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20 มีนาคม 2555

เรือง

การจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และการทํารายการทีเกียวโยงกันของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยจํากัด(มหาชน)กรณีจําหน่าย
หุ้นสามัญทังหมดของบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

เนืองด้ วยทีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“CIMBT” หรื อ“ธนาคาร”) ครังที 3/2555
ซึงจัดขึนเมือวันที 6 มีนาคม 2555 ได้ มีมติให้ ธนาคารเข้ าทํารายการขายหุ้นสามัญของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศ
ไทย) จํากัด (“CIMBS”) ทีธนาคารถืออยู่ทงหมดจํ
ั
านวน 109,999,993 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ10.00 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
99.99 ของหุ้นสามัญทีชําระแล้ วทังหมดของ CIMBS ให้ แก่ CIMB Securities Intetrnational Pte Ltd (“CSI”) ซึงเป็ นบริ ษัท
ย่อยของ CIMB Group Sdn Bhd (“กลุ่ม CIMB”) เป็ นมูลค่าระหว่าง 1,066.80 – 1,117.60 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นมูลค่า
ระหว่าง 9.70 – 10.16 บาทต่อหุ้น
รายการขายหุ้นสามัญของ CIMBS ดังกล่าวถือเป็ นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที ทจ.20/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน
ในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที 29 ตุลาคม 2547 และทีแก้ ไขเพิมเติม (“ประกาศได้ มาหรื อ
จําหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการจําหน่ายไปเท่ากับร้ อยละ 7.74 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของธนาคารและบริ ษัทย่อย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
นอกจากนี ด้ วยเหตุทีธนาคารในฐานะผู้ขายหุ้นสามัญของ CIMBS และ CSI ในฐานะผู้ซือหุ้นสามัญดังกล่าว เข้ า
ข่ายเป็ นบุคคลทีมีความเกียวโยงกัน เนืองจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึงมีอํานาจในการควบคุมกิจการของทังสองบริ ษัทเป็ นบุคคล
เดียวกัน คือ กลุ่ม CIMB ดังนัน การทํารายการดังกล่าวจึงเข้ าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนที ทจ.21/2551 เรื องหลักเกณฑ์ ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศ
รายการเกียวโยง”) โดยมีขนาดรายการเกียวโยงระหว่างร้ อยละ 8.30 – 8.70 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ ณ วันที 31
ธันวาคม 2554 และเมือนับรวมขนาดรายการดังกล่าวกับการเข้ าทํารายการเกียวโยงอืนกับบริ ษัททีเป็ นบุคคลเกียวโยงกันกับ
กลุ่ม CIMB ซึงเกิดขึนในช่วง 6 เดือนทีผ่านมา ได้ แก่ การให้ บริการด้ านงานสนับสนุนและบริ การอืนๆ (Insourcing) แก่บริ ษัท
บริ หารสินทรัพย์ สาทร จํากัด (“บบส.สาทร”) โดยธนาคารได้ รับค่าบริ การเท่ากับ 32.00 ล้ านบาท รายการเกียวโยงทังหมดจะมี
ขนาดรายการรวมระหว่างร้ อยละ 8.55 – 8.95 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิตามงบการเงินรวมของธนาคารทีผ่านการ
ตรวจสอบแล้ ว ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ดังนัน ธนาคารมีหน้ าทีนําการเข้ าทํารายการดังกล่าวขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
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ซึงธนาคารจะจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที 18/2555 ในวันที 12 เมษายน 2555 โดยการอนุมตั ิวาระดังกล่าวจะต้ อง
ได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมดทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นบั
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย
ธนาคารได้ แต่งตังให้ บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด (“ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ”) ซึงเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินทีได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และเป็ นอิสระจาก
ธนาคารในการให้ ความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร เพือประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการทีเกียวโยงในครังนี
ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ประเมินความเป็ นธรรมของราคาและความสมเหตุผลของรายการเกียวโยงในครังนี
โดยใช้ ข้อมูลทีเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนทัวไปข้ อมูลและเอกสารทีได้ รับจากธนาคารและ CIMBS รวมถึงข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้บริ หารของธนาคาร CIMBS และข้ อมูลจากบทวิเคราะห์และการคาดการณ์ อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ความเห็นของที
ปรึ กษาทางการเงินอิสระตังอยู่บนสมมติฐานว่าข้ อมูลและเอกสารทีได้ รับจากธนาคารและ/หรื อจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หาร
ตลอดจนข้ อมูลทีเปิ ดเผยต่อสาธารณชนและข้ อมูลอืนๆ ทีเกียวข้ องเป็ นข้ อมูลทีถูกต้ องและเป็ นความจริ ง ซึงทีปรึกษาทางการ
เงินอิสระไม่ได้ ทําการตรวจสอบและไม่อาจให้ การรับประกันถึงความถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ ของเอกสารทีได้ รับจาก
ธนาคาร และ CIMBS ได้ ดังนันหากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นไม่ถูกต้ องและ/หรื อไม่เป็ นจริ งและ/หรื อมีการเปลียนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็นในครังนี ด้ วยเหตุนีที
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าวทีอาจเกิดขึนต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นในอนาคตได้
บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระของธนาคารขอรับรองว่า ได้ ทําหน้ าทีศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังทีได้ กล่าวมาข้ างต้ นด้ วยความรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพและได้ ให้ เหตุผลบนพืนฐานของข้ อมูล
และการวิเคราะห์อย่างเทียงธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารเป็ นสําคัญ
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คําย่ อ
CIMBT หรื อ ธนาคาร
กลุ่ม CIMB
CIMBS
CSI
CIMB Bank
BTSEC
CIMB-GK
บบส. สาทร
การทํารายการ
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
หรื อ IFA
สํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ SET
mai
TFEX หรือ ตลาดอนุพนั ธ์
BOT
TSD
TCH
KEST หรือ MBKET
CGS
ASP
KGI
FSS
BLS
PHATRA
UOBKH
CNS
GBX
SSEC
OSK
TNITY
US

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Group Sdn Bhd
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CIMB Securities International Pte Limited
CIMB Bank Berhad
บริ ษัทหลักทรัพย์ บีที จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ สาทร จํากัด
การขายหุ้นสามัญของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด ทีธนาคารถืออยู่
ให้ แก่ CSI
บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
บริ ษัท ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โกลเบล็ก โฮลดิง แมนเนจเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
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บทสรุ ปผู้บริหาร
ตามที ธนาคารมี ค วามประสงค์ จ ะจํ า หน่ า ยหุ้น สามัญ ของ CIMBS ซึ งเป็ นบริ ษั ท หลัก ทรั พย์ ที ให้ บ ริ ก ารนายหน้ า ซื อขาย
หลักทรัพย์ ตัวแทนซือขายสัญญาล่วงหน้ า ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และบริ การทีปรึ กษาทางการเงิน แก่ลกู ค้ ารายย่อยและ
ลูกค้ าสถาบัน ให้ กบั CSI โดยทีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครังที 3/2555 ซึงจัดขึนเมือวันที 6 มีนาคม 2555 มีมติให้
นําเสนอวาระดังกล่าวต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครังที 18/2555 ซึงจะจัดขึนในวันที 12 เมษายน 2555 เพือ
พิจารณาและอนุมตั ิการเข้ าทํารายการต่อไป
ในปั จจุบนั ธนาคารถือหุ้นสามัญของ CIMBS จํานวน 109,999,993 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
99.99 ของจํานวนหุ้นสามัญทีชําระแล้ วทังหมดของ CIMBS จํานวน 110,000,000 หุ้น โดยในการเข้ าทํารายการครังนี
ธนาคารจะจําหน่ายหุ้นสามัญทังหมดทีธนาคารถืออยู่ให้ แก่ CSI ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยถือหุ้นร้ อยละ 100.00 โดยกลุ่ม CIMB ซึง
ภายหลังเสร็ จสินการทํารายการ ธนาคารจะไม่มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน CIMBS อีกต่อไป รายละเอียดหุ้นสามัญของCIMBS ที
ธนาคารจะเสนอขายให้ แก่ CSI ดังแสดงไว้ ในตารางด้ านล่าง
ตารางที 1 รายละเอียดหุ้นสามัญCIMBSทีจะเสนอขายให้ แก่ CSI
รายชือผู้ถือหุ้น
1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด
(มหาชน)
2. ผู้ถือหุ้นอืนๆ
3. CIMB Securities
International Pte Ltd

