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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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

3 

                                                  

 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  
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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) 



รายงานความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

28 

                                                  

 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 

 
 
 
 



รายงานความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

30 

                                                  

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

40 

                                                  

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  



รายงานความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

45 

                                                  

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 

 



รายงานความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

47 

                                                  

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  

 



รายงานความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

52 

                                                  

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  

 

 

 

 


