


 
  23 

   ก () 
 
   

  23 1 - 8 

  1 ก  1/2560 9 - 22 

  2  2559  CD-ROM  

  3 กกก
กก 

23 - 30 

  4 กกก
 

31 - 39 

  5 กก 40 - 41 

  6   .  

  7 ก กก ก 
ก ก 

42 - 45 

  8 ก  23 46 

  9 กกก 47 - 49 

  10  50 

 



  . ก.  073/2560 
 

  23 
   ก () 

 
 14  2560 

 
   23 

  

 1. ก  1/2560 
 2.   2559  CD-ROM 
 3.  กกกกก 
 4. กกก 
 5.  กก 
 6.   . 
 7. ก กก ก ก

 ก 
 8. ก  23 
 9. กกก 
  10.  
 

กก    ก () () ก 
 23 ()  12  2560  14.00 .      9 
   ก () ก  44    ก 
  กก   

 
 1 ก  1/2560  24 ก 2560 
 
: ก  1/2560  24 ก 2560 
ก   1 

 

ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0 2638 8000, 0 2626 7000 โทรสาร 0 2657 3333 เว็บไซต ์www.cimbthai.com 
CIMB Thai Bank Public Company Limited 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 
Tel. 0 2638 8000, 0 2626 7000 Fax 0 2657 3333 www. cimbthai.com 



- 2 - 

กก: กกก  1/2560 
 24 ก 2560 กกก 
กก 
 
 2 กกก 2559 
 
: กกก 2559 
 2559   2 

กก: กกกกก 2559
 
 
 3 กก  31 

 2559 
 
: ก กก
กกก   
กก    31  
2559 ก 2559  ก     
 ก กก 
 

 กก 
    

 297,470 295,623  
 270,765 270,335  
 12,928 10,372  
()  (630) (1,260)  
()  (0.03) (0.05)  

 (  2) 
 
กก: กก
กก  31  2559 
 
 
 



- 3 - 

 4 กก 2559  
 : ก 2559 กกก
  31   2559    1,260,221,459     
กกกก 2559 
 2559  ก ก ก  5,675,062,596 
   

กก 40 ก กก
ก กกกกกก
    ก  43   
  กกกก ก 
   กกก   กก
 

กกกกก
ก 

กกกก 
กกก  

กก  2559 กก   
 ก  .. 2535  กก
 กกก 2559 
 
ก  2560  2559 
 

  2560  2559 
ก ()   185,810,487.59   

 
กก  : กก 2559 
   กก 
 
 5 กก 2560  
 
:  กกกกกกกก
กก กกก  กกกกก 
กกก ก
กกกก 



- 4 - 

กกกกกกก กก 
กกกก  2559 
กก  

 

กก: กกกกกก   
 กกกกก กกกก
  2560 กกก 2  ก 
กก  กก 
  

กก  2560  2559 

1. กก     

กก 
() 

 2560 ()  2559 
 
() 

 
() 

 
() 

 
() 

1.       
• กก 71,500  58,500  71,500  58,500  
• กก 48,400  39,600  48,400  39,600  
• กก 24,000  20,000  24,000  20,000  

2.      
• กก 70,000  - 70,000  - 

 
2. กก  

 กกกกกกก  
กก  
กก  

กก 
() 

 2560 ()  2559 
 
() 

 
() 

 
() 

 
() 

1.  กก    
•  39,600  32,400  39,600  32,400  
• กก 22,000  18,000  22,000  18,000  

2.  กก     
•  28,600  23,400  28,600  23,400  
• กก 22,000  18,000  22,000  18,000  



- 5 - 

  กก กกก/กก
กก กกก   
( กกก) 

 
 6  2560 ก 
 

:  ก ก
กก กก 
 กกกก กกก 2560 
กกก  
  ก   2560 ก
   ก 

  
 

 
ก 

 
ก 

 
1.  กกก 5339 - - 
2. ก   3257 - - 
3.   ก 4298 - - 

 
    ก ก 

 ก กก
ก   
 ก กกกก 
   กกก ก
 (.)  

กก
   11,540,000  ก 

 
2560 

 
2559 

 

/
() 

() () () 
-        ก 1  3 2,000,000  2,000,000  0 
-        ก                      5,615,000 5,320,000 6 



- 6 - 

                  7,615,000  7,320,000  4 

      
-        ก  CIMB Group         1,300,000  1,250,000  4 
-         . 700,000  680,000  3 
                  2,000,000  1,930,000  4 

      
                                                     9,615,000  9,250,000  4 

 

กก    ก   
    3  ก 

1.     ก 
2.    ก 
3.   ก 

 
2560 

 
2559 

 

/
() 

() () () 
    415,000  410,000  1 
 1,510,000  1,490,000  1 

     1,925,000  1,900,000  1 
1   

 
  

   ก  11,540,000  11,150,000  3 
 

 ก 2560 
 11,540,000   3  ก 2559  
11,150,000   (Non-audit Fee)  กกกก
ก 110,000  กกกกกก
 

 
กก: กกกกก 
   กกก   5339 / 
ก    3257 /  ก  4298 
   ก ก   2560 



- 7 - 

ก   9,615,000  
     1,925,000  
ก 2560  11,540,000  
 
 7 กกกกกกกก 
 
:   ก  18  
กกก กกกก
กก  กกกก กก
ก กกก ก กกก
ก 3  ก 

1.     กก  
2.   ก  กก 
3. ก   กก  

 

  กกกกกก ก
กกกกก  1 ก 
2559   31 ก 2560 กกก  ก
   

กก: กก (กก) 
กกกกก 3  กกก
ก กกก 3  กกกก 
กกกกกก กก 
 กก ก ก 
กกกก ก ก
 กก 3   กก   
กกก 3  ก (1)      (2)   ก    (3) ก  
  กก  
 กกกกกก  3 
 
 
 
 



- 8 - 

 8  () 
 

  ก ก
 กกก  
cs@cimbthai.com  ก กกกก  
  ก ()  21  44    ก 10330 
 0-2657-3082    ก 
 24  2560  31  2560 

 2559  CD-ROM ก 2
ก ก
 กกกกก  
   ก 23 ก 
 /    (Barcode) 
ก 6  กกกก 7       
 กกกก 
ก 23  13  2560 
(Record Date) กก 225 
กก 14  2560 

  

 

 
(ก  ) 

กกก 

   ก () 

 
 
 
 
: กกก 24  2560 