ก่ อนเข้ าทํารายการ
จํานวนหุ้น
%
109,999,993 99.99%

หุ้นสามัญทีจะจําหน่ าย
จํานวนหุ้น
%
109,999,993 99.99%

หลังเข้ าทํารายการ
จํานวนหุ้น
%
-

7
-

-

-

7 0.01%
109,999,993 99.99%

0.01%
-

ทังนี การเข้ าทํารายการครังนีคิดเป็ นมูลค่าระหว่าง 1,066.80 – 1,117.60 ล้ านบาท หรื อ 9.70 – 10.16 บาทต่อหุ้น โดยคิดเป็ น
ประมาณ 1.05 – 1.10 เท่า ของมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นของ CIMBS ตามงบการเงินตรวจสอบแล้ วของCIMBS
สําหรับปี สินสุด วันที 31 ธันวาคม 2554 ซึงราคาซือขายทีแน่นอนนันจะถูกกําหนดภายหลังจากทีธนาคารได้ รับอนุมตั ิจากที
ประชุมผู้ถือหุ้นครังที18/2555 ซึงจะจัดขึนในวันที 12 เมษายน 2555 โดยธนาคารจะได้ รับชําระเงินค่าจําหน่ายหุ้นทังจํานวน
เป็ นเงินสดภายหลังการเข้ าทํารายการเสร็ จสิน อนึง เมือวันที 16 มีนาคม 2554 คณะกรรมการธนาคารได้ เคยมีมติขายหุ้น
CIMBS จํานวน 49,999,993 หุ้น ให้ แก่ CSI ในราคา 510,337,881.25 บาท หรื อคิดเป็ นราคาหุ้นละ 10.21 บาท โดยคิดเป็ น
1.05 เท่า ของมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินตรวจสอบแล้ วของ CIMBS ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 อย่างไรก็ตาม การเข้ าทํา
รายการดังกล่าวมิได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครังที 17/2554 ซึงจัดขึนเมือวันที 20 เมษายน 2554
อย่างไรก็ ดี ภายหลังการเข้ าทํารายการดังกล่าว ธนาคารและบริ ษัทย่อยของธนาคารไม่มีความประสงค์ จะประกอบธุรกิจ
นายหน้ าซือขายหลักทรัพย์และอืนๆ ทีเกียวข้ องอีกต่อไป โดยธนาคารมีแผนทีจะคงส่วนงานด้ านวาณิชธนกิจของ CIMBS ซึง
ให้ บริ การด้ านทีปรึ กษาทางการเงินไว้ กบั ธนาคารหรื อบริ ษัทย่อยอืนของธนาคาร ทังนี ธนาคารต้ องได้ รับความเห็นชอบในการ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานทีเกียวข้ องอืนๆ (ถ้ าจําเป็ น) เพือให้ ธุรกิจ
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ทีปรึ กษาทางการเงินสามารถผนึกรวมกับธุรกิจสถาบันขนาดใหญ่ (Corporate Banking) และธุรกิจบริ หารเงิน (Treasury)
ของธนาคารได้ ดียิงขึน
อนึง ธนาคารในฐานะผู้ขายหุ้นสามัญของ CIMBS และ CSI ในฐานะผู้ซือหุ้นสามัญดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นบุคคลทีมีความเกียว
โยงกัน เนืองจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซงมี
ึ อํานาจในการควบคุมกิจการของทังสองบริษัทเป็ นบุคคลเดียวกัน คือ กลุ่ม CIMB ดังนัน
การขายหุ้นสามัญของ CIMBSในส่วนทีธนาคารถืออยู่ให้ แก่ CSI จึงเข้ าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศเกียวโยง
โดยมีขนาดรายการระหว่างร้ อยละ 8.30 – 8.70 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และเมือนับรวม
ขนาดรายการดังกล่าวกับการเข้ าทํารายการเกียวโยงอืนกับบริ ษัททีเป็ นบุคคลเกียวโยงกับกลุม่ CIMB ซึงเกิดขึนในช่วง 6 เดือน
ทีผ่านมา ได้ แก่ การให้ บริ การด้ านงานสนับสนุนและบริ การอืนๆ (Insourcing) แก่ บบส. สาทร โดยธนาคารได้ รับค่าบริ การ
เท่ากับ 32.00 ล้ านบาท ดังนัน รายการเกียวโยงทังหมดจะมีขนาดรายการรวมระหว่างร้ อยละ 8.55 – 8.95 ของมูลค่าสินทรัพย์
ทีมีตวั ตนสุทธิของธนาคารตามงบการเงินรวมของธนาคารทีผ่านการตรวจสอบแล้ ว ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ดังนัน ธนาคาร
มีหน้ าทีนําการเข้ าทํารายการดังกล่าวขออนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้น ซึงธนาคารจะจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที
18/2555 ในวันที 12 เมษายน 2555 โดยการอนุมตั ิวาระดังกล่าวจะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียง
ของผู้ถือหุ้นทังหมดทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นบั รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสีย อันได้ แก่ CIMB Bank
Berhad (“CIMB Bank “) ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารในสัดส่วนร้ อยละ 93.15 เนืองจากธนาคาร และ CSI มีผ้ ถู ือหุ้นราย
ใหญ่ซึงมีอํานาจในการควบคุมกิจการเป็ นบุคคลเดียวกัน คือ กลุ่ม CIMB โดยกลุ่ม CIMB เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้ อมของ
ธนาคารผ่านการถือหุ้นใน CIMB Bank
นอกจากนี ธนาคารต้ องจัดให้ มีทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความ
เป็ นธรรมของราคาและเงือนไขของการทํารายการทีเกียวโยงและและการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
ของธนาคาร ด้ วยเหตุนี ธนาคารจึงแต่งตังให้ บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด เป็ นทีปรึ กษาทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็น
ต่อการเข้ าทํารายการของธนาคารในครังนี
สรุปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการเข้ าทํารายการเป็ นดังนี
1. ความสมเหตุสมผลในการเข้ าทํารายการ
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การจําหน่ายหุ้นสามัญทังหมดของธนาคารทีถืออยู่ใน CIMBS
สมเหตุสมผลในหลายประการดังนี
ก)

ข)

ครั งนี มีความ

ภายหลังการเปิ ดเสรี ของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ในปี 2555 ส่งผลให้ มีการแข่งขันทีสูงขึน ขณะทีอัตราค่า
นายหน้ ามีแนวโน้ มลดลง ทําให้ บริ ษัทหลักทรัพย์ขนาดเล็กซึงมีข้อจํากัดทางการแข่งขัน อาจไม่สามารถรักษาส่วน
แบ่งทางการตลาดไว้ ได้ ดังนัน การทีธนาคารขายเงินลงทุนใน CIMBS จะเป็ นการช่วยลดปั จจัยเสียงดังกล่าว
การจําหน่ายเงินลงทุนใน CIMBS เป็ นการลดภาระของธนาคารในการเพิมเงินลงทุนใน CIMBS เพือใช้ ในการ
ขยายกิจการและเพิมศักยภาพทางการแข่งขันของ CIMBS โดยในปี 2554 ธนาคารได้ ชําระค่าหุ้นเพิมทุนแก่
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ค)

ง)

CIMBS แล้ วจํานวน 600.00 ล้ านบาท และ CIMBS ยังมีแผนงานทีจะเรี ยกชําระหุ้นเพิมทุนอีกจํานวน 700.00
ล้ านบาท ในปี 2555
ภายหลังการเข้ าทํารายการเสร็ จสิน ส่วนงานด้ านวาณิชธนกิ จซึงให้ บริ การด้ านที ปรึ กษาทางการเงินจะยังคง
ดําเนินงานภายใต้ ธนาคารหรื อบริ ษัทย่อยอืนของธนาคาร ซึงส่วนงานดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสนับสนุนและเอือ
ประโยชน์ ต่อการประกอบธุรกิ จหลักของธนาคารได้ เป็ นอย่างดี ส่งผลให้ ธนาคารมีรายได้ จากธุรกิ จให้ บริ การที
ปรึกษาทางการเงินเพิมขึน
ธนาคารสามารถนําเงินทีคาดว่าจะได้ รับจากการจําหน่ายหุ้นสามัญของ CIMBS จํานวนระหว่าง 1,066.80 –
1,117.60 ล้ านบาท ไปลงทุน ในธุ ร กิ จอื น ซึงมี โอกาสในการได้ รั บ ผลตอบแทนที ดี อย่ างไรก็ ดี การลงทุน ของ
ธนาคารต้ องเป็ นไปตามเงือนไขและการยินยอมจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทัง
ธนาคารยังสามารถนําเงินทีคาดว่าจะได้ รับจากการจําหน่ายหุ้นจํานวนดังกล่าว เพือใช้ สนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจของธนาคารในปั จจุบนั

2. ความเป็ นธรรมของราคาและเงือนไขในการเข้ าทํารายการ
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ CIMBS ณ วันที 1 มีนาคม 2555 โดยผลจากการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมสามารถสรุปได้ ดงั นี
ตารางที 2 สรุ ปผลการประเมินมูลค่ าทีเหมาะสมของหุ้นสามัญของ CIMBS

1. วิธีมลู ค่าตามบัญชี

ราคาเข้ าทํา
รายการ
(บาทต่ อหุ้น)
9.70 – 10.16

ราคาประเมิน
โดย IFA
(บาทต่ อหุ้น)
9.24

2. วิธีเทียบเคียงกับการซือขายรายการอืน
3. วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
4. วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

9.70 – 10.16
9.70 – 10.16
9.70 – 10.16

9.24 – 10.81
6.29 – 6.74
7.99 – 8.48

วิธีการคํานวณหาราคาหุ้นสามัญ

ความเหมาะสมของ
วิธีประเมิน
เหมาะสม สําหรับใช้
กําหนดมูลค่าขันตํา
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

ราคาประเมินในการเข้ าทํา
รายการสูงกว่ า (ตํากว่ า)
ราคาประเมินโดย IFA (%)
4.98% – 9.96%
(10.27%) – 9.96%
43.92% – 61.53%
14.39% – 33.86%

