12 0.09 
อัตราการจายเงินปนผล (%) -   -    -   

ทีม่า : CIMBT 

 
ภาพรวมของผลการดําเนินงาน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารฯ และบริษัทยอย มีผลกําไรสุทธิ  1.7 ลานบาท เปรียบเทียบกับผล

ขาดทุนสุทธิ 1,990 ลานบาท ในป2551 เพิ่มข้ึน 1,991 ลานบาท โดยหลักมาจากรายไดที่มิใชดอกเบี้ยขยายตัวเพิ่มขึ้น  รอยละ 228 

จากกําไรจากการขายเงินลงทุน และไมมีการรับรูขาดทุนการปรับมูลคายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ ประเภท 

Collateralized Debt Obilgations (CDO)  เนื่องจากธนาคารฯ ไดจําหนาย CDO ทั้งหมดแลว สินเชื่อรวมของกลุมลดลง 7% เมื่อ

เทียบกับปกอน อันเนื่องจากฐานะเงินกองทุนของธนาคารฯ ในไตรมาส 1 ไดจํากัดการเติบโตของสินเชื่อ หลังจากที่ไดมีการเพิ่มทุน

ในเดอืนเมษายน 2552 สินเช่ือของธนาคารฯ ก็เติบโตอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งในครึ่งปหลังของป 2552 

 
รายได 

 รายไดรวมของธนาคารฯ และบริษัทยอย ตามที่รายงานในงบการเงินรวมป 2552  มีจํานวน 10 พันลานบาท ลดลงจากป

กอนจํานวน 2.1 พันลานบาทหรือรอยละ18 มีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจํานวน 7.8 พันลาน ลดลงจากปกอนจํานวน 3.6 

พันลานบาท หรือรอยละ 32 รายไดดอกเบ้ียจากสินเชื่อลดลงจํานวน 1.4 พันลานบาท ขณะที่รายไดดอกเบี้ยจากรายการระหวาง

ธนาคารฯ และตลาดเงิน ลดลง 0.4 พันลานบาท และรายไดจากเงินลงทุนลดลง 1.9 พันลานบาท      

 รายไดที่มิใชดอกเบี้ยของธนาคารฯ และบริษัทยอย สําหรับป 2552 มีจํานวน 2.1 พันลานบาท  เพิ่มข้ึนจากป 2551 

จํานวน 1.4 พันลานบาท หรือรอยละ 228 โดยหลักมาจากําไรจากการขายเงินลงทุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 22 ของยอดรายไดรวมป 

2552 
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ตนทุนและคาใชจายดําเนินงาน 
  ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในการดําเนินงาน (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  และภาษีเงินไดนิติบุคคล)  ตามงบการเงิน

รวมป 2552  มีจํานวนทั้งสิ้น 9.9 พันลานบาท  ลดลงจากป 2551 จํานวน 4.1 พันลานบาท  หรือรอยละ 29  เนื่องจากคาใชจาย

ดอกเบี้ย   ลดลงจํานวน 2.5 พันลานบาท   หรือรอยละ 45  อันเนื่องมาจากการบริหารโครงสรางเงินฝากอยางเหมาะสมและการ

บริหารงบดุลที่ดี 

  คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  และภาษีเงินไดนิติบุคคล)  มีจํานวน 6.9 พันลานบาท  ลดลง

จากปกอนจํานวน 1.6 พันลานบาท  หรือรอยละ 19   อันเนื่องมาจากการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงจากป 2551 จํานวน 

1.2 พันลานบาท หรือรอยละ 50 นอกจากนี้คาใชจายในการดําเนินงานลดลง 0.5 พันลานบาท เมื่อเทียบกับปกอน  

 
กําไรสุทธิ 
ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีผลประกอบการป 2552 มีผลกําไรสุทธิจํานวน 1.7 ลานบาท เปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 

จํานวน 1,990 ลานบาทในปกอน  ผลกําไรเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากในป 2552 ไมมีการรับรูผลขาดทุนการปรับมูลคายุติธรรมเงินลงทุน

ในตราสารหนี้ตางประเทศ ประเภท Collateralized Debt Obligations(CDO)  การสํารองคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลง

เนื่องจากการติดตามหนี้ดีขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งสินเชื่อกลุมรายยอย   และคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยลดลงจากการบริหารตนทุนที่ดี 

และมีการตัดจําหนายสินทรัพย ในป 2552 

สําหรับป 2552  ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน รอยละ 0.03 เปรียบเทียบกับติดลบรอยละ 

68.1 ในป 2551  อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนของธนาคารฯ รอยละ 1.09 เปรียบเทียบกับติดลบ 86.44 ในป 2551 

สะทอนใหเห็นวาธนาคารฯ มีการปรับตัวดีขึ้น  อยางไรก็ตามการปรับตัวดีข้ึนนี้มีผลสําคัญมากในชวงครึ่งปหลัง ขณะที่ในชวงครึ่งป

แรกนั้นธนาคารยังคงตองการการเพิ่มทุน 

 

ฐานะทางการเงิน 
 

สินทรัพย 
สินทรัพยหลักไดแก เงินใหสินเชื่อ  เงินลงทุน  และรายการระหวางธนาคารฯ และตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  

ธนาคารฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยรวมจํานวน 140 พันลานบาท ลดลงจากป2551 จํานวน 74 พันลานบาท หรือรอยละ 34 โดยมี

เงินใหสินเชื่อสุทธิ 78 พันลานบาท  ลดลงจากปกอน 5.4 พันลานบาท  หรือรอยละ 6 สาเหตุเนื่องจากขอจํากัดเรื่องเงินกองทุนใน

ไตรมาสที่หนึ่งของป 2551  เงินลงทุนจํานวน 21 พันลานบาท   ลดลง 25 พันลานบาท หรือรอยละ 54 เนื่องจากการจําหนายเงิน

ลงทุนประเททเผื่อขายจํานวน 19 พันลานบาท  และประเภทถือไวเมื่อครบกําหนดจํานวน 5 พันลานบาท ในระหวางป 2551  

รายการระหวางธนาคารฯ และตลาดเงินจํานวน 15 พันลานบาท ลดลงจํานวน 28 พันลาน หรือรอยละ 65 เปนผลจากการลดสภาพ

คลองสวนเกินโดยเฉพาะอยางยิ่งเงินฝากที่มีตนทุนสูง คงไวซ่ึงรายการระหวางธนาคารฯ และตลาดเงินที่มีตนทุนต่ํากวา  
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คุณภาพของสินทรัพย 
 
เงินใหกูยืมและการกระจุกตัวของเงินใหกูยืม 

ณ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีเงินใหกูยืมสุทธิจํานวน 78 พันลานบาท ลดลงจํานวน 5 พันลานหรือ

รอยละ 6 เมื่อเทียบกับป 2551 ซึ่งมีจํานวน 84 พันลานบาท เนื่องจากมีการชําระหนี้สูงกวาการขยายตัวของการใหกูยืมเพิ่ม ทั้งนี้

เนื่องจากขอจํากัดของฐานะเงินกองทุนในไตรมาสแรกป 2551 ไมอนุญาตใหธนาคารฯ ปลอยสินเช่ือ   เงินใหกูยืมของธนาคารฯ (ไม

รวมสินเช่ือที่ใหแกลูกคาที่เปนสถาบันการเงิน) เปนการใหกูยืมแกการอุปโภคบริโภครายยอยและกลุมอุตสาหกรรมการผลิต โดยมี

สัดสวนรอยละ 26 ของเงินใหกูยืมรวมของธนาคารฯ  ธนาคารฯ มีเงินใหกูยืมแกการอุปโภคบริโภครายยอย จํานวน 22 พันลานบาท 

ลดลงจากปกอน 2 พันลานบาท หรือรอยละ 8.1 เงินใหกูยืมแกกลุมอุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 22 พันลานบาท ลดลงจากปกอน 

1.7 พันลานบาท หรือรอยละ 7 สวนที่เหลือเปนเงินใหกูยืมแกธุรกิจการพาณิชย ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและกอสราง การ

สาธารณูปโภคและการบริการ ฯลฯ   

ธนาคารฯ ยังคงปรับสัดสวนการปลอยกูใหมีการกระจายในภาคธุรกิจตางๆ ไมใหกระจุกตัวในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง  

เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการใหกูยืมที่จะใหกูยืมแกลูกคาในภาคเศรษฐกิจสําคัญที่มีการเจริญเติบโตและมีศักยภาพดี  รวมทั้งมี

กระจายใหแกลูกคาทั้งขนาดใหญ  ขนาดกลาง  ขนาดเล็กและรายยอย   โดยปรับเพิ่มสัดสวนเงินใหกูยืมแกลูกคาขนาดเล็กและราย

ยอยที่มีศักยภาพดี และยังใหความสําคัญกับลูกคากลุมอุตสาหกรรมการผลิตที่อยูในภาคเศรษฐกิจสําคัญ 

 

การจัดชั้นสินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารฯ มีสินทรัพยจัดชั้น (รวมดอกเบี้ยคางรับแตไมรวมสินเชื่อที่ใหแกลูกคาที่เปนสถาบัน

การเงิน) เปนจํานวน 81 พันลานบาท โดยธนาคารฯ ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 4 พันลานบาท ธนาคารฯ มีอัตราสินเชื่อที่ไม

กอใหเกิดรายไดตอเงินใหสินเชื่อทั้งหมด (รวมสินเช่ือที่ใหแกลูกคาที่เปนสถาบันการเงินและ repo) รอยละ 9.6  อัตราสวนคาเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญรอยละ 47 เทียบกับป 2551 รอยละ 8.2 และ รอยละ 53  ตามลําดับ  สําหรับธนาคารฯ และบริษัทยอยมีอัตรา

สินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหสินเช่ือทั้งหมด (รวมสินเช่ือที่ใหแกลูกคาที่เปนสถาบันการเงินและ repo) รอยละ 12.8 

อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รอยละ 62 เปรียบเทียบกับปกอน รอยละ 10.8 และรอยละ 66 ตามลําดับ 

ธนาคารฯ ไดควบคุมติดตามและดูแลการใหเงินกูยืมอยางใกลชิด โดยการจัดทําขอมูลของเงินใหกูยืมแยกตามระยะเวลา

คางชําระทุกสิ้นเดือน โดยแบงเงินใหกูยืมคางชําระออกเปน 4  กลุมไดแก  (1) เงินใหกูยืมคางชําระ 1 เดือนถึง 3 เดือน  (2) เงินให

กูยืมคางชําระมากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน  (3) เงินใหกูยืมคางชําระมากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน (4) เงินใหกูยืมคางชําระเกิน 12 

เดือน ซ่ึงเปนการปฏิบัติตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารจะทบทวนการชําระหนี้เพื่อพิจารณาประวัติและจัดช้ันหนี้ 

สําหรับใชเปนขอมูลในการติดตามและคาดการณแนวโนมของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 

 

สินเชื่อที่ระงับการรับรูรายได (สินเช่ือดอยคุณภาพ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได(กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 

จํานวน 12.8 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 13   ของเงินใหสินเช่ือ ในปกอนธนาคารฯ และบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิด
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รายได จํานวน 13.6 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 11  โดยคํานวณตามประกาศธนาคารแหประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551  

ซ่ึงกําหนดใหเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได หมายถึงสินเชื่อที่จัดชั้นต่ํากวามาตรฐานสงสัยและสงสัยจะสูญ  

 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม จํานวน 132 พันลานบาท   ลดลงจากป 2551 จํานวน 

77 พันลานบาท หรือรอยละ 37   โดยเงินรับฝากลดลง 71 พันลานบาท หรือรอยละ 45    เนื่องมาจากการบริหารเงินฝากในสัดสวน

ที่เหมาะสมชวยทําใหลดตนทุน รายการระหวางธนาคารฯ และตลาดเงินลดลง 0.3 พันลานบาท หรือรอยละ 3   ขณะที่เงินกูยืมมี

จํานวน 15 พันลานบาท เพิ่มข้ึนจํานวน 8 พันลานบาท หรือรอยละ 114 จากการออกตราสารหนี้ดอยสิทธิซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ

เพิ่มทุนในชวงเดือนเมษายน ป 2551 

  สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 7.9 พันลานบาท   เพิ่มขึ้นจากป 2551 จํานวน 2.8 พันลานบาท   

หรือรอยละ 55 สวนของผูถือหุนที่เพิ่มข้ึน เนื่องมาจากการเพิม่ทนุ จํานวน 25 พันลานบาท  และตอมาไดมกีารลดทุน จํานวน 43 

พันลานบาท  โดยการลดมลูคาหุนที่ตราไวจากหุนละ 3.75 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท  และนําไปลางขาดทุนสะสมและสวนต่ํากวา

มูลคาหุน 

  ดวยฐานะการเงนิปจจุบันและผลกําไรจํานวนนอย ธนาคารฯ จึงมิไดประกาศจายเงินปนผลแกผูถือหุนสําหรับป 2552  

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการธนาคารไดมมีติอนมุัตจัิดสรรกําไรประจําปจํานวน 68.7 ลานบาท เปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 3.5 

ลานบาท และสวนที่เหลือโอนไปเปนกําไรสุทธิคงเหลือหลังจัดสรรยกไปงวดหนา 

 
สภาพคลอง 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ตามงบกระแสเงินสดของธนาคารฯ และบริษัทยอย ณ สิ้นป 2552 มีจํานวน 2.8 

พันลานบาท  ลดลงสุทธิ 1.8 พันลานบาท  เมื่อเทียบกับป 2551  รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงมีดังนี ้

 เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมดําเนินงานป 2552 มีจํานวน 39 พันลานบาท ประกอบดวย ขาดทนุจากการดําเนนิงานกอน

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน จํานวน 3.2 พันลานบาท  ซ่ึงในจํานวนนี้รวมกาํไรสุทธิ 55 ลานบาท  สวนที่

เหลือจํานวน 3.3 พันลานบาท  เปนรายการปรับกระทบกําไรสุทธิที่ไมใชเงินสด  สวนใหญไดแกรายการจากหนี้สญูและหนี้สงสัยจะ

สูญ และคาใชจายดอกเบีย้   สําหรับสินทรัพยดาํเนินงานในปนี้ลดลง 32 พันลานบาท  เนื่องจากรายการระหวางธนาคารฯ และ

ตลาดเงินลดลง  หลักทรัพยซื้อโดยมสีัญญาขายคืนลดลงและเงินลงทุนเพื่อคาลดลง  ขณะที่หนี้สินดําเนินงานลดลง 72 พันลาน

บาท เนื่องจากเงินรับฝากลดลงตามที่กลาวขางตน 

 เงินสดสุทธิที่ไดจากกิจกรรมลงทุน มีจํานวน 26 พันลานบาท  ที่สําคัญ เกิดจากการลดลงของเงินลงทุนในหลักทรัพย  เงิน

สดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน 10 พันลานบาท โดยทีส่ําคัญเกดิจากธนาคารฯ มีเงินสดรับจากการเพิ่มทุน และการ

เพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว 

 
ความสัมพันธของแหลงที่มาของเงินทุนกับแหลงท่ีใชไป 

 ธนาคารฯ มีแหลงที่มาของเงินลงทุนจากเงินฝากและเงินกูยืม  ในขณะที่แหลงใชไปของเงินทุนเปนเงินใหสินเชื่อ  โดย ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2552  ธนาคารฯ มียอดเงินฝาก  เงินกูยืม และเงินใหสินเชื่อ แบงตามระยะเวลาได ดังนี้ 
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ตารางที่ 14  ยอดเงินฝาก เงนิกูยืม และเงินใหสินเชื่อ ของ CIMBT  
หนวย : ลานบาท 

ระยะเวลา เงินใหสินเชื่อ % เงินฝาก % เงินกูยมื % 

ทวงถาม 9,858 10.38 25,146 27.91 548 2.36 

ไมเกิน 1 ป  41,949 44.18 58,123 64.51 17,192 73.97 

เกิน 1 ป  43,139 45.44 6,834 7.58 5,503 23.67 

รวม 94,946 100.00 90,103 100.00 23,243 100.00 

 * รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 

 

 ธนาคารฯ มีแหลงที่มาของเงินทุนในรูปของเงินฝาก โดยแบงตามประเภทตามระยะเวลา ดังนี ้
 

ตารางที่ 15 แหลงที่มาของเงนิทุนในรูปของเงินฝากของ CIMBT  
หนวย : ลานบาท 

ประเภทเงินฝาก 
2552 2551 2550 

จํานวนเงิน สดัสวน 
% 

จํานวนเงิน สดัสวน 
% 

จํานวนเงิน สดัสวน 
% 

กระแสรายวันและออมทรพัย 25,146 27.91 24,023 14.22 28,462 16.56 

ประจํา 64,957 72.09 144,913 85.78 143,422 83.44 

รวม     90,103 100.00     168,936    100.00 171,884 100.00 

  

การดํารงอัตราสินทรัพยสภาพคลองตางๆ  
 

   การดํารงเงินกองทุนตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารฯ มีสินทรัพยสูงกวาหนี้สินอยูเปนจํานวนประมาณ 5 พันลานบาท โดยมีสวนของผูถือ

หุนเปนบวก  ธนาคารฯ มีเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) รอยละ 5.8 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่กฎหมายกําหนดที่รอยละ 8.50 

ในไตรมาสแรกของป 2552  ธนาคารฯ ไดเพิ่มทุนโดยการใหสิทธิจองซื้อหุนสามัญแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 1:1  มีราคา

เสนอขายหุนละ 0.38 บาทตอหุน  ธนาคารฯ มีทุนชําระแลวเพิ่มขึ้น จํานวน 2.5 พันลานบาท    ตอมาธนาคารฯ ไดทําการลดทุนโดย

การลดราคามูลคาหุนที่ตราไวจากมูลคาหุนละ 3.75 บาท เหลือมูลคาหุนละ 0.50 บาท โดยเงินสวนเกินจากการลดทุนจดทะเบียน

จะนําไปลางสวนต่ํามูลคาหุนและขาดทุนสะสมตามลําดับ    ทําใหธนาคารฯ มีเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) รอยละ 9.8  

ในไตรมาสแรก ป 2552 ธนาคารฯไดออกหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนที่สะสมดอกเบี้ยจายจํานวน 2.5 พันลานบาท 

มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนหุนกูดอยสิทธิที่เสนอขาย 2.5 พันลานบาท  อายุหุนกู 10 ป วันครบกําหนด 27 มีนาคม 

2562 การออกหุนกูดอยสิทธินี้ไดรับการอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทยใหนับเปนเงินกองทุนข้ันที่ 2 สงผลใหธนาคารฯ มี

เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) รอยละ 12.4 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารฯ มีเงินกองทุน 7.9 พันลานบาท และมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง ที่

คํานวณตามหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนตาม Basel II รอยละ 12.0 
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การดํารงอัตราสินทรัพยสภาพคลองตางๆ 

ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดเกณฑในการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของธนาคารพาณิชยไมต่ํากวารอยละ 6 ของ

