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ไนเต็ด จํากัด (ม

ทรัพยและการทําร

าชน) 

ทศไทย) จํากัด 

te Limited 

ประเทศไทย) จํา

ทรัพย ซีไอเอ็มบ

ษัท เจดี พารท

) จํากัด (มหาช

กทรัพยและตลา

ะเทศไทย) จํากั

ย) จํากัด  

ไทย) จํากัด (มห

ด (มหาชน) 

ด (มหาชน) 

ทย) จํากัด (มห

ากัด (มหาชน) 

มหาชน) 

ประเทศไทย) จํ

จํากัด (มหาชน

มนท จํากัด (มห

าชน) 

าชน) 

น) 

มหาชน) 

รายการที่เกี่ยวโยง

ากัด 

บี (ประเทศไทย

เนอร จํากัด 

ชน) 

าดหลักทรัพย 

ัด 

หาชน) 

หาชน) 

 

จํากัด (มหาชน)

น) 

หาชน) 

งกันของ CIMBT 

ย) จํากัด ที่ธนา

) 

4

าคารถืออยู

4 
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บทสรุปผู

 
ตามที่ธนา

หลักทรัพย

ซื้อขายสัญ

CIMBS In

(มหาชน) 

CIMBS I

พิจารณาแ

 

ในปจจุบัน

ของจํานว

ธนาคารจ

CIMB G

ตอไป ราย
 

1. ธน
(ม

2. ผู
3. C

P

 

ทั้งนี้ การเ

1.05 เทาข

เงินคาจําห

 

ภายหลังก

หลักทรัพย

ทางการเงิ

ไทย สํานัก

 

อนึ่ง ธนา

บุคคลที่มี

ามเห็นของที่ปรึกษ

ผูบริหาร 

าคาร ซีไอเอ็มบี

ย ซีไอเอ็มบี (ป

ญญาลวงหนา 

nternational P

 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ

International ต

และอนุมัติการ

น ธนาคารถือหุ

วนหุนสามัญที่อ

จะขายหุนสามัญ

roup Sdn Bh

ยละเอียดหุนสา

ตาราง

รายชื่อผูถื

นาคาร ซีไอเอ็มบ

มหาชน) 

ถือหุนอื่นๆ 

CIMB Securities

te Ltd 

เขาทํารายการค

ของมูลคาทางบ

หนายหุนทั้งจํา

การเขาทํารายก

ยและอื่นๆ ที่เกี่

งินไวกับธนาคา

กงาน ก.ล.ต. แ

คารในฐานะผูข

ความเกี่ยวโยง

ษาทางการเงินอิส

บี ไทย จํากัด (

ประเทศไทย) จํา

 ผูจัดจําหนายห

Pte Limited 

วันที่ 16 มีนา

ตอที่ประชุมสา

เขาทํารายการต

หุนสามัญของ C

ออกและชําระ

ญทั้งหมดที่ธนา

hd (“กลุม CIM

ามัญของ CIMB

งที ่ 1 รายละเอี

อหุน 

บี ไทย จํากัด 

s International 

คร้ังนี้คิดเปนมู

บัญชีตามงบกา

นวนภายหลังก

การดังกลาว ธน

ยวของอีกตอไป

าร อยางไรก็ดี ธ

และหนวยงานที

ขายหุนสามัญข

งกัน เนื่องจากผ

สระเกี่ยวกับการจํ

(มหาชน) (“C

ากัด (“CIMBS”

หลักทรัพย และ

(“CIMBS Inte

าคม 2554 มีม

มัญผูถือหุนขอ

ตอไป 

CIMBS จํานวน

แลวทั้งหมดขอ

าคารถืออยูใหแ

MB”) ภายหลัง

BS ที่ธนาคารจ

อียดหุนสามัญ
กอนเขาท
จํานวนหุน

49,999,99

ลคารวมทั้งส้ิน

ารเงินตรวจสอบ

การเขาทํารายก

นาคารและบริษ

ป อยางไรก็ดี ธ

ธนาคารตองได

ที่เกี่ยวของอื่นๆ 

ของ CIMBS แ

ผูถือหุนรายให

าหนายไปซ่ึงสินท

CIMBT” หรือ

”) ซึ่งเปนบริษัท

ะบริการที่ปรึกษ

ernational”)  

มติใหนําเสนอว

องธนาคาร ครั้ง

น 49,999,993 ห

อง CIMBS จํ

แก CIMBS Int

เสร็จส้ินการทํา

ะเสนอขายใหแ

ญ CIMBS ที่จะ
ทํารายการ 
น % 

93 99.99% 

7 0.01% 

- - 

 510,337,881

บแลวของ CIM

ารเสร็จส้ิน 

ษัทยอยของธน

นาคารมีแผนที

ดรับความเห็นช

 (ถามี) 

และ CIMBS I

ญซึ่งมีอํานาจใ

ทรัพยและการทําร

อ “ธนาคาร”) มี

ทหลักทรัพยที่ให

ษาทางการเงิน

โดยที่ประชุมค

วาระดังกลาวเข

ที่ 17/2554  ซึ

หุน มูลคาที่ตรา

จํานวน 50,000

ternational ซึ่

ารายการ ธนาค

แก CIMBS Inte

ะเสนอขายให
หุนสามัญที่จ
จํานวนหุน 

49,999,99

.85 บาท หรือ

BS ณ วันที่ 31

นาคารไมมีความ

ที่จะคงสวนงาน

ชอบในการประก

nternational ใ

ในการควบคุมกิ

รายการที่เกี่ยวโยง

มีความประสงค

หบริการนายหน

น แกลูกคารายย

ณะกรรมการธ

ขาทํารายการข

ซึ่งจะจัดขึ้นในวั

าไวหุนละ 10.0

0,000 หุน โด

งเปนบริษัทยอ

คารจะไมมีสัดส

ernational ดังแ

แก CIMBS In
จะจาํหนาย 

% 

3 99.99% 

- - 

- - 

อคิดเปนราคาหุ

 ธันวาคม 255

มประสงคจะป

นดานวาณิชธนกิ

กอบธุรกิจดังก

นฐานะผูซื้อหุน

กิจการของทั้งส

งกันของ CIMBT 

คจะขายหุนสา

นาซื้อขายหลัก

ยอยและลูกคา

ธนาคาร ซีไอเอ็

ายหุนสามัญ C

วันที่ 20 เมษาย

00 บาท คิดเปน

ยในการเขาทํา

อยถือหุนรอยละ

สวนการถือหุนใ

แสดงไวในตารา

nternational 
หลังเขาทํา

จํานวนหุน 

- 

7 

49,999,993 

หุนละ 10.21 บา

3 ทั้งนี้ ธนาคา

ระกอบธุรกิจน

กิจ ซึ่งใหบริกา

ลาวจากธนาคา

นสามัญดังกลา

สองบริษัทเปนบ

5

มัญของบริษัท

กทรัพย ตัวแทน

สถาบัน ใหกับ

มบี ไทย จํากัด

CIMBS ใหแก

ยน 2554 เพื่อ

นรอยละ 99.99

ารายการครั้งนี้

ะ 100.00 โดย

ใน CIMBS อีก

างดานลาง 

รายการ 
% 

- 

0.01% 

100.00% 

าท โดยคิดเปน

รจะไดรับชําระ

ายหนาซื้อขาย

รดานที่ปรึกษา

ารแหงประเทศ

าว เขาขายเปน

บุคคลเดียวกัน

5 

ท

น

บ 

ด 

ก 

อ

9 

นี ้

ย 

ก
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ะ

ย

า

ศ

น

น 
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คือ กลุม C

จึงเขาขาย

เกี่ยวโยงกั

บริษัทจดท

 

จากการคํ

เทากับรอ

ของธนาค

อนุมัติจาก

อนุมัติวาร

ออกเสียง

ของธนาค

 

นอกจากนี

เปนธรรมข

ของธนาค

ทางการเงิ

เปนที่ปรึก

 

สรุปความ

 
1. ความส
 
ที่ปรึกษาท

สมเหตุสม

 

ก) 

ข) 

ค) 

ง) 

ามเห็นของที่ปรึกษ

CIMB ดังนั้น ก

ยเปนรายการที

กัน และประกา

ทะเบียนในราย

คํานวณรายการ

ยละ 4.55 ซึ่งเกิ

คาร ที่ผานการต

กที่ประชุมผูถือห

ระดังกลาวจะต

ลงคะแนน ไมน

คาร ซึ่งเปนบริษั

นี้ ธนาคารตอง

ของราคาและเงื

คาร ดวยเหตุนี

งินอิสระ ที่ไดรับ

กษาทางการเงนิ

มเห็นของที่ปรึก

สมเหตุสมผลใ

ทางการเงินอิส

มผล ในหลายป

ภายหลังกา

ทําใหบริษัท

ดังนั้น การที

การจําหนาย

ขยายกิจการ

ภายหลังกา

ดําเนินงานภ

ของธนาคาร

ธนาคารสา

510,337,88

ษาทางการเงินอิส

การขายหุนสามั

ที่เกี่ยวโยงกันตา

ศของคณะกรร

ยการที่เกี่ยวโยง

รเมื่อรวมกับรา

กินกวารอยละ 

ตรวจสอบแลว

หุน ซึ่งธนาคาร

ตองไดรับคะแน

นับรวมสวนของ

ษทัยอยถือหุนรอ

จัดใหมีที่ปรึกษ

งื่อนไขของการ

นี้ ธนาคารจึงแ

บความเห็นชอบ

นอิสระในการให

ษาทางการเงนิ

ในการเขาทําร

สระมีความเห็น

ประการดังนี้  

รเปดเสรีของกา

ทหลักทรัพยขน

ที่ธนาคารขายเงิ

ยเงินลงทุนใน 

รและเพิ่มศักยภ

รเขาทํารายกา

ภายใตธนาคาร

รไดเปนอยางด ี

มารถนําผลตอ

81.85 บาท  ไ

สระเกี่ยวกับการจํ

มัญของ CIMBS

ามประกาศคณ

รมการตลาดหล

กัน พ.ศ. 2546

ยการที่เกี่ยวโย

 3.00 ของมูลค

 ณ วันที่ 31 ธ

รจะจัดใหมีการป

นนเสียงไมนอย

งผูถือหุนที่มีสว

อยละ 100.00 โ

ษาทางการเงินอิ

ทํารายการที่เกี่

ตงตั้งใหบริษัท

บจากสํานักงาน

หความเห็นตอก

นอิสระเกี่ยวกับก

รายการ 

นวา การจําหน

ารประกอบธุรกิ

นาดเล็ก ที่มีขอจ

งินลงทุนใน CIM

CIMBS เปนก

ภาพทางการแข

ารเสร็จส้ิน สวน

ร ซึ่งสวนงานดัง

 สงผลใหธนาค

อบแทนที่คาด

ไปลงทุนในธุรกิ

าหนายไปซ่ึงสินท

S ในสวนที่ธนา

ณะกรรมการตล

ลักทรัพยแหงป

6  (“ประกาศรา

ยงกันอื่นๆภายใ

คาสินทรัพยที่มี

ธันวาคม 2553

ประชุมสามัญผ

กวาสามในสี่ข

วนไดเสีย อันได

โดยกลุม CIMB

อิสระเพื่อใหคว

ยวโยงและและ

 เจดี พารทเนอ

นคณะกรรมกา

การเขาทํารายก

การเขาทํารายก

ายหุนสามัญทั้

กิจหลักทรัพยใน

จํากัดทางการแ

MBS จะเปนกา

การลดภาระขอ

ขงขันของ CIMB

นงานดานวาณิช

งกลาวจะมีสวน

คารมีรายไดจาก

วาจะไดรับจา

กิจอื่นซึ่งมีโอกา

ทรัพยและการทําร

าคารถืออยูใหแ

ลาดทุนที่ ทจ.2

ระเทศไทย เรื่อ

ยการเกี่ยวโยง”

ใน 6 เดือนตา

ตัวตนสุทธิของ

3 ดังนั้น ธนาคา

ผูถือหุนครั้งที่ 1

ของจํานวนเสียง

ดแก CIMB Ba

B 

ามเห็นเกี่ยวกับ

ะการจําหนายไ

อร จํากัด (“ที่ป ึ

ารกํากับหลักทรั

การของธนาคาร

การ เปนดังนี้   

ทั้งหมดของธนา

นป 2555 อาจส

แขงขัน อาจไม

ารชวยลดปจจยั

องธนาคารในก

BS สําหรับการ

ชธนกิจ ซึ่งให

นชวยสนับสนุนแ

กธุรกิจใหบริกา

กการจําหนาย

าสในการไดรับ

รายการที่เกี่ยวโยง

แก CIMBS Inte

1/2551 เรื่องห

อง การเปดเผยข

”)  

มประกาศราย

งธนาคารและบ ิ

ารมีหนาที่นําก

7/2554 ในวันท

งของผูถือหุนทั้

nk Berhad (“

บความสมเหตุส

ไปซึ่งสินทรัพยต

รึกษาทางการเ

รัพยและตลาด

รในครั้งนี้  

าคารที่ถืออยูใน

สงผลใหธุรกิจห

มสามารถรักษา

ยเส่ียงดังกลาว 

การเพิ่มเงินลงท

รเปดเสรีธุรกิจใน

หบริการดานที่ป

และเอื้อประโยช

รที่ปรึกษาทางก

ยหุนสามัญของ

บผลตอบแทนที่

งกันของ CIMBT 

ernational (“กา

ลักเกณฑในกา

ขอมูลและการป

การเกี่ยวโยง มี

บริษัทยอย ตาม

การเขาทํารายก

ที่ 20 เมษายน 

ทั้งหมดที่มาประ

“CIMB Bank”)

สมผลของรายก

ตอคณะกรรมก

เงินอิสระ”) ในฐ

หลักทรัพย สํา

น CIMBS 

ลักทรัพยมีการ

าสวนแบงทางก

ทุนใน CIMBS 

นอนาคต 

ปรึกษาทางการ

ชนตอการประก

การเงินเพิ่มขึ้น 

ง  CIMBS 

ที่ดี  อยางไรก็ดี 

6

ารทํารายการ”)

ารทํารายการที่

ปฏิบัติการของ

มีขนาดรายการ

งบการเงินรวม

การดังกลาวขอ

 2554 โดยการ

ะชุมและมีสิทธิ

) ผูถือหุนใหญ

การ และความ

ารและผูถือหุน

ฐานะที่ปรึกษา

นักงาน ก.ล.ต.

ครั้งนี้ มีความ

รแขงขันที่สูงขึ้น

การตลาดไวได

เพื่อใชในการ

รเงิน จะยังคง

กอบธุรกิจหลัก

 

จํานวนทั้งส้ิน 

การลงทุนของ

6 

) 

ที่

ง

ร
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ร
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น

า
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น 

ด 

ร

ง

ก

 

ง
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2. ความเ
 
ที่ปรึกษาท

ประเมินมู
 

วิธีการค

1. วิธีมูลคาต
2. วิธีเทียบเคี
3. วิธีเปรียบ

วิธีอัตรา

วิธีอัตรา

4. วิธีมูลคาป
 

ที่ปรึกษาท

รายการอืน่

สินทรัพยห

มูลคาหุน

(Liquidat

รายการค

 

นอกจากนี

กําหนดคา

สะทอนถึง

ของบริษัท

รายการอ

กําไร แนว

ในการเขา

 

 

ามเห็นของที่ปรึกษ

ธนาคารตอ

ธนาคารยังส

ของธนาคาร

เปนธรรมของ

ทางการเงินอิส

มูลคายุติธรรมส

ตา

คํานวณหาราคา

ตามบัญชี  

คียงกับการซื้อขา

เทียบกอััตราสวน

าสวนราคาตอมูล

าสวนราคาตอกาํ

ปจจุบันของกระแ

ทางการเงินอิสร

น เปนชวงราคา

หมุนเวียนซึ่งมีส

นสามัญของ C

tion Scenar

ร้ังนี้  

นี้ ที่ปรึกษาทา

าสูงของชวงรา

งสวนเพิ่มจากม

ทหลักทรัพยที่เกิ

ยูระหวาง 9.72

วโนมผลการดํา

าทํารายการที่ 1

ษาทางการเงินอิส

งเปนไปตามเงื

สามารถนําเงินที

รในปจจุบัน 

งราคาและเงื่อ

ระไดประเมินมู

ามารถสรุปได 

ารางที่ 2 สรุป

าหุนสามญั 

ายรายการอื่น  

นในตลาด  

ลคาตามบัญชี  

าไรสุทธิตอหุนสุท

แสเงินสด 

ระมีความเห็นว

าที่เหมาะสมสาํ

สภาพคลองสูง

CIMBS โดยเสมื

rio) ทั้งนี้ ราคา

างการเงินอิสระ

คาที่เหมาะสม

มูลคาตามบัญ

กิดขึ้นกอนหนา

2 – 22.16 บ

าเนินงาน ขนาด

10.21 บาทตอห

สระเกี่ยวกับการจํ

งื่อนไขและการ

ที่คาดวาจะไดรั

นไขในการเข

มูลคายุติธรรมข

ดังนี้ 

ปผลการประเมิ

ราคา
ราย

(บาทต

10

10

ทธ ิ 

10

10

10

วาชวงราคาที่ได

าหรับการเขาทํา

ดังนั้น ที่ปรึกษ

มือนกับมูลคา

าหุนจากวิธีมูล

ะใชราคาหุนสา

ในการเขาทําร

ชีที่เปนไปตาม

า ดังนั้น ที่ปรึกษ

บาทตอหุน และ

ดของ CIMBS 

หุน เปนราคาที่ส

าหนายไปซ่ึงสินท

รยินยอมจากหน

รับจากการจําห

ขาทํารายการ 

ของหุนสามัญข

มนิมูลคาที่เหม

เขาทํา
ยการ 
ตอหุน) 

0.21 

0.21 

 

0.21 

0.21 

0.21 

ดจากการคํานว

ารายการ เนื่อง

ษาทางการเงินเห

ที่ผูถือหุนจะไ

คาตามบัญชีจ

ามัญจากการป

รายการ เนื่องจา

หลักปฏิบัติทั่ว

ษาทางการเงิน

ะเมื่อพิจารณาร

และความสาม

สมเหตุสมผลแล

ทรัพยและการทําร

นวยงานที่เกี่ยว

นายหุนจํานวน

ของ CIMBS ณ

มาะสมของหุน

ราคาประเมนิ 
(บาทตอหุน) 

9.72 

9.72 – 22.16 

 

6.12 – 9.91 

0.35 – 0.61 

n/a 

วณโดยวิธีมูลค

งจากเห็นวา มูล

ห็นวามูลคาตา

ดรับกรณีที่เลิก

จะนําไปใชกําห

ประเมินโดยวิธี

ากเห็นวา ราคา

ไป โดยอางอิง

นอิสระจึงกําหน

รวมกับปจจัยเชิ

ารถในการแขง

ละเปนธรรม โด

รายการที่เกี่ยวโยง

วของ อาทิ ธน

นดังกลาวเพื่อใช

ณ วันที่ 2 มีน

นสามัญของ C

 ความเหม
ของวิธีปร

เหมาะ

เหมาะ

 

ไมเหมา

ไมเหมา

ไมเหมา

าตามบัญชีแล

ลคาของ CIMB

ามบัญชีเปนมูล

กดําเนินกิจกา

หนดราคาขั้นต่ํา

ธีเทียบเคียงกับ

าหุนสามัญจาก

จากรายการซื้อ

นดใหชวงราคาที

ชิงคุณภาพอื่นๆ

งขัน ที่ปรึกษาท

ดยสามารถสรุป

งกันของ CIMBT 

าคารแหงประ

ชสนับสนุนการ

นาคม 2554 โ

CIMBS  

มาะสม
ระเมิน 

ราคา
ทํ

(ตํ่าก

สม 

สม 5.0

ะสม 

ะสม 

6

2,817

ะสม 

ะวิธีเทียบเคียง

S สวนใหญมา

ลคาที่เหมาะสม

ารและขายทรัพ

าสําหรับพิจาร

บการซื้อขายรา

กวิธีประเมินดัง

อขายหุนสามัญ

ที่เหมาะสมสําห

ๆเชน ความสาม

ทางการเงินอิสร

ปไดดังนี้ 

7

เทศไทย อีกทั้ง

รประกอบธุรกิจ

โดยผลจากการ

าประเมินในกา
ารายการสูงกว
กวา) ราคาโดย 

(%) 

5.04% 

04% - (117.04%

 

66.83% - 3.03%

7.14% - 1,573.

n/a 

งกับการซื้อขาย

าจากมูลคาของ

มในการสะทอน

พยสินทั้งหมด

รณาการเขาทํา

ายการอื่น เพื่อ

งกลาวสามารถ

ญหรือสินทรัพย

หรับการเขาทํา

มารถในการทํา

ระเห็นวา ราคา

7 

ง

จ

ร

รเขา
วา  
 IFA 

%) 

% 

77% 

ย

ง

น

ด 

า

อ

ถ

ย

า

า

า



รายงานควา

 

1. 
2. 

3. 

 

จากเหตุผ

สมเหตุสม

วา ผูถือหุ

รายการอ

ปจจัยควา

หุนในครัง้

 
3. ที่มาขอ
 

ความเห็น

จากการศึ

ของ CIM

เงินอิสระ

เปล่ียนแป

การจัดทาํ

 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

จ. 
ฉ. 

 

ามเห็นของที่ปรึกษ

ราคาในการเขา

แนวโนมของผ

เปดเสรีธุรกิจห

เปนชวงราคา

กฎกระทรวงเร่ื

การทํารายการ

ธุรกิจไดโดยไม

ลดังที่ไดสรุปไว

มผล และผูถือหุ

นของธนาคารค

ยูในดุลพินิจขอ

ามเส่ียง และคว

งนี้ เพื่อประกอบ

องขอมูลในกา

นเกี่ยวกับความ

กษาขอมูลและ

BS รวมถึงเอก

ะไดพิจารณาถึ

ปลงไปอยางมีนั

ารายงานฉบับนี้

ศึกษาขอมูลท

เศรษฐกิจและอ

ศึกษาและเปรีย

ใชขอมูลที่เปด

ศึกษางบประม

สามัญของ CIM

วิเคราะหขอมูล

และจําเปนสําห

จัดทําการประเ

วิเคราะหขอดีแ

เขาทํารายการ 

ษาทางการเงินอิส

าทํารายการสูง

ลการดําเนินงา

ลักทรัพยในป 2

ที่สูงกวาการทํ

รองการขออนุญ

รมีแนวโนมที่ลด

มจําเปนตองซื้อธ

วขางตน ที่ปรึก

หุนของธนาคาร

ควรอนุมัติการเ

องผูถือหุนของธ

วามเห็นในประ

บการพิจารณาใ

ารจัดทาํความ

สมเหตุสมผลข

ะเอกสารที่ไดรับ

กสารตางๆ ที่ได

ถึงสภาวะเศรษ

นัยสําคัญในอน

นี ้ที่ปรึกษาทางก

างธุรกิจและสถ

อุตสาหกรรมที่เ

ยบเทียบขอมูล

เผยตอสาธารณ

มาณและแผนก

MBS 

ลทางการเงินอืน่

หรับการแสดงค

เมินมูลคาหุนส

และขอดอยจาก

 

สระเกี่ยวกับการจํ

กวามูลคาทางบ

านของ CIMBS

2555 เปนตนไป

ทํารายการที่เกิ

ญาตประกอบธุร

ดลง เนื่องจากผู

ธุรกิจหลักทรัพย

กษาทางการเงิน

รจะไดรับประโย

เขาทํารายการด

ธนาคารเปนสํา

ะเด็นพิจารณาต

ในการตัดสินใจ

มเห็น 

ของราคาและเงื

บจากผูบริหารแ

ดรับจาก CIMB

ษฐกิจ ณ ปจจุ

นาคต อาจสงผล

การเงินอิสระได

ถานะทางการเ

เกี่ยวของ โดยใ

ลทางการเงิน รว

ณะ  

การประกอบธุรกิ

นๆ รวมทั้ง ขอมู

ความเห็นในครั้ง

ามัญของ CIM

กการเขาทําราย

าหนายไปซ่ึงสินท

บัญชี ซึ่งเปนชว

S ที่คาดวาจะล

ป 

กิดขึ้นลาสุด ซึ่ง

รกิจหลักทรัพย

ผูประสงคที่จะดํ

ยหรือซื้อใบอนุญ

นอิสระมีความเ

ยชนจากการเขา

ดังกลาว อยางไ

าคัญ ซึ่งผูถือหุ

ตางๆ เพิ่มเติมใ

จลงมติไดอยาง

งื่อนไขการเขาท

และกรรมการขอ

S และขอมูลที่

บัน ในการปร

ลใหความเห็นข

ดดําเนินการศึก

เงินของ CIM

ใชขอมูลที่เปดเผ

วมถึงผลประกอ

กิจของ CIMBS

มูลที่เกี่ยวของ ซึ

ังนี้ 

BS ที่เหมาะสม

ยการ รวมถึงผ

ทรัพยและการทําร

วงราคาขั้นต่ําข

ลดลง เมื่อพิจาร

งใกลชวงเปดเ

เมื่อป 2551 พบ

ดาํเนินธุรกิจหลั

ญาตประกอบธ

เห็นวา ราคาแล

าทํารายการใน

ไรก็ตาม การตั

หุนควรจะศึกษา

นเอกสารตางๆ

เหมาะสม 

ทํารายการโดยท

องธนาคาร แล

เผยแพรตอสาธ

ระเมินราคา ดั

ของที่ปรึกษาทา

ษาขอมูล ดังนี้ 

MBS รวมทั้ง ขอ

ผยตอสาธารณ

อบการของ CI

S สําหรับป 255

ซึ่งที่ปรึกษาทาง

มโดยใชวิธีประเ

ลกระทบตอธน

รายการที่เกี่ยวโยง

ของที่ปรึกษาทา

รณาจากสภาว

เสรีธุรกิจหลักท

บวา มูลคาสวน

ักทรัพยสามาร

ธุรกิจหลักทรัพย

ละเงื่อนไขในกา

นครั้งนี้ ดังนั้น ที

ตัดสินใจลงคะแ

าขอมูลและพิจ

ๆ ที่แนบมาพรอ

ที่ปรึกษาทางก

ะ CIMBS ขอมู

ธารณชนทั่วไป 

ดังนั้น หากขอม

างการเงินอิสระ

 

อมูลเกี่ยวกับธุร

ะ 

MBS กับบริษัท

54 – 2556 เพื่

งการเงินอิสระพิ

เมินมูลคาตางๆ

นาคารและผูถือ

งกันของ CIMBT 

างการเงินอิสระ

ะการแขงขันที่

ทรัพย โดยหลัง

นเพิ่มจากมูลคา

ถขอใบอนุญาต

ย  

ารเขาทํารายกา

ที่ปรึกษาทางกา

แนนเสียงอนุมัติ

จารณาเหตุผล 

อมกับหนังสือเชิ

การเงินอิสระฉบั

มูลจากการสัมภ

 นอกจากนี้ ที่ป

มูลที่ใชในการ

ะเปล่ียนแปลงต

รกิจ ซื้อขายหลั

ทอื่นๆ ที่เทียบเ

อจัดทําการปร

พิจารณาแลวเห็

ๆ  

อหุนของธนาคา

8

 

รุนแรงจากการ

งจากประกาศ

าทางบัญชีของ

ต เพื่อประกอบ

ารครั้งนี้มีความ

ารเงินอิสระเห็น

ติสําหรับการทํา

ขอดี ขอดอย

ชิญประชุมผูถือ

บับนี้ จัดทําขึ้น

ภาษณผูบริหาร

ปรึกษาทางการ

รศึกษานี้มีการ

ตามไปดวย ใน

ลักทรัพย ภาวะ

คียงกันได โดย

ะเมินมูลคาหุน

ห็นวาเหมาะสม

ารภายหลังการ

8 
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รายงานควา

 

4.  สมมติ
 
การจัดทาํ

 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

จ. 