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ช่วงราคาทีได้ จากการคํานวณโดยวิธีมลู ค่าตามบัญชีและวิธีเทียบเคียงกับการซือขาย
รายการอืน เป็ นช่วงราคาทีเหมาะสมสําหรับการเข้ าทํารายการ เนืองจากเห็นว่ามูลค่าของ CIMBS ส่วนใหญ่มาจากมูลค่าของ
สินทรัพย์ หมุนเวียนซึงมีสภาพคล่องสูง ดังนัน มูลค่าตามบัญชีจึงเป็ นมูลค่าทีเหมาะสมในการสะท้ อนมูลค่าหุ้นสามัญของ
CIMBS เสมือนกับมูลค่าที ผู้ถือหุ้นจะได้ รับในกรณีที CIMBS เลิกดํา เนินกิจการและขายทรั พย์ สินทังหมด (Liquidation
Scenario) ทังนี ราคาหุ้นจากวิธีมลู ค่าตามบัญชีจะนําไปใช้ กําหนดราคาขันตําสําหรับพิจารณาการเข้ าทํารายการครังนี
นอกจากนี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ราคาหุ้นสามัญจากการประเมินโดยวิธีเทียบเคียงกับการซือขายรายการอืนมี
ความเหมาะสม เนืองจากเห็นว่าราคาหุ้นสามัญจากวิธีประเมินดังกล่าวสามารถสะท้ อนถึงส่วนเพิมจากมูลค่าตามบัญชีที
เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิทวไป
ั โดยอ้ างอิงจากรายการซือขายหุ้นสามัญหรื อสินทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ซงมี
ึ มลู ค่าการซือขาย
หลักทรัพย์เฉลียใกล้ เคียงกันกับ CIMBS ทีเกิดขึนก่อนหน้ า ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกําหนดให้ ช่วงราคาทีเหมาะสม
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สําหรับการเข้ าทํารายการอยู่ระหว่าง 9.24 – 10.81 บาทต่อหุ้น และเมือพิจารณาร่ วมกับปั จจัยเชิงคุณภาพอืนๆ เช่น
ความสามารถในการทํากําไร แนวโน้ มผลการดําเนินงาน ขนาดของธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขันของ CIMBS ใน
อนาคต ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ราคาในการเข้ าทํารายการในช่วงระหว่าง 9.70 – 10.16 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาที
สมเหตุสมผลและเป็ นธรรมโดยสามารถสรุปได้ ดงั นี
1. ราคาในการเข้ าทํารายการสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ซึงเป็ นราคาขันตําของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
2. แนวโน้ มผลการดําเนินงานของ CIMBS ทีอาจลดลง เมือพิจารณาถึงสภาวะการแข่งขันทีรุ นแรงยิงขึนจากการเปิ ดเสรี
ธุรกิจหลักทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบ ซึงเริมขึนเมือเดือนมกราคม ปี 2555
3. เป็ นราคาทีอยู่ในช่วงเดียวกันกับช่วงราคาซือขายบริ ษัทหลักทรัพย์อืนทีมีมลู ค่าการซือขายหลักทรัพย์เฉลียใกล้ เคียง
กันกับ CIMBS และเกิดขึนภายหลังประกาศกฎกระทรวง เรื องการขออนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ปี 2551 ซึง
ส่ว นใหญ่ มี ก ารซื อขายใกล้ เ คี ย งมูล ค่า ตามบัญ ชี เนื องจากผู้ป ระสงค์ ที จะดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พย์ ส ามารถขอ
ใบอนุญาตเพือประกอบธุรกิจได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องซือธุรกิจหลักทรัพย์หรือซือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
จากเหตุผลดังทีได้ สรุ ปไว้ ข้างต้ น ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ า ราคาและเงือนไขในการเข้ าทํารายการ
ครั งนี มีความสมเหตุสมผล และผู้ถือหุ้นของธนาคารจะได้ รับประโยชน์ จากการเข้ าทํารายการในครั งนี ดังนั น ที
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ า ผู้ถอื หุ้นของธนาคารควรอนุมัตกิ ารเข้ าทํารายการดังกล่ าว อย่างไรก็ตามการตัดสินใจ
ลงคะแนนเสียงอนุมตั ิสําหรับการทํารายการอยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของธนาคารเป็ นสําคัญ ซึงผู้ถือหุ้นควรจะศึกษาข้ อมูล
และพิจารณาเหตุผลข้ อดีข้อด้ อยปั จจัยความเสียงและความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ เพิมเติมในเอกสารต่างๆ ทีแนบมา
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครังนี เพือประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจลงมติได้ อย่างเหมาะสม
3. ทีมาของข้ อมูลในการจัดทําความเห็น
ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของราคาและเงือนไขการเข้ าทํารายการโดยทีปรึ กษาทางการเงินอิสระฉบับนี จัดทําขึน
จากการศึกษาข้ อมูลและเอกสารทีได้ รับจากผู้บริ หารและกรรมการของธนาคาร และ CIMBS ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร
ของ CIMBS รวมถึงเอกสารต่างๆ ทีได้ รับจาก CIMBS และข้ อมูลทีเผยแพร่ต่อสาธารณชนทัวไป นอกจากนี ทีปรึกษาทางการ
เงินอิสระได้ พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิ จ ณ ปั จจุบัน ในการประเมินราคาหุ้นสามัญของ CIMBS ดังนัน หากข้ อมูลทีใช้ ใน
การศึ ก ษานี มี ก ารเปลี ยนแปลงไปอย่ า งมี นัย สํ า คัญ ในอนาคต อาจส่ ง ผลให้ ค วามเห็ น ของที ปรึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระ
เปลียนแปลงตามไปด้ วย ในการจัดทํารายงานฉบับนีทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ดําเนินการศึกษาข้ อมูลดังนี
ก. ศึกษาข้ อมูลทางธุรกิจและสถานะทางการเงินของ CIMBS รวมทังข้ อมูลเกียวกับธุรกิจนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทีเกียวข้ อง โดยใช้ ข้อมูลทีเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ข. ศึกษาและเปรี ยบเทียบข้ อมูลทางการเงิน รวมถึงผลประกอบการของ CIMBS กับบริษัทอืนๆ ทีเทียบเคียงกันได้ โดย
ใช้ ข้อมูลทีเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ค. ศึกษางบประมาณและแผนการประกอบธุรกิจของ CIMBS สําหรับปี 2555 – 2557 เพือจัดทําการประเมินมูลค่าหุ้น
สามัญของ CIMBS
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ง. วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินอืนๆ รวมทัง ข้ อมูลทีเกียวข้ องซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้ วเห็นว่าเหมาะสม
และจําเป็ นสําหรับการแสดงความเห็นในครังนี
จ. จัดทําการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ CIMBS ทีเหมาะสมโดยใช้ วิธีประเมินมูลค่าทางการเงินต่างๆ
ฉ. วิเคราะห์ข้อดีและข้ อด้ อยจากการเข้ าทํารายการ รวมถึงผลกระทบต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นของธนาคารภายหลังการ
เข้ าทํารายการครังนี
4. สมมติฐานหลักในการจัดทําความเห็น
การจัดทําความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตังอยู่ภายใต้ สมมติฐาน ดังนี
ก. ข้ อมูลและเอกสารทังหมด ซึงที ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ รับจาก CIMBS และจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หารของ
CIMBS มีความครบถ้ วน ถูกต้ อง เป็ นจริง และความเห็นทีแสดงไว้ สามารถเชือถือได้ และใกล้ เคียงกับสภาพความเป็ น
จริง ณ ปั จจุบนั
ข. ไม่มีเหตุการณ์ใดทีได้ เกิดขึน หรือกําลังจะเกิด หรือมีความเป็ นไปได้ ว่าจะเกิด ทีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ CIMBS
ค. สัญญาทางธุรกิจต่างๆ เกียวกับการดําเนินงานของ CIMBS ทีทํากับคู่สญ
ั ญายังคงถูกต้ องตามกฎหมาย มีผลบังคับ
ใช้ และผลผูกพันตามสัญญา และไม่มีการเปลียนแปลงเงือนไข เพิกถอนหรือยกเลิก
ง. เนืองจากภายหลังการเสร็ จสินการเข้ าทํารายการ ธนาคารมีแผนการทีจะคงส่วนงานด้ านธุรกิจวาณิชธนกิจและที
ปรึ กษาทางการเงินไว้ กบั ธนาคาร ดังนัน ในการประมาณการรายได้ ของ CIMBS ในอนาคต ทีปรึ กษาทางการเงิน
อิสระมิได้ คํานึงถึงรายได้ และต้ นทุนจากส่วนงานดังกล่าว ตังแต่ครึงปี หลังของปี 2555 เป็ นต้ นไป
จ. ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ จดั ทําการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ CIMBS เมือวันที 1 มีนาคม 2555
ฉ. งบการเงินทีใช้ เป็ นฐานในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ CIMBS มาจากงบการเงินทีตรวจสอบแล้ วโดยผู้สอบ
บัญชีของ CIMBS สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2552 – 2554
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ส่ วนที 1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
ตามทีธนาคารมีความประสงค์จะจําหน่ายหุ้นสามัญทีธนาคารถือทังหมดใน CIMBS ซึงเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ทีให้ บริ การซือ
ขายหลักทรัพย์ ตัวแทนซือขายสัญญาล่วงหน้ า ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และบริ การทีปรึกษาทางการเงิน แก่ลกู ค้ ารายย่อยและ
ลูกค้ าสถาบันให้ กบั CSI โดยทีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครังที 3/2555 ซึงจัดขึนเมือวันที 6 มีนาคม 2555 โดยไม่นบั รวม
กรรมการทีมีส่วนได้ เสียและไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการเข้ าทํารายการครังนี อันประกอบด้ วย ดาโต๊ ะโรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
และนายเคนนี คิม ได้ มีมติอนุมตั ิให้ ธนาคารเข้ าทํารายการขายหุ้นสามัญ CIMBS ให้ แก่ CSI ในราคาระหว่าง 1,066.80 –
1,117.60 ล้ านบาท และมีมติให้ นําเสนอวาระดังกล่าวต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครังที 18/2555 ซึงจะจัดขึนใน
วันที 12 เมษายน 2555 เพือพิจารณาและอนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการต่อไป
อนึง เมือวันที 16 มีนาคม 2554 คณะกรรมการธนาคารได้ เคยมีมติขายหุ้น CIMBS จํานวน 49,999,993 หุ้น ให้ แก่ CSI ใน
ราคา 510,337,881.25 บาท หรื อคิดเป็ นราคาหุ้นละ 10.21 บาท โดยคิดเป็ น 1.05 เท่า ของมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงิน
ตรวจสอบแล้ วของ CIMBS ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 อย่างไรก็ตาม การเข้ าทํารายการดังกล่าวมิได้ รับการอนุมตั ิจากที
ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครังที 17/2554 ซึงจัดขึนเมือวันที 20 เมษายน 2554 ต่อมา เมือวันที 7 กันยายน 2554 ธนาคารได้
ชําระเงินเพิมทุนให้ แก่ CIMBS เป็ นจํานวน 600.00 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นจํานวนหุ้นเพิมทุนเท่ากับ 60 ล้ านหุ้น ในปั จจุบนั
ธนาคารจึงถือหุ้นสามัญของ CIMBS จํานวน 109,999,993 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของ
จํานวนหุ้นสามัญทีออกและชําระแล้ วทังหมดของ CIMBS จํานวน 110,000,000 หุ้น โดยในการเข้ าทํารายการครังนี ธนาคาร
จะขายหุ้นสามัญทังหมดทีธนาคารถืออยู่ให้ แก่ CSI ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยทีถือหุ้นร้ อยละ 100.00 โดยกลุ่ม CIMB และภายหลัง
เสร็จสินการทํารายการ ธนาคารจะไม่มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน CIMBS อีกต่อไป รายละเอียดหุ้นสามัญของ CIMBS ทีจะเสนอ
ขายให้ แก่ CSI ดังแสดงไว้ ในตารางด้ านล่าง
ตารางที 3 โครงสร้ างการถือหุ้นในCIMBS ก่ อนและหลังการเข้ าทํารายการ
รายชือผู้ถือหุ้น
1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
จํากัด (มหาชน)
2. ผู้ถือหุ้นอืนๆ
3. CSI

ก่ อนเข้ าทํารายการ
จํานวนหุ้น
%
109,999,993 99.99%

หุ้นสามัญทีจะจําหน่ าย
จํานวนหุ้น
%
109,999,993 99.99%

7
-

-

0.01%
-

-

หลังเข้ าทํารายการ
จํานวนหุ้น
%
7
109,999,993

0.01%
99.99%

อย่างไรก็ ดี ภายหลังการเข้ าทํารายการดังกล่าว ธนาคารและบริ ษัทย่อยของธนาคารไม่มีความประสงค์ จะประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และอืนๆ ทีเกียวข้ องอีกต่อไป โดยธนาคารมีความประสงค์จะคงส่วนงานด้ านวาณิชธนกิจของ CIMBS ซึงให้ บริ การ
ด้ านที ปรึ ก ษาทางการเงินไว้ กับ ธนาคารหรื อบริ ษั ทย่อยของธนาคาร ซึงส่วนงานดังกล่าวจะมี ส่วนช่วยสนับสนุนและเอือ
ประโยชน์ ต่อการประกอบธุรกิจหลักของธนาคาร ทังนี ธนาคารต้ องได้ รับความเห็นชอบในการประกอบธุรกิ จดังกล่าวจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้ อง (ถ้ าจําเป็ น)
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1.2 คู่สัญญาทีเกียวข้ องและลักษณะความสัมพันธ์ กับธนาคาร
ผู้ซือ
ผู้ขาย
ความสัมพันธ์

: CIMB Securities International Pte Limited
: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
: ธนาคาร และ CSI มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ซงมี
ึ อํานาจในการควบคุมกิจการเป็ นบุคคลเดียวกัน คือCIMB
Group Sdn Bdn (“กลุ่ม CIMB”) (กลุ่ม CIMB เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้ อมของธนาคารผ่านการถือหุ้น
ร้ อยละ 99.99 ใน CIMB Bank Berhad ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารในสัดส่วนร้ อยละ 93.15)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุม่ CIMB
CIMB Group Holdings Berhad เดิมชือ Bumiputra – Commerce Holdings Berhad เป็ นบริ ษัททีถือหุ้นของบริ ษัทในกลุ่ม
CIMB โดยได้ เข้ าจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Bursa ประเทศมาเลเซีย ตังแต่ปี 2530 เมือพิจารณา
จากมูลค่าของสินทรัพย์รวม พบว่า กลุ่ม CIMB เป็ นผู้ให้ บริ การด้ านการเงินรายใหญ่เป็ นอันดับสองในประเทศมาเลเซีย และ
เป็ นหนึงในผู้นําธุรกิจทีให้ บริ การด้ านการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปั จจุบนั กลุ่มCIMB นําเสนอผลิตภัณฑ์
และบริ การด้ านการเงินทีหลากหลายภายใต้ 3 แบรนด์หลัก คือ CIMB Bank CIMB Investment Bank และ CIMB Islamic
โดยผลิตภัณฑ์และบริ การด้ านการเงินของกลุ่ม CIMB ประกอบด้ วย บริ การทางการเงินสําหรับลูกค้ าธุรกิจและลูกค้ าบุคคล
บริ การด้ านเงินทุน บริการด้ านประกันภัย ธุรกิจหลักทรัพย์จดั การกองทุน และบริการวาณิชธนกิจ เป็ นต้ น
สํานักงานใหญ่ของกลุ่ม CIMB ตังอยู่ทีเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในปั จจุบนั มีสาขาตังอยู่ใน 14 ประเทศ ทังใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในประเทศทีเป็ นศูนย์กลางด้ านการเงินทีสําคัญของโลก โดยมีฐานลูกค้ าทีสําคัญอยู่ใน
ประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึงเป็ นตลาดสําคัญของกลุม่ CIMB ปั จจุบนั กลุ่ม CIMB เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธนาคาร
โดยถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน CIMB Bank Berhad ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ทังนี โครงสร้ างองค์กรของกลุ่ม CIMB ทีเกียวข้ องกับ
การเข้ าทํารายการในครังนี แสดงในแผนภาพดังนี
แผนภาพที 1 โครงสร้ างองค์ กรโดยสรุ ปของกลุ่ม CIMB
CIMB Group Sdn Bhd
99.99%