ยอดเงินฝากและเงินกูยืมตางประเทศต่ํากวา 1 ป ณ สิ้นป 2552 ธนาคารฯ มีสินทรัพยสภาพคลอง จํานวน 23.6 พันลานบาท อัตรา

เงินใหสินเช่ือตอเงินฝากรอยละ 105  อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวม รอยละ 17 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง

ตอเงินฝากรวม รอยละ 26  ซ่ึงเพียงพอตามเกณฑที่กําหนด 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 
ในป 2552 ธนาคารฯไดลงทุนเพิ่มในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บีที จํากัด และบริษัท บีที ลิสซิ่ง จํากัด 

จํานวน 45 และ 75 ลานบาท ตามลําดับซึ่งเปนบริษัทในเครือของธนาคารฯ ที่ดําเนินธุรกิจดานจัดการกองทุน และใหเชาซื้อและให

เชาสินทรัพยแบบลิสซ่ิง ทั้งนี้ เพื่อเปนการเสริมสรางความมั่นคงธุรกิจระหวางกัน  

 
1.6.8 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน  

 
 เศรษฐกิจไทยในป 2552 ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากวิกฤติการเงินโลกและภาวะความไมแนนอนทางการเมืองใน

ประเทศ  โดยจากปญหาเศรษฐกิจหดตัวของประเทศคูคาสําคัญหลายประเทศ  ทําใหมูลคาการสงออกของไทยลดลงจากป 2551  

ในขณะที่การใชจายของภาคเอกชนลดลงเชนกัน ตามการลดลงของความเชื่อมั่นภาคเอกชน จากปญหาทางเศรษฐกิจและการเมือง

ดังกลาว สงผลใหความตองการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและสินเช่ือเพื่อการคาในป 2552 ลดต่ําลง ดังนั้น ธนาคารพาณิชยโดยรวมจึง

หันไปเนนการขยายสินเช่ือภาคครัวเรือนมากข้ึน โดยเฉพาะสินเช่ือรถยนตและสินเชื่อบาน เปนตน   

 ในดานเงินฝาก การที่มีสภาพคลองทางการเงินสวนเกินในระบบธนาคารพาณิชยจํานวนมากในขณะที่การปลอยกูของ

ธนาคารพาณิชยมีจํากัด ทําใหธนาคารพาณิชยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอยูในระดับต่ําสุดเปนประวัติการณ ดังนั้นเงินฝากในระบบ

ธนาคารพาณิชยจึงลดลงเล็กนอยจากปกอน อยางไรก็ดีเพื่อรักษาฐานลูกคาเงินฝาก ธนาคารพาณิชยตางๆ ไดนําเสนอผลิตภัณฑ

ทางการเงินใหมๆ ที่มีความหลากหลายและสอดคลองกับความตองการของลูกคาแตละกลุม 

 นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยโดยรวมยังไดพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง  พรอมทั้ง   ไดพัฒนาระบบงาน

ตางๆ  การเสริมความแข็งแกรงทางการเงิน  และการปรับกลยุทธทางธุรกิจเพื่อรองรับการแขงขันในระยะยาวโดยเฉพาะผลจากการ

เปดเสรีภาคการเงินในอนาคต  เชน การเพิ่มเงินกองทุน  การรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจ  การเพิ่มและ

โยกยายเครือขายการทําธุรกิจเพื่อความเหมาะสม การพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงิน การขยายฐานลูกคารายยอย การเพิ่มสัดสวน

รายไดคาธรรมเนียม และการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี เปนตน  
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2. ความสมเหตุสมผลของรายการ 
 

2.1. วัตถุประสงคและความจําเปนในการเขาทํารายการ 
 

จากที่กลาวมาแลวขางตน เพื่อใหการลงทุนของธนาคารฯ เปนไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 

มาตรา 34 ขอ 3 ที่หามมิใหสถาบันการเงินถือหรือมีหุนโดยทางตรงหรือทางออมในบริษัทที่ไมใชธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจการเงิน

และธุรกิจสนับสนุนเกินอัตรารอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น  

ดวยเหตุที่ธนาคารฯ ถือหุนใน WCRC เปนจํานวนรอยละ 20.00 ซึ่งเกินกวาตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ อีกทั้งธุรกิจ

ของ WCRC มิใชเปนธุรกิจหลักหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของธนาคารฯ ธนาคารฯ จึงมีความจําเปนในการจําหนายเงินลงทุนนี้

ออกไป 

 
2.2. เปรียบเทียบขอดี ขอดอยของการเขาทํารายการและไมเขาทํารายการ 
 

ขอดีของการเขาทํารายการ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาผอนผันที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาต ธนาคารฯ สามารถปฏิบัติไดถูกตองตามพระราชบัญญัติ

ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และเปนการลดภาระในการติดตามการดําเนินงานของ WCRC เนื่องจากมิใชธุรกิจหลักของ

ธนาคารฯ ซึ่งจะทําใหธนาคารฯ สามารถใชทรัพยากรของธนาคารฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

ขอดอยของการเขาทํารายการ 

ธนาคารฯ สูญเสียโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนของ WCRC ซึ่งในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา WCRC มี

ผลกําไรจากการดําเนินงานในอตัราเฉลีย่ประมาณรอยละ 7.09 ของสวนทุน และคาดวา WCRC จะสามารถลางขาดทุนสะสมได

ทั้งหมดในป 2553 นี้ และมีแนวโนมที่จะจายเงินปนผลไดในอนาคต  

 

ขอดีของการไมเขาทํารายการ 

ธนาคารฯ มีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนของ WCRC ในอนาคต เมื่อ WCRC มีผลประกอบการที่เปน

กําไร และสามารถลางผลขาดทนุสะสมและจายเงินปนผลคืนแกผูถือหุนได   

 

ขอดอยของการไมเขาทํารายการ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาผอนผันที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาต และธนาคารฯ ไมสามารถปฏิบัติไดถูกตองตาม

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา มาตรา 34 ขอ 3 ที่หามมิใหสถาบันการเงินถือหรือมีหุนโดยทางตรงหรือ

ทางออมในบริษัทที่ไมใชธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจการเงินและธุรกิจสนับสนุนเกินอัตรารอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดของบริษัทนั้น ซึ่งการไมปฏิบัติตามกฎหมายมีบทลงโทษ ซึ่งอาจทําใหธนาคารฯ ตองมีโทษปรับหรือถูกระงับการดําเนิน

กิจการเปนการชั่วคราว 
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2.3 เปรียบเทียบการเขาทํารายการระหวางบุคคลที่เกีย่วโยงกนักับบุคคลภายนอก 
 

เมื่อเปรียบเทียบการเขาทํารายการขายสินทรัพยในครั้งนี้ ระหวางธนาคารฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับธนาคารฯ ทํา

รายการกับบุคคลภายนอก ธนาคารฯ จะไดรับผลประโยชนจากการเขาทํารายการเทากัน เนื่องจากธนาคารฯ จะตองดําเนินการ

เสนอขายหุนของ WCRC ใหกับผูถือหุนเดิมรายอื่นของ WCRC กอน (ตามสิทธิ Rights of First Refusal ตามที่ธนาคารฯ ไดลงนาม

ไวในสัญญารวมทุนใน WCRC ลงวันที่ 1 มกราคม 2544 รายละเอียดปรากฏในขอ 1.5.9 ของรายงานฉบับนี้)  ซึ่งผูถือหุนเดิมราย

อ่ืนนีเ้ปนบุคคลภายนอกกอนการเสนอขายใหกับ CIMB   ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในราคาและเงื่อนไขเดียวกัน 

 
2.4   ปจจัยความเสี่ยงจากการทํารายการ 
 
การจําหนายเงินลงทุนในครั้งนี้ จะทําใหธนาคารฯ มิไดรับประโยชนจากการลงทุนในธุรกิจรถเชาอีกตอไป ในกรณีที่ธุรกิจ

ของ WCRC มีผลการดําเนินงานในอนาคตดีขึ้นกวาที่ประมาณการอยางมีนัยสําคัญ อาจทําใหธนาคารฯ สูญเสียโอกาสในการได

ผลตอบแทนจากการดําเนินงานหรือโอกาสในการขายหุน WCRC ที่ธนาคารฯ ถือหุนอยูในขณะนี้ในมูลคาที่สูงข้ึน  

 

3.    ความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขในการเขาทํารายการ  
 

3.1  ความเหมาะสมของราคาขาย  
 
ในการพิจารณาความเปนธรรมของราคาขาย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทําการประเมินมูลคาหุนสามัญและหุนบุริม

สิทธิ์ของ WCRC ดวยวิธีการทางการเงินตางๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแลวเห็นวา ดวยขอจํากัดในการเขาถึงขอมูล

เชิงลึกของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เนื่องจากธนาคารฯ ไมไดเปนผูถือหุนรายใหญของ WCRC รวมถึงไมมีตัวแทนจากธนาคารฯ

เปนผูบริหารใน WCRC ทําใหที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมสามารถใชวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash 

Flow) ที่ตองอาศัยการคาดการณผลการดําเนินงานในอนาคตของ WCRC ซึ่งผลการดําเนินงานของ WCRC มีปจจัยที่สงผลกระทบ

โดยตรงหลายประการ อาทิ ความจําเปนในการจัดหาแหลงเงินทุน ความจําเปนในการพึ่งพาบุคคลากรที่มีความชํานาญในธุรกิจ 

การเขาถึงแหลงลูกคา ตลอดจนถึงปจจัยภายนอกอื่นๆ ไดแก สภาวะการทองเที่ยวของประเทศ สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 

ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยและนโยบายของภาครัฐ ดังนั้น การกําหนดสมมติฐานทางการเงินในการคาดการณผลการดําเนินงานใน

อนาคตของ WCRC จึงมีความไมแนนอนสูง ในทํานองเดียวกัน การประเมินมูลคาโดยวิธีการปรับปรุงมูลคาทางบัญชี (Adjusted 

Book Value) จําเปนจะตองอาศัยขอมูลภายในจาก WCRC เชนกัน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกใชวิธีอ่ืนๆ ในการ

ประเมินมูลคาหุนของ WCRC จํานวน 3 วิธี ดังตอไปนี้ 

3.1.1 วิธีมูลคาตามบัญช ี(Book Value Approach) 

3.1.2 วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด (Peer Comparables) 

3.1.2.1 วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน Price to Earning Ratio Approach หรือ P/E Ratio) 

3.1.2.2 วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Ratio Approach หรือ P/BV Ratio) 
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รายละเอียดของการประเมินมูลคาหุนสามัญของ WCRC ในแตละวิธีเปนดังนี้  
 

3.1.1 วิธีมูลคาหุนตามบัญช ี(Book Value Approach) 
 
การประเมินมูลคาหุนของ WCRC ตามวิธีนี้จะแสดงมูลคาหุนสามัญ และมูลคาของหุนบุริมสิทธ์ิโดยอิงกับมูลคาทางบัญชี

ที่ปรากฎอยูในงบการเงินของบริษัทฯ ในปจจุบัน โดยในการประเมินมูลคาในครั้งนี้   ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชงบการเงินรวม 

ซ่ึงยังไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนเอกสารที่ใชในการอางอิง โดยมีรายละเอียด

การคํานวณ ดังแสดงในตารางขางลาง  
 

ตารางที่ 16 การคํานวนหามูลคาหุนตามบัญชีของ WCRC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 

สวนของผูถอืหุน ณ  31 ธันวาคม 2552  จํานวนเงิน (บาท)  

ทนุที่ออกจําหนายและชําระแลว            380,000,000  

กําไร (ขาดทุน) สะสม            (21,576,154) 

สวนของผูถือหุนของ WCRC (1)           358,423,846  

จํานวนหุนที่ออกและชําระแลว (หุน)                   3,800,000  

หุนบรุมิสิทธิ ์(2)                2,800,000  

หุนสามัญ (3)                1,000,000  

มลูคาตามบัญชขีองหุนบุรมิสทิธิ์ตอหุน (บาท) (4)                 100.00  

มลูคาตามบัญชขีองหุนสามัญตอหุน (บาท) (5) = [(1)-((2)*(4))]/(3)                   78.42  

มูลคาตามบัญชีของหุนบรุมิสิทธิ ์(4) เมื่อเทียบกับราคาขาย เทากับราคาเสนอขาย   

มูลคาตามบัญชีของหุนสามัญ (5) เมื่อเทียบกับราคาขาย ตํ่ากวารอยละ 0.14 

 
จากตารางขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลคาหุนโดยอางอิงจากงบการเงินกอนการตรวจสอบของผูสอบ

บัญชี ณ 31 ธันวาคม 2522 ของ WCRC มูลคาหุนตามบัญชีของหุนบุริมสิทธิ์ มีมูลคาหุนละ 100 บาท เทากับมูลคาที่ตราไว และ

เทากับราคาที่ CIMBT จะเสนอขายใหกับ CIMB สวนหุนสามัญมีมูลคาหุนละ 78.42 บาทตอหุน ซึ่งต่ํากวาราคาเสนอขายที่ 78.53 

บาท เทากับรอยละ 0.14  

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุนสามัญที่ 78.53 บาทตอหุนนั้น เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของ CIMBT ที่ประชุมเมื่อ

วันที่ 28 มกราคม 2553 ที่ไดกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญของ WCRC เทากับราคามูลคาตามบัญชีตอหุน คือ 78.53 บาทตอ

หุน ซ่ึงในขณะนั้น ขอมูลทางการเงินลาสุดที่ใชในการคํานวณ คือ งบการเงินกอนการตรวจสอบ ณ 30 กันยายน 2552 โดยราคา

เสนอขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามงบการเงินฉบับตรวจสอบของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552 (ซึ่ง ณ 

วันที่ทําการประเมินราคานี้ การตรวจสอบบัญชียังไมแลวเสร็จ)  
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สาเหตุที่หุนทั้ง 2 ประเภทมีมูลคาไมเทากันนั้นเกิดจากหุนบุริมสิทธิ์ มีสิทธิในการรับเงินปนผล และเงินทุนกอนหุนสามัญ 

ดังนั้น ผูถือหุนบุริมสิทธิ์จึงมีสิทธิเรียกรองในเงินทุนกอนผูถือหุนสามัญ สําหรับฐานะทางการเงินของ WCRC ในปจจุบันที่ยังมีผล

ขาดทุนสะสม สงผลใหมูลคาตามบัญชีมีมูลคานอยกวาทุนชําระแลวของบริษัทฯ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประเมินมูลคา

หุน โดยกําหนดใหหุนบุริมสิทธิ์มีมูลคาเต็ม จากนั้นสวนของผูถือหุนที่เหลือจึงเปนการจัดสรรระหวางผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ  

 
3.1.2 วิธีเปรียบเทยีบกบัอัตราสวนในตลาด (Peer Comparables Approach หรือ Market Comparables Approach) 
 
การประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด เปนการประเมินโดยพิจารณาอัตราสวนตางๆ ของบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ ที่มีลกัษณะการดําเนินธุรกิจคลายกันกับของ WCRC โดยมสีมมติฐานวาบริษัทที่มีลกัษณะการ

ดําเนินงานคลายกัน นาจะมีอัตราสวนทางการเงินบางประการ อาทิเชน อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิ (Price to Earnings 

Ratio) และอัตราสวนราคาตลาดตอสวนของผูถอืหุน (Price to Book Ratio) ที่ใกลเคยีงกัน โดยกลุมบริษัทจดทะเบียนที่ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดเลือกมาเพื่อนํามาเปรียบเทียบเพื่อการประเมินหามูลคาที่เหมาะสมของ WCRC นั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ไดเลือกจากบริษัทที่อยูในกลุมธุรกิจการเงิน หมวดเงินทุนและหลักทรัพย ทีม่ีการประกอบธุรกิจที่คลายคลึงกับ WCRC ซึ่งมีจํานวน

ทั้งสิ้น 11 บริษัท ไดแก  

1. บริษัท กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีส จํากดั (มหาชน) 

2. บริษัท ภัทรลิสซิง่ จํากัด (มหาชน) 

3. บริษัท เอเซียเสรมิกิจลีสซิ่ง จํากดั (มหาชน) 

4. บริษัท ตะวันออกพาณิชยลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

5. บริษัท กรุปลสี จํากัด (มหาชน) 

6. บริษัท ไมดา ลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

7. บริษัท นวลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

8. บริษัท สแกนดิเนเวียลสีซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

9. บริษัท พรีเมียรเอ็นเตอรไพรซ จํากัด (มหาชน) 

10. บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

11. บริษัท ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) 

 

อยางไรก็ดี เนื่องจากธุรกิจรถยนตใหเชาที่ WCRC ดําเนินการอยูนั้น รายไดหลักมาจากการใหเชารถยนตระยะสั้น (Car 

Rental) ที่มีอายุสัญญาประมาณไมเกิน 1 ป  และสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) ที่มีอายุของสัญญาเชาประมาณ 1-3 

ป ซ่ึงลักษณะของการประกอบธุรกิจรถยนตใหเชาระยะสั้น และสัญญาเชาดําเนินงานนี้ จะมีความแตกตางอยางชัดเจนในสวนของ

รายได และตนทุนในการดําเนินกิจการเมื่อเทียบกับบริษัทที่เนนดําเนินธุรกิจลีสซ่ิง ธุรกิจเชาซื้อ (Hire Purchase) หรือสัญญาเชา

ทางการเงิน (Financial Lease) ดังนั้น ในการประเมินมูลคาหลักทรัพยที่เหมาะสมของ WCRC ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือก

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายไดหลักจากการใหเชารถประเภทรถยนตใหเชา และสัญญาเชาดําเนินงานมาเปรียบเทียบเพื่อหามูลคาที่
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เหมาะสมของ WCRC ซึ่งมีเพียง 2 บริษัทจดทะเบียน คือ บริษัท กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีส จํากัด (มหาชน) (“KCAR”) และ 

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“PL”) ขอมูลของบริษัทจดทะเบียนที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคัดเลือกมาเปนดังนี้   

 
ตารางที่ 17 ขอมูลของบริษัทจดทะเบยีนทีน่ํามาใชเทียบเคียง (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553) 

 

ลําดบั
ที่ 

ชื่อบริษัทจดทะเบียน ชื่อยอ ราคาปด 

อัตราสวนราคา
ปดตอกําไรตอ
หุน (เทา) 

อัตราสวนราคาปดตอมลูคา
ทางบัญช ี(เทา) (P/BV) 

1 บมจ.กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีส KCAR              6.55             6.15             1.49  

2 บมจ.ภทัรลิสซิ่ง PL            2.90              6.61            0.70  

  คาเฉลีย่ของขอมลู             6.38          1.10  
ที่มา: www.setsmart.com  

 

สําหรับอัตราสวนในตลาดเปรียบเทียบที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนํามาใชในการคํานวณนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ใชคาเฉลี่ยการประเมินมูลคาหุนสามัญของ WCRC ตามวิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนสุทธิ (Price to Earning Ratio หรือ 