ฉ. 
ช. 

 
 

ามเห็นของที่ปรึกษ

ติฐานหลักในก

าความเห็นของที

ขอมูลและเอก

CIMBS มีความ

ณ ปจจุบัน 

ไมมีเหตุการณ

ตอผลประกอบ

สัญญาทางธุรกิ

ใชและผลผูกพั

จากการศึกษา

มีแผนการที่จะ

อนุมัติจากผูถือ

เพิ่มทุนของ C

มูลคาหุนสามั

ภายใตสมมตฐิ

เนื่องจากภายห

ธนาคาร ดังนัน้

ตนทุนจากสวน

ที่ปรึกษาทางก

งบการเงินที่ใช

CIMBS ส้ินสุด

ษาทางการเงินอิส

การจัดทําควา

ที่ปรึกษาทางก

กสารทั้งหมด ซึ

มครบถวน ถูกต

ณใดที่ไดเกิดขึ้น 

บการและสถาน

กิจตางๆ เกี่ยวก

พันตามสัญญา 

งบประมาณแล

ะเพิ่มทุน เพื่อขย

อหุนใหจําหนาย

IMBS ดังนั้น ธ

ัญของ CIMBS

ฐานที่วา CIMB

หลังการเสร็จส้ิน

น ในการประมา

นงานดังกลาว 

การเงินอิสระไดจ

ชเปนฐานในกา

ด ณ วันที่ 31 ธนั

สระเกี่ยวกับการจํ

ามเห็น 

ารเงินอิสระตั้งอ

ซึ่งที่ปรึกษาทา

ตอง เปนจริง แล

หรือกําลังจะเกิ

นะทางการเงินข

กับการดําเนินง

และไมมีการเป

ละแผนการประ

ยายกิจการและ

ยหุนสามัญของ

ธนาคารจะไมมี

S ในรายงาน

S จะไมสามาร

นการเขาทํารา

าณการรายไดข

จัดทําการประเ

ารประเมินมูลค

นวาคม 2551 –

 

าหนายไปซ่ึงสินท

อยูภายใตสมม

างการเงินอิสระ

ละความเห็นที่แ

กิด หรือมีความ

อง CIMBS 

งานของ CIMB

ปล่ียนแปลงเงื่อน

ะกอบธุรกิจของ

ะเพิ่มขีดความส

ง CIMBS ทั้งห

มีความจําเปนใน

นฉบับนี้ เปนก

รถเพิ่มทุนไดตา

ยการ ธนาคาร

อง CIMBS ใน

เมินมูลคาหุนสา

คาของ CIMBS
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1.3 มูลคา
 

ธนาคารจ

10.21 บา

เทาของมลู
 
1.4 วัน เดื
 

ธนาคารจ

เมษายน 

จําเปน) 

 
1.5 ประเ

 
การขายหุ

รายการเกี

 

การคํานว

ตามงบกา

ของธนาค
 

สินท

ธนาค

(“NT
  
จากการเข

เกี่ยวโยงก

sourcing

7.00 ลาน

 

ามเห็นของที่ปรึกษ

คารในฐานะผูข

มีความเกี่ยวโย

นี้ CIMB Bank

ชนและมีสวนไ

าส่ิงตอบแทน

จะไดรับชําระเงิ

าท โดยเปนกา

ลคาตามบัญชีข

ดือน ป ที่เกิด

จะเขาทํารายก

2554 และภา

เภทและขนาด

หุนสามัญของ C

กี่ยวโยง ซึ่งการค

ณขนาดรายกา

ารเงินรวมที่ตร

คารและบริษัทย

รัพยที่มีตัวตนส

คารและบริษัทย

TA”) 

ขาทํารายการ ธ

กันอื่นๆ ภายใน

) แก บริษัทบ

นบาท และ 1.65

ษาทางการเงินอิส

ขายหุนสามัญข

ยงกัน เนื่องจา

k ซึ่งเปนผูถือหุน

ไดเสียในการเขา

น 

งินจากการขาย

รรับชําระในรูป

ของสวนของผูถื

รายการ 

ารภายหลังจา

ายหลังจากที่ธน

ดของรายการ 

CIMBS ที่ธนาค

คํานวณขนาดร

ารเกี่ยวโยง 

วจสอบแลวโด

ยอย สามารถคํา

สุทธิของ

ยอย 

ธนาคารจะไดรั

นระยะเวลา 6 

บริหารสินทรัพย

5 ลานบาท ตาม

สระเกี่ยวกับการจํ

ของ CIMBS แ

ากมีผูถือหุนรา

นรายใหญของ

าทํารายการ ซึ่ง

ยหุนสามัญ CIM

ปของเงินสดภาย

ถือหุนของ CIM

กที่ไดรับอนุมัติ

นาคารไดรับอน

คารถืออยูใหแก

รายการดังกลาว

ยผูสอบบัญชีข

านวณไดดังนี้ 

= สินทรัพยร

= 140,476,8

= 11,401,89

ับชําระคาหุนส

เดือน ที่ผานม

ย สาทร จํากัด 

มลําดับ สามาร

  

 

 

าหนายไปซ่ึงสินท

และ CIMBS I

ยใหญซึ่งมีอํา

ธนาคารในสัดส

ง CIMB Bank 

MBS เปนจําน

ยหลังการเขาทํ

MBS ตามงบกา

ติจากที่ประชุม

นุมัติจากหนวย

ก CIMBS Inter

ว มีรายละเอียด

ของธนาคาร ส้ิน

รวม – หนี้สินรว

827,736  - 128

91,005 

สามัญของ CIM

มาของธนาคาร

และบริษัทหลัก

รถคํานวณขนา

ทรัพยและการทําร

nternational ใ

านาจควบคุมกิ

สวนรอยละ 93

จะงดออกเสียง

นวนทั้งส้ิน 510

ทํารายการเสร็จ

รเงินที่ตรวจสอ

มสามัญผูถือหุน

ยงานอื่นๆ ที่เกี่ย

rnational เขาข

ด ดังนี้ 

นสุด ณ วันที่ 3

วม – สินทรัพยไ

8,540,994,04

MBS จํานวน 5

ร อันไดแก คาบ

กทรัพยจัดการก

ดรายการเกี่ยว

รายการที่เกี่ยวโยง

ในฐานะผูซื้อหุน

กิจการเปนบุค

3.15 เขาขายเป

งในการพิจารณ

0,337,881.85 บ

ส้ิน มูลคาส่ิงต

บแลวส้ินสุด ณ

น ครั้งที่ 17/25

ยวของ ไดแก ธ

ขายเปนรายการ

31 ธันวาคม 2

ไมมีตัวตน  – สว

1  -  451,672,0

10,337,881.8

บริการดานการ

กองทุน ซีไอเอ็

โยงไดดังนี้ 

งกันของ CIMBT 

นสามัญดังกลา

คลเดียวกัน คื

ปนบุคคลที่มีคว

ณาวาระนี้ 

บาท หรือคิดเป

อบแทนดังกลา

ณ วันที่ 31 ธันว

54 ซึ่งจะจัด

ธนาคารแหงปร

รที่เกี่ยวโยงกัน 

2553 สินทรัพย

วนของผูถือหุน

035 -  82,270

5 บาท เมื่อรว

สนับสนุนและบ

มบี-พรินซิเพิล 

13

าว เขาขายเปน

คือ กลุม CIMB

วามขัดแยงทาง

ปนมูลคาหุนละ

าวคิดเปน 1.05

าคม 2553  

ดขึ้นในวันที่ 20

ระเทศไทย (ถา

 ตาม ประกาศ

ยที่มีตัวตนสุทธิ

นสวนนอย 

,655 

วมกับรายการที่

บริการอื่นๆ (In

 จํากัด จํานวน

3 

น

B 

ง

ะ 

5 

0 

า

ศ

ธ ิ

ที่

n 

น 



รายงานควา

 

ขนา

 

จากการคํ

ขนาดราย

3.00 ตา

ประชุมผูถื

ลงคะแนน

 

นอกจากนี

ไป ทั้งนี้ วิ
 

การคํานว
 

1. ขน

 

 

 

2. ขน

 

 

 

3. ขน

 

 
 
จากการคํ

เทากับรอ

รายการที่

คณะกรรม
 

ามเห็นของที่ปรึกษ

าดรายการเกี่ยว

 

 

คํานวณขนาดร

ยการมีคาเทากบั

ามประกาศราย

ถือหุนดวยคะแ

น โดยไมนับสวน

นี้ การทํารายกา

ธีการคํานวณข

ณขนาดรายกา

นาดรายการตาม

ขนาดรายกา

นาดรายการตาม

ขนาดรายกา

นาดรายการเกณ

ขนาดรายกา

คํานวณขนาดร

อยละ 4.21 ขอ

 1 ที่มีขนาดร

มการและผูถือห

ษาทางการเงินอิส

วโยง 

รายการขางตน

บรอยละ 4.55 ข

ยการเกี่ยวโยง ด

แนนเสียงไมนอ

นของผูถือหุนที่

ารดังกลาว จัด

ขนาดรายการ 3

ารตามประกาศ

มเกณฑมูลคาสิ

าร 

มเกณฑมูลคาสิ

าร 

ณฑกําไรสุทธิ 

าร 

ายการขางตน 

งสินทรัพยที่มี

รายการต่ํากวา

หุนของธนาคาร

สระเกี่ยวกับการจํ

= (มูลคารว

เดือนทีผ่

= (510,33

= รอยละ 4

น พบวา การเข

ของทรัพยสินที่

ดังนั้น กอนที่ธน

อยกวา 3 ใน 4

ทีมี่สวนไดเสีย  

เปนการจําหน

3 วิธี ตามประก

ศไดมาหรือจําห

สินทรัพยที่ไดมา

= สินทรัพย

และบรษิั

=  479,97

= 4.21% 

ส่ิงตอบแทน   

= มูลคารว

= 510,337

= 0.36% 

  

= กําไรสุทธิ

= 1,260,0

= 0.15% 

 พบวา ขนาดร

ตัวตนสุทธิของ

รอยละ 15.00 

รในการเขาทําร

าหนายไปซ่ึงสินท

วมส่ิงตอบแทน

ผานมา)  / สินท

7,881.85 + 7,

4.55 

าทํารายการเป

มีตัวตนสุทธิขอ

นาคารจะเขาทํ

4 ของจํานวนเ ี

ายไปซึ่งสินทรัพ

าศไดมาหรือจํา

นายไป 

า 

ยที่มีตัวตนสุทธิ

ษทัยอย  

0,376 / 11,40

มส่ิงตอบแทน 

7,881.85/ 140

ธขิอง CIMBS /

56 / 828,846,3

รายการจากกา

งธนาคารและ

 ดังนั้น ธนาค

รายการ 

ทรัพยและการทําร

น + รายการที่เกี

รัพยที่มีตัวตนส

,000,000 + 1,6

ปนรายการที่เกี

องธนาคารและ

ทํารายการดังกล

สียงทั้งหมดขอ

พยของบริษัทจ

าหนายไปมีราย

ธของ CIMBS / 

1,891,005   

 / สินทรัพยรวม

,476,827,736 

/ กําไรสุทธิของ

303  

รคํานวณตามเ

บริษัทยอย จัด

ารไมจําเปนตอ

รายการที่เกี่ยวโยง

กี่ยวโยงกันอื่นๆ

สุทธิของธนาคา

650,000) / 11

กี่ยวโยงประเภท

บริษัทยอย ซึ่งมี

ลาว ธนาคารต

องผูถือหุนที่มา

จดทะเบียน ตา

ยละเอียด ดังนี ้

สินทรัพยที่มีตวั

มของธนาคารแ

  

ธนาคารและบ ิ

เกณฑมูลคาสิน

ดเปนการจําหน

องขออนุมัติกา

งกันของ CIMBT 

ภายในระยะเว

ารและบริษัทยอ

,401,891,005 

ทการจําหนาย

มีขนาดรายการ

ตองไดรับความ

าประชุมและมี

มประกาศไดม

 

วตนสุทธิของธน

และบริษัทยอย 

ริษัทยอย 

นทรัพยที่ไดมา

นายไปซึ่งสินท

รเขาทํารายกา

14

วลา 6 

อย  

 

ยสินทรัพย โดย

รสูงกวารอยละ

เห็นชอบจากที่

สิทธิออกเสียง

าหรือจําหนาย

นาคาร

 มีมูลคาสูงสุด

ทรัพย ประเภท

รจากที่ประชุม

4 

ย 

ะ 

ที่

ง

ย

ด

ท

ม



รายงานควา

 

อยางไรก็ดี

โดยขนาด

รายการเกี

สามารถเข

  
1.6 โครง
 

โครงสราง
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสราง
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Societe Gen
Bank & Tr

บริ

 

Societe Gen
Bank & Tru

ามเห็นของที่ปรึกษ

ดี เนื่องจากการ

ดรายการเกี่ยวโ

กี่ยวโยง ดวยเห

ขาทํารายการดั

สรางการถือห

งการถือหุนใน C

งการถือหุนใน C

3.97% 

nerale 
rust  ไทย

 

รษัทยอยอื่น 

3.97% 

ธนาคา

ธนาคา

erale 
ust*  ไทยเ

ษาทางการเงินอิส

รเขาทํารายการ

โยงมีมูลคาสูงก

หตุนี้ การเขาทํ

ดงักลาว ธนาคา

หุนกอนและหล

CIMBS กอนกา

แผนภาพที่

CIMBS หลังกา

แผนภาพที

 

เอ็นวีดีอาร 

0.55% 

าร ซีไอเอ็มบี ไท

 

บริษัทยอย

0.55% 

 

ร ซีไอเอ็มบี ไท

 

เอ็นวีดีอาร 

สระเกี่ยวกับการจํ

รจะตองคํานึงถึ

กวารอยละ 3.0

ทํารายการจําเป

ารตองไดรับควา

ลังการเขาทําร

ารเขาทํารายกา

ที ่2 โครงสรางก

ารเขาทํารายกา

ที ่3 โครงสราง

2.33%

บริษัทหลักท
(ประเท

ผูถือหุน
รายยอย 

2.33%

ทย จํากัด (มหาช

อื่น 

ย จํากัด (มหาช

ผูถือหุน
รายยอย 

าหนายไปซ่ึงสินท

งประกาศรายก

0 ของสินทรัพ

ปนตองยึดประ

ามเห็นชอบจาก

รายการ 

าร แสดงตามแผ

การถอืหุน CI
 

าร แสดงตามแผ

การถอืหุน CI
 

 

CIMB Bank

ทรัพย ซีไอเอ็มบี
ศไทย) จํากัด 

99

99.99%

93.

ชน) 

 

CIMB Bank

99

93

น)

ทรัพยและการทําร

การเกี่ยวโยง แล

พยที่มีตัวตนสุท

ะกาศรายการเ

กที่ประชุมคณะ

ผนภาพดังนี้ 

MBS กอนกา
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รายการที่เกี่ยวโยง

ละประกาศไดม

ทธิของธนาคาร

เกี่ยวโยงเปนห

ะกรรมการและที

รเขาทํารายกา

รเขาทํารายกา
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งกันของ CIMBT 

มาหรือจําหนาย

และบริษัทยอย

ลัก ดังนั้น กอน

ที่ประชุมผูถือหุ

าร 
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es (UK) Ltd 
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ยไปควบคูกันไป

ย ตามประกาศ
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นของธนาคาร 

) Pte Ltd
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1.7 แผนก
 

ภายหลังก

ไดรับควา

(ถาจําเปน

ทางการเงิ

 

 

ามเห็นของที่ปรึกษ

การประกอบธ

การเขาทํารายก

มเห็นชอบในก

น) อีกทั้งตามแ

งิน 

ษาทางการเงินอิส

ธุรกิจของธนา

การ ธนาคารแล

ารประกอบธุรกิ

ผนงาน ณ ปจจ

สระเกี่ยวกับการจํ

าคารภายหลัง

ละบริษัทยอยไม

กิจดังกลาวจาก

จุบัน CIMBS 

าหนายไปซ่ึงสินท

การเขาทําราย

มประสงคจะป

กธนาคารแหงป

ยังไมมีนโยบาย

ทรัพยและการทําร

ยการ 

ระกอบธุรกิจซื้อ

ระเทศไทย สําน

ยที่จะประกอบ

รายการที่เกี่ยวโยง

อขายหลักทรัพ

นักงาน ก.ล.ต. 

ธุรกิจวาณิชธน

งกันของ CIMBT 

พยอีกตอไป ทั้งนี

 และหนวยงาน

นกิจเพื่อดําเนิน

16

นี้ ธนาคารตอง

นอื่นที่เกี่ยวของ

นธุรกิจที่ปรึกษา

6 

ง

ง 

า
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สวนที่ 2 

 
2.1 ความ
 
บริษัทหลั

ทางการเมื

หลักทรัพย

หลักทรัพย

หุนในสัดส

 

ในป 2551

สงผลใหก

บริษัทหลัก

(“CIMB-G

เปนการชั่ว

ที หลังจาก

เปล่ียนชื่อ

  

CIMBS มี

การประกอ

 

1

2

3

4

5

ที่มา : C

 

 

ามเห็นของที่ปรึกษ

ภาพรวมการป

มเปนมา 

ักทรัพย ซีไอเอ็

ม่ือวันที่ 1 กุม

ยกรุงไทยธนกิ

ยบีที จํากัด (“บ

สวนรอยละ 99.

1 CIMB Ban

ลุม CIMB มีบริ

ักทรัพย บีที จํา

GK”) ซึ่งเปนบริ

วคราวจากสํานั

กนั้น CIMB-G

เปนบริษัทหลัก

การดําเนินธุรกิ

อบธุรกิจของ C

1. ธุรกิจหลักท
- นายหนา

- คาหลักท

- ที่ปรึกษา

- จัดจําหน

- คาหลักท

2. ตัวแทนซื้อข
3. ธุรกิจที่ปรึกษ
4. ตัวแทนซื้อข
5. สมาชิกสมา
CIMBS 

ษาทางการเงินอิส

ประกอบธุรกิจ

อ็มบี (ประเทศ

มภาพันธ 2543

จ จํากัด ตามป

บล.บีที”) ในเดื

99 

nk ภายใตกลุม

ริษัทหลักทรัพย

ากัด ซึ่งเปนบริ

ริษัทยอยของ C

นกังาน ก.ล.ต. แ

K จึงมิไดมีการ

กทรัพย ซีไอเอ็ม

กิจในหลายรูปแ

CIMBS แสดงไว

ประเภทธุรกิ

รัพย 

าซื้อขายหลักทรัพ

ทรัพย 

าการลงทุน 

นายหลักทรัพย 

ทรัพยอันเปนตรา

ายสัญญาซื้อขา

ษาทางการเงิน 

ายหนวยลงทุน 

คมตลาดตราสา

สระเกี่ยวกับการจาํ

จของบริษัทหล

ไทย) จํากัด เดิ

3 ตามโครงก

ประกาศของก

อนมีนาคม 25

ม CIMB ไดเขา

ย 2 บริษัทซึ่งเป

ษัทยอยของ C

CIMBS Interna

และจําหนายสนิ

รดําเนินการใน

มบี (ประเทศไท

แบบ โดยไดรับใ

วในตารางดานล

ตารางที ่5 ก

กจิ 

ัพย 

าสารแหงหนี้ 

ายลวงหนา 

ารหนี้ไทย 

าหนายไปซ่ึงสินท

ลักทรัพย ซีไอ

ดิมชื่อบริษัทหล

ารแยกการประ

กระทรวงการค

45 ซึ่งมีธนาคา

าซื้อกิจการของ

ปนบริษัทจัดตั้งใ

CIMBT และ (2

ational โดยใน

นทรัพยถาวรเกื

นธุรกิจหลักทรัพ

ย) จํากัด  

ใบอนุญาตใหป

ลาง  

การประกอบธุ
ไดรบั

ป

 

รัพยและการทําร

อเอ็มบี (ประเท

ลักทรัพยกรุงไท

ะกอบธุรกิจเงิน

ลัง และสํานัก

าร ไทยธนาคาร

งไทยธนาคาร แ

ในประเทศไทย

) บริษัทหลัก

นป 2552 CIMB

กือบทั้งหมด รว

พยแตอยางใด 

ประกอบธุรกิจห

รกิจของ CIM
บใบอนุญาตเพื
ประกอบธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ายการที่เกี่ยวโยง

ทศไทย) จํากัด

ทย ธนกิจ จําก

นทุน และธุรกิจ

งาน ก.ล.ต. ต

ร จํากัด (มหาช

และกลายเปนผู

 และมีการดําเ

กทรัพย ซีไอเอ็ม

B-GK ขอระงับ

มทั้งโอนกลุมลู

ตอมาในเดือน

หลักทรัพยจากส

BS 
พื่อ สถานะ

ของ CIMBT 

ด 

กัด เปดดําเนิน

จหลักทรัพยขอ

ตอมาไดเปล่ียน

ชน) (“ไทยธนาค

ผูถือหุนใหญขอ

นินงานภายใต

มบี-จีเค (ประเท

การประกอบธุ

ลูกคาและพนักง

นกันยายน 2552

สํานักงาน ก.ล.