100.00%

CIMB Securities
International Pte Ltd

CIMB Bank Bhd

 CIMB Securities (Singapore) Pte Ltd
 CIMB Securities (UK) Ltd
 CIMB Islamic Bank Bhd
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
 CIMB Securities (USA) Inc
 CIMB Bank (L) Ltd
 CIMB Securities (HK) Ltd
 CIMB Trustee Bhd
 PT CIMB Securities Indonesia
99.99%
 BHLB Trustee Bhd
 CIMB-GK Securities (Thailand) Ltd
บริษัทย่อยอืนๆ*
บล. ซีไอเอ็มบี
 CIMB Trust Ltd
 Sicco Securities PCL
(ประเทศไทย) จํากัด
ทีบริ
ย่อยอืน
 บริษัทย่อยอืนๆ
มาษ: ัทwww.cimb.com
หมายเหตุ * บริ ษัทย่อยอืนๆ ของธนาคาร ประกอบด้ วย บจก.เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส (เดิมชือ บจก. บีที ลีสซิง), บจก. ซีที คอล (เดิมชือ บจก. บีที ที
ปรึกษาธุรกิจ), บจก.เวิล์ดลีส (เดิมชือ บจก. บีที เวิลด์ลิส) และบมจ.เงินทุนกรุงไทยธนกิจ (อยู่ระหว่างการชําระบัญชี)
93.15%
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ทังนี บุคคลทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เนืองจากดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของทังธนาคารและกลุ่ม CIMB มีจํานวน 2
คน โดยกรรมการดังกล่าวถือเป็ นบุคคลทีมีสว่ นได้ ส่วนเสียและไม่มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการ ครังที
3/2555 ซึงจัดขึนเมือวันที 6 มีนาคม 2555 รายชือกรรมการทีดํารงตําแหน่งทังในธนาคารและกลุ่ม CIMB ดังแสดงไว้ ในตาราง
ด้ านล่าง
ตารางที 4 รายชือกรรมการทีดํารงตําแหน่ งในธนาคารและกลุ่ม CIMB
รายชือ
1. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
2. นายเคนนี คิม

ตําแหน่ ง
CIMBT
กรรมการ
กรรมการ

CIMB Group
กรรมการของ CIMB Group
CFO ของ CIMB Group

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในCIMBT
-

ทีมา : ธนาคาร

สําหรับ CIMB Securities International Pte Limited (เดิมชือ CIMB – GK Pte Limited) เป็ นบริ ษัทจัดตังในประเทศสิงคโปร์
เพือประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) ในบริ ษัทหลักทรัพย์ซึงดําเนินงานภายใต้ กลุ่ม CIMB อันประกอบด้ วย
CIMB Securities (Singapore) Pte Limited, CIMB Securities (UK) Limited, CIMB Securities (USA) Inc, CIMB
Securities (HK) Limited, CIMB-GK Securities (Thailand) Ltd, PT CIMB Securities Indonesia, Sicco Securities PCL
และบริ ษัทย่อยอืนๆ ดังแสดงในแผนภาพที 1 ภายหลังการเข้ าทํารายการนีเสร็ จสินลง CSI จะเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อย
ละ 99.99 ใน CIMBS
ทังนี ธนาคารในฐานะผู้ขายหุ้นสามัญของ CIMBS และ CSI ในฐานะผู้ซือหุ้นสามัญดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นบุคคลทีมีความเกียว
โยงกัน เนืองจากมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ซงมี
ึ อํานาจควบคุมกิจการเป็ นบุคคลเดียวกัน คือ กลุ่ม CIMB นอกจากนี CIMB Bank ซึง
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารในสัดส่วนร้ อยละ 93.15 เข้ าข่ายเป็ นบุคคลทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และมีส่วนได้
เสียในการเข้ าทํารายการ ซึง CIMB Bank จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาวาระนี
1.3 มูลค่ าสิงตอบแทน
ธนาคารจะได้ รับชําระสิงตอบแทนจากการขายหุ้นสามัญของ CIMBS เป็ นมูลค่าระหว่าง 1,066.80 – 1,117.60 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นมูลค่าหุ้นละ 9.70 – 10.16 บาท โดยเป็ นการรับชําระในรูปของเงินสดภายหลังการเข้ าทํารายการเสร็จสิน มูลค่าสิงตอบ
แทนดังกล่าวคิดเป็ นประมาณ 1.05 – 1.10 เท่า ของมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นของ CIMBS ตามงบการเงินฉบับ
ตรวจสอบสําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ทังนี ณ วันทีทํารายงานฉบับนี ราคาซือขายได้ ถกู กําหนดเป็ นช่วงราคา
อย่างไรก็ดี ราคาซือขายทีแน่นอนนัน จะถูกกําหนดภายหลังจากทีธนาคารได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นครังที18/2555 ซึง
จะจัดขึนในวันที 12เมษายน 2555
1.4 วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ
ธนาคารจะเข้ า ทํ ารายการภายหลัง จากที ได้ รั บอนุมัติจากที ประชุม สามัญผู้ถื อ หุ้น ครั งที 18/2555 ซึงจะจัด ขึนในวันที 12
เมษายน 2555 และภายหลังจากทีธนาคารได้ รับอนุมตั ิจากหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้ อง ได้ แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ถ้ า
จําเป็ น)
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1.5 ประเภทและขนาดของรายการ
การขายหุ้นสามัญของ CIMBS ทีธนาคารถืออยู่ให้ แก่ CSI เข้ าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน
ตามประกาศได้ มาหรื อจําหน่ายไป รวมถึงเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน ประเภทรายการเกียวกับสินทรัพย์ ตามประกาศรายการ
เกียวโยง ทังนี วิธีการคํานวณขนาดรายการจําหน่ายไปและรายการทีเกียวโยงกัน มีรายละเอียดดังนี
การคํานวณขนาดรายการตามประกาศได้ มาหรือจําหน่ายไป
1. ขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์
ขนาดรายการ
= สินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของ CIMBS / สินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของธนาคาร
และบริษัทย่อย
= 994,157,917 / 12,851,022,359
= 7.74%
2. ขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่าสิงตอบแทน
ขนาดรายการ
= มูลค่ารวมสิงตอบแทน / สินทรัพย์รวมของธนาคารและบริษัทย่อย
= 1,066,800,000 / 168,023,094,060และ
= 1,117,600,000 / 168,023,094,060
0.63% – 0.67%
จากการคํานวณขนาดรายการข้ างต้ น พบว่า ขนาดรายการจําหน่ายไปคํานวณตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ มีมลู ค่าสูงสุดเท่ากับ
ร้ อยละ 7.74 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อย (ไม่สามารถคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์กําไรสุทธิได้
เนืองจาก CIMBS มีผลการดําเนินงานในปี 2554 ขาดทุน) จัดเป็ นประเภทรายการที 1 ทีมีขนาดรายการตํากว่าร้ อยละ 15.00
ซึงธนาคารไม่จําเป็ นต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารในการเข้ าทํารายการ
การคํานวณขนาดรายการทีเกียวโยงกัน
ตามงบการเงินรวมทีตรวจสอบแล้ วโดยผู้สอบบัญชีของธนาคารสําหรับปี สินสุดณ วันที 31 ธันวาคม2554 สินทรัพย์ทีมีตวั ตน
สุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยสามารถคํานวณได้ ดงั นี
สินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของ
ธนาคารและบริ ษัทย่อย
(“NTA”)

= สินทรัพย์รวม – หนีสินรวม – สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
= 168,023,094,060– 154,612,171,390 –470,613,974 –89,286,337
= 12,851,022,359

จากการเข้ าทํารายการ ธนาคารจะได้ รับชําระค่าหุ้นสามัญของ CIMBS จํานวนระหว่าง1,066.80 – 1,117.60 ล้ านบาท เมือ
รวมกับรายการเกียวโยงกันอืนๆ กับบริ ษัททีเป็ นบุคคลเกียวโยงกับกลุ่ม CIMB ซึงเกิดขึนในช่วง 6 เดือนทีผ่านมาของธนาคาร
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อันได้ แก่ การให้ บริ การด้ านงานสนับสนุนและบริ การอืนๆ (Insourcing) แก่ บบส. สาทร โดยธนาคารได้ รับค่าบริ การเท่ากับ
32.00 ล้ านบาท
ดังนัน สามารถคํานวณขนาดรายการเกียวโยงได้ ดงั นี
ขนาดรายการทีเกียวโยงกัน

= (มูลค่ารวมสิงตอบแทน + รายการทีเกียวโยงกันอืนๆ ภายในระยะเวลา 6
เดือนทีผ่านมา) / สินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อย
= (1,066,800,000 + 32,000,000) / 12,851,022,359 และ
(1,117,600,000 + 32,000,000) / 12,851,022,359
= 8.55% – 8.95%

จากการคํานวณขนาดรายการทีเกียวโยงกันข้ างต้ น พบว่ามีขนาดรายการรวมระหว่างร้ อยละ 8.55 – 8.95 ของทรัพย์สินทีมี
ตัวตนสุทธิของธนาคารและบริ ษัทย่อยณ 31 ธันวาคม 2554 ซึงมีขนาดรายการสูงกว่าร้ อยละ3.00 ตามประกาศรายการเกียว
โยง ดังนัน ก่อนทีธนาคารจะเข้ าทํารายการดังกล่าวต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย
1.6 โครงสร้ างการถือหุ้นก่ อนและหลังการเข้ าทํารายการ
โครงสร้ างการถือหุ้นใน CIMBS ก่อนการเข้ าทํารายการ แสดงตามแผนภาพดังนี
แผนภาพที 2 โครงสร้ างการถือหุ้น CIMBS ก่ อนการเข้ าทํารายการ
CIMB Group Sdn Bhd

Societe Generale
Bank & Trust

ไทยเอ็นวีดีอาร์

3.97%

0.66%

ผู้ถือหุ้น
รายย่ อย
2.22%

99.99%

100.00%

CIMB Bank Bhd

CIMB Securities
International Pte Ltd

93.15%

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
99.99%

บริษัทย่ อยอืน

บริษัทหลักทรั พย์ ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จํากัด

 CIMB Securities (Singapore) Pte Ltd
 CIMB Securities (UK) Ltd
 CIMB Securities (USA) Inc
 CIMB Securities (HK) Ltd
 PT CIMB Securities Indonesia
 CIMB-GK Securities (Thailand) Ltd
 Sicco Securities PCL
 บริ ษัทย่อยอืนๆ
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โครงสร้ างการถือหุ้นใน CIMBS หลังการเข้ าทํารายการแสดงตามแผนภาพดังนี
แผนภาพที 3 โครงสร้ างการถือหุ้นCIMBSหลังการเข้ าทํารายการ
CIMB Group Sdn Bhd