P/E Ratio) และวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value หรือ P/BV ratio) 

อยางไรก็ดี เนื่องจากหลักทรัพยของ WCRC ไมไดเปนหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จึงไมมีสภาพคลองใน

การซ้ือขาย อีกทั้ง หลักทรัพยดังกลาวยังอยูภายใตขอจํากัดการโอนในเรื่องของ Rights of First Refusal ตามสัญญารวมทุนตามที่

กลาวไวขอ 1.5.9 ขางตน การที่จะนําเอาอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ และอัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชีของหุนของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (ซึ่งหลักทรัพยของบริษัทเหลานั้นมีสภาพคลองในการซ้ือขาย) มาเทียบเคียงโดยตรงนั้น อาจทําใหได

มูลคาหุนของกิจการที่ไมเหมาะสม ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา อัตราสวนที่จะนํามาใชในการประเมินมูลคา WCRC 

โดยวิธี P/E Ratio และ P/BV Ratio นี้ควรไดรับการปรับดวยสวนลด อาทิ 10-20% ดังนั้น อัตราสวนของบริษัทจดทะเบียนที่จะ

นํามาใชจะถูกปรับทอนลงดังนี้  

 
ตารางที่ 18 การคํานวณหาอัตราสวนเทยีบเคียงที่เหมาะสม 

 

ลําดบั
ที่ 

ชื่อบริษัทจดทะเบียน ชื่อยอ ราคาปด 

อัตราสวน
ราคาปดตอ
กําไรตอหุน 
(เทา) (PER) 

อัตราสวนราคา
ปดตอมลูคาทาง
บัญช ี(เทา) 

(P/BV) 

1 บริษัท กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีส จํากัด KCAR         6.55   6.15    1.49  
2 บริษัท ภทัรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) PL 2.90    6.61   0.70  

  คาเฉลีย่ของขอมลู   6.38      1.10  

  อัตราสวนละรอยละ 10.00     5.74  0.99  

  อัตราสวนละรอยละ 15.00     5.42  0.93  

  อัตราสวนละรอยละ 20.00     5.10   0.88  
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3.1.2.1 วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earning Ratio หรือ P/E Ratio) 
 
การประเมินมูลคาหุนโดยวิธีนี้ เปนการนํากําไรสุทธิตอหุนของป 2552 จากงบการเงินมาคูณกับคาเฉล่ียอัตราสวน P/E 

ของกลุมบริษัทจดทะเบียนในหมวดเงินทุนและหลักทรัพย (ตามที่แสดงไวในตารางที่ 18 ขางตน) ซ่ึงนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบที่ 

5.10 – 5.74 เทา (อัตราสวนลดรอยละ 10-20) ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคํานวณกําไรสุทธิตอหุนในป 2552 โดยนํากําไร

สุทธิหารดวยจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมด เพื่อเปนฐานของกําไรสุทธิตอหุนในการประเมินมูลคาหุน ดังนั้น กําไรสุทธิตอ

หุนของ WCRC กรณีปรับปรุงตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเทากับ 7.70 บาทตอหุน โดยมีรายละเอียดดังตาราง

ดานลาง 
 

ตารางที่ 19 กําไรสุทธิตอหุน (ปรับปรุง) 
 

รายการ  มลูคา  

กําไรสุทธใินป 2552 (บาท) (1) 29,246,302  

จํานวนหุนที่ออกและชําระแลว (หุน) (2)                3,800,000  

หุนบรุมิสิทธิ ์                2,800,000  

หุนสามัญ                1,000,000  

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) (3) = (1)/(2)             7.70  

 ที่มา : งบการเงินของ WCRC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ยังไมผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี 

และการคํานวณของที่ปรึกษาการเงินอิสระ 

 

โดยมีรายละเอียดการคํานวณมลูคาหุนของ WCRC ดังนี ้

 
ตารางที่ 20 การคํานวณมูลคาหุนสามัญของ WCRC โดยใชวิธี P/E Ratio (หักสวนลดรอยละ 10 – รอยละ 20) 

 

รายการ 
สวนลด P/E Ratio 

รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) (1)  7.70  7.70 7.70 

คาเฉล่ียอัตราสวน P/E หลังหักสวนลด (เทา) (2) 5.74  5.42 5.10 

ราคาหุน (บาทตอหุน) (3) = (1)*(2) 44.19  41.74 39.28 

ราคาหุน (3) เมื่อเปรียบเทยีบกบัราคาเสนอขาย
หุนบรุิมสิทธ์ิ 

ต่ํากวา 
รอยละ 55.81 

ต่ํากวา 
รอยละ 58.26 

ต่ํากวา 
รอยละ 60.72 

ราคาหุน (3) เมื่อเปรียบเทยีบกบัราคาเสนอขาย
หุนสามญั 

ต่ํากวา 
รอยละ 43.73 

ต่ํากวา 
รอยละ 46.85 

ต่ํากวา 
รอยละ 49.98 
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จากการประเมินมูลคาหุนโดยวิธีอัตราสวนราคาตอกาํไรสุทธิตอหุน ณ สิ้นป 2552 หุนของ WCRC จะมีมูลคาระหวาง 

39.28 – 44.19 บาทตอหุน ซ่ึงต่ํากวาราคาเสนอขายหุนบุริมสทิธ์ิรอยละ 55.81 – 60.72 และต่ํากวาราคาเสนอขายหุนสามัญรอย

ละ 43.73 – 49.98 

หากนําเอาอัตราสวน P/E เฉลี่ยยอนหลังของกลุมบริษัทเทียบเคยีง ตั้งแต 5 วันทําการ ถึง 360 วันทําการจนถงึวันที่ 17 

มีนาคม 2553 ซึ่งเปนวนัที่ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระใชในการทําการประเมินมูลคาหุนของ WCRC คาเฉลีย่ยอนหลังของแตละ

บริษัทเทียบเคียงจะเปนดังแสดงในตารางที่ 21 
 

ตารางที่ 21 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่นํามาเทียบเคยีงและอัตราสวน P/E เฉลีย่ยอนหลัง 
ที่ใชในการเทยีบเคียง (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553) 

 

คาเฉลีย่ยอนหลงั 5 วันทําการ 30 วันทําการ 60 วันทําการ 90 วันทําการ 180 วันทําการ 360 วันทําการ 

KCAR 6.17  6.17  6.05  5.87     5.34   4.94  

PL 6.57  6.09  5.98  6.08     5.89    5.11  

คาเฉลีย่ของขอมลู 6.37  6.13   6.01  5.98  5.61  5.03  

อัตราสวนละรอยละ 10.00 5.73  5.52  5.41   5.38   5.05  4.53  

อัตราสวนละรอยละ 15.00 5.41  5.21  5.11  5.08   4.77   4.27  

อัตราสวนละรอยละ 20.00 5.09  4.91  4.81  4.78  4.49  4.02  

ทีม่า : www.setsmart.com 

การคํานวณหามูลคาหุนที่เหมาะสมของ WCRC จะเปนดังนี้ 

 

กรณีที่ 1: กรณีลดทอนอัตราสวน P/E ดวยสวนลดรอยละ 10 

คาเฉลีย่ยอนหลงั 5 วันทําการ 30 วันทําการ 60 วันทําการ 90 วันทําการ 180 วันทําการ 360 วันทําการ 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) (1) 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 

คาเฉลี่ย P/E (2) 5.73 5.52 5.41 5.38 5.05 4.53 

ราคาหุน (บาท/หุน) (3) = (1) * (2) 44.11 42.49 41.66 41.39 38.89 34.83 

 

กรณีที่ 2: กรณีลดทอนอัตราสวน P/E ดวยสวนลดรอยละ 15 

คาเฉลีย่ยอนหลงั 5 วันทําการ 30 วันทําการ 60 วันทําการ 90 วันทําการ 180 วันทําการ 360 วันทําการ 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) (1) 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 

คาเฉลี่ย P/E (2) 5.41 5.21 5.11 5.08 4.77 4.27 

ราคาหุน (บาท/หุน) (3) = (1) * (2) 41.66 40.13 39.34 39.09 36.73 32.89 
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กรณีที่ 3: กรณีลดทอนอัตราสวน P/E ดวยสวนลดรอยละ 20 

คาเฉลีย่ยอนหลงั 5 วันทําการ 30 วันทําการ 60 วันทําการ 90 วันทําการ 180 วันทําการ 360 วันทําการ 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) (1) 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 

คาเฉลี่ย P/E (2) 5.09 4.91 4.81 4.78 4.49 4.02 

ราคาหุน (บาท/หุน) (3) = (1) * (2) 39.21 37.77 37.03 36.79 34.57 30.96 

 

จากตารางขางตนการคํานวณมลูคาหุนโดยใชอตัราสวนราคาตอกําไรสุทธิของหุนเฉลี่ยยอนหลงั 5 วันทําการ ถึง 360 วัน

ทําการ (นับยอนหลังจากวันที่ 17 มีนาคม 2553) มูลคาของหุนของ WCRC จะอยูระหวาง 30.96 - 44.11 ซ่ึงเปนคาที่นอยกวาราคา

ขายหุนบุริมสิทธิ์รอยละ 55.89 – 69.04 และนอยกวาราคาเสนอขายหุนสามัญรอยละ 43.83 - 60.58  
 

3.1.2.2 วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชีตอหุน (Price to Book Ratio Approach หรือ P/BV) 
 
การประเมินมลูคาหุนโดยวิธีนี้ เปนการนํามลูคาตามบญัชีตอหุนจากงบการเงินลาสุดทีย่ังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบ

บัญชี คือ งบการเงิน ณ 31ธันวาคม 2552 คูณกับคาเฉลีย่อตัราสวน P/BV ของกลุมบริษัทจดทะเบียนในหมวดเงินทุนหลักทรพัยที ่

0.88 – 0.99 เทา ตามที่แสดงไวในตารางที่ 18 ขางตน การคํานวณมูลคาหุนสามญัของ WCRC โดยวิธี P/BV เปนดังนี ้
 

ตารางที่ 22 การคํานวณมลูคาหุนบุริมสิทธิ์ของ WCRC โดยใชวธิี P/BV  
(กรณีลดทอนอัตราสวน P/BV ดวยสวนลดรอยละ 10 – รอยละ 20) 

 

รายการ 
สวนลด P/BV Ratio 

รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 

มูลคาตามบัญชีของหุนบุรมิสิทธิ์ตอหุน* (บาท) (1) 100.00  100.00  100.00  

คาเฉล่ียอัตราสวน P/BV หลังหักสวนลด (เทา) (2) 0.99 0.93 0.88 

ราคาหุน (บาทตอหุน) (3) = (1)*(2) 98.55 93.08 87.60 

ราคาหุน (3) เมื่อเปรียบเทยีบกบัราคาเสนอขาย
หุนบรุิมสิทธ์ิ 

ต่ํากวารอยละ 
1.45 

ต่ํากวารอยละ 
6.92 

ต่ํากวารอยละ 
12.40 

หมายเหตุ  * มูลคาตามบัญชีเปนขอมูลจากงบการเงินป 2552 ซึ่งยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 

โดยมูลคาตามบัญชีของหุนบุริมสิทธิ์ สําหรับป 2550 – 2551 เทากับ 100 บาท ตอหุน 
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ตารางท่ี 23 การคํานวณมูลคาหุนสามัญของ WCRC โดยใชวิธี P/BV  
(กรณีลดทอนอัตราสวน P/BV ดวยสวนลดรอยละ 10 – รอยละ 20) 

 

รายการ 
สวนลด P/BV Ratio 

รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 

มูลคาตามบัญชีของหุนสามัญตอหุน (บาท) (1) 78.42 78.42 78.42 

คาเฉล่ียอัตราสวน P/BV หลังหักสวนลด (เทา) (2) 0.99 0.93 0.88 

ราคาหุน (บาทตอหุน) (3) = (1)*(2) 77.29 72.99 68.70 

ราคาหุน (3) เมื่อเปรียบเทยีบกบัราคาเสนอขาย
หุนสามญั 

ต่ํากวารอยละ 
1.58 

ต่ํากวารอยละ 
7.05 

ต่ํากวารอยละ 
12.52 

หมายเหตุ  * มูลคาตามบัญชีเปนขอมูลจากงบการเงินป 2552 ซึ่งยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี โดยมูลคาตามบัญชีของหุน

สามัญ สําหรับป 2550 – 2551 เทากับ 21.69 บาท ตอหุน และ 49.18 บาทตอหุนตามลําดับ 

 

จากการประเมินมูลคาหุนสามัญโดยวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบญัชีตอหุนของหุนบุริมสิทธของ WCRC จะมีมูลคา

ระหวาง 87.60 – 98.55 บาทตอหุน ซ่ึงต่ํากวาราคาขาย รอยละ 1.45 - 12.40 ในขณะที่หุนสามัญจะมมีูลคาระหวาง 68.70 – 

77.29 บาทตอหุน ซึ่งต่ํากวาราคาขาย รอยละ 1.58 – 12.52  
 

ตารางที่ 22 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่นํามาเทียบเคยีงและอัตราสวน P/BV เฉลีย่ยอนหลัง 
ที่ใชในการเทยีบเคียง (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553) 

 

คาเฉลีย่ยอนหลงั 5 วันทําการ 30 วันทําการ 60 วันทําการ 90 วันทําการ 180 วันทําการ 360 วันทําการ 

KCAR 1.50  1.50  1.47  1.42     1.27   1.20  

PL 0.70  0.71 0.71 0.73    0.74 0.66  

คาเฉลีย่ของขอมลู 1.10  1.10  1.09  1.08  1.01  0.93  

อัตราสวนละรอยละ 10.00   0.99  0.99  0.98   0.97   0.91   0.84  

อัตราสวนละรอยละ 15.00 0.93  0.94  0.92   0.92  0.86   0.79  

อัตราสวนละรอยละ 20.00  0.88  0.88  0.87  0.86   0.81  0.75  

ทีม่า : www.setsmart.com 

 

การคํานวณหามูลคาหุนบุริมสทิธที่เหมาะสมของ WCRC จะเปนดังนี้ 
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กรณีที่ 1: กรณีลดทอนอัตราสวน P/BV ดวยสวนลดรอยละ 10 

คาเฉลีย่ยอนหลงั 
5 วันทํา
การ 

30 วันทํา
การ 

60 วันทํา
การ 

90 วันทํา
การ 

180 วันทํา
การ 

360 วันทํา
การ 

มูลคาตามบัญชีของหุนบรุมิสิทธ์ิตอหุน (บาท) (1) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

คาเฉลี่ย P/BV (2)   0.99  0.99  0.98   0.97   0.91   0.84  

ราคาหุน (บาท/หุน) (3) = (1) * (2) 99.00 99.00 98.00 97.00 91.00 84.00 

 

กรณีที่ 2: กรณีลดทอนอัตราสวน P/BV ดวยสวนลดรอยละ 15 

คาเฉลีย่ยอนหลงั 
5 วันทํา
การ 

30 วันทํา
การ 

60 วันทํา
การ 

90 วันทํา
การ 

180 วันทํา
การ 

360 วันทํา
การ 

มูลคาตามบัญชีของหุนบรุมิสิทธ์ิตอหุน (บาท) (1) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

คาเฉลี่ย P/BV (2) 0.93  0.94  0.92   0.92  0.86   0.79  

ราคาหุน (บาท/หุน) (3) = (1) * (2) 93.00 94.00 92.00 92.00 86.00 79.00 

 

กรณีที่ 3: กรณีลดทอนอัตราสวน P/BV ดวยสวนลดรอยละ 20 

คาเฉลีย่ยอนหลงั 
5 วันทํา
การ 

30 วันทํา
การ 

60 วันทํา
การ 

90 วันทํา
การ 

180 วันทํา
การ 

360 วันทํา
การ 

มูลคาตามบัญชีของหุนบรุมิสิทธ์ิตอหุน (บาท) (1) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

คาเฉลี่ย P/BV (2)  0.88  0.88  0.87  0.86   0.81  0.75  

ราคาหุน (บาท/หุน) (3) = (1) * (2) 88.00 88.00 87.00 86.00 81.00 75.00 

 

จากการประเมินมูลคาหุนโดยวิธีอัตราสวนราคาตอมลูคาตามบญัชีตอหุนเฉลีย่ยอนหลัง 5 วันทําการ ถึง 360 วันทําการ 

(นับยอนหลังจากวันที่ 17 มีนาคม 2553) ของหุนบุริมสิทธของ WCRC จะมีมลูคาระหวาง 75.00 – 99.00 บาทตอหุน ซ่ึงต่ํากวา

ราคาเสนอขายหุนบุริมสิทธ์ิ รอยละ 1.00 – 25.00  

 

การคํานวณหามูลคาหุนสามัญที่เหมาะสมของ WCRC จะเปนดังนี้ 

 

กรณีที่ 1: กรณีลดทอนอัตราสวน P/BV ดวยสวนลดรอยละ 10 

คาเฉลีย่ยอนหลงั 
5 วันทํา
การ 

30 วันทํา
การ 

60 วันทํา
การ 

90 วันทํา
การ 

180 วันทํา
การ 

360 วันทํา
การ 

มูลคาตามบัญชีของหุนสามัญตอหุน (บาท) (1) 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 

คาเฉลี่ย P/BV (2)   0.99  0.99  0.98   0.97   0.91   0.84  

ราคาหุน (บาท/หุน) (3) = (1) * (2) 77.49 77.88 76.69 76.03 71.07 65.80 
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กรณีที่ 2: กรณีลดทอนอัตราสวน P/BV ดวยสวนลดรอยละ 15 

คาเฉลีย่ยอนหลงั 
5 วันทํา
การ 

30 วันทํา
การ 

60 วันทํา
การ 

90 วันทํา
การ 

180 วันทํา
การ 

360 วันทํา
การ 

มูลคาตามบัญชีของหุนสามัญตอหุน (บาท) (1) 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 

คาเฉลี่ย P/BV (2) 0.93  0.94  0.92   0.92  0.86   0.79  

ราคาหุน (บาท/หุน) (3) = (1) * (2) 73.19 73.56 72.53 71.81 67.12 62.14 
 

กรณีที่ 3: กรณีลดทอนอัตราสวน P/BV ดวยสวนลดรอยละ 20 

คาเฉลีย่ยอนหลงั 
5 วันทํา
การ 

30 วันทํา
การ 

60 วันทํา
การ 

90 วันทํา
การ 

180 วันทํา
การ 

360 วันทํา
การ 

มูลคาตามบัญชีของหุนสามัญตอหุน (บาท) (1) 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 

คาเฉลี่ย P/BV (2)  0.88  0.88  0.87  0.86   0.81  0.75  

ราคาหุน (บาท/หุน) (3) = (1) * (2) 68.88 69.23 68.26 67.58 63.18 58.49 

 
จากการประเมินมูลคาหุนโดยวิธีอัตราสวนราคาตอมลูคาตามบญัชีตอหุนเฉลีย่ยอนหลัง 5 วันทําการ ถึง 360 วันทําการ 