ะการดําเนินธรุกิ
ปจจุบนั 
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งบริษัทเงินทุน

นชื่อเปนบริษัท

คาร”) เปนผูถือ

องไทยธนาคาร

กลุม ไดแก (1)

ทศไทย) จํากัด

รกิจหลักทรัพย

งานไปยังบล.บี

2 บล.บีที ได

ต.รายละเอียด

กจิใน
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น
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ท

อ
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ปจจุบัน C

Managem

(Finance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ที่มา : CIM

 
2.2 รายล
 

รายละเอยี

 

ประเภท
1) ธุรกิจนา

ขายหลกั

วาณิชธน

ามเห็นของที่ปรึกษ

CIMBS ดําเนินธ

ment) 2) การต

 & Operations

MBS  

ละเอียดการปร

ยดการประกอบ

ทบริการ 
ายหนาซื้อ
กทรัพย  

นกิจและตลาดทุน

ษาทางการเงินอิส

ธุรกิจภายใต 5

ตลาดรายยอย (

s) และ 5) วิเคร

ระกอบธุรกิจข

บธุรกิจและใหบ ิ

ตาร
 

: CIMBS 

นายหน

สํานักงา

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

CIMBS 

บทวิเคร

CIMBS 

ของกลุม

ทั่วทั้งภู

น การตลา

สระเกี่ยวกับการจาํ

 สวนงาน ไดแ

(Retail Equitie

ราะหหลักทรัพย

แผนภาพที ่4

ของ CIMBS 

ริการของ CIM

รางที ่6 รายละ

 เปนสมาชิก

นาซื้อขายหลักท

านใหญ และสํา

สํานักงานให

สาขาสินธร 

สาขาเสริมมิต

สาขาปนเกล

สาขาสมุทรส

 มีทีมนักวิเครา

ราะหบริษัทจด

 นอกจากนี้ ทีม

ม CIMB เพื่อจ

มิภาค ในป 2

คณ

คณะ

รักษาการป

ดรายยอย 

าหนายไปซ่ึงสินท

ก 1) วาณิชธน

es) 3) การตลา

ย (Research) โ

4 โครงสรางอง

BS มีดังนี้ 

ะเอียดการดําเ

กตลาดหลักทรัพ

ทรัพยทั้งแกกลุ

านักงานสาขาอี

หญ ซึ่งตั้งอยูในอ

ตร 

า 

สงคราม 

าะห ซึ่งมีนักวิเค

ดทะเบียนที่สําค

มนักวิเคราะหข

จัดกิจกรรมตาง

553 CIMB

ะกรรมการบริษ

ะกรรมการบริห

ประธานเจาหน

การตลาดสถาบ

รัพยและการทําร

นกิจและตลาดทุ

าดสถาบัน (Ins

โดยมีรายละเอีย

งคกรของ CIM

เนินธุรกิจของ
รายละเอี

พยแหงประเท

ลุมลูกคารายยอ

อีก 4 แหง ดังนี้ 

อาคารธนาคาร

คราะหหลักทรัพ

คัญในตลาดหล

ของ  CIMBS จ

งๆ เชน การจัด

BS มีมูลคา

ษัท 

หาร 

าที่บรหิาร 

บัน การเ ิ

ายการที่เกี่ยวโยง

ทุน (Corporate

stitutional Sale

ยดตามแผนภา

MBS 

ง CIMBS 
อียด 

ศไทย หมายเล

อยและลูกคาส

รซีไอเอ็มบี ไทย

พยที่ไดรับใบอน

ลักทรัพยฯ เพื่อ

จะทํางานรวมก

โรดโชวของนัก

าการซื้อขายใน

เงินและปฏิบัติการ

ของ CIMBT 

e Finance & E

es) 4) การเงิน

าพดังนี้ 

ลข 7 โดยมุง

สถาบัน ในปจจ

 

นุญาตจํานวน 

อสนับสนุนธุรกิ

กับทีมนักวิเครา

กวิเคราะหสําหร

นตลาดหลักท

ร วิเคราะห

18

Equity Capital

และปฏิบัติการ

เนนการใหบริก

จุบัน CIMBS 

 10 คน ในการ

กิจหลักทรัพยข

าะหระดับภูมิภ

รับลูกคานักลง

รัพยฯ และตล

หหลักทรัพย 
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l 

ร 

การ

มี

รทํา

ของ 

ภาค

ทุน
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ามเห็นของที่ปรึกษษาทางการเงินอิส

หลักทรัพ

หรือจัดเ

ตารางด
 

มูลค

มูลค

รวม

(3) 

มูลค

สวน

อันด

หมาย
ที่มา:

 

ในป 25

ปจจุบัน

สถาบัน

CIMB 

ประเภท
 

มู

บั

ลู

ลู

มู

บั

บั

บั

บั

หมา

ที่มา
ณ เดือน

และมีบัญ

 

สระเกี่ยวกับการจาํ

ัพยเอ็มเอไอ ป

เปนอันดับที่ 29

ดานลาง  

ตารางที ่7 รา
รายการ

คาการซื้อขายใน

คาการซื้อขายใน

มมูลคาการซื้อขา

= (1)+(2) 

คาการซื้อขายขอ

นแบงทางการตล

ดับ 

ยเหตุ *อางอิงจาก
: www.setsmart.

53 CIMBS มีสั

น CIMBS มีพนั

จํานวน 6 คน

ที่สิงคโปร ฮอง

ทบัญชีหลักทรัพ

ตารางที ่8 กา

รายการ (ห
มูลคาการซื้อขา

บญัชีซื้อขายของ 

กคาสถาบัน 

กคารายยอย 

มูลคาการซื้อขา

บญัชีเงินสด 

บญัชีเครดิต 

บญัชี Cash bala

บญัชี Internet** 

ายเหต ุ  * การซื้อข
** บัญชี In

: CIMBS 
นกุมภาพันธ 25

ัญชีที่มีความเค

าหนายไปซ่ึงสินท

ประมาณ 14,06

9 รายละเอียดข

ายละเอียดขอ
ร (หนาย : ลาน

นตลาดหลักทรัพ

นตลาดหลักทรัพ

าย 

อง CIMBS (4) 

ลาดของ CIMBS

กมูลคาทั้งการซื้อแ
.com 

สัดสวนของลูกค

นักงานสําหรับด

น โดยลูกคาสถา

กง และมาเลเซี

พยแสดงในตาร

ารซื้อขายแยก

หนาย : ลานบา
ยแยกตามประ

 CIMBS* 

ยแยกตามประ

ance  

ขายหลักทรัพยเพื่
nternet ประกอบด

554 CIMBS มี

คล่ือนไหวประม

รัพยและการทําร

67,895 ลานบ

ของมูลคาการซื้

องมูลคาการซื้
นบาท) 

ยฯ* (1) 

ย เอ็มเอไอ* (2) 

S (5) = (4)/(3) 

และการขาย 

คารายยอยและ

ดูแลลูกคาราย

าบันสวนใหญจ

ซีย รายละเอียด

างดานลางนี้ 

กตามประเภท
ในป 2551

าท) 
ะเภทลูกคา 

ะเภทบัญชีหลัก

อบัญชีของบริษทั
ดวยการซื้อขายบน

มีบัญชีลูกคาซื้อ

มาณ 4,000 บญั

ายการที่เกี่ยวโยง

าท คิดเปนสวน

ซื้อขายของ CIM

้อขายของ CIM
2551 

7,839,748

 122,711

7,962,460

72,852

0.91%

34

ะลูกคาสถาบันเ

ยอยจํานวน 8

จะมาจากลูกคา

ดมูลคาการซื้อข

ทลูกคาและปร
-2553 
2551 

24,205 

2,297 

46,349 

กทรัพย 

63,895 

1,555 

135 

7,266 

ท 
น บัญชีเงินสด, บั

อขายหลักทรัพ

ญชี 

ของ CIMBT 

นแบงทางการต

MBS ในป 255

MBS ในป 25
2552 

8 8,676,958 

1 180,999 

0 8,857,958 

2 62,094 

% 0.72% 

4 37 

เทากับรอยละ 7

9 คน และส

าในภูมิภาค เช

ขายแยกตามป

ระเภทบัญชีหล

2552 

282 

7,718 

54,142 

51,632 

1,414 

153 

8,941 

บัญชีเครดิตและ บั

ยทั้งส้ินประมา

19

ตลาดรอยละ 0

51-2553 แสดง

51-2553         
2553 

13,875,779 

192,115 

14,067,894 

114,625 

0.93% 

29 

71.82 และ 28

สําหรับดูแลลูก

ชน ลูกคาจากก

ระเภทลูกคา แ

ลักทรัพย 

2553 

57,284 

32,285 

82,274 

154,324 

3,247 

561 

13,711 

บัญชี cash balan

าณ 14,000 บัญ

9 

.93 

งใน

         

.18 

กคา

ลุม 

และ

ce  

ญชี 
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2) ธุรกิจรับ
รับการจั
หลักทรัพ
บริการที่
ทางการเ

3) ตัวแทนซื
สัญญาซื้
ลวงหนา

4) การลงทุ
หลักทรพั

ามเห็นของที่ปรึกษ

บประกัน 
ัดจําหนาย
พยและ
ที่ปรึกษา
เงิน 

ซื้อขาย
ซื้อขาย
า 

ทนุใน
พย  

ษาทางการเงินอิส

: CIMBS 

ใบอนญุ

รายละเ

ทางการ

 

   

: CIMBS 

2548 สํ

(มหาชน

Gold F

ขายลวง

อางอิงจ

ประมาณ

ป 2551
 

จํ

จํ

i

ส

(

       ที

 

ปจจุบัน

: CIMBS 

ในปจจุบ

จากการ

สระเกี่ยวกับการจาํ

 มีการใหบ

ญาตจากสํานักง

เอียดรายไดจา

รเงิน ของ CIMB

ตารางที ่9 โค
คาธรรม

(หน

การรับประกั

หลักทรัพย 

การใหบริกา

คาธรรมเนียม

รวม 
 ที่มา: CIMBS 

 ไดรับอนุญาต

าหรับซื้อขาย

น) (“TFEX”) อา

Futures และ In

งหนาที่ไดรับใบ

จากจํานวนสัญ

ณ 18,000 สัญ

-2553 มีรายละ

ตารางที ่10

จํานวนสัญญาซื้อ

จํานวนสัญญาซื้อ

n TFEX (2) 

สวนแบงทางการต

(3) = (2)/(1) 

ที่มา: TFEX and 

น CIMBS มีลูกค

 มีการซื้อขายห

บันมีจํานวนเจา

รซื้อขายหลักทรั

าหนายไปซ่ึงสินท

บริการจัดจําห

าน ก.ล.ต. โดย

ากธุรกิจรับประ

BS มีรายละเอยี

ครงสรางรายไ
มเนียมและคาบ
นวย : พันบาท)

ันการจัดจําหนา

รที่ปรึกษาทางก

มและคาบริการอื

ตในการเปนตัว

สัญญาซื้อขา

าทิเชน SET 50

nterest Rate 

บอนุญาตประม

ญญาซื้อขายที่ป

ญา รายละเอีย

ะเอียดดังตารา

0 รายละเอียด
รายการ 

ขายลวงหนาที่ซ้ือ

ขายลวงหนาของ

ตลาดของ CIMBS

 CIMBS 

คาที่เปดบัญชีซื้

หลักทรัพยโดยใ

าหนาที่ (“Prop

รัพยโดยใชบัญชี

รัพยและการทําร

นายหลักทรัพ

ยมีทีมงานที่มีป

ะกันการจัดจํา

ยดดังตารางดา

ไดจากคาบริก
บรกิาร 
) 

าย

ารเงิน 

อื่นๆ 

วแทนซื้อขายสัญ

ยลวงหนาใน

0 Index Future

Futures โดยใ

มาณ 48 คน ใน

ประมาณรอยล

ยดจํานวนสัญญ

งดานลาง  

จํานวนสัญญา

อขายใน TFEX (1)

 CIMBS traded 

S 

ซ้อขายสัญญาซื้

ใชบัญชีของตน

prietary Trade

ชีของตนเอง จํา

ายการที่เกี่ยวโยง

ยและบริการที

ประสบการณใน

หนายหลักทรัพ

นลาง  

การ / คาธรรม

2551 2

7,775 

5,464 

588 

13,827 

ัญญาซื้อขายล

บริษัท ตลาดอ

es, SET 50 In

ในปจจุบัน CIM

นป 2553 CIMB

ะ 0.38 คิดเ

ญาซื้อขายลวงห

าซื้อขายลวงห
2551 

) 2,148,620  

8,699 

0.78% 

ซื้อขายลวงหนา

นเองเพื่อแสวงห

er”) ทั้งส้ิน 13 

านวน 29.77 ล

ของ CIMBT 

ที่ปรึกษาทางก

นสวนของวาณิช

ัพย และการให

เนียมในป 25

2552 2

20,624 

9,980 

485 

31,089 

วงหนาเมื่อวันที

อนุพันธ (ประ

ndex Options

MBS มีตัวแทน

BS มีสวนแบงท

เปนจํานวนสัญ

หนาที่ทําการซื้อ

หนา ในป 255
2552 

 3,075,318  

 12,656 

 0.50% 

ประมาณ 200 

หากําไร (“Prop

คน ในป 2553

านบาท  

20

การเงิน โดยได

ชธนกิจ รวม 9 

หบริการที่ปรึก

551-2553 

2553 

27,282 

36,642 

1,413 

65,337 

ที่ 11 กุมภาพั

ะเทศไทย) จํา

, Stock Futur

นซื้อขายสัญญา

ทางการตลาด โ

ญญาซื้อขายทั้ง

อขายใน TFEX 

1-2553  
2553 

4,519,436  

18.675 

0.38% 

 บัญชี 

rietary Tradin

3 CIMBS มีกํ

0 

ดรับ

คน 

ษา

พันธ 

กัด 

res, 

าซื้อ

โดย

ส้ิน

 ใน

g”) 

าไร
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2.3 โครงส
 

โครงสราง

 

คาตัวแท

คาตัวแท

ลวงหนา

คาธรรมเ

กําไร (ขา

รายไดดอ

รายไดอืน่

กลับราย

รวม 

ที่มา: CIM
  
รายไดหลัก

ละ 66.62

คาธรรมเนี

รายไดคาธ

 
2.4 โครงส
 

โครงสราง

คาใชจาย

คาธรรมเ

กลับรายก

กลับรายก

คาใชจาย

รวม 

ที่มา : CIM

 

ามเห็นของที่ปรึกษ

สรางรายได 

รายไดของ CIM

(หนวย : พ

ทนจากการซื้อขา

ทนจากการซื้อขา

 

เนียมและคาบริก

าดทุน) จากการซื

อกเบี้ยและเงินป

น 

การคาเผือ่การด

BS 

ักของ CIMBS 

 ของรายได

นียมและคาบริก

ธรรมเนียมและ

สรางตนทุน 

ตนทุนของ CIM

ตารางที

(หนวย : 

ยในการกูยืมเงิน 

นียมและบริการ

การคาเผือ่หนี้สง

การคาเผือ่การด

ยดําเนินงาน 

MBS 

ษาทางการเงินอิส

MBS สําหรับป 

ตารางที่ 1

พันบาท) 

ยหลักทรัพย 

ยสัญญาซือ้ขาย

การ 

ซื้อขายหลกัทรพั

ปนผล 

ดอยคาเงินลงทนุ

มาจากคาธรรม

รวมในป 2551

การ ซึ่งคิดเปน

ะคาบริการนั้นเกิ

MBS สําหรับปสิ

ที ่12 โครงสรา

พันบาท) 

 

รจาย 

งสยัจะสูญ 

ดอยคาเงินลงทนุ

สระเกี่ยวกับการจาํ

 ส้ินสุดวันที่ 31

1 โครงสรางร

จําน

117

ย

6

13

พย 10

31

5

น 52

238

มเนียมตัวแทนใ

1-2553 ตาม

นรอยละ 5.80 ร

กิดจากธุรกิจกา

ส้ินสุดวันที่ 31 

างตนทนุของ C

คา

-

นในลูกหนี ้

1

1

าหนายไปซ่ึงสินท

 ธันวาคม 255

รายไดของ CIM
2551 

วน % 

,601 49.31

,343 2.66

,827 5.80

,439 4.38

,702 13.29

,705 2.39

,881 22.17

,498 100.00

ในการซื้อขายห

มลําดับ นอกจา

รอยละ 15.04 แ

ารจัดจําหนายห

ธันวาคม 2551
 

CIMBS สําหรับ
2551 

าใชจาย %

17,122 8

10,537 5

-12,029 -6

-2,702 -1

86,747 93

99,676 100

รัพยและการทําร

1-2553 มีรายล

MBS สําหรับป
2

จํานวน 

% 149,410

6% 6,012

0% 31,089

8% 2,913

9% 16,676

9% 605

7% 

0% 206,705

หลักทรัพย ซึ่งคิ

ากนี้ที่มาของร

และรอยละ 18.

หลักทรัพยและก

-2552 มีรายล

ับปส้ินสุดวันที

% คาใชจ

.57% 5,

.28% 11,

.02% -6,

.35% -

.52% 210,

.00% 220,

ายการที่เกี่ยวโยง

ละเอียดดังนี้ 

ป 2551 – 255
2552 

% 

0 72.28% 

2 2.91% 

9 15.04% 

3 1.41% 

6 8.07% 

5 0.29% 

- 0.00% 

5 100.00% 

คิดเปนรอยละ 4

ายไดหลักอีกร

.59 ของรายไ

การเปนที่ปรึกษ

ะเอียดดังตารา

ที่ 31 ธันวาคม
2552 

จาย % 

,985 2.72

,207 5.09

,414 -2.91

-521 -0.24

,126 95.34

,383 100.00

ของ CIMBT 

3 
25

จํานวน 

234,161 

5,325 

65,337 

29,777 

13,621 

3,274 

- 

351,491 

49.31 รอยละ 7

รายการของ C

ดรวม ในป 255

ษาทางการเงิน  

างดานลาง 

ม 2551-2552 
2

คาใชจาย

% 9,186

% 20,373

% -14,339

% -219

% 335,231

% 350,231

21

53 
% 

66.62% 

1.51% 

18.59% 

8.47% 

3.88% 

0.93% 

0.00% 

100.00% 

72.28 และรอย

IMBS ไดแก

51-2553 โดย

 

2553 
ย % 

6 2.62% 

3 5.82% 

9 -4.09% 

9 -0.06% 

1 95.72% 

1 100.00% 

 

ย

ก 

ย



รายงานควา

 

คาใชจาย

ความเชี่ยว

เงินเดือนแ

 
2.5 ทุนจด
 

ณ วันที่ 3

คาที่ตราไว

 
2.6 โครงส
 

โครงสราง

  

1. ธน

2. ผูถื

รวม 

ที่มา: C

 
2.7 คณะก
 

คณะกรรม

 

1. นา

2. นา

3. นา

4. นา

5. นา

6. นา

ที่มา: C

 

 

 

ามเห็นของที่ปรึกษ

หลักของ CIMB

วชาญในการทํา

และคาคอมมิชช

ดทะเบียน 

1 ธันวาคม 25

วหุนละ 10.00 

สรางผูถือหุน 

ผูถือหุนของ C

นาคาร ซีไอเอ็มบี

ถอืหุนรายยอย 

 

IMBS 

กรรมการ 

มการของ CIMB

ายกิตติศักด์ิ อม

ายเกษม พันธรัต

างสาวยุวนา รัตน

างจูเลีย ฮาซมิ  

างชานหยวน เม

าย ล ีเต็ก เสง็  

CIMBS 

ษาทางการเงินอิส

BS ไดแก คาใ

ารายงานวิเครา

ชั่น ซึ่งมีมูลคาเกิ

553 CIMBS มี

บาท 

 

IMBS ณ วันที ่

ตารางที ่1

รายชื่อผู

บ ีไทย จํากัด (มห

BS ณ วันที่ 2 มี

ตารางที ่1
รายชื่อ 

รชัยโรจนกุล 

ตนมาลา 

นวิเชียร 

ย  

สระเกี่ยวกับการจาํ

ใชจายเกี่ยวกับ

าะหหลักทรัพย 

กินกวารอยละ 

มีทุนจดทะเบียน

 2 มีนาคม 255

3 รายชื่อผูถือ

ผูถือหุน 

หาชน) 

มีนาคม 2554 มี

14 คณะกรรม

าหนายไปซ่ึงสินท

บพนักงาน เนื่อง

 รวมถึงการใหค

 50 ของตนทุน

นชําระแลว 500

54 มีดังนี้ 

อหุนของ CIM

มีดังนี้ 

การของ CIMB

รัพยและการทําร

งจาก ธุรกิจหลั

คําปรึกษาทางก

และคาใชจายทั้

0.00 ลานบาท

BS ณ วันที ่2 

จํา

4

5

BS ณ วันที่ 2 

รักษาการ

ายการที่เกี่ยวโยง

ักทรัพยนั้น เปน

การเงิน โดยคาใ

ทัง้หมดในชวงป

ท แบงเปนหุนส

 มีนาคม 2554
สัดสวนก

นวนหุน 

9,999,993.00 

7.00 

0,000,000.00 

 มีนาคม 2554
ตําแหนง 

รประธานเจาหน

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ของ CIMBT 

นธุรกิจที่ตองก

ใชจายดังกลาว

ป 2551-2553 

ามัญจํานวน 5

4 
การถือหุน 

% 

4 

นาที่บริหาร 

22

ารบุคลากรที่มี

ว ประกอบดวย

50 ลานหุน มูล

99.99% 

0.01% 

100.00% 

2 

มี

ย

ล
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2.8 คณะ
 
คณะผูบริห

 

1

2

3

4

5

6

ที่มา

 
2.9 ผลกา
 
ฐานะการ
 

สินทรัพ

เงินสด

เงินฝาก

เงินลงท

เงินลงท

ลูกหนีส้

ลูกหนีธ้

อาคาร

สินทรัพ

สินทรัพ

รวมสิน
หนี้สิน

เงินกูยืม

หลักทรั

เจาหนี้

เจาหนี้

หุนกูดอ

หนี้สินอื

ามเห็นของที่ปรึกษ

ผูบริหาร 

หารของ  CIMB

. นายกิตติศักด์ิ 

. นายเกษม พัน

. นางสาวยุวนา 

. นายสิทธิไชย ม

. น.ส.กันยารัตน

. นายสรรเสริญ 

า: CIMBS 

ารดําเนินงานที

เงินและผลการ

ตาราง

ัพย 

และรายการเทยี

กระยะยาวกับสถ

ทุนในตราสารหนี

ทุนในลูกหนี้ - สุท

สํานักหกับญัช ี

ธุรกิจหลักทรัพย

และอปุกรณ - สุ

พยไมมีตัวตน - ส

พยอื่น 

นทรัพย 
น 

ม 

รัพยขายโดยมีสัญ

สํานักหักบญัช ี

ธุรกิจหลกัทรัพย

อยสิทธ ิ

อื่น 

ษาทางการเงินอิส

BS ณ วันที่ 2 มี

ตารางที ่1
รายชื่อ 

 อมรชัยโรจนกุล

ธรัตนมาลา 

 รัตนวิเชียร 

มหาคุณ 

น กัลยาวรัตม 

 นิลรัตน 

ที่ผานมา 

รดําเนินงานของ

ที ่16 ฐานะกา
หนวย : พั

ยบเทาเงินสด 

ถาบันการเงนิ 

นี้และตราสารทนุ

ทธ ิ

และสัญญาซื้อข

สทุธ ิ

สุทธ ิ

ญญาซือ้คืน   

ยและสัญญาซื้อข

สระเกี่ยวกับการจาํ

มีนาคม 2554 มี

15 คณะผูบริห

 

ง CIMBS สําหร

ารเงินของ CIM
ันบาท 

น - สุทธ ิ

ขายลวงหนา - สุ

ขายลวงหนา 

าหนายไปซ่ึงสินท

มีดังนี้ 

หารของ CIMB

Hea

รับป ส้ินสุดวันที

MBS สําหรับป

ทธ ิ

รัพยและการทําร

BS ณ วันที่ 2 

Head o

Head

Head of Fin

ad of Investmen

Co-H

Head of Co

ที่ 31 ธันวาคม 

ป ส้ินสุดวันที่ 
2551

 

163

30

504

1

108

130

33

7

55

1,045

85

323

144

18

ายการที่เกี่ยวโยง

มีนาคม 2554
ตําแหนง 

of Retail Equitie

d of Research  

ance and Ope

nt Bank and Eq

Head of Sales  

mpliance and 

 2551-2553 มี

 31 ธันวาคม 
1 2

3,514 

0,076 

4,579 

1,643 

8,243 

0,972 

3,472 

7,226 

5,796 

5,520 1,
  

5,000 

3,258 

8 

4,148 

- 

8,326 

ของ CIMBT 

4 

es  

 

eration  

quity Capital  

 

 Legal 

ดังนี้  

2551-2553 
552 
 

337,713 

45,079 

31,033 

11,581 

206,238 

355,393 

40,531 

6,024 

43,338 

076,930 
  

55,000 

- 

32,472 

384,707 

95,569 

30,892 

23

2553 
 

382,323 

45,080 

71,979 

8,205 

216,334 

330,065 

40,213 

6,066 

73,818 

1,174,084 
  

125,000 

- 

467 

383,214 

100,347 

79,019 

3 



รายงานควา

 

หนี้สิน
สวนขอ

ทุนจดท

ทุนชําร

สวนเกิน

หลักทรั

กําไร (ข

รวมสว
รวมหนี

ที่มา: CIM

 

รายได

คานาย

คาธรร

ดอกเบี

ดอกเบี

รายได

รวมรา
คาใชจ

คาใชจ

คาธรร

กลับรา

กลับรา

คาใชจ

รวมค
กําไร 

ที่มา: CIM

กระแส

กระแส

กระแส

เงินสด

ที่มา: CIM

ามเห็นของที่ปรึกษ

นรวม 
องผูถือหุน 

ทะเบียน 

ระแลว 

น (ตํ่ากวา) ทุนที

รัพยเผือ่ขาย 

ขาดทุน) สะสม 

วนของผูถอืหุน
นีสิ้นและสวนข

BS 

ตารางที ่

ด 

ยหนา 

รมเนียมและบริก

บีย้และเงินปนผล

บีย้เงินใหกูยมืเพ่ื

ดอื่น 

ายได 
จาย 

จายในการกูยืมเ ิ

รมเนียมและคาบ

ายการคาเผือ่หนี

ายการคาเผือ่กา

จายในการดําเนิน

คาใชจาย 
(ขาดทนุ) สุทธิ

BS 

ตารางที ่

สเงินสดไดมา (ใ

สเงินสดไดมา (ใ

สเงินสดไดมา (ใ

ดเพิ่มขึ้น (ลดล

BS 

 