Societe Generale
Bank & Trust*
3.97%

ไทยเอ็นวีดีอาร์

ผู้ถือหุ้น
รายย่ อย

0.66%

2.22%

99.99%

100.00%

CIMB Bank Bhd

CIMB Securities
International Pte Ltd

93.15%

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทย่ อยอืน

 CIMB Securities (Singapore) Pte Ltd
 CIMB Securities (UK) Ltd
 CIMB Securities (USA) Inc
 CIMB Securities (HK) Ltd
 PT CIMB Securities Indonesia
 CIMB-GK Securities (Thailand) Ltd
 Sicco Securities PCL
 บริ ษัทย่อยอืนๆ

 บริษัทหลักทรั พย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

1.7 แผนการประกอบธุรกิจของธนาคารภายหลังการเข้ าทํารายการ
ภายหลังการเข้ าทํารายการเสร็ จสิน ธนาคารและบริ ษัทย่อยจะยังคงส่วนงานด้ านวาณิชธนกิจของ CIMBS ซึงให้ บริ การด้ านที
ปรึกษาทางการเงินจะยังคงดําเนินงานภายใต้ ธนาคารหรื อบริ ษัทย่อยของธนาคารต่อไป เนืองจากส่วนงานดังกล่าวจะมีส่วน
ช่วยสนับสนุนและเอือประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจหลักของธนาคาร ทังนีธนาคารต้ องได้ รับความเห็นชอบในการประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอืนทีเกียวข้ อง (ถ้ าจําเป็ น) อีกทัง ตามแผนงาน ณ
ปั จจุบนั CIMBS ยังไม่มีนโยบายทีจะประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจและทีปรึกษาทางการเงิน
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ส่ วนที 2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
2.1 ความเป็ นมา
บริ ษัทหลักทรั พย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด เดิม ชือ บริ ษัทหลักทรั พย์ กรุ งไทย ธนกิจ จํากัด เปิ ดดําเนินการอย่างเป็ น
ทางการเมือวันที 1 กุมภาพันธ์ 2543 ตามโครงการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ของบริ ษัทเงินทุน
หลักทรั พย์ กรุ งไทยธนกิ จ จํา กัด ตามประกาศของกระทรวงการคลัง และสํานักงาน ก.ล.ต. ต่อมาได้ เปลียนชือเป็ นบริ ษัท
หลักทรัพย์บีที จํากัด (“บล.บีที”) ในเดือนมีนาคม 2545 ซึงมีธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) (“ไทยธนาคาร”) เป็ นผู้ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
ในปี 2551 CIMB Bank ภายใต้ กลุ่ม CIMB ได้ เข้ าซือกิจการของไทยธนาคาร และกลายเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของไทยธนาคาร
ส่งผลให้ กลุ่ม CIMB มีบริ ษัทหลักทรัพย์ 2 บริ ษัท ซึงเป็ นบริษัทจัดตังในประเทศไทย และมีการดําเนินงานภายใต้ กลุ่ม ได้ แก่ (1)
บริ ษัทหลักทรัพย์ บีที จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของ CIMBT และ (2) บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จํากัด
(“CIMB-GK”) ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของ CSI โดยในปี 2552 CIMB–GK ขอระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็ นการชัวคราว
จากสํานักงาน ก.ล.ต. และจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรเกือบทังหมด รวมทังโอนกลุ่มลูกค้ าและพนักงานไปยัง บล.บีที หลังจากนัน
CIMB-GK จึงมิได้ มีการดําเนินการในธุรกิจหลักทรัพย์ แต่อย่างใด ต่อมาในเดือนกันยายน 2552 บล.บีที ได้ เปลียนชือเป็ น
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CIMBS มีการดําเนินธุรกิจในหลายรูปแบบ โดยได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากสํานักงาน ก.ล.ต. รายละเอียด
การประกอบธุรกิจของ CIMBS แสดงไว้ ในตารางด้ านล่าง
ตารางที 5 การประกอบธุรกิจของ CIMBS
ประเภทธุรกิจ
ก) ธุรกิจหลักทรัพย์
- นายหน้ าซือขายหลักทรัพย์
- ค้ าหลักทรัพย์
- ทีปรึกษาการลงทุน
- จัดจําหน่ายหลักทรัพย์
- ค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี
ข) ตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้ า
ค) ธุรกิจทีปรึกษาทางการเงิน
ง) ตัวแทนซือขายหน่วยลงทุน
จ) สมาชิกสมาคมตลาดตราสารหนีไทย

ได้ รับใบอนุญาตเพือ
ประกอบธุรกิจ

สถานะการดําเนินธุรกิจใน
ปั จจุบนั

9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
X
9
9
X
9
9
9
X

ทีมา : CIMBS
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ปั จจุบนั CIMBS ดําเนินธุรกิจภายใต้ 5 ส่วนงาน ได้ แก่ 1) วาณิชธนกิจและตลาดทุน (Corporate Finance & Equity Capital
Management) 2) การตลาดรายย่อย (Retail Equities) 3) การตลาดสถาบัน (Institutional Sales) 4) การเงินและปฏิบตั ิการ
(Finance &Operations) และ 5) วิเคราะห์หลักทรัพย์ (Research) โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพดังนี
แผนภาพที 4 โครงสร้ างองค์ กรของ CIMBS
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
วาณิชธนกิจและตลาดทุน

การตลาดรายย่อย

การตลาดสถาบัน

การเงินและปฏิบตั ิการ

วิเคราะห์หลักทรัพย์

ทีมา : CIMBS

2.2 รายละเอียดการประกอบธุรกิจของ CIMBS
รายละเอียดการประกอบธุรกิจและให้ บริ การของ CIMBS มีดงั นี

ประเภทบริการ
1) ธุรกิจนายหน้ าซือ
ขายหลักทรัพย์

ตารางที 6 รายละเอียดการดําเนินธุรกิจของ CIMBS
รายละเอียด
: CIMBS เป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 7 โดยมุ่งเน้ นการให้ บริ การ
นายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ ทงแก่
ั กลุ่มลูกค้ ารายย่อยและลูกค้ าสถาบัน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555
CIMBS มีสํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาดังนี
1) สํานักงานใหญ่ ซึงตังอยู่ในอาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
2) สาขาสินธร กรุงเทพฯ
3) สาขาเสริ มมิตร กรุงเทพฯ
4) สาขาปิ นเกล้ า กรุงเทพฯ
5) สาขาสมุทรสงคราม
6) สาขาศูนย์การค้ า ลีการ์ เดนส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
7) สาขาอาคารชุดศุภาลัยเพลสอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
8) สาขาอาคารปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็คซ์ ถ.วิทยุ จ.กรุงเทพฯ
CIMBS มีทีมนักวิเคราะห์ ซึงมีนกั วิเคราะห์หลักทรัพย์ทีได้ รับใบอนุญาตจํานวน 14 คน ในการทํา
บทวิเคราะห์ บริ ษัทจดทะเบียนทีสําคัญในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เพือสนับสนุนธุรกิ จหลักทรัพย์ ของ
CIMBS นอกจากนี ทีมนักวิเคราะห์ของ CIMBS จะทํางานร่ วมกับทีมนักวิเคราะห์ระดับภูมิภาค
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และการทํารายการทีเกียวโยงของ CIMBT

ของกลุม่ CIMBเพือจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดโรดโชว์ของนักวิเคราะห์สําหรับลูกค้ านักลงทุนทัว
ทังภูมิภาค ในปี 2554 CIMBS มีมลู ค่าการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
เอไอประมาณ 143,942.31ล้ านบาท คิด เป็ นส่วนแบ่ง ทางการตลาดร้ อยละ 1.15 หรื อจัด เป็ น
อันดับที 27 รายละเอียดของมูลค่าการซือขายของ CIMBS ในปี 2552 – 2554 ดังแสดงในตาราง
ด้ านล่าง
ตารางที 7 รายละเอียดของมูลค่ าการซือขายของ CIMBS ในปี 2552 - 2554
รายการ (หน่ าย : ล้ านบาท)
มูลค่าการซือขายของ CIMBS
ส่วนแบ่งทางการตลาดของ CIMBS
อันดับ

2552
62,094
0.82%
37

2553
114,625
0.93%
29

2554
143,942
1.15%
27

ทีมา : www.setsmart.com

ในปี 2554 CIMBS มีสดั ส่วนของลูกค้ ารายย่อยและลูกค้ าสถาบันเท่ากับร้ อยละ 67.54 และ 32.46
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 CIMBS มีพนักงานสําหรับดูแลลูกค้ ารายย่อยจํานวน 147 คน และ
สําหรับดูแลลูกค้ าสถาบันจํานวน 10 คน โดยลูกค้ าสถาบันส่วนใหญ่จะมาจากลูกค้ าในภูมิภาค
เช่น ลูกค้ าจากกลุ่ม CIMB ทีสิงคโปร์ ฮ่องกงและมาเลเซีย รายละเอียดมูลค่าการซือขายแยกตาม
ประเภทลูกค้ า และประเภทบัญชีหลักทรัพย์แสดงในตารางด้ านล่างนี
ตารางที 8 การซือขายแยกตามประเภทลูกค้ าและประเภทบัญชีหลักทรั พย์
ในปี 2552 – 2554
รายการ (หน่ าย : ล้ านบาท)
2552
มูลค่ าการซือขายแยกตามประเภทลูกค้ า
บัญชีซือขายของ CIMBS*
282
ลูกค้ าสถาบัน
7,718
ลูกค้ ารายย่อย
54,142
มูลค่ าการซือขายแยกตามประเภทบัญชีหลักทรัพย์
บัญชีเงินสด
51,633
บัญชีเครดิต
1,415
บัญชี Cash balance
154
บัญชี Internet**
8,942

2553

2554

57,284
32,286
82,275

256,158
46,703
97,166

154,325
3,248
561
13,712

360,307
1,147
6,228
32,345

หมายเหตุ * การซือขายหลักทรัพย์เพือบัญชีของบริษัท
** บัญชี Internet ประกอบด้ วยการซือขายบนบัญชีเงินสดบัญชีเครดิตและบัญชี cash balance
ทีมา : CIMBS

ในปี 2554 CIMBS มีบญ
ั ชีลกู ค้ าซือขายหลักทรัพย์ทงสิ
ั นประมาณ 15,984 บัญชี และมีบญ
ั ชีทีมี
ความเคลือนไหวประมาณ 6,156 บัญชี
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2) ธุรกิจรับประกัน
รับการจัดจําหน่ าย
หลักทรัพย์ และ
บริการทีปรึกษา
ทางการเงิน

: CIMBSมีการให้ บริ การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์และบริ การทีปรึกษาทางการเงิน ซึงได้ รับใบอนุญาต
จากสํานักงาน ก.ล.ต. โดย ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีทีมงานทีมีประสบการณ์ในส่วนงานวาณิช
ธนกิ จรวม 7 คน รายละเอีย ดรายได้ จ ากธุ รกิ จรั บ ประกันการจัด จํ า หน่า ยหลัก ทรั พย์ และการ
ให้ บริการทีปรึกษาทางการเงิน ของ CIMBS มีรายละเอียดดังตารางด้ านล่าง
ตารางที 9 โครงสร้ างรายได้ จากค่ าบริการ / ค่ าธรรมเนียมในปี 2552 –2554
ค่ าธรรมเนียมและค่ าบริการ
(หน่ วย : พันบาท)
การรับประกันการจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์
การให้ บริการทีปรึกษาทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การอืนๆ
รวม