(นับยอนหลังจากวันที่ 17 มีนาคม 2553) ของหุนสามัญของ WCRC จะมีมูลคาระหวาง 58.49  – 77.49 บาทตอหุน ซึ่งต่ํากวาราคา

เสนอขายหุนสามัญรอยละ 1.32 – 25.52  

 

โดยสรุป การประมาณการหามลูคาหุนสามญัของ WCRC สามารถสรุปไดดังนี ้

 
ตารางที่ 24 สรุปการประเมินมูลคาหุนสามญัของ WCRC 

 

วิธีการประเมินมลูคา 
หุนของ WCRC 

หุนสามญั หุนบรุิมสิทธิ ์

ราคาหุนสามัญ 
ที่ประเมินได 
(บาทตอหุน) 

เทียบกับราคา
ขายที ่78.53* 
บาทตอหุน 

ราคาหุน 
บุรมิสทิธ์ิ 

ที่ประเมินได 
(บาทตอหุน) 

เทียบกับราคาขายที ่
100.00 

บาทตอหุน 

1. วิธีมูลคาหุนตามบญัชี  

(Book Value  Approach) 

78.42 ต่ํากวา 

รอยละ 0.14 

100.00 เทากับ 

ราคาเสนอขาย 

2. วิธีอัตราราคาตอกําไรสุทธิตอหุน  

(Price to Earning Ratio Approach) 

30.96 - 44.19 ตํ่ากวารอยละ 

43.73 - 60.58 

30.96 - 44.19 ต่ํากวารอยละ 

55.81 – 69.04 

3. วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี 

(Price to Book Ratio Approach) 

58.49  – 77.49 ตํ่ากวารอยละ 

1.32 – 25.52 

75.00 – 99.00 ต่ํากวารอยละ 

1.00 – 25.00 

หมายเหตุ *ราคาเสนอขายหุนสามญัอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามงบการเงนิฉบับตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีของ WCRC สําหรับปส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2552 
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 จากผลการประเมินมลูคาดวยวิธีตางๆ ตามตารางขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเหน็วา ดวยขอจํากัดในการ

เขาถึงขอมูลของ WCRC ในการทําการประเมินราคา ดังที่ไดกลาวไวขางตน ดังนั้น บนพื้นฐานขอมูลทีม่ี วิธีมูลคาตามบญัชี (Book 

Value Approach) และวิธีอัตราสวนราคาตอมลูคาตามบัญชี (Price to Book Ratio Approach หรือ P/BV Ratio) จึงมีความ

เหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากเปนวิธีที่สะทอนมูลคาสินทรัพยสทุธิของกิจการที่มีอยูในปจจุบันไดดีทีส่ดุเมื่อเทยีบกับวิธีอ่ืนๆ โดยชวง

ราคาที่เหมาะสมสําหรับหุนสามัญของ WCRC จะมีมูลคาประมาณ 58.49 – 78.42 บาท และหุนบุริมสิทธ์ิของ WCRC จะมีมูลคาที่

เหมาะสมประมาณ 75.00 – 100.00 บาท ซ่ึงใกลเคยีงกันกับมูลคาที่ธนาคารฯ จะจําหนายออกไป 
 

3.2 ความเหมาะสมของเงื่อนไขการขายสินทรัพยและเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญาขายสินทรัพย  
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา เงื่อนไขในการชําระเงินจาก CIMB มีความเปนธรรม ตามธรรมเนียมปฏิบัติ

ในทางการคาทั่วไป และมิไดเปนเงื่อนไขที่จะทําใหธนาคารฯ เสียประโยชนแกผูซ้ือ แตอยางใด อีกทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่กําหนดไวในมติ

กรรมการทั้งของธนาคารฯ และ CIMB เกี่ยวกับขอตกลงในการซื้อขายเงินลงทุนของธนาคารฯ ใน WCRC ในคร้ังนี้นั้น เปนหลัก

ปฏิบัติทั่วไปของขอตกลงในการซื้อขายสินทรัพย ตามรายละเอียดดังแสดงในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขางตน  

 

4. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
 
4.1 ความสมเหตุสมผลและประโยชนในการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั   
 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การจําหนายเงินลงทุนของธนาคารฯ ใน WCRC ออกไปในครั้งนี้ มีความ

สมเหตุสมผล ในหลายประการดังนี้  

ก) สอดคลองกับนโยบายการลงทุนของธนาคารฯ ที่จะเนนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมของธนาคารฯ เปน

หลัก   

 

ข) การถือหุนของธนาคารฯ ใน WCRC ในสัดสวนรอยละ 20 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของ WCRC นั้น ไมเปนไป

กฎหมายพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 34 (3) ซึ่งหามมิใหสถาบันการเงินถือหรือมีหุน

โดยทางตรงหรือทางออมในบริษัทที่ไมใชธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจการเงินและธุรกิจสนับสนุนเกินอัตรารอยละ 10 

ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดนั้น ปจจุบันธนาคารฯ อยูระหวางการขอขยายระยะเวลาการผอนผันจาก

ธนาคารแหงประเทศใหถือหุนเกินกวาอัตราที่กําหนดจากวันที่ 21 ธันวาคม 2552 เปน 30 มิถุนายน 2553 เพื่อให

ธนาคารฯมีเวลาดําเนินการในการจําหนายเงินลงทุนนี้  

 

การจําหนายเงินลงทุนของธนาคารฯ ในครั้งนี้ จะทําใหธนาคารฯ ปฏิบัติไดถูกตองตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน

การเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 34 (3) และไมตองขอผอนผันในการถือครองหุนใน WCRC จากธนาคารแหงประเทศไทย  
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ค) ตลอดระยะเวลาที่ผานมาธนาคารฯ ถือหุนเปนจํานวนรอยละ 20 ซึ่งธนาคารฯ มิไดเปนผูถือหุนรายใหญ และมิได

เปนผูบริหารหรือเขาควบคุมกิจการใน WCRC แตอยางใด  

 
4.2 ความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขการรับชําระเงินคาขายสินทรัพย 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาราคาที่ธนาคารฯ ประสงคจะจําหนายเงินลงทุนจํานวน 73,852,978.53 บาทนี้ 

เปนราคาที่มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากภายใตสมมติฐานที่กําหนดและจากการประเมินมูลคาหลักทรัพยที่เหมาะสมของ WCRC 

ซ่ึงเปนการประเมิน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นวาหลักทรัพยของ WCRC มีมูลคาของหุน

สามัญ ที่เหมาะสมประมาณ 58.49 – 77.49 บาท และมีมูลคาหุนบุริมสิทธิ์ ประมาณ 75.00 – 99.00  บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาเทียบ

กับราคาที่ธนาคารจะจําหนายเงินลงทุนออกไปจะพบวาอยูในชวงของมูลคาที่ใกลเคียงกัน ผลสรุปของการวิเคราะหมูลคาโดยที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดแสดงไวในตารางที่ 24 ขางตน  
 

สําหรับเงื่อนไขในการรับชําระเงินจากการขายเงินลงทุนใน WCRC (กรณีที่เปนการขายให CIMB) นั้น ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระพิจารณาแลวเห็นวา มิไดเปนเงื่อนไขใหธนาคารฯ เสียเปรียบแตประการใด ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา

เงื่อนไขอ่ืนตามที่ระบุไวในมติคณะกรรมการของธนาคารฯ และ CIMB ลงวันที่ 28 มกราคม 2553 และวันที่ 25 มีนาคม 2553 

ตามลําดับนั้น เปนหลักปฏิบัติเปนการทั่วไปในการซื้อขายหลักทรัพย   
 

4.3 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
 

เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามที่กลาวมาแลวขางตน ประกอบกับ

วัตถุประสงคในการเขาทํารายการ ความจําเปนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติของธนาคารแหงประเทศไทยเกี่ยวกับการลงทุน

ของธนาคารพาณิชย ความประสงคในการจัดโครงสรางของธนาคารฯ ใหมีความชัดเจนในเรื่องโครงสรางในการลงทุน และการ

บริหารงาน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา หากขอมูลที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับมาจาก WCRC และ CIMBT 

เกี่ยวกับการดําเนินงาน และแนวโนมผลประกอบการของ WCRC นั้น มิไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญจากที่ปรากฎในเอกสาร

ฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใครขอเรียนเสนอแกทานผูถือหุนของธนาคารฯ อนุมัติการเขาทํารายการการจําหนายเงินลงทุน

ใน WCRC ของธนาคารฯ ในคร้ังนี้  

ทั้งนี้ ตามที่ระบุในเงื่อนไขการลงทุนที่ธนาคารฯ ไดลงนามไวกับผูถือหุนรายอื่นในสัญญาการรวมลงทุน  (Joint Venture 

Agreement) ในการลงทุนใน WCRC เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 รายละเอียดตามที่แสดงไวในขอ 1.5.9  ของรายงานฉบับนี้นั้น 

ธนาคารฯ ตองเสนอขายหุนทั้งหมดแกคูสัญญารายอ่ืนกอน (Rights of First Refusal) และเพื่อเปนการปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ เมื่อ

ธนาคารฯ ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของธนาคารฯ ในการขายเงินลงทุนนี้แลว ธนาคารฯ จะดําเนินการแจงไปยัง WCRC 

เพื่อให WCRC ดําเนินการติดตอคูสัญญาทุกรายเพื่อเสนอขายเงินลงทุนในราคาและเงื่อนไขเดียวกับที่ธนาคารฯ จะดําเนินการขาย

ใหแก CIMB หากคูสัญญาทุกรายปฏิเสธการเสนอขายเงินลงทุนของธนาคารฯ แลว ธนาคารฯ จึงจะดําเนินการขายเงินลงทุนใน