ษาทางการเงินอิส

หนวย : พั

ที่เกิดจากการเปลี

น 
ของผูถือหุน 

17 ผลการดํา
หนวย : พั

การ 

ล 

พ่ือซื้อหลักทรัพยใ

เงิน 

บริการจาย 

นี้สงสยัจะสูญ 

ารดอยคาเงินลงท

นงาน 

ธ ิ

18 สรุปงบกร
หนวย : พั

ใชไปใน) กิจกรรม

ใชไปใน) กิจกรรม

ใชไปใน) กิจกรรม

ลง) สุทธิ 

สระเกี่ยวกับการจาํ

ันบาท 

ลี่ยนแปลงมูลคา

เนินงานของ 
พันบาท 

ในลูกหนี ้

ทุน 

ระแสเงินสดขอ
พันบาท 

มดําเนินงาน 

มลงทุน 

มจัดหาเงิน 

าหนายไปซ่ึงสินท

าเงินลงทุนใน

CIMBS สําหรั

 
อง CIMBS สํา

รัพยและการทําร

2551
570

1,200

1,200

-3

-72

474
1,045

รบัป ส้ินสุดวนั
255

 

12

1

1

1

6

23

1

1

-1

-

18

19
3

าหรับป ส้ินสุดวั
255

6

2

8

ายการที่เกี่ยวโยง

1 2
0,740 

  

0,000 

0,000 

3,898 

1,322 

4,780 
5,520 1,

นที่ 31 ธันวาค
1 25

3,945 

3,827 

7,511 

4,191 

9,025 

8,499 2
  

7,122 

0,537 

2,029 

2,702 

6,748 2

9,676 2
8,822 

วนัที่ 31 ธันวาค
1 25

2,364 -

0,697 3

- 

3,061 

ของ CIMBT 

552 
598,640 

  

500,000 

500,000 

13,289 

-34,999 

478,289 
076,930 

ม 2551-2553
552 
 

155,422 

31,089 

5,740 

10,936 

3,519 

206,706 
  

5,985 

11,207 

-6,414 

-521 

210,126 

220,383 
-13,677 

คม 2551-2553 
552 

191,167 

301,343 

64,023 

174,200 

24

2553 
688,048 

  

500,000 

500,000 

19,775 

-33,739 

486,036 
1,174,084 

 
2553 

 

239,486 

65,337 

5,441 

8,180 

33,046 

351,491 
  

9,186 

20,373 

-14,339 

-219 

335,230 

350,231 
1,260 

 
2553 

-29,020 

3,630 

70,000 

44,610 

4 



รายงานควา

 

อัตรา

อัตราก

อัตราส

อัตรา

อัตราส

อัตราห

อัตรา

อัตราส

 
ภาพรวมข
 
รายได 
รายไดรวม

โดยมีรายไ

ลานบาท 

31.48 ลาน

2553 โดย

ของ CIMB

คาบริการ

การเติบโต

หลักทรัพย

บาท และ 

 
ตนทุนแล
ตนทุนรวม

โดยตนทุน

เพิ่มขึ้นขอ

ไดแก คาใ

ลานบาท 

และสํานัก

 
กําไรสุทธิ
ในป 2551

สุทธิอีกคร้ั

กําไรสุทธิร

ามเห็นของที่ปรึกษ

สวนความสาม

กําไรสุทธิ 

สวนผลตอบแทน

สวนประสิทธภิ

สวนผลตอบแทน

หมุนของสินทรัพ

สวนนโยบายท

สวนหนี้สินตอทนุ

ของผลการดาํ

มของ CIMBS 

ไดหลักจากคา

155.42 ลานบ

นบาท และ 84

ยเปนการเพิ่มขึ้

BS เทากับ 13

ที่เพิ่มขึ้น เกิดจ

ตสูงถึงรอยละ 1

ยจากการซื้อขา

 29.77 ลานบา

ละคาใชจาย 
มของ CIMBS 

นหลักของ CIM

องพนักงานที่ได

ใชจายเกี่ยวกับ

41.30 ลานบา

กงานสาขาเพื่อใ

ธิ 
1 CIMBS มีกําไ

ร้ังในป 2553 จ

รอยละ 0.36 ใน

ษาทางการเงินอิส

ตารางที ่1
อัตราสวนทา

มารถในการทําก

นจากสวนของผูถื

ภาพในการดําเ

นจากสินทรัพย 

พย 

ทางการเงิน 

น 

าเนินงานของ 

สําหรับป 2551

นายหนาจากก

บาท และ 239

4.06 ลานบาท

ขึ้นตามการเติบ

.83 ลานบาท 

จากจํานวนและ

124.85 และรอ

ายหลักทรัพยโด

าท คิดเปนรอยล

สําหรับป 2551

MBS เกิดจากค

ดรับโอนมากจา

บการดําเนินงา

ท และ 45.08 

ใหบริการคาหลั

ไรสุทธิ 38.82 ล

จํานวน 1.26 ล

นป 2551-2553

สระเกี่ยวกับการจาํ

19 อัตราสวนท
างการเงิน 
กําไร 

ถอืหุน 

นินงาน 

 CIMBS 

1-2553 เทากับ

การซื้อขายหลัก

9.49 ลานบาท

ท ในแตละป ห

โตของมูลคาซื้

31.09 ลานบา

ะมูลคาของงาน

อยละ 110.16 ต

ดยใชบัญชีของ

ละ 4.38 รอยละ

1-2553 เทากับ

คาใชจายเกี่ยวกั

ก CIMB-GK แ

น ซึ่งสวนใหญ

ลานบาท ในป

ลักทรัพย รวมถึง

ลานบาท และมี

ลานบาท โดยมี

3 ตามลําดับ ก

าหนายไปซ่ึงสินท

ทางการเงินทีส่

บ 238.50 ลาน

กทรัพยและการ

ท ตามลําดับ สํ

หรือคิดเปนอัตร

อขายในตลาด

าท และ 65.34 

นที่เพิ่มขึ้นในกา

ตามลําดับ ราย

งตนเอง (Propr

ะ 1.41 และรอย

บ199.68 ลานบ

กับพนักงาน โด

และพนักงานให

ญเปนคาใชจาย

ป 2551-2553 

งคาส่ือมราคาแ

มีผลขาดทุนสุทธิ

มีอัตรากําไรสุท

การที่กําไรสุทธิ

รัพยและการทําร

สําคัญ สําหรบั
255

16

8

3

บาท 206.71 ล

รซื้อขายสัญญา

าหรับป 2551-

ราการเพิ่มขึ้นรอ

หลักทรัพยฯ ใน

 ลานบาท ในป

ารใหบริการที่ป

ไดอื่นของ CIM

rietary Tradin

ยละ 8.47 ของร

บาท 220.38 ล

ดยการเพิ่มขึ้นข

หมของ CIMBS

ที่เกี่ยวของกับ

ตามลําดับ อัน

และคาตัดจําหน

ธิจํานวน 13.68

ธิรอยละ 16.28

ของ CIMBS เ

ายการที่เกี่ยวโยง

บป 2551-2553
1 25

 

6.28% 

8.18% 

  

3.71% 

0.23 

  

1.20 

ลานบาท และ 

าซื้อขายลวงหน

-2553 โดยมีร

อยละ 25.40 แ

นขณะที่รายได

ป 2551-2553 ต

ปรึกษาทางการ

MBS สวนใหญ

ng) ซึ่งมีจํานวน

รายไดรวมในป

ลานบาท และ 

ของคาใชจายร

S คาใชจายหลัก

บส่ิงปลูกสรางแ

นประกอบดวย 

นาย 

8 ลานบาทในป

8 อัตราขาดทุน

เปล่ียนแปลงอย

ของ CIMBT 

3 
552 

 

-6.62% 

-2.86% 

  

-1.27% 

0.19 

  

1.25 

351.49 ลานบ

นาซึ่งมีมูลคาเท

ายไดจากคาน

และรอยละ 54.

จากคาธรรมเนี

ตามลําดับ คาธ

เงินของ CIMB

ญเกิดจากกําไรจ

น 10.44 ลานบ

 2551-2553  

350.23 ลานบ

รวม ในป 2553

กอีกรายการหนึ

และอุปกรณ ซึ่ง

 คาเชาอาคารส

ป 2552 และกลั

นสุทธิรอยละ 6.

ยางมากนั้น เกิ

25

2553 
 

0.36% 

0.26% 

  

0.11% 

0.30 

  

1.42 

บาท ตามลําดับ

ทากับ 123.94

ายหนาเพิ่มขึ้น

09 ในป 2552-

นียมและบริการ

ธรรมเนียมและ

BS โดยมีอัตรา

จากการซื้อขาย

าท 2.91 ลาน

บาท ตามลําดับ

3 เกิดจากการ

นึ่งของ CIMBS

งเทากับ 43.52

สํานักงานใหญ

ลับมามีผลกําไร

.62 และอัตรา

ดจากความผัน

5 

บ 

4 

น 

-

ร

ะ

า

ย

น

บ 

ร

S 

2 

ญ

ร

า

น



รายงานควา

 

ผวนของร

CIMBS มี

ของ CIMB

ในป 2552

 
ฐานะการ
 
สินทรัพย
ในป 2551

โดยมีสินท

บาท ตาม

และรายก

(“TCH”) ที

หนี้สินรวม

กองทุนทด

เสียหายที่

2552 จําน

ดอยสิทธิ ิ

หักบัญชี ซึ

ลูกหนี้ดังก

ซื้อขายใน

นั้นสวนให

 
หนี้สินรว
หนี้สินรวม

โดยหนี้สิน

ลานบาท 

ละป การเ

เติบโตของ

จํานวน 85

เพื่อนํามา

CIMB-GK

 
สวนของผ
ในป 2551

ณ 31 ธัน

ามเห็นของที่ปรึกษ

รายไดของ CIM

มีความผันผวนต

BS ในป 2551

2 นั้นเกิดจาก C

รเงิน 

ยรวม 
1-2553 CIMBS

ทรัพยหลัก คือ เ

ลําดับ คิดเปน

ารเทียบเทาเงนิ

ที่กําหนดใหนาย

ม) ใหอยูในเกณ

ดแทนความเสีย

อาจเกิดจากกา

นวน 174.20 ล

สินทรัพยหลักอี

ซึ่งมีมูลคารวมเ

กลาวในป 2552

นตลาดหลักทรัพ

หญเกิดจากการ

ม 
มของ CIMBS 

นหลักของ CIM

และ 383.21 

เพิ่มขึ้นของหนี้ ิ

งตลาดหลักทรัพ

5.00 ลานบาท

เปนเงินทุนหมุ

K เปนจํานวน 1

ผูถือหุน 
1-2553 CIMBS

นวาคม 2551 C

ษาทางการเงินอิส

MBS ที่เปนผ

ตาม ประกอบกั

-2553 เทากับ

CIMBS มีผลกา

S มีสินทรัพยร

เงินสดและราย

รอยละ 15.64 

นสดที่สูงนั้นเกดิ

ยหนาซื้อขายห

ณฑที่กําหนด ใ

ยหายในระบบ

ารผิดนัดชําระร

านบาท เกิดจา

อีกรายการของ 

เทากับ 239.2

2-2553 นั้น เกดิ

พยฯ สําหรับกา

รจําหนายตราส

สําหรับป 2551

MBS ไดแก เจา

ลานบาท ตาม

สินในป 2552-

ัพยฯ นอกจากนี

ท 55.00 ลานบ

นเวียนในการด

20.00 ลานบา

S มีสวนของผูถื

CIMBS มีทุนชํ

สระเกี่ยวกับการจาํ

ผลมาจากสภา

กับการลดลงขอ

รอยละ 8.18 ร

รดําเนินงานขา

วมทั้งส้ิน 1,04

การเทียบเทาเงิ

รอยละ 31.36 

ดจากขอกําหนด

หลักทรัพยตองด

ในกรณีที่อัตรา

ชําระราคาและ

าคาและสงมอบ

ากเงินที่ CIMBS

 CIMBS ไดแก 

2 ลานบาท 56

ดจากการเพิ่มขึ้

รลดลงของเงิน

ารหนี้จํานวน 3

1-2553 เทากับ

าหนี้ธุรกิจหลัก

ลําดับ หรือคิด

-2553 นั้น เกิด

นี้ CIMBS ยังมี

าท และ 125.

ดําเนินธุรกิจ นอ

ท ซึ่งจะครบกาํ

ถือหุนเทากับ 47

าระแลว 1,200

าหนายไปซ่ึงสินท

วะความผันผว

องกําไรจากการ

อยละ -2.86 แ

าดทุนสุทธิ  

5.52 ลานบาท

งินสดซึ่งมีจําน

 และรอยละ 32

ดของศูนยรับฝา

ดํารงอัตราสวน

าสวนดังกลาวไ

ะสงมอบหลักท

บหลักทรัพย ทั้ง

S ไดรับจากกา

 ลูกหนี้ธุรกิจหล

61.63 ลานบาท

ขึ้นของมูลคากา

นลงทุนในตราส

323.26 ลานบา

บ 570.74 ลาน

ทรัพยและสัญ

เปนรอยละ 25

ดจากการเพิ่มขึ้

มีการกูยืมจาก C

00 ลานบาท ใ

อกจากนี้ CIMB

าหนดอายุในป 

74.78 ลานบาท

0 ลานบาท แบ

รัพยและการทําร

วนของตลาดห

รซื้อขายหลักทร

ละรอยละ 0.26

ท 1,076.93 ลา

วน  163.51 ลา

2.56 ของสินทรั

ากหลักทรัพยแ

น Net Capital 

ไมถึงเกณฑขอ

ทรัพย (Secur

ังนี้ การเพิ่มขึ้น

รจําหนายหุนไท

ลักทรัพยและสั

ท และ 546.40

ารซื้อขายหลักท

ารหนี้และตรา

าทใหแก CIMB

บาท 598.64 ล

ญาซื้อขายลวง

.26 รอยละ 64

ขึ้นของมูลคากา

CIMBT ในรูปตั๋

ในป 2551-255

BS ไดออกแล

2557   

ท 478.29 ลานบ
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น) 

น) 

กดั (มหาชน) 

กดั (มหาชน) 

) 

รัพยและการทําร

รัพยเอ็มเอไอ ม

หลือเปนนักลง

ละเอียดมูลคาก

งตามประเภท
รัพยเอ็มเอไอ

2551 

6.47%

9.83%

31.17%

52.53%

งปรับตัวเพิ่มขึ้น

ระเทศ การลงทุ

ปและสหรัฐอเม ิ

ลตอบแทนจาก

ผันผวนสูงจากห

รณรัฐประชาช

2553 มีบริษัทห

 เปนผูนํา มีสว

ป 2553 ปรากก

ายสูงสุด 10 อั

สัญลักษณ 

KEST 

CGS 

ASP 

KGI 

PST 

KTZ 

ายการที่เกี่ยวโยง

มาจากนักลงทุน

งทุนตางประเท

การซื้อขายแบง

ทนักลงทุน  
อ ชวงป 2550 

2552 

% 6.6

% 12.9

% 19.0

% 61.3

นอยางตอเนื่อ

ทุนของภาคเอก

ริกาสงผลใหนั

กการลงทุนที่สูง

หลายปจจัยเสี่ย

ชนจีน และมาต

หลักทรัพยที่ใหบ

นแบงตลาดรอ

กฎในตารางตอ

อันดับแรกและ
มูลคา

การซื้อขา

(ลานบา

1,579

735

650

575

570

569

ของ CIMBT 

นรายยอยภายใ

ทศและการลง

งตามประเภทนั

– 2553) 
255

69% 

91% 1

01% 1

39% 6

งตามการเติบ

ชน และกระแส

นักลงทุนตางปร

งกวา อยางไรก็

ยง อาทิ สถานก

ตรการกระตุนเศ

บริการดังกลาว

ยละ 12.76 โด

อไปนี้ 

ะ CIMBS ในป
 

าย* 

ท) 

สวนแ

9,681 

5,437 

0,855 

5,664 

0,890 

9,681 

29

ในประเทศรอย

งทุนของบริษัท

นักลงทุน แสดง

53 

7.70% 

2.03% 

7.82% 

62.46% 

โตของสภาวะ

สเงินลงทุนจาก

ระเทศยายการ

ก็ตาม แมตลาด

การณการเมือง

ศรษฐกิจรอบที่

ว จํานวนทั้งส้ิน

ยรายชื่อบริษทั

ป 2553 

แบงตลาด  

(%) 

12.76 

5.94 

5.26 

4.65 

4.61 

4.60 

9 

ย

ท

ง

ะ

ก

ร

ด

ง

ที่

น 

ท
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อันดับ

7 

8 

9 

10 

29 

หมายเหตุ 

ที่มา  www

 

จากประก

ใบอนุญาต

ธุรกิจนาย

สงคและอุ

 

การเพิ่มขึ้น

ลูกคายังค

ปรับตัวขอ

ธนกิจ บริก

กับบริษัทห

  
2.11.2 ธุร
 

การตัดสิน

สภาวะขอ

โดยเฉพาะ

ในป 2551

การจัดจํา

จํานวนบริ
 
 
 
 
 
 

ามเห็นของที่ปรึกษ

บ 

บริษัทหลักท

บริษัทหลักท

บริษัทหลักท

บริษัทหลักท

บริษัทหลกั

 * อางอิงจากมลู

w.setsmart.com

กาศของสํานัก

ตในการประกอ

ยหนาซื้อขายหล

ปทานของตลา

นของจํานวนผู

คงมีปริมาณใกล

องบริษัทหลักท

การที่ปรึกษาท

หลักทรัพยขนา

รกิจรับประกัน

นใจเขาจดทะเบ

องตลาดหลักท

ะอยางยิ่งสิทธิป

1 นับเปนปจจัย

หนายหลักทรัพ

ริษัทจัดจําหนาย

ษาทางการเงินอิส

ชื่อบ

ทรัพย ฟนันเซีย ไ

ทรัพย ธนชาต จํา

ทรัพย บัวหลวง จ

ทรัพย ภัทร จํากัด

กทรัพย ซีไอเอม็

ลคาซือ้และขาย 

m 

งาน ก.ล.ต. ที

อบธุรกิจซื้อขาย

ลักทรัพยจะดํา

าด 

ประกอบการร

ลเคียงกับปจจุบ

รัพยเพื่อใหสาม

างการเงิน เพื่อ

ดใหญ 

นการจดัจําหน

บียนในตลาดห

ทรัพยฯ ณ ขณ

ประโยชนที่ เชน

ยสําคัญที่มีอิทธิ

พย โดยจํานวน

ยหลักทรัพยในช

สระเกี่ยวกับการจาํ

บริษัท 

ไซรัส จํากัด(มหา

ากัด (มหาชน) 

จํากัด (มหาชน) 

ด (มหาชน) 

มบ ี(ประเทศไท

 โดยไมรวมการล

ที่จะเปดเสรีธุร ิ

ยหลักทรัพย แล

าเนินไปตามกล

ายใหมในตลา

บัน อาจสงผลใ

มารถดํารงธุรกิ

อเปนสวนเสริมก

นายหลักทรัพย

หลักทรัพยฯ ขอ

ณะนั้น ความม่ั

น การลดภาษีเงิ

ธิพลตอการตัด

นบริษัทที่เขาจ

ชวงป 2550 – 2

าหนายไปซ่ึงสินท

าชน) 

 

ทย) จํากัด 

ลงทุนของบริษัท

กิจหลักทรัพย

ะจะยกเลิกการ

ลไกของตลาด ข

ดภายหลังการ

ใหเกิดสภาวะก

กิจตอไปได คือ 

กับรายไดหลักจ

ยและบริการที

องบริษัทตางๆ

ม่ันคงทางการเ

งินไดนิติบุคคล

ดสินใจเขาจดท

ดทะเบียนใหม

2553 มีรายละ

 

รัพยและการทําร

สัญลักษณ 

FSS 

TNS 

BLS 

PHATRA 

CIMBS 

หลักทรัพยทีซ่ื้อข

ตั้งแตป 2555

รกําหนดคานาย

ขณะที่รูปแบบ

เปดเสรีธุรกิจน

การแขงขันที่รุน

 1) เพิ่มรายไดจ

จากคานายหน

ที่ปรึกษาทางก

ๆ นั้น ขึ้นอยูกับ

เมืองภายในป

ลสําหรับบริษัทจ

ะเบียน ซึ่งสงผ

ในตลาดหลักท

เอียดดังนี้ 

ายการที่เกี่ยวโยง

มูลคา

การซื้อขา

(ลานบา

560

557

540

519

114

ขายโดยใชบญัชี

 เปนตนไป โด

ยหนาซื้อขายหล

หรืออัตราคาน

นายหนาซื้อขาย

นแรงในอนาคต

จากบริการดาน

าซื้อขายหลักท

การเงนิ 

บปจจัยหลายป

ระเทศ และค

จดทะเบียนในต

ผลกระทบตอรา

ทรัพยฯ และตล

ของ CIMBT 

 

าย* 

ท) 

สวนแ

0,482 

7,730 

0,634 

9,503 

4,625 

ชของตนเอง 

ดยจะไมมีการค

ลักทรัพยแบบขั้

นายหนาจะถูกก

ยหลักทรัพย ใน

อันใกลนี้ ทั้งนี้ 

นอื่นๆ เชน บริก

ทรัพย และ 2) ค

ประการ เชน สภ

วามพรอมของ

ตลาดหลักทรัพ

ายไดจากธุรกิจ

ลาดหลักทรัพย

30

แบงตลาด  

(%) 

4.53 

4.51 

4.37 

4.20 

0.93 

ควบคุมการให

ขั้นบันได ดังนั้น

กําหนดโดยอุป

นขณะที่จํานวน

 กลยุทธในการ

การดานวาณิช

ควบรวมกิจการ

ภาพเศรษฐกิจ

งตัวบริษัทเอง

ยฯ ที่เริ่มตนใช

จการรับประกัน

ยเอ็มเอไอ และ

0 

ห

น 

ป

น

ร

ช

ร

จ 

ง 

ช

น

ะ
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จําน

จําน

รวม

จําน

หลั

หมายเ

ที่มา : 

 

สําหรับบ ิ

หลักทรัพย

และจะสง

ปรึกษาทา

 

นอกจากนี้

Public O

ขึ้น อันเปน

จะมีขอได

จากธนาค

 

ามเห็นของที่ปรึกษ

แผนภาพที่ 6

ที่มา : ต

ตา

นวนบริษัทที่เขา

นวนบริษัทที่เขา

มมูลคาการระดม

นวนบริษัทที่จดท

ักทรัพยเอ็มเอไอ

เหตุ * ไมรวมบริษ

www.set.or.th 

ริการที่ปรึกษา

ยเริ่มขยายธุรกิจ

ผลใหมีบริษัทที

างการเงินไดรับ

นี้ สําหรับป 255

Offering) และง

นผลมาจากภาว

เปรียบทางการ

คารใหแกบริษัท

ษาทางการเงินอิส

6 จํานวนบริษัท

ตลาดหลักทรัพย

ารางที ่23 ราย
 

จดทะเบียนใหม

จดทะเบียนใหม

มทุน (ลานบาท)

ทะเบียนในตลาด

อ  

ษัทที่เขาจดทะเบี

 

าทางการเงิน 

จเพื่อใหบริการ

ที่ปรึกษาทางกา

อนุมัติจากสํานั

54 – 2555 คาด

งานที่ปรึกษาท

วะเศรษฐกิจที่ฟ

รแขงขันเปนอย

ที่ปรึกษาทางก

2543   2544

สระเกี่ยวกับการจาํ

ัทที่เขาจดทะเ
ใน

ฯ  

ยละเอียดบริษั

มในตลาดหลักทรั

มในตลาดหลักทรั

) 

ดหลักทรัพยฯแล

บยีนใหมเนื่องจา

คาดวาการแข

ที่ปรึกษาทางก

ารเงินขนาดเล็ก

นกังาน ก.ล.ต. ร

ดวา ปริมาณงา

างการเงินดาน

ฟนตัวอยางตอ

างมาก เนื่องจา

ารเงินนั้นๆ 

จํานวน
จํานวน

4   2545  2546  

าหนายไปซ่ึงสินท

เบียนในตลาด
นชวงป 2550 –

 

 