2552

2553

2554

20,624

27,282

26,265

9,980
485
31,089

36,642
1,413
65,337

20,811
200
47,275

ทีมา: CIMBS

3) ตัวแทนซือขาย
สัญญาซือขาย
ล่ วงหน้ า

: CIMBS ได้ รับอนุญาตในการเป็ นตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้ าเมือวันที 11 กุมภาพันธ์
2548 สํ า หรั บ ซื อขายสัญ ญาซื อขายล่ ว งหน้ าในบริ ษั ท ตลาดอนุ พัน ธ์ (ประเทศไทย) จํ า กั ด
(มหาชน) (“TFEX”) อาทิเช่น SET 50 Index Futures, SET 50 Index Options, Stock Futures,
Gold Futures และ Interest Rate Futures โดย ณ เดือนธันวาคม 2554 CIMBSมีตวั แทนซือขาย
สัญญาซือขายล่วงหน้ า ที ได้ รับใบอนุญาตประมาณ 39 คน และมีส่วนแบ่งทางการตลาด โดย
อ้ างอิงจากจํ านวนสัญญาซือขายที ประมาณร้ อยละ 0.52 คิด เป็ นจํานวนสัญญาซือขายทังสิน
ประมาณ 51,925 สัญญา รายละเอียดจํานวนสัญญาซือขายล่วงหน้ าทีทําการซือขายใน TFEX ใน
ปี 2552 – 2554 มีรายละเอียดดังตารางด้ านล่าง
ตารางที 10 รายละเอียดจํานวนสัญญาซือขายล่ วงหน้ าในปี 2552 – 2554
รายการ
จํานวนสัญญาซือขายล่วงหน้ าของ CIMBS
ส่วนแบ่งทางการตลาดของ CIMBS
ทีมา: TFEX and CIMBS

2552
15,278
0.50%

2553
17,244
0.38%

2554
51,925
0.52%

ในปี 2554 CIMBS มีลกู ค้ าทีเปิ ดบัญชีซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้ าประมาณ 511บัญชีและมี
บัญชีทีมีความเคลือนไหวประมาณ 191 บัญชี
4) การลงทุนใน
หลักทรั พย์

: CIMBS มีการซือขายหลักทรัพย์โดยใช้ บญ
ั ชีของตนเองเพือแสวงหากําไร (“Proprietary Trading”)
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีจํานวนเจ้ าหน้ าที (“Proprietary Trader”) ทังสิน 20 คน ในปี 2554
CIMBS มีกําไรจากการซือขายหลักทรัพย์โดยใช้ บญ
ั ชีของตนเองจํานวน 82.51 ล้ านบาท
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2.3 โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของ CIMBS สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2552 – 2554มีรายละเอียดดังนี
ตารางที 11 โครงสร้ างรายได้ ของ CIMBS สําหรับปี 2552– 2554
(หน่ วย : พันบาท)
ค่าตัวแทนจากการซือขายหลักทรัพย์
ค่าตัวแทนจากการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้ า
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
กําไร (ขาดทุน) จากการซือขายหลักทรัพย์
รายได้ ดอกเบียและเงินปั นผล
รายได้ อืน
รวม
ทีมา: CIMBS

2552
จํานวน
%
149,410 72.28%
6,012
2.91%
31,089 15.04%
2,913
1.41%
16,676
8.07%
605
0.29%
206,705 100.00%

2553
จํานวน
%
234,161 66.62%
5,325
1.51%
65,337 18.59%
29,772
8.47%
13,621
3.88%
3,274
0.93%
351,491 100.00%

2554
จํานวน
%
272,708 59.42%
11,144
2.43%
47,275 10.30%
82,514 17.98%
33,279
7.25%
12,039
2.62%
458,959 100.00%

รายได้ หลักของ CIMBS มาจากค่าธรรมเนียมตัวแทนในการซือขายหลักทรัพย์ ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 72.28 ร้ อยละ 66.62 และร้ อย
ละ 59.42 ของรายได้ รวมในปี 2552 – 2554 ตามลําดับ นอกจากนี ทีมาของรายได้ หลักอีกรายการของ CIMBS ได้ แก่
ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การ ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 15.04 ร้ อยละ 18.59 และร้ อยละ 10.30 ของรายได้ รวมในปี 2552 – 2554 โดย
รายได้ ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การนัน เกิดจากธุรกิจการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์และการเป็ นทีปรึกษาทางการเงิน
2.4 โครงสร้ างต้ นทุน
โครงสร้ างต้ นทุนของ CIMBS สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2552 – 2554 มีรายละเอียดดังตารางด้ านล่าง
ตารางที 12 โครงสร้ างต้ นทุนของ CIMBSสําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2552 – 2554
(หน่ วย : พันบาท)
ค่าใช้ จา่ ยในการกู้ยืมเงิน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
กลับรายการค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
กลับรายการค่าเผือการด้ อยค่าเงินลงทุนในลูกหนี
ค่าใช้ จา่ ยดําเนินงาน
รวม
ทีมา : CIMBS

2552
2553
2554
ค่ าใช้ จ่าย
%
ค่ าใช้ จ่าย
%
ค่ าใช้ จ่าย
%
5,985
2.72%
9,186
2.62%
19,145
3.85%
11,207
5.09%
20,373
5.82%
46,905
9.43%
-6,414 -2.91%
-14,339 -4.09%
-2,304 -0.46%
-521 -0.24%
-219 -0.06%
210,126 95.34% 335,231 95.72% 433,409 87.18%
220,383 100.00% 350,231 100.00% 497,156 100.00%
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ค่าใช้ จ่ายหลักของ CIMBS ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงาน เนืองจากธุรกิจหลักทรัพย์นนเป็
ั นธุรกิจทีต้ องการบุคลากรทีมี
ความเชียวชาญในการทํารายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงการให้ คําปรึกษาทางการเงิน โดยค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว ประกอบด้ วย
เงินเดือนและค่าคอมมิชชัน ซึงมีมลู ค่าเกินกว่าร้ อยละ 50 ของต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยทังหมดในช่วงปี 2552 – 2554
2.5 ทุนจดทะเบียน
เมือวันที 26 สิงหาคม 2554 ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 2/2554 ของCIMBS มีมติเพิมทุนจดทะเบียนจาก 500.00 ล้ านบาท
เป็ น 1,800.00 ล้ านบาท โดยการออกเสนอขายหุ้นเพิมทุนจํานวน 1,300.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 130 ล้ านหุ้น
มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท ทังนี เมือวันที 7 กันยายน 2554 CIMBS ได้ จดทะเบียนเพิมทุนในคราวแรกจํานวน 600.00
ล้ านบาท แบ่งเป็ น 60 ล้ านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10.00 บาท ส่งผลให้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 CIMBS มีทนุ จดทะเบียนชําระ
แล้ วจํานวน 1,100.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 110 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท
2.6 โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น
โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของ CIMBS ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 มีดงั นี
ตารางที 13 รายชือผู้ถอื หุ้นของ CIMBS ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
รายชือผู้ถือหุ้น
1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย
รวม
ทีมา: CIMBS

สัดส่ วนการถือหุ้น
จํานวนหุ้น
%

109,999,993

99.99%

7
110,000,000

0.01%
100.00%

2.7 คณะกรรมการ
คณะกรรมการของ CIMBS ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 มีดงั นี
ตารางที 14 คณะกรรมการของ CIMBS ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
รายชือ
1.นางจาง หยวน เมย์
2. นางจูเลีย บินติ ฮาชิม
3. นายสุชาย สุทศั น์ธรรมกุล
4.นายกิตติศกั ดิ อมรชัยโรจน์กลุ
5.นางสาวยุวนา รัตนวิเชียร
6.นายเกษม พันธ์รัตนมาลา
7.นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทีมา: CIMBS
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2.8 คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารของ CIMBS ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 มีดงั นี
ตารางที 15 คณะผู้บริหารของ CIMBS ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
รายชือ
1.นายสุชาย สุทศั น์ธรรมกุล
2. นายกิตติศกั ดิ อมรชัยโรจน์กลุ
3. นายเกษม พันธ์รัตนมาลา
4. นางสาวยุวนา รัตนวิเชียร
5. นายสิทธิไชย มหาคุณ
6. น.ส.กันยารัตน์ กัลยาวรัตม์
ทีมา: CIMBS

ตําแหน่ ง
Chief Executive Officer
Head of Retail Equities
Head of Research
Chief Operating Officer
Head of CF & ECM
Head of Institutional Sales

2.9 ผลการดําเนินงานทีผ่ านมา
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ CIMBS สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2552 – 2554 มีดงั นี
ตารางที 16 ฐานะการเงินของ CIMBS สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2552 – 2554
หน่ วย : พันบาท
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุน – สุทธิ
เงินลงทุนในลูกหนี – สุทธิ
ลูกหนีสํานักหักบัญชี
ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้ า– สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
สินทรัพย์อนื
รวมสินทรัพย์
หนีสิน
เงินกู้ยืม
เจ้ าหนีสํานักหักบัญชี
เจ้ าหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้ า
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
หนีสินอืน
หนีสินรวม

2552

2553

2554

337,713
45,079
31,033
11,581
206,238
355,393
40,531
6,024
43,338
1,076,930

382,323
45,080
71,979
8,205
216,334
330,065
40,213
6,066
73,818
1,174,084

464,201
45,080
42,685
8,205
128,961
692,997
87,881
21,921
78,857
1,570,788

55,000
32,472
384,707
95,569
30,892
598,640

125,000
467
383,214
100,347
79,019
688,048

58,405
266,491
105,365
124,449
554,709
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หน่ วย : พันบาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
ส่วนเกิน (ตํากว่า) ทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผือขาย
กําไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทีมา : CIMBS

2552

2553

2554

500,000
500,000
13,289

500,000
500,000
19,775

1,100,000
1,100,000
14,598

-34,999
478,289
1,076,930

-33,739
486,036
1,174,084

-98,519
1,016,079
1,570,788

ตารางที 17 ผลการดําเนินงานของ CIMBS สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2552 – 2554
หน่ วย : พันบาท
รายได้
ค่านายหน้ า
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ดอกเบียและเงินปั นผล
ดอกเบียเงินให้ ก้ ยู มื เพือซือหลักทรัพย์ในลูกหนี
รายได้ อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จา่ ยในการกู้ยืมเงิน
ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การจ่าย
กลับรายการค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
กลับรายการค่าเผือการด้ อยค่าเงินลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ทีมา : CIMBS

2552

2553

2554

155,422
31,089
5,740
10,936
3,519
206,706

239,486
65,337
5,441
8,180
33,046
351,491

283,852
47,275
15,186
18,093
94,554
458,959

5,985
11,207
-6,414
-521
210,126
220,383
-13,677

9,186
20,373
-14,339
-219
335,230
350,231
1,260

19,145
46,905
-2,304
433,410
497,156
-38,197

ตารางที 18 สรุ ปงบกระแสเงินสดของ CIMBS สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2552 – 2554
หน่ วย : พันบาท
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ
ทีมา : CIMBS

2552
-191,167
301,343
64,023
174,200

2553
-33,261
7,871
70,000
44,610

2554
-332,118
-61,005
475,000
81,877
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ตารางที 19 อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ สําหรั บปี 2552 - 2554
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนนโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีสินต่อทุน