เงื่อนไขและราคาเสนอขายเดียวกับที่ไดเสนอแกคูสัญญารายอ่ืนใหแก CIMB ตอไป  
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บริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของธนาคารฯ ขอรับรองวาไดทําหนาที่ ศึกษา และ 

วิเคราะหขอมูลตางๆ ดังที่ไดกลาวมาขางตน ดวยความรอบคอบ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และไดใหเหตุผลบนพื้นฐานของขอมูลและ

การวิเคราะหอยางเที่ยงธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหุนรายยอยของธนาคารฯ เปนสําคัญ  

ทั้งนี้ การใหความเห็นในการเขาทํารายการดังกลาวขางตน อางอิงจากขอมูลที่ไดรับจากเอกสาร และ/หรือจากการ

สัมภาษณผูบริหารของ WCRC และของธนาคารฯ ตลอดจน ขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชน และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งขอสมมติฐานวาขอมูลดังกลาวขางตนมีความถูกตองและเปนจริง ดังนั้น หากขอมูลดังกลาวขางตนไม

ถูกตองและ/หรือ ไมเปนจริง และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในอนาคต อาจสงผลกระทบตอความเห็นของที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระในการใหความเห็นในครั้งนี้ ดวยเหตุนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมอาจยืนยันถึงผลกระทบจากปจจัยดังกลาวที่

อาจเกิดขึ้นตอธนาคารฯ และผูถือหุนในอนาคตได อีกทั้ง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อให

ความเห็นตอคณะกรรมการและผูถือหุนของธนาคารฯ ตอการเขาทํารายการดังรายละเอียดขางตนเทานั้น  

อยางไรก็ตาม การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสําหรับการทํารายการในครั้งนี้ อยูในดุลพินิจของผูถือหุนของธนาคารฯ

เปนสําคัญ ซ่ึงผูถือหุนควรจะศึกษาขอมูลและพิจารณาเหตุผล ขอดี ขอดอย ปจจัยความเสี่ยง และความเห็นในประเด็นพิจารณา

ตางๆ เพิ่มเติมในเอกสารตางๆ ที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ดวย เพื่อใชวิจารณญาณและดุลพินิจ

ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเพื่อลงมติไดอยางเหมาะสม      

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

       (นางสาวจิรยง อนุมานราชธน) 

หุนสวนผูจัดการ /ผูควบคมุการปฏิบัติงาน 

               บริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
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�������� ก���ก������	 / ��	��ก���ก��������� 
  
���� 63 ��  
 

������ ��� 

 
������������� 24 ก���� 2552 
 
ก��� ก!�    -  �������� ก������  Virginia Polytechnic and State University, USA 
      -  ��������  ก������  Virginia Polytechnic and State University, USA 
 
ก���"�	��ก
#��ก��	ก�� - Director Certification Program (DCP) 
 
����$�%&'(�)%*�ก��	ก�� 6  <=>� 
 
%�+
"ก��,�ก��'����� -  ก���ก��?@	ก���ก�����A��?���<� B�C �D�. �A����� 
-��+�+ 5 %&�/����� - ก���ก�� ��. <��<� ?��F��<�� � ����?<����BC* 
  - ก���ก�� ��. �  <�� <H��F���<H� * 
  - ก���ก�� ��. H <�I�H  ?�H�D J��F <H��F���<H� �K�ก�=*  
 - ก���ก�� ��. <�H  ?�H�DJ��F <H��F���<H�* 
 - ก���ก�� ��.<?�  J�I=��<H�� B * 
 - ��	��ก���ก��JD	ก���ก��LMN��=ก�� ��. �O�NH��<���F<P��F ?M<���F� 

 *  ������	
���ก���������ก�����������      
 
ก���������������-�%0���"�� - ก���ก������	 
 - ��	��ก���ก��������� 
 
��������-�"��!�'��'+)"(������ - ��Q�  
   
��������-�ก��ก������ - � B��RกS�?@	���A�� ��. ���?��F <���FH��H�BC (��	<�T���) 
('(�2	�-��"��!�'��'+)"(��) - ก���ก�� ��. ก���O�@���F D��H�BC 
  
ก������������������-�ก��ก��'(��4��4�� - ��Q�  
/ก��ก��'(�)ก(��$)�����ก�"���ก��4�������� 
 
ก�������/�-������� - ��Q�   
 
4/�6�6�''��ก7�	�� - ��Q�  
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���<C�<=>���	�K�  � 
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�������� ก���ก������	 / ก���ก��������� 
  
���� 60 ��  
 

������ ��<D<H � 

 
������������� 20 �ก��?� 2551 
 
ก��� ก!�    B.A. (Hons)  International Relations,  Universiti Malaya 
 
����$�%&'(�)%*�ก��	ก�� 2 �� 2 <=>�  
 
%�+
"ก��,�ก��'�����   -  Ambassador of Malaysia of the Kingdom of Thailand 
-��+�+ 5 %&�/����� - Ambassador of Malaysia of the Kingdom of Spain 
 
ก���������������-�%0���"�� - ก���ก������	 
 - ก���ก���������  
 
��������-�"��!�'��'+)"(������ - ��Q�  
   
��������-�ก��ก������ - ��Q�  
('(�2	�-��"��!�'��'+)"(��)  
  
ก������������������-�ก��ก��'(��4��4�� - ��Q�  
/ก��ก��'(�)ก(��$)�����ก�"���ก��4�������� 
 
ก�������/�-������� - ��Q�   
 
4/�6�6�''��ก7�	�� - ��Q�  
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- ?@	ก���ก���������                                10/12  ?��VC  
- ?@	ก���ก��กK�A=?Q����J�JD	���A�     4/12 ?��VC 

  *  ������	
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������ ��� 

 
������������� 19 ก�ก]�?� 2550  
 
ก��� ก!� -  M.Sc. in Operation Research London School of Economics and Political  
  Science, University of London 
  -  B.Sc. in Mathematics Imperial Collage of Science and Technology, University of 
   London 
 
����$�%&'(�)%*�ก��	ก�� 2 �� 8 <=>�  
 
%�+
"ก��,�ก��'�����   -  LMN��=ก�����Y�� mn��ก��<C� ���. ���.�K����JD	LD���o���<D �� 
-��+�+ 5 %&�/����� - LMN��=ก��mn��ก��<C� ���. �o���<?� JAQC���� 
 
ก���������������-�%0���"�� - ก���ก������	 
 - ก���ก���������  
 
��������-�"��!�'��'+)"(������ - ��CLMN��=ก��ZA�Q ���C�ก��<C�JD	����  ���. ���.�K����JD	LD���o���<D �� 
   
��������-�ก��ก������ - ก���ก�� ��.  O � �  ��H �  �HDM��B�F 
('(�2	�-��"��!�'��'+)"(��) - ก���ก�� ��. <�<��F� B ?��<ODIกHF 
  
ก������������������-�ก��ก��'(��4��4�� - ��Q�  
/ก��ก��'(�)ก(��$)�����ก�"���ก��4�������� 
 
ก�������/�-������� - ��Q�   
 
4/�6�6�''��ก7�	�� - ��Q�  
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- ?@	ก���ก���������                                11/12  ?��VC   
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�������� ก���ก������	  
  
���� 49 ��  
 

������ ��� 

 
������������� 25 <�S�� 2550   
 
ก��� ก!� AB Bryn Mawr College, PA USA.  
 
ก���"�	��ก
#��ก��	ก�� Certificate, Singapore Institute of Directors course: Role of Directors 
 
����$�%&'(�)%*�ก��	ก�� 2 �� 11 <=>�  
 
%�+
"ก��,�ก��'�����   -  Chief of staff, Asia ex-Japan Managing Director, Investment Banking 
-��+�+ 5 %&�/����� Goldman Sachs Asia LLC, Hong Kong 
  
ก���������������-�%0���"�� - ก���ก������	 
   - ��	��ก���ก��Z?@	ก���ก��กK�A=?Q����J�JD	���A� 
 

��������-�"��!�'��'+)"(������ - Independent Director Non-Executive, CIMB Group Holdings Berhad 
   
��������-�ก��ก������ - Director, Asia Capital Advisory PTE Ltd. 
('(�2	�-��"��!�'��'+)"(��)  
 

ก������������������-�ก��ก��'(��4��4�� - ��Q�  
/ก��ก��'(�)ก(��$)�����ก�"���ก��4�������� 
 
ก�������/�-������� - ��Q�   
 
4/�6�6�''��ก7�	�� - ��Q�  
 
����$����:�ก��)4/���$	%�+��	-�%& 2552 -  ?@	ก���ก����?��                                    10/13  ?��VC  
   - ?@	ก���ก��กK�A=?Q����J�JD	���A�    7/12   ?��VC  
 *   ������	
��ก����������������������������������� 2552 
 
ก��	(
�$�2�/)
(�-�$��+'(�6����,�-����:��(: - ���	� B 12 
 
 

%�+$���ก��	ก����
�+'(�2�/��"ก��)
������-�/)%*�8#/��"	�"9��'+ 
 



��,
	"���)6��	)��	
�����"ก��	ก����
�+ 
 

�ก!,+�$�	
�	6���� -�� 2	�-�� 
1.  <�W�������ก��LMN���A�� A�>�LMNX>�AYN���ZA�Q[�C��?�� A�>� ���S���Q��  � 
2.  � ?������O��FZD�กS@	�Q��� Vก����?�� ���S��ZA�Q ���S���Q�� ���S���Q�� A�>�   
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2.2  <�WLMNZAN���ก����C����� O <�Q LMN�������  � B��RกS�ก]A���  � 
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