 
ษัทที่เขาจดทะ

รัพยฯ * 

รัพยเอ็มเอไอ * 

ละตลาด

ากการปรับโครง

ขงขันในธุรกิจด

ารเงินเพิ่มเติม

กและขนาดใหญ

รวมทั้งส้ิน 74 ร

านบริการดานว

นอื่นๆ เชน การร

เนื่อง ดวยเหตุนี

ากจะไดรับการ

นบริษัทที่เขาจดท
นบริษัทที่จดทะเบี

 2547  2548   2

รัพยและการทําร

ดหลักทรัพยฯ 
– 2553  

ะเบียนใหม ใน
2550 

6 

6 

11,552 

523 

สรางองคกรหรือ

ดังกลาวจะมีค

ขึ้นจากบริการน

ญเพิ่มขึ้นในตล

ราย  

วาณิชธณกิจ เช

ระดมทุนทั้งในต

นี้ บริษัทที่ปรึกษ

รเอื้ออํานวยจาก

ะเบียนใหม
บียนในตลาดหลักท

549   2550   255

ายการที่เกี่ยวโยง

และตลาดหลั

นชวงป 2550 -
2551 

8 

3 

18,764 

525 

อไมมีการระดมทุ

ความรุนแรงเพิ

นายหนาซื้อขา

ลาด ทั้งนี้ ณ วัน

ชน การออกแล

ตลาดทุนและต

ษาทางการเงิน

กธนาคารในดา

ทรัพยฯ  

51   2552

ของ CIMBT 

ลักทรัพยเอ็มเอ

 

- 2553 
2552 

6 

11 

6,169 

535 

ทุน  

พิ่มขึ้น ภายหลั

ยหลักทรัพยซึ่ง

นที่ 2 มีนาคม 2

ะเสนอขายหลั

ตลาดหนี้ จะมีจํ

นที่เปนบริษัทยอ

านตางๆ อาทิ ก

31

อไอ 

2553 

4 

7 

6,717 

540 

ลังจากที่บริษัท

งเปนธุรกิจหลัก

2554 มีบริษัทที่

ักทรัพย (Initial

านวนเพิ่มมาก

อยของธนาคาร

การแนะนํางาน

 

ท

ก

ที่

l 

ก

ร 

น
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บริษัท ตล

มูลคาการ

ระดับสูง เ

ความบริสุ

Futures) 

 

TFEX

จํานวน

จํานวน

ที่มา: w

 

สําหรับกา

ก.ล.ต.เปน

ดวย เชน บ

รายอันดับ

 
ตารา
อันดั

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

ที่มา: ww

 
สําหรับแน

การซื้อขา

ลงทุนในต

ามเห็นของที่ปรึกษ

รกิจนายหนาซื

ลาดอนุพันธ (ป

รซื้อขายและจํา

เนื่องจากมีเปดต

สุทธิ์ 96.5% น้ํา

มีแนวโนมการเ

X 

นสัญญาทีท่ํากา

นสัญญาเฉลี่ยต

www.set.or.th  

ารแขงขันในธุร

นเปนตัวแทนขา

บริษัท ออสสิริส

บแรก ในชวงวนั

างที ่25 รายชื่อ
ดับ 

บริษัทหลัก

บริษัทหลัก

บริษัทหลัก

บริษัท ทรีนี

บริษัทหลัก

บริษัทหลัก

บริษัทหลัก

บริษัท เอ็ม

บริษัท ออส

 บริษัทหลัก

ww.tfex.co.th 

นวโนมตลาด TF

ย เนื่องจากนัก

ตลาดหุนที่มีควา

ษาทางการเงินอิส

ซื้อขายสัญญา

ระเทศไทย) จํา

านวนสัญญาซื้

ตัวผลิตภัณฑให

าหนัก 10 บาท 

เติบโตของ TFE

 

ารซื้อขาย  

อวัน  

รกิจนายหนาซื้

ายสัญญาซื้อข

ส ฟวเจอรส จํา

นที่ 1 มกราคม 2

อบริษัทนายห
ชื่อ

กทรัพย โกลเบล็ก

กทรัพย ฟลลิป (ป

กทรัพย กิมเอ็ง (ป

นีต้ี วัฒนา จํากัด

กทรัพย เคจีไอ (ป

กทรัพย เคที ซีมิโ

กทรัพย คันทรี่ กร

มทีเอส โกลด ฟว

สสิริส ฟวเจอรส 

กทรัพย ภัทร จํากั

FEX ในป 2554

กลงทุนใหความ

ามผันผวนสูง ป

สระเกี่ยวกับการจาํ

าลวงหนา  

ากัด (มหาชน) 

อขายลวงหนา

หมที่ทําการซื้อข

 (Mini Gold Fu

EX ในชวงป 25

ตารางที ่24 

 

ซื้อขายสัญญาล

ายลวงหนา จํา

ากัด ทั้งนี้ รายชื

2554 – 2 มีนาค

หนาซื้อขายสัญ
อบริษัท 

ก จํากัด 

ประเทศไทย) จํา

ประเทศไทย) จํา

ด (มหาชน) 

ประเทศไทย) จํา

โก จํากัด 

รุป จํากัด (มหาช

เจอร จํากัด 

 จํากัด 

กดั (มหาชน) 

4 คาดวาตลาด

มสนใจใชสัญญ

ประกอบกับ TF

าหนายไปซ่ึงสินท

 (TFEX) เปด

เพิ่มขึ้นอยางต

ขายใน TFEX เ

utures) สัญญา

50 – 2553 ปรา

 สรุปของ TFE
2550 

1,236,884.00  

5,048.51 

ลวงหนา ณ ป

านวนทั้งส้ิน 37

ชื่อของบริษัทนา

คม 2554 มีดังนี

ญญาลวงหนาที

ากัด (มหาชน) 

ากัด (มหาชน) 

กัด (มหาชน) 

ชน) 

จะมีการเติบโต

ญาซื้อขายลวงห

EX ประกาศเป

รัพยและการทําร

ดทําการซื้อขาย

ตอเนื่อง ในป 

เชน สัญญาซื้อข

าซื้อขายลวงหน

ากฎในตาราง ด

EX ในชวงป 2
2551 

 

2,148,620

  8,698

จจุบัน มีบริษัท

7 ราย นอกจาก

ายหนาซื้อขาย

นี้ 

ทมีีจํานวนสญั
สัญลักษณ 

GBS 

PST 

KEST 

TNITY 

KGI 

KTZ 

CGS 

MTSGF 

AFC 

PHATRA 

ตตอเนื่องจากป

หนาเปนเครื่องมื

ดตัวผลิตภัณฑ

ายการที่เกี่ยวโยง

ยครั้งแรกเมื่อวั

 2553 อัตรากา

ขายราคาทองคํ

นาที่อางอิงกับอ

ดังนี้  

2550 – 2553 
255

 

.00  3,075,3

.87  12,6

ทหลักทรัพยที่ไ

กนี้ ยังมีผูคาทอ

สัญญาลวงหน

ญญาสูงสุด 10 
จํานวนสัญญา

278,54

238,09

152,44

119,37

94,63

91,25

89,73

82,54

76,81

75,78

ป 2553 ทั้งจําน

มือในการบริหา

ฑใหมในชวงไตร

ของ CIMBT 

ันที่ 28 เมษาย

ารเติบโตดังกล

คาํลวงหนาที่อา

อัตราดอกเบี้ย 

52 

 

318.00  4,5

655.63  

ไดรับอนุญาตจ

องคําที่ประกอบ

นาที่มีจํานวนสัญ

 อันดับแรก ใ
า สวนแบงต

49 

97 

44 

79 

39 

53 

33 

48 

18 

83 

นวนสัญญาและ

ารจัดการความ

รมาส 2 และไต

32

ยน 2549 โดยมี

ลาวยังคงอยูใน

างอิงกับทองคํา

(Interest Rate

2553 

519,436.00  

18,675.36  

จากสํานักงาน

บธุรกิจดังกลาว

ญญาสูงสุด 10

นป 2554 
ตลาด (%) 

13.12 

11.22 

7.18 

5.62 

4.46 

4.30 

4.23 

3.89 

3.62 

3.57 

ะมูลคารวมของ

เส่ียงเมื่อมีการ

ตรมาส 4 ของป

2 

มี

น

า

e 

น 

ว

0 

ง

ร

ป



รายงานควา

 

2554 ไดแ

เติบโตของ

หลักทรัพย

ปริมาณจํา
 
 

ามเห็นของที่ปรึกษ

แก สัญญาซื้อข

งตลาด TFEX 

ยฯ มีทิศทางขา

านวนสัญญาซือ้

ษาทางการเงินอิส

ขายโลหะเงินล

นอกจากนี้ เพื่อ

าขึ้น คาดการณ

อขายในตลาด 

 

สระเกี่ยวกับการจาํ

วงหนา และสัญ

อเปนการปองก

ณวา คานายหน

 TFEX 

าหนายไปซ่ึงสินท

ญญาซื้อขายน้ํ

กันมิใหมูลคาก

นาในการซื้อขา

รัพยและการทําร

น้ํามันลวงหนา 

การซื้อขายของ

ยของ TFEX จ

ายการที่เกี่ยวโยง

ซึ่งจะเปนปจจั

ง TFEX ปรับ

จะถูกกําหนดเป

ของ CIMBT 

จัยสําคัญที่จะช

บตัวลดลงในชว

ปนแบบขั้นบัน

33

ชวยกระตุนการ

วงเวลาที่ตลาด

ได เพื่อกระตุน

3 

ร

ด

น



รายงานควา

 

สวนที่ 3 ข

 
3.1 ประวั
 

ธนาคาร ซี

การควบร

(มหาชน) 

สถาบันกา

วันที่ 22 ธั

(มหาชน)”

เปนผูถือหุ

และตลาด

30 มีนาคม

 

เมื่อวันที่ 5

ภูมิภาคเอ

สัดสวนรอ

เปล่ียนชื่อ

Public C

หลักทรัพย

จํานวนหุน

 

CIMBT  ได

ลักษณะก

1) ธ

บ

อ

2) ธ

ก

3) ธ

ามเห็นของที่ปรึกษ

ขอมูลธนาคาร

วัติความเปนม

ซีไอเอ็มบี ไทย จ

วมกิจการของธ

ตามคําส่ังของก

ารเงิน เมื่อวันที

ธนัวาคม 2541 

” เมื่อวันที่ 21 

หุนรายใหญ ตอ

ดหลักทรัพยฯได

ม 2544 เปนตน

5 พฤศจิกายน 

อเชียตะวันออก

อยละ 42.13 ข

อจากธนาคาร ไ

Company Lim

ยเปน “CIMBT”

นที่จําหนายไดแ

ดรับอนุญาตจา

ารประกอบธุรกิ

ธุรกิจธนาคารพ

บริการรับซื้อล

ออก Letter of 

ธุรกิจประกันภั

กระทรวงการค

ธุรกิจดานหลัก

ตลาดหลักทรัพ

-     กิจกา

-     การเป

-     การ

หนี้ 

-     การเป

ษาทางการเงินอิส

ร ซีไอเอ็มบี ไ

มา 

จํากัด (มหาชน

ธนาคาร สหธน

กระทรวงการค

ที่ 14 สิงหาคม 

เกิดเปนธนาคา

ธันวาคม 254

อมาไทยธนาคา

ดพิจารณาอนุมั

นมา โดยใชชื่อย

2551 CIMB ซึ

กเฉียงใต ไดเขา

ของจํานวนหุน

ไทยธนาคาร จํา

mited” ในภา

” โดยในปจจุบั

แลวทั้งหมดของ

ากกระทรวงการ

กิจหลักของธนา

พาณิชย ใหบริ

ดตั๋วเงิน บริกา

 Credit  บริการ

ภัย ไดรับใบอนุ

ลัง 

ทรัพยและอื่นๆ

พย และ/หรือ กร

ารที่ปรึกษาทาง

ปนนายทะเบีย

ประกอบธุรกิจห

ปนผูแทนผูถือห

สระเกี่ยวกับการจาํ

ไทย จํากัด (มห

น) (“CIMBT” ห

นาคาร จํากัด (ม

ลัง และประกา

 2541 มติคณะ

ารพาณิชยแหงใ

41 โดยมีกองทุ

ารไดยื่นคําขอใ

ัติใหนําหุนสามั

ยอในการซื้อขา

ซึ่งเปนบริษัทที่

าซื้อหุนจากกอ

นที่จําหนายไดแ

ากัด (มหาชน) 

าษาอังกฤษ เมื่อ

บัน CIMB ไดถือ

ง CIMBT 

รคลังและหนวย

าคาร สรุปไดดัง

ริการดานการธ

รรับรองต๋ัวเงิน

รธนาคารทางโท

นญาตเปนนาย

ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกั

ระทรวงการคลัง

งการเงิน 

นหลักทรัพย 

หลักทรัพยประ

หุนกู 

าหนายไปซ่ึงสินท

หาชน)  

หรือ “ธนาคาร”)

มหาชน) บริษัท

าศของธนาคารแ

ะรัฐมนตรีในเดื

ใหมและไดจดท

นเพื่อการฟนฟู

ใหหุนสามัญขอ

มัญของธนาคาร

ายวา “BT”  

ถือหุนทั้งหมดโ

งทุนเพื่อการฟ

แลวทั้งหมดของ

  เปนธนาคาร 

อวันที่ 4 พฤษ

อหุนใน CIMB

ยงานกํากับดูแ

งนี้ 
ธนาคารพาณิช

น บริการอาวัล 

ทรศัพท (Tele-b

หนาประกันชีวิ

ับธุรกิจหลักทรั

ัง ไดแก 

ะเภทการคาหลั

รัพยและการทําร

)  เดิมชื่อ ธนา

ทเงินทุน 12 บริ

แหงประเทศไท

ดือน ตุลาคม 25

ทะเบียนเปลี่ยน

ฟูและพัฒนาระ

องธนาคารเปน

รไทยธนาคารเข

โดย CIMB Gr

นฟูฯ และเปนผ

ง CIMBT นอ

 ซีไอเอ็มบี ไทย

ษภาคม 2552  

BT จํานวน 15,1

ลธนาคารพาณิ

ยทุกประเภท ไ

 บริการค้ําประ

banking) บริกา

วิตและนายหน

รัพย ที่ไดรับใบอ

ักทรัพยและกา

ายการที่เกี่ยวโยง

คาร ไทยธนาค

ริษัท และบริษัท

ย ที่เกี่ยวของกั

541 และประก

นแปลงชื่อเปน 

บบสถาบัน กา

นหลักทรัพยจด

ขาซื้อขายในตล

roup ซึ่งเปนหนึ

ผูถือหุนรายให

กจากนี้ CIMB

ย จํากัด (มหาช

 รวมทั้งเปลี่ยน

198,418,595 ห

ณิชยเพื่อประกอ

ไดแก บริการรั

กัน บริการซื้อข

ารบัตรเงินดวน

นาประกันวินาศ

อนุญาตจากสํา

ารจัดจําหนายห

ของ CIMBT 

คาร จํากัด (มหา

ทเงินทุน กรุงไท

กับนโยบายการ

กาศของกระทร

“ธนาคาร ไทยธ

ารเงิน (“กองทุน

ดทะเบียนในตล

ลาดหลักทรัพยฯ

นึ่งในสถาบันกา

ญที่สุดของ C

T ไดดําเนินก

ชน) หรือ “CIMB

นชื่อยอในการซื้

หุน คิดเปนรอย

อบธุรกิจธนาคา

ับฝากเงิน บริก

ขายเงินตราตา

น (ATM) เปนตน

ศภัย จากกรมก

านักงานกํากับห

หลักทรัพยอันเป

34

าชน)  เกิดจาก

ทยธนกิจ จํากัด

รปรับโครงสราง

รวงการคลัง ลง

ธนาคาร จํากัด

นฟนฟู”) เขามา

ลาดหลักทรัพย

ฯ ไดตั้งแตวันที่

ารเงินชั้นนําใน

CIMBT คิดเปน

การจดทะเบียน

B Thai Bank

้อขายในตลาด

ละ 93.15 ของ

ารพาณิชย   ซึ่ง

การใหกูยืมเงิน

างประเทศ การ

น 

การประกันภัย

หลักทรัพยและ

ปนตราสารแหง

4 

ก

ด 

ง

ง

ด 

า

ย 

ที ่

น

น

น

k 

ด

ง

ง

น 

ร

ย 

ะ

ง
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4) ธ

5) ธ

 

โครงสราง

ดังนี ้
 

1.1 รายไ

เงินใหสิ

รายกา

การให

เงินลงท

รวมรา
1.2 คาใช

เงินรับฝ

รายกา

เงินกูยืม

เงินกูยืม

รวมคา
รวมรายไ

2. รายได

กําไรจา

คาธรรม

กา

อืน่

กําไรจา

รายไดอื

รวมรา
รวมรายไ

ที่มา : แบบ

 

ามเห็นของที่ปรึกษ

-     กา

จําหน

-     การเป

-     การเป

ธุรกิจที่ปรึกษาท

ธุรกิจบริหารสนิ

รายไดของธนา

ตารางที

(หนวย : ล

ดดอกเบี้ยและ

สนิเชือ่ 

รระหวางธนาคา

เชาซื้อและสัญญ

ทุน  

ายไดดอกเบี้ยแ
ชจายดอกเบี้ย 

ฝาก 

รระหวางธนาคา

มระยะสั้น 

มระยะยาว 

าใชจายดอกเบี้
ไดดอกเบี้ยและ

ดที่มิใชดอกเบี้ย

ากเงินลงทนุ 

มเนียมและบริก

รรับรอง รับอาวัล

นๆ 

ากการปริวรรต/ต

อื่น 

ายไดที่มิใชดอก
ได 

บรางรายงาน 56

ษาทางการเงินอิส

ารประกอบธุรกิ

นายหลักทรัพย

ปนผูรับฝากทรั

ปนผูประกอบธุ

ทางธุรกิจ 

นทรัพย 

าคารฯ บริษัทย

ที่ 26 โครงสรา

ลานบาท) 

ะเงินปนผล 

ารและตลาดเงิน

ญาเชาทางการเงิ

และเงินปนผล 

ารและตลาดเงิน

บีย้ 
ะเงินปนผลสุทธิ

ย 

าร 

ัล และค้ําประกนั

ตราสารอนุพันธ 

กเบี้ย 

6-1 ประจาํป 255

สระเกี่ยวกับการจาํ

กิจหลักทรัพยป

ที่เปนหนวยลง

รัพยสินและผูดูแ

ธรุกิจคาตราสาร

ยอยและบริษัทร

างรายไดของธ

จําน

6,

     

งนิ  

3,

11,

(4,8

 (1

(1

(3

(5,4
ธิ 5,

(1,0

น 

 

6,

53 ของธนาคาร 

าหนายไปซ่ึงสินท

ระเภทการเปน

ทุน 

แลผลประโยชน

รอนุพันธ 

รวม ส้ินสุด ณ ว

ธนาคารฯ ส้ิน

2551 

นวนเงิน %

 

855.04 104

798.08 12

628.98 9

084.75 47

366.85 173

 

883.96) (74

180.49) (2

111.35) (1

308.43) (4

484.23) (83
882.62 90

 

001.02) (15

 

109.57 1

838.34 12

279.60 4

424.12 6

650.61 9
533.23 100

 

รัพยและการทําร

นนายหนาซื้อขา

น   

วันที่ 31 ธันวาค

สุด ณ วันที่ 3

% จํานวน

 

4.93 5,470

2.22 428

9.62 536

7.21 1,204

3.98 7,640

 

4.76) (2,509

2.76) (144

.70) (27

4.72) (316

3.94) (2,999
0.04 4,64

 

5.32) 640

 

1.68 80

2.83 719

4.28 80

6.49 100

9.96 1,62
0.00 6,262

ายการที่เกี่ยวโยง

ายหลักทรัพย ก

คม  2551 – 25

31 ธันวาคม 25

2552 

นเงิน % 

 

0.19 87.35

8.55 6.84

6.68 8.57

4.76 19.24

0.18 122.00

 

9.88) (40.08)

4.61) (2.31)

7.99) (0.45)

6.57) (5.05)

9.05) (47.89)
1.13 74.11

 

0.58 10.23

 

0.53 1.29

9.70 11.49

0.27 1.28

0.16 1.60

1.24 25.89
2.37 100.00

ของ CIMBT 

การคาหลักทรัพ

553 มีรายละเอี

551 – 2553 

2
จํานวนเงิน

 

5 4,891.1

4 130.0

7 664.5

4 766.0

0 6,451.6

 

) (1,020.55

) (96.55

) (178.52

) (301.67

) (1,597.29
1 4,854.3

 

3 213.0

 

9 98.7

9 916.2

8 288.9

0 413.7

9 1,930.8
0 6,785.2

35

พย และการจัด

อียดตามตาราง

553 

น % 

  

1 72.08 

5 1.92 

0 9.79 

0 11.29 

6 95.08 

  

5) (15.04) 

5) (1.42) 

2) (2.63) 

7) (4.45) 

9) (23.54) 
7 71.54 

  

9 3.14 

  

7 1.46 

6 13.50 

5 4.26 

7 6.10 

4 28.46 
1 100.00 

5 

ด

ง 
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บริษัทที่ C

ออกจําหน
 
 

ตาราง

 
3.2 ทุนจด
 

ณ วันที่ 3

ลานหุน มู

16,315.93

 
3.3 รายช่ื
 

ณ วันที่ 15
 

1.  C

2.  S

3.  บ

4.  ผู

รวม 

ที่มา : C
 

 
 
 
 

ามเห็นของที่ปรึกษ

CIMBT ถือหุนท

นาย ณ วันที่ 31

งที ่27 เงินลงท

1. บริษัทหล
2. บริษัท บี

3. บริษัท ซี

4. บริษัท เวิ
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เบี้ยจายดังกลา

นจากชวงเดียวก

มาจากจากการ

งเขาสถาบันคุม

et Provisioning

ละ 77.73 ในป

กับการดําเนินง

ทีด่ีขึ้น 

ยมีผลกําไรสุท

ถือหุนของธนา

คารมีการจัดกา

ดอกเบี้ยสุทธิ (

นสงผลใหธนา

งขึ้น จากการข

หสินเชื่อ  เงินลง

รัพยและการทําร

งินปนผลสุทธิเ

ยืมและคาใชจา

านวน 367.67 

นจํานวน 309.6

ธ การไถถอนเงิ

นาคาร 3 แห

รัพย สาทร จําก

ลานบาท ลดลง

าว เปนผลมาจ

กันในปกอนหน

รเพิ่มขึ้นของคา

มครองเงินฝาก 

g) ลดลง ทั้งนี ้

 2553 เมื่อเทยี

งานที่ยกเลิก) ส

ธิสวนที่เปนขอ

าคารจํานวน 1.

รโครงสรางเงิน

(Net Interest M

าคารสามารถตั้

ขายอาคารสาธ

งทุน  และรายก

ายการที่เกี่ยวโยง

เพิ่มขึ้น 213.24

ยดอกเบี้ยที่ลด

 ลานบาท หรือ

60 ลานบาท ห

นฝากที่มีอนุพั

ง อันประกอบด

กัด และการขา

งจากปกอนหน

จากการบริหารโ

นาจํานวน 55.8

าใชจายเกี่ยวกบั

 (Deposits P

ในป 2553 อัต

ยบกับรอยละ 8

สะทอนการปรับ

องผูถือหุนของธ

67 ลานบาทใน

นฝากที่เหมาะส

Margin) ปรับตั

ตั้งคาเผื่อหนี้สง

ธร และการขาย

การระหวางธนา

ของ CIMBT 

4 ลานบาท หรื

ดลง นอกจากนี

อรอยละ 31.47%

หรือคิดเปนการ

ันธแฝง ผลกําไ

ดวย บริษัทหลั

ายเงินลงทุนใน

นา 1.40 พันลา

โครงสรางเงินฝ

88 ลานบาท ห ื

บพนักงาน แล

Protection Ag

ราสวนตนทุนต

83.33 ในปกอน

บโครงสรางองค

ธนาคารจํานวน

นป 2552 จะเห็

สม อันสงผลให

ตัวสูงขึ้น นอกจา

งสัยจะสูญในจ

ยเงินลงทุนในบ

าคารฯ และตล

39

รือคิดเปนอัตรา

นี้ ธนาคารยังมี

% ตามที่กลาว

รเพิ่มขึ้นรอยละ

ไรจากการขาย

ักทรัพยจัดการ

นบริษัทรวม คือ

านบาท หรือคิด

ฝากที่เหมาะสม

รือคิดเปนอัตรา

ะคาใชจายดาน

ency) และเงิน

ตอรายได (Cos

นหนา (หลังจาก

คกรของธนาคาร

น 828.85 ลาน

ห็นวากําไรสุทธิ

ตนทุนทางการ

ากนี้ จากการที่

จํานวนที่ต่ําลง

บริษัทยอยและ

าดเงิน ณ วันที่

9 

า

มี

ว

ะ 

ย

ร

อ 

ด

ม 

า

น

น

st 

ก

ร 

น

ธิ

ร

ที่

ง 

ะ

ที ่
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31 ธันวาค

เปนอัตราก

หรือเพิ่มขึ้

กอนหนา 

ตามลําดับ

ธนาคารแ

 
หนี้สินแล
ณ วันที่ 3

พันลานบา

ป 2553 ห

บาท หรือ

ดังกลาว ไ

อัตราลดล

จํานวน 3.