2552

2553

2554

-6.62%
-2.86%

0.36%
0.26%

-8.32%
-3.76%

-1.27%
0.19

0.11%
0.30

-2.43%
0.29

1.25

1.42

0.55

ภาพรวมของผลการดําเนินงานของ CIMBS
รายได้
รายได้ รวมของ CIMBS สําหรับปี 2552 – 2554 เท่ากับ 206.71 ล้ านบาท 351.49 ล้ านบาท และ 458.96 ล้ านบาท ตามลําดับ
โดยมีรายได้ หลักจากค่านายหน้ าจากการซือขายหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้ าเท่ากับ 155.42 ล้ านบาท 239.49 ล้ าน
บาท และ 283.85 ล้ านบาท ตามลําดับโดยรายได้ จากค่านายหน้ าเพิมขึน 84.06 ล้ านบาท และ 44.37 ล้ านบาท ในปี 2553 –
2554 หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ 54.09 และร้ อยละ 18.53 ตามการเติบโตของมูลค่าการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในขณะทีรายได้ จากค่าธรรมเนียมและบริ การของ CIMBS เท่ากับ 31.09 ล้ านบาท 65.34 ล้ านบาท และ 47.28 ล้ านบาท ในปี
2552 – 2554 ตามลําดับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การทีเพิมขึนในปี 2553 เกิดจากจํานวนและมูลค่าของงานทีเพิมขึนในการ
ให้ บริ การทีปรึ กษาทางการเงินของ CIMBS โดยมีอตั ราการเติบโตสูงถึงร้ อยละ 110.16 ในขณะที ในปี 2554 รายได้
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการลดลงร้ อยละ 27.64 รายได้ อืนของ CIMBS ส่วนใหญ่เกิดจากกําไรจากการซือขายหลักทรัพย์โดยใช้
บัญชีของตนเอง (Proprietary Trading) ซึงมีจํานวน 2.91 ล้ านบาท 29.77 ล้ านบาท และ 82.51 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.41
ร้ อยละ 8.47 และร้ อยละ 17.98 ของรายได้ รวมในปี 2552 – 2554
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนรวมของ CIMBS สําหรับปี 2552 – 2554 เท่ากับ 220.38 ล้ านบาท 350.23 ล้ านบาท และ 497.16 ล้ านบาท ตามลําดับ
โดยต้ นทุนหลักของ CIMBS เกิดจากค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงาน โดยการเพิมขึนของค่าใช้ จ่ายรวมในปี 2553 เกิดจากการ
เพิมขึนของพนักงานทีได้ รับโอนมากจาก CIMB-GK และพนักงานใหม่ของ CIMBS ขณะทีปี 2554 ค่าใช้ จ่ายรวมเพิมขึนจาก
การรับพนักงานใหม่ในส่วนงานการตลาดรายย่อย (Retail Equities) เพือเพิมความสามารถในการแข่งขันและส่วนแบ่งทาง
การตลาด นอกจากนี ค่าใช้ จ่ายหลักอีกรายการหนึงของ CIMBS คือ ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับอาคาร สถานที และอุปกรณ์ ซึง
เท่ากับ 41.30 ล้ านบาท 45.08 ล้ านบาท และ 55.93 ล้ านบาท ในปี 2552 – 2554 ตามลําดับอันประกอบด้ วย ค่าเช่าอาคาร
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขา เพือให้ บริ การซือขายหลักทรัพย์ รวมถึงค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย ซึงเพิมสูงขึนตาม
จํานวนสาขาทีเพิมขึน
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กําไรสุทธิ
ในปี 2552 CIMBS มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 13.68 ล้ านบาท ขณะทีปี 2553 มีผลกําไรสุทธิ จํานวน 1.26 ล้ านบาท และปี
2554 มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 38.20 ล้ านบาท โดยขาดทุนสุทธิในอัตราร้ อยละ 6.62 และกําไรสุทธิในอัตราร้ อยละ 0.36 และ
ขาดทุนสุทธิในอัตราร้ อยละ 8.32 สําหรับปี 2552 – 2554 ตามลําดับ การทีกําไรสุทธิของ CIMBS เปลียนแปลงอย่างมากนัน
เกิดจากความผันผวนของมูลค่าการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับอัตราค่านายหน้ าซึงมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนือง
โดยในปี 2552 – 2554 อัตราค่านายหน้ าเฉลียเท่ากับร้ อยละ 0.24 ร้ อยละ 0.20 และร้ อยละ 0.19 ของมูลค่าการซือขายในแต่
ละปี รวมถึงค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงานทีเพิมสูงขึน ทังนี อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นของ CIMBS ในปี 2552 –
2554เท่ากับ ร้ อยละ -2.86 ร้ อยละ 0.26 และร้ อยละ -3.76 ตามลําดับ
ฐานะการเงิน
สินทรั พย์ รวม
ในปี 2552 – 2554 CIMBS มีสินทรัพย์รวมทังสิน 1,076.93 ล้ านบาท 1,174.08 ล้ านบาท และ1,570.79 ล้ านบาท ตามลําดับ
โดยมีสินทรัพย์หลัก คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึงมีจํานวน 337.71 ล้ านบาท 382.32 ล้ านบาท และ 464.20ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 31.36 ร้ อยละ 32.56 และร้ อยละ 29.55 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี การที CIMBS มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดทีสูงนัน เพือให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ซงกํ
ึ าหนดให้ นายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ต้องดํารงเงินกองทุนสภาพคล่อง
สุทธิให้ อยู่ในเกณฑ์ทีกําหนดตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีทีอัตราส่วนดังกล่าวไม่ถึงเกณฑ์ข้อกําหนด นายหน้ า
จําเป็ นต้ องสมทบเงินเข้ ากองทุนทดแทนความเสียหายในระบบชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Securities Clearing Fund)
เพือประกันความเสียหายทีอาจเกิดจากการผิดนัดชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ทังนี การเพิมขึนของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดในปี 2552 จํานวน 174.20 ล้ านบาท เกิดจากเงินที CIMBS ได้ รับจากการจําหน่ายหุ้นไทยธนาคาร และการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และการเพิมขึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2554 นัน เกิดจากเงินเพิมทุนของ
ธนาคาร
สินทรัพย์หลักอีกรายการของ CIMBS ได้ แก่ ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้ าสุทธิ และลูกหนีสํานักหักบัญชี
ซึงมีมลู ค่ารวมเท่ากับ 561.63 ล้ านบาท 546.40 ล้ านบาท และ 821.96 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมูลค่าของลูกหนีดังกล่าว
ขึนอยู่กบั มูลค่าการซือขายหลักทรัพย์ของ CIMBS ณ วันสินงวด
หนีสินรวม
หนีสินรวมของ CIMBS สําหรับปี 2552 – 2554 เท่ากับ 598.64 ล้ านบาท 688.05 ล้ านบาท และ 554.71 ล้ านบาท ตามลําดับ
โดยหนีสินหลักของ CIMBS ได้ แก่ เจ้ าหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้ าซึงเท่ากับ 384.71 ล้ านบาท 383.21 ล้ าน
บาท และ 266.49 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 64.26 ร้ อยละ 55.70 และร้ อยละ 48.04 ของหนีสินรวมในแต่ละปี
ตามลําดับ โดยมูลค่าของเจ้ าหนีดังกล่าวขึนอยู่กบั มูลค่าการซือขายหลักทรัพย์ของ CIMBS ณ วันสินงวด นอกจากนี CIMBS
ยังมีการกู้ยืมจาก CIMBT ในรูปตัวสัญญาใช้ เงินจํานวน 55.00 ล้ านบาท และ 125.00 ล้ านบาท ในปี 2552 – 2553 ตามลําดับ
โดยวัตถุประสงค์การกู้ยืมนัน เพือนํามาเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ และได้ ชําระเงินคืนทังจํานวนแล้ วในปี 2554
นอกจากนี CIMBS ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิในปี 2552 ให้ แก่ CIMB-GK เป็ นจํานวน 120.00 ล้ านบาท ซึงจะครบ
กําหนดอายุในปี 2557
25
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ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ในปี 2552 – 2554 CIMBS มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 478.29 ล้ านบาท 486.04 ล้ านบาท และ 1,016.08 ล้ านบาท ตามลําดับ
โดยในปี 2552 CIMBS ได้ ลดทุนชําระแล้ วลงเหลือ 500.00 ล้ านบาท จาก 1,200.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 50 ล้ านหุ้น
มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท โดยลดทุนเพือชดเชยผลขาดทุนสะสมซึงมีจํานวน 721.32 ล้ านบาทในปี 2551 และในปี
2553 CIMBS มีขาดทุนสะสมจํานวน 33.74 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 1.26 ล้ านบาทจากผลการดําเนินงานทีมีกําไรสุทธิ ส่งผล
ให้ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 486.04 ล้ านบาท ต่อมาในปี 2554 CIMBS มีการเพิมทุนจํานวน 600.00 ล้ านบาท และมีผล
ขาดทุนสะสม 98.52 ล้ านบาท ซึงเกิดจากผลการดําเนินงานทีขาดทุนสุทธิจํานวน 38.20 ล้ านบาท ส่งผลให้ มีส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 1,016.08 ล้ านบาท
โครงสร้ างเงินทุน
สัดส่วนหนีสินต่อทุนของ CIMBS ในปี 2552 – 2554 เท่ากับ 1.25 เท่า 1.42 เท่า และ 0.55 เท่า ตามลําดับ โดยในระหว่างปี
2552 –2553 แหล่งทีมาของเงินทุนของ CIMBS มาจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินเป็ นหลัก ซึงเท่ากับ 64.02 ล้ านบาท
และ 70.00 ล้ านบาท เพือนําไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ขณะทีในปี 2554 CIMBS มีการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 600.00
ล้ านบาท โดยนําไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน เป็ นเงินลงทุนในการขยายกิจการและเพือจ่ายชําระหนีสิน
2.10 แผนการลงทุนในอนาคต
CIMBS มีแผนทีจะเรี ยกชําระเงินเพิมทุนอีกจํานวน 700.00 ล้ านบาท ซึงจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร พบว่า CIMBS มีแผนงาน
ทีจะใช้ เงินเพิมทุนดังกล่าว เพือขยายสาขาให้ บริ การซือขายหลักทรัพย์แห่งใหม่และปรับปรุ งสาขาเดิม รวมทัง ลงทุนเพือเพิม
ประสิทธิภาพของระบบการซือขายหลักทรัพย์ เพือเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันของ CIMBS ภายหลังการเปิ ดเสรี
ธุรกิจหลักทรัพย์ ซึงเริมต้ นขึนเมือเดือนมกราคม ปี 2555 ทีผ่านมา นอกจากนี ยังเพือเป็ นการรองรับธุรกรรมซือขายหลักทรัพย์
ทีผู้บริหารคาดว่าจะเพิมขึนอีกด้ วย
2.11 สภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม
2.11.1 ธุรกิจนายหน้ าซือขายหลักทรั พย์
ข้ อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ ระบุว่า ในปี 2554 แม้ ตลาดทุนไทยจะเผชิญกับปั จจัยลบภายในและภายนอกประเทศหลาย
ประการ อาทิ การชะลอตัวของการลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกจากสถานการณ์นําท่วมภายในประเทศ การขยายตัวของ
วิกฤตหนีสินในสหภาพยุโรป สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กาทียังไม่ฟืนตัวเต็มที ซึงล้ วนแต่ส่งผลต่อความเชือมันของนัก
ลงทุน แต่ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทยโดยภาพรวมของปี 2554 มีทิศทางเติบโตดีขนึ โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) ณ
สินปี 2554 ปิ ดที 1,025.32 จุด ปรับลดลงร้ อยละ 0.72 จากสินปี 2553 อย่างไรก็ดี การปรับลดลงดังกล่าวเป็ นการลดลงใน
ระดับตํากว่าตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขณะทีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ และดัชนีตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (MAI Index) ทําสถิติสงู สุดที 1,144.14 จุด และ 319.60 จุด ตามลําดับโดยมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
(Market Capitalzation) ของทัง 2 ตลาด ทําสถิติสงู สุดที 9.36 ล้ านล้ านบาท และ 86,079.17 ล้ านบาท ตามลําดับ นอกจากนี
มูลค่าการซือขายโดยเฉลียต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อยู่ที 29,473.28 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อย
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ละ 1.4 จากปี 2553 ซึงมูลค่าซือขายโดยเฉลียต่อวันดังกล่าวเป็ นระดับสูงสุดตังแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ มมีการซือขาย และสูง
เป็ นอันดับ 2 ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ รองจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึงเป็ นศูนย์กลางเงินของภูมิภาค
ตารางที 20 ข้ อมูลการเปลียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ฯ และตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ
ระหว่ างปี 2552 – 2554
Index Series
SET Index
SET 50 Index
SET 100 Index
MAI
ทีมา : สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