  
สภาพคล
เงินสดแล

2.74 พันล

 

เงินสดสุท ิ

เปล่ียนแป

บาท โดยผ

สวนใหญไ

หักลางโด

พันลานบ

ธนาคารแ

เพิ่มขึ้นแล

 

เงินสดสุท

บริษัทรวม

อายุ แล

พันลานบา
 
 

ามเห็นของที่ปรึกษ

คม 2553  โดย

การเพิ่มขึ้นรอย

้นรอยละ 16.72

เงินสด และราย

บ โดยรายการเ

ละตลาดเงินลด

ละสวนของผูถื
1 ธันวาคม 255

าท หรือรอยละ

หรือคิดเปนอัตรา

คิดเปนอัตราก

ไดรับชดเชยโด

ลงรอยละ 34.95

99 พันลานบาท

  
ลอง 
ะรายการเทียบ

ลานบาท ลดลง

ธิที่ใชไปในกิจก

ปลงในสินทรัพย

ผลขาดทุนสวน

ไดแก รายไดดอ

ยรายการคาเผื่

าท  เนื่องจาก

และตลาดเงิน 

ละไดรับชดเชยด

ทธิที่ไดจากกิจก

ม รวมถึงกระแส

ละหลักทรัพยเพื

าท โดยรายการ

ษาทางการเงินอิส

มีสินทรัพยรวม

ยละ 10.59 ทั้งนี

2  และมีเงินลง

ยการระหวางธน

เงินสดลดลงจา

ดลงจากปกอนห

ถือหุน 
53 ธนาคารแล

ะ 7.95 เปนผลม

าการเติบโตรอย

การเพิ่มขึ้นรอย

ยการลดลงขอ

5 สวนของผูถื

ท   หรือรอยละ

บเทาเงินสด ตา

 77.25 ลานบา

กรรมดําเนินงาน

ยและหนี้สินดํา

นที่เหลือจํานวน

อกเบี้ยและเงิน

อหนี้สูญและห

การเพิ่มขึ้นขอ

และเงินลงทุน

ดวยการลดลงข

กรรมลงทุน มีจํ

สเงินสดรับจาก

พื่อขายของธนา

รที่สําคัญเกิดจา

 

สระเกี่ยวกับการจาํ

มจํานวน 140.4

นี้ เงินใหสินเชื่อ

งทุนสุทธิจํานวน

นาคารและตลา

ากปกอนหนา 7

หนา 127.41 ล

ะบริษัทยอยมีห

มาจากเงินรับฝ

ยละ 6.40 ขณะ

ยละ 34.23 จา

งรายการหนี้สิน

อหุนรวม ณ วัน

ะ 50.25 เนื่องม

ามงบกระแสเงิ

าท เมื่อเทียบกบั

นป 2553 มีจําน

าเนินงาน จํานว

น 7.16 พันลาน

นปนผล และกา

หนี้สงสัยจะสูญ 

องเงินใหสินเชื่อ

เพื่อคา ในขณ

ของรายการระห

านวน 0.44 พัน

การขายอาคาร

าคารมีจํานวน

ากธนาคาร มีเงิ

าหนายไปซ่ึงสินท

48 พันลานบาท

อสุทธิเทากับ 9

น 21.63 พันลา

าดเงินสําหรับป

77.25 ลานบ

านบาท หรือคิด

หนี้สินรวมจําน

ากที่เพิ่มขึ้นจํา

ะที่เงินกูยืม เพิ่ม

กการเพิ่มขึ้นข

นระหวางธนาค

นที่ 31 ธันวาค

าจากการเพิ่มท

นสดของธนาค

บป 2552 รายล

นวน 8.51 พันล

วน 6.31 พันลา

นบาท เปนผลม

ารกลับรายการห

 และดอกเบี้ยจ

อ ซึ่งถูกชดเชย

ณะที่หนี้สินดําเนิ

หวางธนาคารแล

นลานบาท โดย

รสาธร อยางไร

สูงขึ้น ในป 25

งินสดรับจากกา

รัพยและการทําร

ท เพิ่มขึ้นจากป

1.39 พันลานบ

านบาท เพิ่มขึ้น

ป 2553 เทากับ 

บาท หรือคิดเปน

ดเปนลดลงรอย

วน 128.54 พัน

นวน 5.66 พันล

มขึ้นจํานวน 5.

องเงินกูยืมระ

คารและตลาดเ

ม 2553 มีจําน

ทุนของธนาคาร

คารและบริษัทย

ละเอียดของการ

ลานบาท ประก

านบาท ซึ่งในจํ

มาจากการปรับ

หนี้สงสัยจะสูญ

จาย สําหรับสิน

ยโดยการลดลง

นินงานเพิ่มขึ้น

ละตลาดเงิน 

ยเปนผลมาจาก

รก็ดี เงินลงทุนสุ

553 เงินสดสุท

ารกูยืมระยะส้ัน

ายการที่เกี่ยวโยง

ป 2552 จํานวน

บาท เพิ่มขึ้นจา

น 0.92 พันลาน

 2.74 พันลานบ

นลดลงรอยละ

ยละ 0.83 

นลานบาท เพิ่ม

ลานบาท เปนจํ

20 พันลานบา

ยะสั้น อยางไร

เงินจํานวน 3.4

นวน 11.94 พันล

รในป 2553 

ยอย ณ วันที่ 3

รเปล่ียนแปลงมี

อบดวย ขาดทุน

จํานวนนี้เปนกํา

บกระทบกําไรสุ

ญจากการขายเ

นทรัพยดําเนินง

งของทรัพยสิน

น 3.48 พันลาน

กการลดลงของ

สุทธิในหลักทรัพ

ทธิที่ใชไปในกิจ

น และการเพิ่มท

ของ CIMBT 

น 13.46 พันลา

กปกอน 13.09

นบาท หรือรอยล

บาท และ 15.2

ะ 2.74 และรา

มขึ้นจากป 2552

จํานวน 94.06 พ

ท เปนจํานวน 

รก็ดี การเพิ่มขึ้

48 พันลานบา

ลานบาท เพิ่มขึ้

31 ธันวาคม 2

มีดังนี้ 

นจากการดําเนิ

าไรสุทธิจํานวน

ทธิจากรายกา

เงินลงทุนในบริ

านในป 2553 

นรอการขาย รา

นบาท เนื่องจา

งเงินลงทุนในบ

พย ประเภทที่ถื

จกรรมจัดหาเงิ

ทุนของธนาคาร

40

นบาท หรือคิด

9 พันลานบาท

ละ 4.43 จากป

24 พันลานบาท

ายการระหวาง

2 จํานวน 9.47

พันลานบาทใน

20.39 พันลาน

้นของเงินกูยืม

าท หรือคิดเปน

ขึ้นจากป 2552

2553 มีจํานวน

นินงานกอนการ

น 0.85 พันลาน

รที่ไมใชเงินสด

ริษัทยอย ซึ่งถูก

เพิ่มขึ้น 10.24

ายการระหวาง

กเงินรับฝากที่

บริษัทยอยและ

ถือครองจนครบ

งินเทากับ 7.99

ร 
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ด
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ป
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สวนที่ 4 

 
4.1 วัตถปุ
 

ในการเขา

ธุรกิจหลัก

ทุนของ C

ธนาคารแ

CIMBS ท

99.99 ของ

โดยภายห

หลักทรัพย

ไวกับธนา

 
4.2 เปรีย
 
4.2.1 ขอ ี
 

ก.) ล
จ

ใ

จ

โ

 

ภ

ท

ร

จ

 

 

ามเห็นของที่ปรึกษ

ความสมเหตสุ

ประสงคในกา

าทํารายการครัง้

กทรัพยจะตองเ

IMBS เพื่อเพิ่ม

และผูถือหุนขอ

ทั้งจํานวน อันป

งจํานวนหุนสา

หลังจากการเขา

ยอีกตอไป อยา

คาร  

บเทียบขอดแี

ดีของการเขา

ลดความเสี่ยงจ

จากมติที่ประชุ

แบงออกเปน 3

ใหมีการดํารงอั

เดือนธันวาคม 

แปรผันลดลงต

จะเปนชวงที่มีก

โดยเสรี รวมถึง

 

ภายหลังจากก

ที่เพิ่มขึ้น ขณะท

เพิ่มขึ้น ดังนั้น 

รวมถึงมีสวนแ

จากการเปดเส ี

ตลาดได ดวยเ

เปล่ียนแปลงสภ

ษาทางการเงินอิส

สมในการเขาท

รเขาทํารายกา

ง เนื่องจากการป

เผชิญกับการแข

มศักยภาพในก

งธนาคาร โดย

ประกอบดวยหุ

มัญที่ออกและช

าทํารายการดังก

างไรก็ดี ธนาคา

และขอดอยใน

ทํารายการ 

จากภาวะการแ

ชุมคณะกรรมกา

3 ชวง โดยชวงที

อัตราคานายหน

 2554 เปนชวง

ตามปริมาณธุรก

การเปดเสรีอยา

เปดเสรีจํานวน

ารเปดเสรีธุรกจิ

ที่อัตราคานายห

บริษัทนายหนา

บงทางการตล

รีดังกลาว หาก

เหตุผลขางตน 

ภาวะตลาด (M

สระเกี่ยวกับการจาํ

ทํารายการ 

าร  

ประสานประโย

ขงขันที่รุนแรงยิ

การแขงขัน ทําใ

ยการเขาทําราย

นสามัญจํานวน

ชําระแลวของ C

กลาว ธนาคาร

ารมีความประส

นการเขาทํารา

แขงขันที่อาจสูงขึ

ารสํานักงาน ก

ที่หนึ่ง คือ ชวงเ

นาซื้อขายหลักท

ที่มีการกําหนด

กรรมที่เพิ่มขึ้น 

างเต็มรูปแบบ โ

นใบอนุญาตนา

จหลักทรัพย มีก

หนาซื้อขายหลั

าซื้อขายหลักท

าดอยูในระดับ

กบริษัทไมสามา

 การขายเงินลง

Market Risk) ใน

าหนายไปซ่ึงสินท

ยชนรวมกันระห

ยิ่งขึ้นจากการเ

ใหธนาคารเห็น

ยการของธนาค

น 49,999,993

CIMBS ทั้งหมด

จะไมมีสัดสวน

สงคจะคงสวนง

ยการ 

ขึ้นเนื่องจากกา

.ล.ต. ในเดือนพ

เดือนมกราคม 

ทรัพยขั้นต่ําไว ช

ดอัตราคานายห

และสําหรับชว

โดยใหนายหนา

ยหนาซื้อขายห

การคาดการณว

ลักทรัพยคาดวา

ทรัพยขนาดเล็ก

ไมสูงมาก จึงมี

ารถเพิ่มศักยภ

งทุนใน CIMBS

นอนาคต 

รัพยและการทําร

หวางธุรกิจของธ

ปดเสรีธุรกิจหล

วาการเขาทํารา

คารมีวัตถุประ

 หุน มูลคาที่ต

ด จํานวน 50,0

นการถือหุนใน C

งานดานวาณิชธ

ารเปดเสรีตลาด

พฤศจิกายน 25

2550 – มกรา

ชวงที่สองซึ่งเริม่

หนาซื้อขายหลัก

วงสุดทายซึ่งจะ

ากับลูกคาสาม

หลักทรัพยอีกดว

วาภาวะการแข

าจะลดลง เนื่อง

 เชน CIMBS 

มีความเสียเปรี

าพในการประก

S จะทําใหธ

ายการที่เกี่ยวโยง

ธนาคารและธุร

ลักทรัพย ตลอ

ายการดังกลาว

สงคเพื่อจําหน

ตราไวหุนละ 10

00,000 หุน  

CIMBS และไม

ธนกิจซึ่งใหบริก

ดซื้อขายหลักทรั

549 กําหนดให

คม 2553 เปนช

มเมื่อวันที่ 1 มก

กทรัพยแบบขั้น

ะเริ่มตนในวันที่ 

มารถตอรองคาน

วย  

งขันจะรุนแรงขึ้

งจากจํานวนผูป

ซึ่งมีฐานลูกคา

ยบทางการแข

กอบธุรกิจของต

นาคารไมตอง

ของ CIMBT 

รกิจของ CIMBS

ดจน ความจําเ

วนาจะเกิดประ

นายเงินลงทุนข

0.00 บาท หรือ

มดําเนินธุรกิจน

การดานที่ปรึกษ

รัพย 

หการเปดเสรีธุ

ชวงที่สํานักงาน

กราคม 2553 แ

นบันได (Sliding

 1 มกราคม 25

นายหนาซื้อขา

ขึ้น จากจํานวน

ประกอบการแล

าสวนใหญเปน

งขันและอาจได

ตนใหทัดเทียม

เผชิญกับความ
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S ที่นอย อีกทั้ง

เปนในการเพิ่ม

ะโยชนสูงสุดตอ

ของธนาคารใน

อคิดเปนรอยละ

นายหนาซื้อขาย

ษาทางการเงิน

รกิจหลักทรัพย

น ก.ล.ต. ยังคง

และจะสิ้นสุดใน

g Scale) ซึ่งจะ

555 เปนตนไป

ยหลักทรัพยได

นผูประกอบการ

ละการแขงขันที่

นลูกคารายยอย

ดรับผลกระทบ

กับคูแขงอื่นใน

มเส่ียงจากการ
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อ

 

อ

ป

ามเห็นของที่ปรึกษ

ลดภาระในการ

ตามที่ไดกลาว

CIMBS ประสง

ขาดทุนในอนา

สูงขึ้น จากการ

จํานวนสาขาเพื

กําไรของ CIM

(Securities T

CIMBS ดังที่กล

ลดภาระในกา

(Proprietary T

ตามที่ปรากฎใ

หลักทรัพยและ

บริษัทสมาชิกล

สัญญาซื้อขาย

รวมทั้งหมดซึ่ง

ลวงหนาสูงสุดไ

เปนการรักษาร

กวาขอกําหนด

มิถุนายน 2554

ดังกลาวจะเปน

 

ธนาคารสามาร

ในปจจุบัน ธน

รวมกลุม (Con

รวมสินทรัพยเ

อัตราสวนเงินก

ธนาคารจําเป

ควบคุมดูแลสิน

อนุมัติวงเงินบญั

 

อยางไรก็ดี การ

ดูแล CIMBS ด

ประกอบธุรกิจห

ษาทางการเงินอิส

รเพิ่มเงินลงทุนใ

วไวขางตน การ

งคจะรักษาระดั

คต ธนาคารอ

รสัมภาษณผูบริ

พื่อใหครอบคลุ

BS (Propriet

Trading Platfo

ลาวมาแลวขาง

ารเพิ่มเงินลงทุ

Trading) 

ในประกาศสม

ะสัญญาซื้อขาย

ลงทุนในหลักท

ลวงหนาแบบซื้

งครอบคลุมกา

ไมเกินรอยละ 

ระดับวงเงินสําห

ดขางตน CIMB

4 นี้  ซึ่งภาย

นภาระของผูถือ

รถมุงเนนในกา

นาคารดําเนินง

nsolidated Su

เส่ียงทั้งหมดข

กองทุนตอสินท

นตองดํารงไว

นทรัพยเส่ียงขอ

ญชีซื้อขาย  

รขายเงินลงทุน

ดานตางๆ ตาม

หลักของธนาคา

สระเกี่ยวกับการจาํ

ใน CIMBS ในอ

รเปดเสรีธุรกิจห

ดบัความสามาร

าจตองเพิ่มเงิน

ริหารของ CIM

มตลาดมากยิ่ง

tary Trading)

orm)  อยางไร

งตน จะเปนหนา

นใน CIMBS 

าคมบริษัทหลั

ยลวงหนาเพื่อบ

ทรัพยและสัญญ

ซื้อและขายในวั

รซื้อขายของพ

75 ของสวนข

หรับ Proprieta

BS ตองทํากา

หลังการทําราย

หุนรายใหมขอ

รประกอบธุรกจิ

งานภายใตการ

upervision) ซึ่งห

องกลุมธนาคา

รัพยเส่ียง (Cap

 ดวยเหตุนี้ ค

อง CIMBS โ

นใน CIMBS ใน

ที่ไดกลาวมาแ

ารไดดียิ่งขึ้น 

าหนายไปซ่ึงสินท

อนาคตเพื่อรักษ

หลักทรัพยเต็ม

รถในการแขงขัน

นลงทุนใน CIM

BS การลงทุน

งขึ้น การลงทุน

) และการลงท

รก็ดี ภายหลังก

าที่ของผูถือหุน

เพื่อรักษา

ักทรัพย เรื่องแ

บริษัทหลักทรัพ

ญาซื้อขายลวง

ันเดียวกัน (Da

พนักงานบริษัท

ของผูถือหุนของ

ary Trading ข

รเพิ่มทุน เนื่อง

ยการ การจําห

ง CIMBS ตอไป

จหลักของธนาค

รควบคุมของธ

หนึ่งในหลักเกณ

ารโดยอางอิงจ

pital to Risk 

ณะกรรมการบ

โดยการกํากับดู

นการเขาทําราย

ลวขางตน อันจ

รัพยและการทําร

ษาความสามาร

มรูปแบบจะเริ่ม

นและสวนแบงท

BS เพื่อสนันส

นดังกลาวประก

นเพิ่มจํานวนเจา

ทุนในระบบการ

การขายเงินลงท

นรายใหมของ C

าระดับวงเงินใน

แนวทางปฏิบัติ

ย ซึ่งมีผลบังคับ

หนาเพื่อบริษัท

ay Trade) ระบ

ทุกคนที่ทําหน

งบริษัทตามที่ป

ของ CIMBS ให

งจาก CIMBS 

นายหุนสามัญ

ป 

คารมากยิ่งขึ้น 

ธนาคารแหงป

ณฑการกํากับด

จากขอมูลตาม

 Assets Ratio

บริหารความเ ี

ดูแลนโยบายก

ยการครั้งนี้ จะ

จะชวยใหธนาค

ายการที่เกี่ยวโยง

รถในการแขงขัน

มตนขึ้นในป 25

ทางการตลาด 

สนุนการเติบโตแ

กอบดวย 3 ด

าหนาที่ฝายขา

รซื้อขายหลักท

ทุนใน CIMBS 

CIMBS ตอไป 

นการซื้อขายห

งานในการบริห

บใชตั้งแตวันที่ 

ทหลักทรัพยปร

บุวาบริษัทสมา

นาที่ลงทุนในห

ปรากฏในงบสอ

หอยูระดับเดียว

ไดรับผอนผัน

ญของ CIMBS 

ระเทศไทยตา

ดังกลาว คือ ธน

มงบการเงินรว

o) ของธนาคา

ส่ียงของธนาค

ารควบคุมควา

เปนการปลดภ

คารมีความคลอ

ของ CIMBT 

นของ CIMBS  

555 เปนตนไ

เพื่อไมใหเกิดผ

และรองรับภาว

าน ดังนี้ การล

ายและนักลงทุน

ทรัพยที่มีประสิท

 ภาระการเพิ

หลักทรัพยเพื่อ

หารงานและจั

 1 มกราคม 25

ระเภทซื้อขายห

าชิกสามารถลง

ลักทรัพยและส

อบทานฉบับลา

วกันกับปจจุบัน

นเงื่อนไขดังกลา

ครั้งนี้แลวเสร็

มหลักเกณฑก

นาคารพาณิชย

วม สําหรับใชใ

าร เพื่อหาจํานว

คารจึงตองมีส

ามเส่ียงตางๆ ร

าระของธนาคา

องตัว และสาม
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ไป ดังนั้น หาก

ผลประกอบการ

วะการแขงขันที่

ลงทุนเพื่อขยาย

นเพื่อการแสวง

ทธิภาพที่สูงขึ้น

พิ่มเงินลงทุนใน

อแสวงหากําไร

ัดการลงทุนใน

554 กําหนดให

หลักทรัพยและ

ทุนไดในวงเงิน

สัญญาซื้อขาย

สุด ดังนั้น เพื่อ

น ซึ่งมีมูลคาสูง

าว จนถึงเดือน

ร็จ การเพิ่มทุน

การกํากับแบบ

ตองทําการนับ

ในการคํานวณ

วนเงินกองทุนที่

วนรวมในการ

รวมถึงและการ

ารในการกํากับ

ารถมุงเนนการ
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ามเห็นของที่ปรึกษ

ธนาคารสามาร

ธุรกิจอื่น 

ภายหลังจากก

ราคาคาหุนเปน

การประกอบธุ

นอกจากนี้ ธนา

การลงทุนใน C

 
ดอยของการเ

สูญเสียธุรกิจห

ภายหลังจากก

ธุรกิจหลักทรัพ

ดํารงไวซึ่งโครง

ประการอันจะก

ของ CIMBS (C

สูญเสียโอกาสใ

หากธนาคารตั

ผลตอบแทนที่สู

เห็นวารายไดจ

2551 – 2553

25.40 และรอ

หลักทรัพยของ

ที่สูงขึ้นในอนา

ษาทางการเงินอิส

รถนําเงินที่ไดรั

ารจําหนายหุน

นจํานวนทั้งส้ิน

กิจหลักของธน

าคารยังมีทางเ

CIMBS  

เขาทํารายการ

ลักทรัพย 

ารจําหนายหุน

พย ซึ่งอาจสงผล

งสรางการถือหุน

กอใหเกิดประโ

Cross Selling)

ในการไดรับผล

ัดสินใจที่จะพัฒ

สูงขึ้นจากเงินล

ากการใหบริกา

3 เทากับ 123.9

อยละ 54.09 ใ

 CIMBS มีแนว

คต     

 

สระเกี่ยวกับการจาํ

ับจากการชําระ

นสามัญของ CI

น 510,337,881

นาคาร โดยการ

เลือกในการใช

ร 

นสามัญของ CI

ลใหความสาม

นดังกลาว ธนา

โยชนแกทั้งสอง

  

ลตอบแทนจากก

ฒนาตอยอดแ

งทุนดังกลาว จ

ารนายหนาซื้อข

94 ลานบาท 1

ในป 2552 แล

วโนมเพิ่มขึ้นอย

าหนายไปซ่ึงสินท

ะคาหุนเพื่อใชส

MBS ใหกับ C

.85 บาท ทั้งนี

รใหกูยืมเงินดัง

เงินสวนดังกลา

MBS แลวเสร็จ

ารถทางการแข

าคารและ CIMB

งฝายในอนาคต

การพัฒนาธุรกจิ

ละประกอบธุร

จากงบการเงินข

ขายหลักทรัพย

155.42 ลานบ

ละ 2553 ตาม

ยางตอเนื่องในลั

รัพยและการทําร

สนับสนุนการป

CIMBS Intern

นี้ ธนาคารสาม

งกลาวแกลูกคา

าวสําหรับการล

จจะสงผลใหธน

ขงขันโดยรวมข

BS สามารถเกื้

ต เชน การเสนอ

จหลักทรัพยใน

รกิจหลักทรัพย

ของ CIMBS ส้ิน

เพิ่มขึ้นอยางต

าท และ 239.4

มลําดับ หากรา

ลักษณะดังกลา

ายการที่เกี่ยวโยง

ประกอบธุรกิจห

ational เสร็จส้ิ

มารถนําเงินสวน

าของธนาคารเ

ลงทุนในธุรกิจอื

นาคารสูญเสียก

ของธนาคารลด

กื้อหนุนและรวม

อผลิตภัณฑขอ

นอนาคต 

ตอไปในอนาค

นสุด ณ วันที่ 3

อเนื่อง โดยราย

42 ลานบาท คิ

ยไดจากการป

าว ธนาคารมีโอ

ของ CIMBT 

หลักของธนาคา

ส้ิน ธนาคารจะ

นดังกลาวไปใช

เพื่อสรางรายไ

อื่น ที่อาจผลตอ

การประกอบธุร

ดลง นอกจากนี้

มมือกันในการด

องธนาคารควบ

คตนั้น ธนาคาร

31 ธันวาคม 25

ยไดจากคานาย

คิดเปนอัตรากา

ระกอบธุรกิจน

กาสในการไดรั

43

ารหรือลงทุนใน

ไดรับการชําระ

ชเพื่อสนับสนุน

ดจากดอกเบี้ย

อบแทนที่ดีกวา

รกิจในสวนของ

นี้ หากธนาคาร

ดําเนินงานบาง

บคูไปกับบริการ

รมีโอกาสไดรับ

551 – 2553 จะ

ยหนาสําหรับป

รเติบโตรอยละ

ายหนาซื้อขาย

รับผลตอบแทน
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สวนที่ 5 

 
5.1 ความ
 

ในการพิจ

สามัญของ

2

3

4

  

อยางไรก็ดี

มูลคาหุนส

รายการเที

นอกจากนี้

ไมมีการจา

 

ในการประ

บนพื้นฐาน

ความเห็น

 

รายละเอยี

 
5.1.1 วิธีมู
 

การประเมิ

CIMBS ณ

สําหรับปส้ิ

ผูสอบบัญ

รายละเอยี

 

 

 

ามเห็นของที่ปรึกษ

ความสมเหตสุ

มเหมาะสมขอ

ารณาความเป

ง CIMBS ดวย ิ

1) วิธีมูลคาต

2) วิธีเทียบเคี

3) วิธีเปรียบเ

3.1) วิธีอตั

3.2) วิธีอตั

4)  วิธีมูลคาป

  

ดี ที่ปรึกษาทาง

สามัญของ CIM

ทียบเทาเงินส

นี้ ที่ปรึกษาทาง

ายเงินปนผล ดั

ะเมินราคาครั้ง

นของขอมูลที่ส

ของที่ปรึกษาท

ยดการประเมิน

มลูคาตามบัญ

มินมูลคาหุนขอ

ณ เวลาใดเวลา

ส้ินสุดวันที่ 31 

ญชีที่ไดรับความ

ยดในการคํานว

 

ษาทางการเงินอิส

สมผลของราค

งราคาในการ

ปนธรรมของราค

วิธีการทางการ

ตามบัญชี (Boo

คยีงกับรายการ

เทียบกับอัตราส

ตราสวนราคาต

ตราสวนราคาต

ปจจุบันสุทธิขอ

งการเงินอิสระมิ

MBS เนื่องจาก

ด เงินฝากประ
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ยนทั้ง 14 บริษ

คาการซื้อขายห

ที่ประมาณ 474

ล่ียตอวันมากก

ดกลุมบริษัทหลั

ษาทางการเงิน

us แสดงไวในต

ยนซึ่งมีมูลคาก

ย) จํากัด (มหาช

าชน) 

 (มหาชน) 

รัพยและการทําร

นในตลาดหลั
สวนแบงทางก

ช่ือยอ
หลักทรั

KEST

CGS

ASP

KGI 

FSS 

BLS

PHATR

ชน) UOBK

CNS

GBX

SSEC

BSEC

TNITY

US 

ษัทดังกลาวขาง

หลักทรัพยเฉล่ีย

4 ลานบาท ดัง

วา 2,000.00 ล

ักทรัพยจดทะเบ

อิสระจะเรียกก

ตารางดานลาง 

การซื้อขายเฉลี

ช่ือยอ
หลักทรั

ชน) UOBK

CNS

GBX

SSEC

BSEC

ายการที่เกี่ยวโยง

ักทรัพยแหงป
การตลาดสําห

อ
รพัย 

การจดั
ตามสว
ทางการ

T 1

S 2

P 3

 4

 7

 9

RA 1

KH 1

S 1

X 2

C 24

C 2

Y 2

3

งตนและเห็นวา

ยตอวันของ CIM

งนั้น ที่ปรึกษาท

ลานบาท และ/ห

บียนจํานวน 7 

กลุมบริษัทหลัก

 

ล่ียตอวันใกลเ

อ
รพัย 

การจดั
ตามสว
ทางการ

KH 1

S 1

X 2

C 24

C 2

ของ CIMBT 

ประเทศไทย  
หรับป 2553 
ดอันดับ
วนแบง
รตลาด 

มูล
ขาย

(ล

1   

2   

3   

4   

7   

9   

0   

6   

8   

0   

4   

6   

7   

1   

ามูลคาการซื้อข

MBS คอนขาง

ทางการเงินอิสร

หรือ มีสวนแบง

 บริษัทซึ่งมีมูล

กทรัพยจดทะเบี

เคียงกับ CIMB
ดอันดับ
วนแบง
รตลาด 

มูล
ขาย

(ล

6   

8   

0   

4   

6   

49

ลคาการซื้อ
ยเฉล่ียตอวัน  
ลานบาท) 

      6,528  

      3,039  

      2,689  

      2,379  

      2,316  

      2,234  

      2,147  

      1,318  

      1,217  

      1,099  

         757  

         594  

         580  

         428  

ขายหลักทรัพย

งมาก โดยในป

ระจึงทําการตัด

งทางการตลาด

ลคาการซื้อขาย

บียน 7 บริษัท

BS (กลุม Focu
ลคาการซื้อ
ยเฉล่ียตอวัน  
ลานบาท) 

      1,318  

      1,217  

      1,099  

         757  

         594  

9 

ย

ป 

ด

ด

ย

ท

us) 
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ลําดับ 

6 

7 

ที่มา: www

 
ในการปร

แบงเปน 2

จํานวน 7 
 
5.1.3.1 วิ ี
 

สําหรับกา

กําหนดให

ปรึกษาทา

การ 240

รายละเอยี
 

บริ

คา
ค

ที่มา

ามเห็นของที่ปรึกษ

บริษัท ทรีนีต้ี ว

บริษัทหลักทรัพ

.setsmart.com 

ะเมินมูลคาดว

2 กรณี คือ กร

 บริษัท โดยมีรา

ธีอัตราสวนรา

ารประเมินมูลคา

หวันที่ 2 มีนาค

างการเงินอิสระ

0 วันทําการ แ

ยด ดังนี้ 

ต

รษัทหลักทรัพย

K
C
A
K
F
B

PHA
UO

C
G
SS
BS
TN

U
เฉล่ีย P/BV สํา
าเฉล่ีย P/BV สํ
: ขอมูล ณ วันที่ 2

 

ษาทางการเงินอิส

ร

วัฒนา จํากัด (ม

พย ยูไนเต็ด จําก

วยวิธีเปรียบเที

รณีเทียบเคียงกั

ายละเอียดการป

าคาตอมูลคาต

าหุนสามัญของ

คม 2554 เปนว

ะไดคํานวณ P/B

และ 360 วัน

ตารางที่ 36 P/B

จดทะเบียนทัง้

EST 
CGS 
ASP 
KGI 
FSS 
BLS 
ATRA 

OBKH 
CNS 
GBX 
SEC 
SEC 
NITY 
US 
าหรับบริษัททัง้
สําหรับกลุม Fo
2 มีนาคม 2554 จ

สระเกี่ยวกับการจาํ

รายชือ 

หาชน) 

กัด (มหาชน) 

ยบกับอัตราสว

กับบริษัทหลักท

ประเมินมูลคาด

ตามบัญชี (Pri

ง CIMBS โด

วันที่ใชในการคํ

BV เฉล่ียยอนห

นทําการ สําหรั

BV เฉล่ียยอน

งหมด 
15 วัน

1.8
0.7
1.4
1.1
0.8
2.1

n/
0.6
0.5
0.7
0.6
0.7
0.5
0.6

หมด 0.9
ocus 0.6
จาก www.setsm

าหนายไปซ่ึงสินท

วนในตลาดนั้น

ทรัพยจดทะเบีย

ดังตอไปนี้ 

ce to Book R

ดยใชวิธีอัตราส

คาํนวณอัตราสว

หลัง 15 วันทําก

รับบริษัทหลักท

นหลังของบริษั
ระยะเว

น 30 วัน 

3 1.87 
0 0.71 
5 1.43 
5 1.13 
7 0.88 
1 2.08 

/a n/a 
1 0.62 
3 0.54 
3 0.76 
3 0.63 
9 0.80 
4 0.54 
3 0.65 
7  0.97  
4  0.65 
art.com 

รัพยและการทําร

ช่ือยอ
หลักทรั

TNITY

US 

น ที่ปรึกษาทาง

ยนทั้งหมด 14 

Ratio Approach

วนราคาตอมูล

วนราคาตอมูลค

การ 30 วันทําก

รัพยจดทะเบียน

ษทัหลักทรัพยจ
วลาเฉล่ียยอนห
60 วัน 90 วั

1.95 2
0.73 0
1.45 1
1.14 1
0.86 0
2.02 2
1.51 1
0.62 0
0.56 0
0.82 0
0.65 0
0.68 0
0.54 0
0.57 0
1.01 1.
0.63  0.

ายการที่เกี่ยวโยง

อ
รพัย 

การจดั
ตามสว
ทางการ

Y 2

3

งการเงินอิสระ

บริษัท และกร

h) 

คาตามบัญชี 

คาตามบัญชีเฉ

การ 60 วันทําก

นทั้งหมด และ

จดทะเบียนทั้ง
หลัง (จํานวนวัน
วัน 180 วัน 

.00 1.92 

.76 0.77 

.48 1.33 

.16 0.95 

.87 0.79 

.01 1.84 

.60 1.46 

.62 0.62 

.58 0.58 

.87 0.93 

.66 0.70 

.62 0.55 

.54 0.54 

.54 0.50 

.02  0.96 

.63  0.63 

ของ CIMBT 

ดอันดับ
วนแบง
รตลาด 

มูล
ขาย

(ล

7   

1   

ะไดทําการประ

รณีเทียบเคียงกั

ที่ปรึกษาทางก

ฉล่ียยอนหลัง (“

การ 90 วันทําก

ะสําหรับกลุม 

ังหมด 
นทําการ) 

240 วัน 

 1.80 
 0.83 
 1.24 
 0.83 
 0.76 
 1.74 
 1.36 
 0.62 
 0.59 
 0.95 
 0.68 
 0.54 
 0.53 
 0.48 
  0.92  
  0.63  
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ลคาการซื้อ
ยเฉล่ียตอวัน  
ลานบาท) 

         580  

         428  

เมินมูลคาโดย

กับกลุม Focus

การเงินอิสระได

“P/BV”) โดยที่

การ 180 วันทํา

Focus โดยมี

360 วัน 

1.75 
1.00 
1.16 
0.74 
0.79 
1.68 
1.30 
0.62 
0.55 
1.07 
0.69 
0.54 
0.55 
0.49 
0.92  
0.64  

0 

ย

s 

ด

ที่

า

มี



รายงานควา

 

ที่ปรึกษาท

2553 เพื่อ

 

กรณีที่ 1:

 
ตาราง

 

กรณีที่ 2:

 

 
 
 

ามเห็นของที่ปรึกษ

ทางการเงินอิสร

อคํานวณมูลคา

:  การประเมิน

จดทะเบียน

ที ่37 การประ
ระยะเวลา

(วนั

15 วั

30 วั

60 วั

90 วั

180 ว

240 ว

360 ว

ชวงราค
หมายเหตุ * มู

:  การประเมิน

ตารางที ่3
ระยะเวลา

(วนั

15 วั

30 วั

60 วั

90 วั

180 ว

240 ว

360 ว

ชวงราค
หมายเหตุ * มู

ษาทางการเงินอิส

ระไดนําคาเฉลี่ย

หุนสามัญของ 

นมูลคาหุนสามั

นในตลาดหลักท

ะเมินมูลคาโด
เฉล่ียยอนหลัง

นทําการ) 

วันทําการ 

วันทําการ 

วันทําการ 

วันทําการ 

วันทําการ 

วันทําการ 

วันทําการ 

คาหุนสามัญ C
มลูคาตามบัญชีต

เทากับ 486.04 ล

นมูลคาหุนสามั

38 การประเมิ
เฉล่ียยอนหลัง

นทําการ) 

วันทําการ 

วันทําการ 

วันทําการ 

วันทําการ 

วันทําการ 

วันทําการ 

วันทําการ 

คาหุนสามัญ C
มลูคาตามบัญชีต

เทากับ 486.04 ล

สระเกี่ยวกับการจาํ

ย P/BV ยอนห

 CIMBS โดยรา

มัญของ CIMB

ทรัพย  

ยการเทียบเคี
ง คาเฉล่ีย P

(เทา) (1

CIMBS (บาทตอ
อหุนคํานวณจาก

ลานบาท และจําน

มัญของ CIMBS

มนิมูลคาโดยก
ง คาเฉล่ีย P

(เทา) (1

CIMBS (บาทตอ
อหุนคํานวณจาก

ลานบาท และจําน

าหนายไปซ่ึงสินท

หลังไปคูณกับมู

ายละเอียดการป

S โดยการเทีย

คียงกับ P/BV เ
P/BV 
1) 

มูลคา
(บา

0.97 

0.97 

1.01 

1.02 

0.96 

0.92 

0.92 

อหุน) 
มูลคาตามบัญชีข

นวนหุนสามัญที่ออ

S โดยการเทียบ

ารเทียบเคียง
P/BV 
1) 

มูลคาต
(บา

0.64 

0.65 

0.63 

0.63 

0.63 

0.63 

0.64 

อหุน) 
มูลคาตามบัญชีข

นวนหุนสามัญที่ออ

รัพยและการทําร

มูลคาตามบัญชี

ประเมินมูลคาส

บเคียงกับ P/B

เฉล่ียยอนหลัง
ทางบัญชตีอหุน
าทตอหุน) (2) 

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

8
ของสวนของผูถือห

อกและชําระแลวข

บเคียงกับ P/BV

กับ P/BV เฉลี
ตามบัญชีตอหุ
าทตอหุน) (2) 

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

6
ของสวนของผูถือห

อกและชําระแลวข

ายการที่เกี่ยวโยง

ชีตอหุนของ CI

สามารถแบงออ

BV เฉล่ียยอนห

ังของทุกบริษัท
น* ราคาหุน

(3)

.72 

.72 

.72 

.72 

.72 

.72 

.72 

.94 – 9.91 
หุน ณ วันที่ 31 

ของ CIMBS จําน

V เฉล่ียยอนหลัง

ล่ียยอนหลังขอ
น* ราคาหุน

(3)

.72 

.72 

.72 

.72 

.72 

.72 

.72 

.12 – 6.32 
หุน ณ วันที่ 31 

ของ CIMBS จําน

ของ CIMBT 

MBS ณ วันที

อกเปน 2 กรณี 

หลังของทุกบรษิ

ัทหลักทรัพยจ
น (บาทตอหุน)
) = (1)*(2) 

9.4

9.4

9.8

 9.9

9.3

8.9

8.9

ธันวาคม 2553 

วน 50 ลานหุน 

งของกลุม Focu

องกลุม Focus
น (บาทตอหุน)
) = (1)*(2) 

6.1

6.3

6.1

6.1

6.1

6.1

6.2

ธันวาคม 2553 

วน 50 ลานหุน 

51

ที่ 31 ธันวาคม

 ดังนี้ 

ษัทหลักทรัพยที่

จดทะเบียน 
) 

3 

3 

2 

1 

3 

4 

4 

ซ่ึง

us 

s  
) 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

ซ่ึง

 

ม 

ที่
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จากตาราง

9.91 บาท

บริษัทหลกั

ความสัมพ

 

นอกจากนี

อนาคตภา

แขงขันนอ

 

ที่ปรึกษาท

ตลาดหลัก

ราคาซื้อขา
 
5.1.3.2 วิ ี
 

สําหรับกา

กําหนดให

การประเมิ

90 วันทําก

Focus โด

 

บริ

ามเห็นของที่ปรึกษ

งขางตน ราคา

ทตอหุน อยางไ

กทรัพยจดทะเบี

พันธกับดัชนีตล

นี้ อัตราสวนตล

ายหลังการเปด

อยกวาบริษัทหลั

ทางการเงินอิสร

กทรัพย แตไมเห

ายในอดีต ซึ่งพ

ธีอัตราสวนรา

ารประเมินมูลคา

หวันที่ 2 มีนาค

มินมูลคาในครั้ง

การ 180 วันทํา

ยมีรายละเอียด

ต

รษัทหลักทรัพย

K

C

A

K

F

B

PHA

UO

C

G

SS

BS

TN

ษาทางการเงินอิส

าหุนสามัญขอ

ไรก็ดี การประเ

บียนที่นํามาใชใ

ลาดหลักทรัพยโ

ลาดที่นํามาใช

ดเสรีธุรกิจหลัก

ลักทรัพยขนาดใ

ระมีความเห็นว

หมาะสมกับกา

พบวาไมมีรายก

าคาตอกําไรสุ

าหุนสามัญของ

คม 2554 เปนวั

งนี้ ทั้งนี้ ที่ปรึกษ

าการ 240 วันทํ

ด ดังนี้ 

ตารางที่ 39 PE

จดทะเบียนทัง้

EST 

CGS 

ASP 

KGI 

FSS 

BLS 

ATRA 

OBKH 

CNS 

GBX 

SEC 

SEC 

NITY 

สระเกี่ยวกับการจาํ

ง CIMBS ตา

เมินมูลคาหุนสา

ในการเทียบเคีย

โดยรวม (Mark

ชในการเทียบเ

ทรัพย ดังเห็นไ

ใหญ ซื้อขายโด

าการประเมินมู

ารซื้อกิจการใน

ารซื้อขายกิจกา

ทธิตอหุน (Pr

ง CIMBS โด

วนัที่ใชในการคํ

ษาทางการเงินไ

ทาํการ และ 360

ER เฉล่ียยอน

งหมด 
15 วัน

10.5

9.8

9.4

8.5

8.8

8.3

  n/

10.1

14.4

32.6

17.4

113.3

20.4

าหนายไปซ่ึงสินท

ามวิธีอัตราสว

ามัญดวยวิธีดงั

ยง สภาพค

et Correlation

คียงยังสะทอน

ไดจาก P/BV 

ดยมีสวนลดจาก

มูลคาดวยวิธีดัง

นสัดสวนที่มีนัย

ารธุรกิจหลักทรั

rice to Earning

ดยใชวิธีอัตราส

านวณอัตราสว

ไดคํานวณ PER

0 วันทําการ สํา

นหลังของบริษั
ระยะเว

น 30 วัน 

6 10.79 

1 9.85 

1 9.30 

6 8.37 

9 9.11 

1 8.62 

/a n/a 

7 10.44 

3 14.56 

2 33.98 

3 18.05 

0 114.56 

2 20.58 

รัพยและการทําร

นราคาตอมูล

งกลาวมีขอจํากั

ลองของหุนในก

n)  

นถึงความคาด

ของบริษัทหลัก

กมูลคาตามบญั

งกลาวมีความเ

สําคัญ ดังที่แส

รัพยรายการใด 

gs Ratio Appr

วนราคาตอกําไ

วนราคาตอกําไร

R เฉล่ียยอนหลั

าหรับบริษัทหลั

ษทัหลักทรัพยจ
วลาเฉล่ียยอนห
60 วัน 90 วั

11.26 11

10.17 11

9.39 10

8.48 9

8.96 10

8.56 8

7.51 8
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เลือกจัดทําประ

ไมคํานึงถึงผลก

ารเงินมีดังนี้ 

ดสําหรับจัดทํา
ขอมูลในอดี

51 2552 

247 243

118  18,226

25% 0.82%

406 290

24% 0.24%

837  12,771

78% 0.50%

68  63

379  393

827 31,089

847 20,194

รัพยและการทําร

ขงขันในอุตสาห

จจุบันและอนา

BS ไมมีการเพิ

แผนประกอบธุ

และการลงทุนใน

ขงขันที่อาจสูงขึ้

ะมาณการภาย

ระทบจากการเ

าประมาณการ
ดีต 

2553 

 242 

  29,066  

 0.93% 

 474 

 0.20% 

  18,676  

 0.38% 

  71  

  309  

 65,337 

 46,774 

ายการที่เกี่ยวโยง

หกรรม สภาพเศ

คต 

พิ่มทุนในชวงระ

รกิจ ซึ่งจัดทําโ

นระบบซื้อขายห

ขึ้น ภายหลังกา

ยใตสมมติฐานด

เพิ่มทุนในอนาค

รทางการเงนิข
ป

2554 255

245 2

27,000  27,0

1.00% 1.0

540 5

0.18% 0.1

20,000  22,0

0.50% 0.5

100  

309  3

45,320  

42,585 34,5

ของ CIMBT 

ศรษฐกิจ ซึ่งที่ป

ะยะเวลาที่จัดทํ

ดยคณะผูบริหา

หลักทรัพยใหม

รเปดเสรีธุรกิจห

ดังกลาว เนื่องจ

คต 

ของ CIMBS 
ประมาณการใน
55 2556 

245 245 

000  27,000 

00% 1.00% 

540 540 

5% 0.12% 

000  24,200 

50% 0.50% 

110  121 

309  309 

-  - 

585 34,585 

55

ปรึกษาทางการ

าประมาณการ

ารของ CIMBS

 ดังนั้น ภายใต

หลักทรัพยในป

จากตองการหา

นอนาคต 
2557 

 245 

  27,000  

 1.00% 

 540 

 0.12% 

  26,620  

 0.50% 

  133  

  309  

  -  

 34,585 

5 

ร

ร 

S 

ต

ป 

า

2558 

245 

27,000  

1.00% 

540 

0.12% 

29,282  

0.50% 

146  

309  

-  

34,585 
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ามเห็นของที่ปรึกษ

มูลคาการซื้อข

ตอวันใน SET 

ปรึกษาทางการ

2558 
 
สวนแบงทางก

การตลาดของ 

ปรึกษาทางกา

เฉล่ียรอยละ 1.

คานายหนาสํา

ขายหลักทรัพย

0.18 ของมูลคา

ในป 2555 แล

ภายหลังการเป

 

ปริมาณสัญญ

ลวงหนาซื้อขาย

สัญญา สําหรั

ตอป เพื่อสะทอ

การลงทุน อีกท

อนาคต  

 

สวนแบงทางก

ทางการตลาดข

0.38 ของปริม

อิสระประมาณ

 

รายไดคาธรร

งานดานวาณิช

ดังนั้น ที่ปรึกษา

2558 อยางไร

อิสระประมาณ
 
 
 

ษาทางการเงินอิส

ขายเฉลี่ยตอวั

และ mai สําห

รเงินอิสระประม

การตลาดของ

 CIMBS ใน SE

รเงินอิสระประ

.00 ของมูลคาซื

าหรับการซื้อข

ยในป 2554 โด

าการซื้อขายทัง้

ละสําหรับป 25

ปดเสรีตลาดนา

ญาลวงหนาซื้อ

ยเฉล่ียตอวันใน

รับป 2555 เปน

อนถึงความนิย

ทั้งยังเพื่อสะทอ

การตลาดของ

ของ CIMBS ใ

าณการซื้อขาย

ณการใหสวนแบง

รมเนียมและค

ชธนกิจไวกับธน

าทางการเงินอิส

ก็ดี สําหรับป 2

ณการโดยอางองิ

สระเกี่ยวกับการจาํ

วันใน SET แล

หรับป 2554 โด

มาณการใหมูล

ง CIMBS ในธ

ET และ mai ร

มาณการใหสว

ซื้อขายทั้งหมด

ขายหลักทรัพ

ดยอางอิงจากก

งหมดของ CIM

556 เปนตนไ

ยหนาซื้อขายห

ขายเฉล่ียตอว

น TFEX สําห

นตนไป ที่ปรึกษ

ยมของนักลงทุน

อนถึงความหลา

ง CIMBS ในธุ

ในธุรกิจนายหน

ยทั้งหมดในป 2

งทางการตลาด

คาบริการ –  

นาคารในอนาค

สระไดประมาณ

2554 CIMBS 

งจากการสัมภา

าหนายไปซ่ึงสินท

ละ mai – ที่ปรึ

ดยอางอิงจากป

การซื้อขายเฉลี

ธุรกิจนายหนา

วมเทากับรอยล

วนแบงทางการ

แตละป 

พย – ที่ปรึกษ

ารสัมภาษณผู

BS ในป 2554 

ปเทากับรอยล

หลักทรัพย ที่จะ

วันใน TFEX 

รับป 2554 โ

ษาทางการเงินอิ

นรายยอยในกา

ากหลายที่เพิ่ม ึ

ธุรกิจนายหนา

นาซื้อขายสัญญ

551 – 2553 

ดมีจํานวนคงทีที

เนื่องจากภายห

คต โดย CIMBS

ณการให CIMB

จะยังคงมีรายไ

ษณผูบริหาร  

รัพยและการทําร

กษาทางการเงิ

ระมาณการที่จั

ล่ียตอวันมีมูลค

าซื้อขายหลักท

ละ 1.25 รอยล

ตลาดของ CIM

ษาทางการเงินอิ

บริหารและแผน

 และประมาณก

ะ 0.12 เพื่อสะ

เริ่มตนขึ้นในวัน

– ที่ปรึกษาทา

ดยอางอิงจากป

อิสระประมาณ

ารใชตราสารอ

ขึ้นของสินคาป

าซื้อขายสัญญ

ญาลวงหนาเทา

ตามลําดับ สํา

ที่รอยละ 0.50 ข

หลังการเขาทํา

S จะไมประก

BS ไมมีรายไดจ

ไดสวนดังกลาว

ายการที่เกี่ยวโยง

งินอิสระประมา

จัดทําโดยทีม R

คาคงที่ที่ 27,00

ทรัพย – ในป 

ละ 0.82 และรอ

MBS สําหรับป 

อิสระไดประมาณ

นการดําเนินงา

การใหคานายห

ะทอนใหเห็นถึง

นที่ 1 มกราคม 

างการเงินอิสระ

ประมาณการข

ณการใหปริมาณ

นุพันธ เปนเครื

ประเภทสัญญา

ญาลวงหนา – 

ากับรอยละ 0.7

หรับป 2554 –

ของปริมาณกา

รายการ ธนาค

อบธุรกิจดานที

จากคาธรรมเนีย

วสําหรับครึ่งปแ

ของ CIMBT 

าณการมูลคากา

Research ของ 

0 ลานบาท สํา

 2551 – 2553

อยละ 0.93 ตา

 2554 – 2558

ณการคานายห

านของ CIMBS

หนาลดลงเทากั

งภาวะการแขงข

2554 

ะประมาณการป

ของ TFEX ซึ่ง

ณการซื้อขายเติ

ร่ืองมือจัดการค

ลวงหนาซื้อขา

ในป 2551 – 2

78 รอยละ 0.5

– 2558 ที่ปรึกษ

ารซื้อขายทั้งหม

คารมีแผนการที

ที่ปรึกษาทางกา

ยมและคาบริกา

แรก โดยที่ปรึกษ

56

ารซื้อขายเฉลี่ย

 CIMBS โดยที่

าหรับป 2555 –

3 สวนแบงทาง

ามลําดับ โดยที่

8 มีจํานวนคงที่

หนาจากการซื้อ

 เทากับรอยละ

กับรอยละ 0.15

ขันที่อาจสูงขึ้น

ปริมาณสัญญา

เทากับ20,000

บโตรอยละ 10

ความเสี่ยงจาก

ยใน TFEX ใน

2553 สวนแบง

50 และรอยละ

ษาทางการเงิน

ดแตละป 

ที่จะรับโอนสวน

ารเงินอีกตอไป

ารในป 2555 –

ษาทางการเงิน

6 

ย

ที่

– 

ง

ที่

ที่

อ

ะ 

5 

น

า

0 

0 

ก

น

ง

ะ 

น

น

ป 

– 

น



คา

คา

ภ า

คา

เงิน

รายงานควา

 

 ร

 
สมมติฐา
 

ต

ราย

าธรรมเนียมและ
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นลงทุน 
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ทั้งนี้ ที่ปรึก

อัตราคิดล

น้ําหนักสา
 

 
 

ามเห็นของที่ปรึกษ

รายไดอื่น – ร

ผล รายไดดอก

เงินอิสระประม

 
นดานตนทุนแ

ตารางที่ 43 ส

ยการ 

บริการ 

าเนินงาน 

าภาษี อ า ก ร  แ

 

คาธรรมเนียม

ก.ล.ต. สํานักหั

ขายของ CIMB

 

คาใชจายในก

ของเงินเดือน โ

อาคารและอุป

การดําเนินงาน

ปรึกษาทางการ

 

ภาษีเงินได คา

สัดสวนของภา

 

เงินลงทุน – ที

 

กษาทางการเงิ

ลดในการคํานว

ามารถคํานวณไ

ษาทางการเงินอิส

รายไดอื่นประก

เบี้ยจากการให

มาณการโดยอา

และคาใชจาย 

มมติฐานดาน

หนวย 

พันบาท

พันบาท

และ พันบาท

พันบาท

มและบริการ –

หกับัญชี (Thaila

BS ในแตละป 

การดําเนินงาน

โบนัส และสวัส

กรณ และคาตั

นสําหรับป 255

รเงินอิสระประม

าภาษีอากร แ

ษีเงินได คาภาษ

ที่ปรึกษาประมา

นอิสระใชตนทุ

ณมูลคาปจจุบั

ไดตามสมการด

WACC

สระเกี่ยวกับการจาํ

กอบดวยผลกําไ

หกูยืมแกลูกคาเ

งอิงจากขอมูลใ

 

นตนทุนและคา

 
2551 

ท 10,537 

ท  156,669 

ท  30,079 

ท  2,378 

– ประกอบดว

and Clearing 

น – คาใชจาย

สดิการตางๆ คา

ตัดจําหนายสิน

54 – 2558 

มาณการโดยอา

และคาใชจายอื

ษีอากร และคา

าณการเงินลงทุ

นทางการเงินเฉ

บันของกระแสเงิ

ดังนี้ 

C = Ke*[E/(D+

าหนายไปซ่ึงสินท

ไร (ขาดทุน) ที

เพื่อซื้อหลักทรัพ

ในอดีตและจาก

าใชจายสําหรั
ขอมูลในอดีต 

2552 2

11,207 2

174,324 29

35,802 4

18,835 

วยคาธรรมเนียม

House: TCH) 

ยในการดําเนิน

าใชจายที่เกี่ยว

ทรัพยที่ไมมีตัว

โดยอางอิงจา

างอิงจากมูลคา

อื่นๆ – ที่ปรึกษ

าใชจายอื่นๆ ตอ

นในอนาคตโด

ฉล่ียถวงน้ําหนั

งินสดจากการด

E)] + Kd*(1 - 

รัพยและการทําร

ที่เกิดจากการซื้อ

พย (Margin Lo

กการสัมภาษณ

ับจัดทําประม
 
2553 255

20,373 22,

93,006 285,

42,224 53,

9,280 5,

มที่ CIMBS ต

 และหนวยงาน

งานประกอบด

กับอาคารและ

วตน ที่ปรึกษาท

กคาใชจายในอ

าการซื้อขายขอ

ษาทางการเงิน

อรายไดคานาย

ยอางอิงจากกา

นัก (Weighted 

ดําเนินงานของ

t)*[D/(D+E)]  

ายการที่เกี่ยวโยง

อขายหลักทรัพ

oans) และราย

ณผูบริหาร 

าณการทางกา
ป

54 2555 

476  20,738

731 282,435

199  44,769

000 5,000

ตองชําระใหกับ

นอื่นๆ โดยสามา

ดวย คาใชจายที

ะสถานที่ ไดแก 

ทางการเงินอิส

อดีต สําหรับใน

อง CIMBS ในแ

อิสระประมาณ

ยหนาเฉลี่ยสําห

ารสัมภาษณผูบ

Average Cos

ง CIMBS ซึ่งต

  

ของ CIMBT 

พย รายไดดอกเ

ไดอื่นๆ โดยที่ป

ารเงินของ CI
ระมาณการใน

2556 

8  19,296  

5 289,516 

9  36,356  

0 5,000 

ตลาดหลักทรัพ

ารถคํานวณจา

ที่เกี่ยวกับพนักง

 คาเชาสถานที่

ระประมาณกา

นสวนของคาคอ

แตละป 

ณการรายการนี้โ

หรับป 2551 – 2

บริหาร 

st of Capital:

นทุนทางการเงิ

57

เบี้ยและเงินปน

ปรึกษาทางการ

MBS 
นอนาคต 

2557 

19,621  

299,505 3

36,554  

5,000 

พยฯ สํานักงาน

กมูลคาการซื้อ

งาน ทั้งในสวน

 คาเสื่อมราคา

ารคาใชจายใน

อมมิชชั่นนั้น ที่

โดยอางอิงจาก

2553  

 WACC) เปน

งินถัวเฉลี่ยถวง

7 

น

ร

2558 

19,978  

06,025 

36,772  

5,000 

น 

อ
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า

น

ที่
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ง
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อยางไรก็ต

Capital A

โดยรายละ

   
 

ทั้งนี้ อัตรา

คํานวณหา

 
 

ามเห็นของที่ปรึกษ

ตามในการคํา

Asset Pricing M
 

 

โดยที่ 

Rf  = 

β  = 

Rm = 

 

ะเอียดการคําน

R
R
β
C

าผลตอบแทนผ

า WACC จะได

 

Ke  =  

Kd  =  

t  =  

D  =  

E  =     

ษาทางการเงินอิส

นวณหาตนทุน

Model (CAPM

อัตราดอก

ของพันธบ

จัดทําราย

คาสัมปร

เปล่ียนแป

เบตาของ 

ทั้งหมด ซึ่

อัตราผลต

ดัชนีตลาด

www.set.

นวณหา Ke ไดแ

ตารางที ่44

ปจ

Risk-free rate (
Risk premium (
β (3) 
Cost of Equity o

ผูถือหุน (Ke) ที

ดคาอัตราสวนล

อัตราตอบผล

(CAPM) ดังแ

ตนทุนทางกา

เงินกูยืมถัวเฉ

อัตราภาษีเงนิ

สวนของหนี้สิ

  สวนของผูถือ

สระเกี่ยวกับการจาํ

นทางการเงินเฉ

) โดยมีรายละเ

Ke  = R

กเบี้ยปราศจาก

บัตรรัฐบาลอาย

งานฉบับนี้ เทา

ะสิทธิ์ความแ

ปลงของดัชนีตล

 CIMBS โดยอ

งเทากับ 1.01 (

ตอบแทนตลาด

ดหลักทรัพยฯ ย

.or.th) 

แสดงในตารางด

4 การคํานวณ

จัยที่ใชในการ

1) 
(Rm – Rf) (2) 

or Ke (4) = (1) 

ที่คํานวณไดดัง

ลดเทากับรอยล

แทนตอสวนขอ

แสดงตามสมกา

รเงินของหนี้สิน
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สรุปประม
 

รวมราย

รวมตนท
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เงินได  

จําหนาย

เงินลงทุ

กระแส
Flows t

ที่ปรึกษาท

CIMBS สํ

หาก CIMB

อนาคต 

 

นอกจากนี้

เนื่องจาก 

ในชวงระย

ขายหลักท

ปจจัยภาย

อยางมีนยั

 

 

ามเห็นของที่ปรึกษ

ต

Cost 
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D/(D+
Effect
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ติฐานในการคํา

ดเทากับรอยละ
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ของกระแสเงินส

มาณการกระแส
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ทุนและคาใชจา
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 คาเสื่อมราคา

ย (EBITDA) 
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สเงินสดอิสระ (
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ทางการเงินอิส
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BS ไมทําการเพิ

นี ้ที่ปรึกษาทาง

 วิธีคิดลดกระแ

ยะเวลาประมาณ

ทรัพย อันเปนร

ยนอกหลายดา

ยสําคัญ 

ษาทางการเงินอิส
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tive tax rate (4
C or discount 

านวณกระแสเงิ
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Rate) เทากับร

งนิสดสําหรับป
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ัพยฯ ซึ่งไดรับ

าจเบี่ยงเบนไป

59

ชอัตราคิดลดที่

งกระแสเงินสด

ราการเติบโตใน

2558 

204,422 

366,930 

-138,787  

-5,000 

-143,787  

ะแสเงินสดของ

งนี้ จะเห็นไดวา

รดําเนินงานใน

ริษัทหลักทรัพย

ดอยางแนนอน

หนาจากการซื้อ

ผลกระทบจาก

ปจากความจริง

9 

ที่

ด

น

ง 

า 

น

ย 

น

อ

ก

ง



รายงานควา
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ใหญมาจากมูล

เงินเห็นวามูลค
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5.2 ความ
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ามเห็นของที่ปรึกษ

ปจจุบันสุทธิขอ

นสด 

การเงินอิสระมี

คาที่เหมาะสม 

าทตอหุน โดย

เมินโดยปรึกษา

แตเมื่อพิจารณ

BS และความส

มเหตุสมผลและ

ราคาในการเขา

แนวโนมของผล

เปดเสรีธุรกิจหล

เปนชวงราคาที

กฎกระทรวงเรื่อ

การทํารายการ

ธุรกิจไดโดยไม

มเหมาะสมขอ

ลักในการเขาทํ

กหนวยงานอื่นๆ

หนสามัญของ C

แลวเสร็จทั้งจํา

นี ้ทั้งสองฝายจะ

รเสร็จสมบูรณ 

อนไขในการเขา

หนึ่งฝายใดเพีย

ษาทางการเงินอิส

ค
 

อง : ไ

ห

ห

ผ

จ

ก

ค

ความเห็นวา ร

 และชวงราคา

เมื่อเปรียบเทีย

าทางการเงินอิส

ณารวมกับปจจั

สามารถในการ

ะเปนธรรม  โดย

าทํารายการสูงก

ลการดําเนินงา

ลักทรัพยในป 2

ที่สูงกวาการทํ

องการขออนุญ

รมีแนวโนมที่ลด

จําเปนตองซื้อธ

งเงื่อนไขในก

ทํารายการครั้ง

ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้

CIMBS เปนมู

านวน เงื่อนไขใ

ะดําเนินการซื้อ

 และไมเปนการ

าทํารายการดังก

ยงฝายเดียว  

สระเกี่ยวกับการจาํ

ความสามารถข

ไมเหมาะสม เนื

หุนได นอกจาก

หลักทรัพยเปนส

ผลกระทบจากป

จากการเปดเส ี

การประมาณก

คร้ังนี้จึงขึ้นอยูกั

าคาหุนจากกา

าที่เหมาะสมสํ

ยบกับราคาเขาท

สระอยูรอยละ 

ัยเชิงคุณภาพอื

รแขงขัน ที่ปรึกษ

ยสามารถสรุปได

กวามูลคาทางบ

านของ CIMBS

2555 เปนตนไป

ทํารายการที่เกิ

ญาตประกอบธุร

ดลง เนื่องจากผู

ธุรกิจหลักทรัพย

ารเขาทํารายก

นี้ของธนาคาร

ทั้งนี้ ภายหลังก

มูลคาส่ิงตอบแท

ในการเขาทําร

ขายหุนโดยให

รละเมิดตอกฎร

กลาวมีความเห

าหนายไปซ่ึงสินท

ของสินทรัพยดงั

นื่องจากประมา

กนี้ รายไดของ

สวนใหญ จึงแป

ปจจัยภายนอก

รีตลาดซื้อขาย

การ ดังนั้น การ

กับปจจัยซึ่งมีคว

ารประเมินโดยใ

สําหรับการเขา

ทํารายการในค

5.04 และต่ําก

อื่นๆเชน ความ

ษาทางการเงิน

ดดังนี้ 

บัญชี ซึ่งเปนชว

 ที่คาดวาจะล

ป 

ดขึ้นลาสุด ซึ่ง

รกิจหลักทรัพยเ

ผูประสงคที่จะดํ

ยหรือซื้อใบอนุญ

การ 

ร คือ ธนาคารจํ

ารเขาทํารายก

ทนทั้งส้ินรวม 5

รายการดังกล

เปนไปตามกฎ

ระเบียบทั้งในป

หมาะสม เปนธ

รัพยและการทําร

งกลาวในการส

าณกระแสเงินส

 CIMBS ซึ่ง

ปรผันตามความ

กที่อยูนอกเหนือ

ยหลักทรัพย แล

กําหนดสมมติฐ

วามไมแนนอนห

ใชวิธีมูลคาตาม

าทํารายการขา

คร้ังนี้ซึ่งเทากับ 

วาอยูรอยละ 1

สามารถในการ

นอิสระยังคงเห็น

วงราคาขั้นต่ําข

ลดลง เมื่อพิจาร

งใกลชวงเปดเ

เม่ือป 2551 พบ

ดําเนินธุรกิจหลั

ญาตประกอบธุ

จําเปนตองไดรั

าร ธนาคารจะ

510,337,881.8

าวจัดวาเปนเงื

เกณฑและเงื่อน

ประเทศไทยและ

ธรรมตอคูสัญญ

ายการที่เกี่ยวโยง

รางรายไดและ

สดติดลบ สงผล

งมาจากรายได

มผันผวนของต

อการควบคุมข

ละความไมแนน

ฐานในการจัดท

หลายปจจัย 

มบัญชี และวิธี

ายหุนสามัญข

 10.21 บาทตอ

17.04 ถึงแมวา

รทํากําไร แนวโ

นวา ราคาในกา

องที่ปรึกษาทา

รณาจากสภาว

สรีธุรกิจหลักท

บวา มูลคาสวน

ักทรัพยสามาร

ธรุกิจหลักทรัพย

ับการอนุมัติจา

ไดรับชําระส่ิงต

85 บาท โดยจะ

งื่อนไขโดยทั่ว

นไขจากหนวยง

ะมาเลเซีย ดังนั้

ญาทั้งสองฝาย 

ของ CIMBT 

ผลตอบแทนใน

ลใหไมสามารถ

คานายหนาจา

ตลาดหลักทรัพย

ของ CIMBS เช

นอนทางการเมื

ทําประมาณกา

เทียบเคียงกับร

ของ CIMBS เ

อหุน พบวาเปน

ามูลคาที่เขาทํา

โนมผลการดําเ

ารเขาทํารายกา

งการเงินอิสระ 

ะการแขงขันที่ร

ทรัพย โดยหลัง

นเพิ่มจากมูลคา

ถขอใบอนุญาต

ย  

ากที่ประชุมผูถื

ตอบแทนในรูปข

ะไดรับการชําร

วไปในการซื้อข

งานที่เกี่ยวของ 

นั้น ที่ปรึกษาทา

 และไมเปนกา

61

นอนาคต  

ถคํานวณราคา

ากการซื้อขาย

ยฯ ทั้งยังไดรับ

ชน ผลกระทบ

มืองซึ่งยากตอ

ารทางการเงิน

รายการซื้อขาย

ทากับ 9.72 –

นราคาที่สูงกวา

ารายการจะอยู

เนินงาน ขนาด

ารดังกลาวเปน

 

รุนแรงจากการ

งจากประกาศ

าทางบัญชีของ

ต เพื่อประกอบ

ถือหุน และการ

ของเงินสดจาก

ระ ณ วันที่ทํา

ขายหุนกิจการ

 เพื่อใหการเขา

างการเงินอิสระ

รเอื้อประโยชน

 

ย

– 

า

ยู

ด

น

ร

ศ

ง

บ

ร

ก

า

ร 

า

ะ

น



รายงานควา

 

สวนที่ 6 

 

ที่ปรึกษาท

จํานวน 49

510,337,8

 

ทั้งนี้ ภายห

ธุรกิจนาย

CIMBS เพ

ลงทุนใน C

เนื่องจากเ

แบบรวมก

ธุรกิจเพิ่มขึ

ส้ิน 

 

ภายหลังก

มูลคาส่ิงต

ลงทุนในธุ

 

ที่ปรึกษาท

ในการเขา

ต่ํากวารอ

ความสาม

เงินอิสระยั

 

1. ร

2. 

3. 
ก

ก

ธ

 

อนึ่ง เงื่อน

หนวยงาน

ามเห็นของที่ปรึกษ

สรุปความเหน็

ทางการเงินอิสร

9,999,993 ห

881.85บาท มีค

หลังการจําหนา

หนาซื้อขายหลั

พื่อเพิ่มศักยภา

CIMBS นอกจ

เปนการลดภาร

กลุมของธนาคา

ขึ้น นอกจากนี้ 

การเขาทํารายก

ตอบแทนทั้งส้ิน

รกิจอื่นซึ่งมีโอก

ทางการเงินอิสร

าทํารายการที่ 1

ยละ 117.04 

มารถในการทําก

ยังคงเห็นวา รา

ราคาในการเขา

แนวโนมของผล

เปดเสรีธุรกิจหล

เปนชวงราคาที

กฎกระทรวงเรื่อ

การทํารายการ

ธุรกิจไดโดยไม

นไขในการเขาทํ

นตางๆ ที่เกี่ยวข

ษาทางการเงินอิส

นของทีป่รึกษา

ระมีความเห็นว

หุน ใหกับ CIM

ความเหมาะสม

ายเงินลงทุนใน

ลักทรัพยภายห

าพทางการแขงข

จากนี้ การจําห

ระของธนาคารใ

ารแหงประเทศ

 สวนงานวาณิช

การ ธนาคารจะ

 510,337,881

กาสในการไดรับ

ระเห็นวา ชวงรา

10.21 บาทตอห

ถึงแมวามูลคา

กําไร แนวโนมผ

คาในการเขาทํ

าทํารายการสูงก

ลการดําเนินงา

ลักทรัพยในป 2

ที่สูงกวาการทํ

องการขออนุญ

รมีแนวโนมที่ลด

จําเปนตองซื้อธ

ารายการครั้งนี้

องทั้งในประเท

สระเกี่ยวกับการจาํ

าทางการเงินอิ

วาการเขาทํารา

MBS Interna

มและสมเหตุสม

น CIMBS จะเป

ลังการเปดเสรีใ

ขันของ CIMBS

นายเงินลงทุนใ

ในการกํากับดูแ

ไทย (Consol

ชธนกิจ ของ C

ะไดรับชําระสิ่ง

.85บาท ณ วัน

บผลตอบแทนที

าคาที่เหมาะสม

หุน นั้น เปนราค

าที่เขาทํารายก

ผลการดําเนินงา

ารายการดังกล

กวามูลคาทางบ

านของ CIMBS

2555 เปนตนไป

ทํารายการที่เกิ

ญาตประกอบธุร

ดลง เนื่องจากผู

ธุรกิจหลักทรัพย

นี้เปนไปตามเปน

ทศไทยและมาเล

าหนายไปซ่ึงสินท

อิสระ 

ายการขายเงินล

ational ที่ราค

มผล  

ปนการชวยลดป

ในป 2555 อีกท

S ใหพรอมรับก

ใน CIMBS ยังส

แลนโยบายการ

idated Super

CIMBS จะยาย

งตอบแทนในรูป

นที่ทํารายการแ

ที่ดี หรือเพื่อสนั

มสําหรับการเขา

คาที่สูงกวาราค

ารจะอยูใกลค

าน ขนาดของ C

ลาวเปนราคาทีส่

บัญชี ซึ่งเปนชว

 ที่คาดวาจะล

ป 

ดขึ้นลาสุด ซึ่ง

รกิจหลักทรัพยเ

ผูประสงคที่จะดํ

ยหรือซื้อใบอนุญ

นเงื่อนไขทั่วไป

ลเซีย  

รัพยและการทําร

ลงทุนของธนาค

คาหุนละ 10.2

ปจจัยเสี่ยงตอธ

ทั้งยังเปนการล

การเปดเสรีดังก

สามารถชวยเพิ

รควบคุมความเ

rvision) สงผล

ยมาดําเนินงานก

ปของเงินสดจา

ลวเสร็จ ทั้งนี้ ธ

นบัสนุนการประ

าทํารายการอยู

คาประเมินโดยที

าต่ําแตแตเมื่อพ

CIMBS และคว

สมเหตุสมผลแล

วงราคาขั้นต่ําข

ลดลง เมื่อพิจาร

งใกลชวงเปดเ

เม่ือป 2551 พบ

ดําเนินธุรกิจหลั

ญาตประกอบธุ

ในการซื้อขายห

ายการที่เกี่ยวโยง

คาร ใน CIMBS

1 บาท รวม

ธนาคาร จากภา

ลดภาระของธน

กลาว และยังเป

พิ่มประสิทธิภาพ

เส่ียงของ CIMB

ลใหธนาคารมีค

กับธนาคารภา

ากการขายหุนส

ธนาคารสามาร

ะกอบธุรกิจของ

ยูระหวาง 9.72 

ที่ปรึกษาทางกา

พิจารณารวมกั

วามสามารถใน

ละเปนธรรม  โ

องที่ปรึกษาทา

รณาจากสภาว

สรีธุรกิจหลักท

บวา มูลคาสวน

ักทรัพยสามาร

ธรุกิจหลักทรัพย

หุนกิจการ และ

ของ CIMBT 

S อันประกอบด

เปนมูลคาส่ิงต

าวะการแขงขัน

นาคารในการเพิ

ปนการลดภาระ

พการดําเนินงา

BS ตามหลักเก

ความคลองตัวใ

ยหลังการเขาทํ

สามัญของ CIM

ถนําเงินดังกลา

ธนาคารในปจจ

– 22.16 บาทต

ารเงินอิสระรอย

กับปจจัยเชิงคุณ

นการแขงขัน ที่ป

ดยสามารถสรปุ

งการเงินอิสระ 

ะการแขงขันที่ร

ทรัพย โดยหลัง

นเพิ่มจากมูลคา

ถขอใบอนุญาต

ย  

ะจะเปนไปตาม

62

ดวย หุนสามัญ

ตอบแทนทั้งส้ิน

นที่อาจสูงขึ้นใน

พิ่มเงินลงทุนใน

ะในการเพิ่มเงิน

านของธนาคาร

กณฑการกํากับ

ในการประกอบ

ทํารายการเสร็จ

MBS รวมเปน

าวไปใชสําหรับ

จุบัน 

ตอหุน ซึ่ง ราคา

ยละ 5.04 และ

ณภาพอื่นๆเชน

ปรึกษาทางการ

ปไดดังนี้ 

 

รุนแรงจากการ

งจากประกาศ

าทางบัญชีของ

ต เพื่อประกอบ

กฎเกณฑ จาก

2 

ญ

น 

น
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น

ร  

บ
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จ
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บ
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บ
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รายงานควา

 

จากเหตุผ
ครั้งนี้มีค
ปรึกษาท

ตัดสินใจล

ศึกษาขอมู

ตางๆ ที่แน

 

บริษัท เจ ี

ขอมูลตาง

วิเคราะหอ

 

ทั้งนี้ การใ

ผูบริหารข

เงินอิสระต

หรือ ไมเป

เงินอิสระใ

อาจเกิดขึ้น

ความเห็น

เงินอิสระนี้

  

 

 

 

ามเห็นของที่ปรึกษ

ผลดังที่ไดสรุป
วามสมเหตุส

ทางการเงินอิส

ลงคะแนนเสียง

มูลและพิจารณ

นบมาพรอมกบั

ดี พารทเนอร 

งๆ ดังที่ไดกลาว

อยางเที่ยงธรรม

 

ใหความเห็นใน

องธนาคารและ

ตั้งขอสมมติฐาน

ปนจริง และ/หรื

ในการใหความ

นตอธนาคารแ

ตอผูถือหุนของ

นี ้มิไดเปนการรั

 

ษาทางการเงินอิส

ปไวขางตน ที่
สมผล และผูถื
สระเห็นวา ผูถื

งอนุมัติสําหรับก
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