ปี 2552

ปี 2553

734.54
520.69
1,120.26
215.30

1,032.76
720.76
1,573.02
272.79

ปี 2554
1,025.32
718.4
1,559.38
264.23

ตารางที 21 ข้ อมูลการเปลียนแปลงในภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ
ระหว่ างปี 2552 – 2554
(หน่ วย : ล้ านบาท)
มูลค่ าตลาดหลักทรัพย์ ตามราคาตลาด
(Market Capitalzation)
- SET
- MAI
มูลค่ าการซือขายโดยเฉลียต่ อวัน
(Average Daily Trading Value)
- SET
- MAI

ปี 2552
5,912,230

ปี 2553
8,389,812

ปี 2554
8,485,006

5,873,100
39,130
18,226

8,334,684
55,128
29,066

8,407,696
77,310
29,473

17,854
372

28,669
397

28,854
619

ทีมา : สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

สืบเนืองจากมูลค่าการซือขายโดยเฉลียต่อวันในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในปี 2554 ทีปรับตัวเพิมขึน
ในอัต ราร้ อยละ 1.40 จากปี 2553 ส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ นายหน้ า ซื อขายหลัก ทรั พ ย์ มี ผ ลประกอบการดี ขึน เนื องจากมี ร ายได้
ค่าธรรมเนียมการซือขายหลักทรัพย์มากขึนตามมูลค่าการซือขายทีเพิมสูงขึนอย่างไรก็ตาม ในปี 2553 – ปี 2554 ทีมีการเริ มใช้
ระบบค่านายหน้ าขันตํ าแบบขันบันได ก่ อนที จะมีก ารเปิ ดเสรี ใ บอนุญาตในการประกอบธุรกิ จหลัก ทรั พย์ และเปิ ดเสรี ค่า
นายหน้ าซือขายหลักทรั พย์ ในวันที 1 มกราคม 2555 ข้ อมูลจากสมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์ฯ ณ 30 มิถุนายน 2554 ระบุว่า
อัตราค่าธรรมเนียมการซือขายหลักทรัพย์เฉลียโดยทัวไปในปี 2553 – ครึงแรกของปี 2554 ได้ ปรับลดลงมาอยู่ทีร้ อยละ 0.16
ของมูลค่าการซือขาย จากเดิมร้ อยละ 0.20 ของมูลค่าการซือขาย ในปี 2552 อย่างไรก็ตาม มูลค่าการซือขายในตลาดทีเพิม
สูง ขึ น ได้ ช่ ว ยชดเชยรายได้ จ ากการปรั บ ลดอัต ราค่ า ธรรมเนี ย มการซื อขายหลัก ทรั พ ย์ ที ลดลง และช่ ว ยให้ รายได้ ของ
ผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าวเพิมสูงขึน
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สําหรับการแข่งขันในธุรกิจนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ พบว่า ในปี 2554 มีบริ ษัทหลักทรัพย์ทีให้ บริ การดังกล่าว จํานวนทังสิน
38 ราย โดยบริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้นํา มีส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ 11.86โดย
รายชือบริ ษัทหลักทรัพย์ทีมีมลู ค่าการซือขายสูงสุด 10 อันดับแรกและ CIMBS ในปี 2554 ปรากฎในตารางต่อไปนี
ตารางที 22 รายชือบริษัทหลักทรั พย์ ทมีี มูลค่ าการซือขายสูงสุด 10 อันดับแรกและ CIMBS ในปี 2554
อันดับ

ชือบริษัท

สัญลักษณ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
27

บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัสจํากัด(มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ยบู ีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ภทั ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซไี อเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

MBKET
FSS
CGS
CS
ASP
UBS
BLS
PHATRA
KGI
TNS
CIMBS

มูลค่า
ส่วนแบ่งตลาด
การซือขาย*
(%)
(ล้ านบาท)
1,480,776.02
11.86
645,449.93
5.17
641,153.51
5.13
615,774.18
4.93
603,393.99
4.83
601,134.02
4.81
596,708.47
4.78
594,119.95
4.76
566,460.09
4.54
553,069.59
4.43
143,942.31
1.15

หมายเหตุ * อ้ างอิงจากมูลค่าซือและขายโดยไม่รวมการลงทุนของบริ ษัทหลักทรัพย์ทีซือขายโดยใช้ บญ
ั ชีของตนเอง
ทีมา : www.setsmart.com

สําหรับแนวโน้ มของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2555 ข้ อมูลจากผลสํารวจนักวิเคราะห์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยปี 2555 ทีจัดทํา
โดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ พบว่า นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลียสินปี 2555 จะอยู่ที
1,130 จุด เพิมขึนจากสินปี 2554 ที 1,025.32 จุด โดยปั จจัยบวกทีจะส่งผลดีต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2555 ได้ แก่ แนวโน้ ม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจทีคาดว่าจะเติบโตเฉลียร้ อยละ 4.1 จากเฉลียร้ อยละ 1.4 ในปี 2554 รวมถึงการลดภาษี นิติบคุ คล
ของรัฐบาล การลดอัตราดอกเบียในประเทศ ความคืบหน้ าโครงการป้องกันนําท่วม อย่างไรก็ตาม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมี
ความผันผวนสูงจากปั จจัยลบหลายด้ าน เช่น ปั ญหาวิกฤตหนีในสหภาพยุโรป สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ ผลกระทบ
ต่อเนืองจากสถานการณ์นําท่วม การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริ กา
ด้ านแนวโน้ มของธุรกิจนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ในปี 2555 ทีได้ มีการเปิ ดเสรี ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และ
เปิ ดเสรี ค่านายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ อาจทําให้ มีผ้ ปู ระกอบการรายใหม่ในตลาดเพิมขึน และเกิดการควบรวมกิจการระหว่าง
บริ ษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เพิมเติมจากทีเกิดขึนหลายรายในช่วงปี 2554 ทีผ่านมา (รายละเอียดปรากฎในข้ อ 5.1.2 ของรายงาน
ฉบับนี) ทังนี เพือเป็ นการเพิมขีดความสามารถรองรับการแข่งขันทีมีแนวโน้ มทวีความรุ นแรงขึนในอนาคตโดยอาจมีการแข่งขัน
ด้ านราคา ด้ วยการปรับลดค่าธรรมเนียมการซือขายหลักทรัพย์ลงเพิมเติม เพือแย่งชิงฐานลูกค้ าทังทีมีอยู่เดิมในปั จจุบนั ซึง
ข้ อมูล จากตลาดหลักทรั พย์ ระบุว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2554 มี จํานวนบัญชี ซือขายหลัก ทรั พย์ รายเดือน (Active
Account) เฉลียอยู่ที 172,017 บัญชี และฐานลูกค้ าใหม่ในอนาคต ซึงกลยุทธ์ ในการปรับตัวของบริ ษัทหลักทรัพย์ เพือให้
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สามารถดํารงธุรกิจต่อไปได้ และสามารถแข่งขันกับบริ ษัทหลักทรัพย์เดิมภายในประเทศและบริ ษัทหลักทรัพย์จากต่างประเทศ
ทีอาจมีความประสงค์จะเข้ ามาลงทุนธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทยเพิมขึนภายหลังการเปิ ดเสรี ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ คือ 1) การขยายขอบเขตงานบริ การนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ให้ มีความหลากหลายเพิมมากขึน เช่น งานบริ การ
ตัวแทนซือขายสัญญาล่วงหน้ าในตลาดอนุพนั ธ์ หรื อตลาดสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า 2) เพิมรายได้ จากบริ การด้ านอืนๆ เช่น
บริ การด้ านวาณิชธนกิจ บริ การทีปรึ กษาทางการเงิน เพือเป็ นส่วนเสริ มกับรายได้ หลักจากค่านายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ และ
3) ควบรวมกิจการกับบริ ษัทหลักทรัพย์ขนาดใหญ่เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
2.11.2 ธุรกิจรับประกันการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ และบริการทีปรึกษาทางการเงิน
การตัดสินใจเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ของบริ ษัทต่างๆ นัน ขึนอยู่กับปั จจัยหลายประการ เช่น สภาพเศรษฐกิจ
สภาวะของตลาดหลัก ทรั พย์ ฯ ณ ขณะนัน ความมันคงทางการเมื องภายในประเทศ และความพร้ อมของตัว บริ ษั ท เอง
โดยเฉพาะอย่างยิงสิทธิประโยชน์ที เช่น การลดภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีเริ มต้ นใช้
ในปี 2551 นับเป็ นปั จจัยสําคัญทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ าจดทะเบียน ซึงส่งผลกระทบต่อรายได้ จากธุรกิจการรับประกัน
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ โดยจํานวนบริ ษัททีเข้ าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ และ
จํานวนบริษัทจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ในช่วงปี 2552 – 2554 มีรายละเอียดดังนี
ตารางที 23 รายละเอียดบริษัททีเข้ าจดทะเบียนใหม่ ในช่ วงปี 2552 - 2554
2552
จํานวนบริ ษัททีเข้ าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ *
จํานวนบริ ษัททีเข้ าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ *
รวมมูลค่าการระดมทุน (ล้ านบาท)
จํานวนบริ ษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ

6
11
6,169
535

2553
4
7
6,717
540

2554
3
7
4,954
545

หมายเหตุ * ไม่รวมบริ ษัททีเข้ าจดทะเบียนใหม่เนืองจากการปรับโครงสร้ างองค์กรหรื อไม่มีการระดมทุน
ทีมา : www.set.or.th

สํ า หรั บบริ ก ารที ปรึ ก ษาทางการเงิ น คาดว่า การแข่ ง ขัน ในธุ ร กิ จ ดัง กล่า วจะมี ค วามรุ น แรงเพิ มขึน ภายหลัง จากที บริ ษั ท
หลักทรัพย์เริมขยายธุรกิจเพือให้ บริการทีปรึกษาทางการเงินเพิมเติมขึนจากบริ การนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ซงเป็
ึ นธุรกิจหลัก
และจะส่งผลให้ มีบริ ษัททีปรึกษาทางการเงินขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพิมขึนในตลาด ทังนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 มีบริ ษัท
ทีปรึกษาทางการเงินได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทังสิน 75 ราย
ทังนี ในปี 2555 คาดว่า ปริ มาณงานบริ การด้ านวาณิชธณกิจ เช่น การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (Initial Public Offering)
และงานทีปรึ กษาทางการเงินด้ านอืนๆ เช่น การระดมทุนทังในตลาดทุนและตลาดหนี การปรั บโครงสร้ างหนี การควบรวม
กิจการ จะมีจํานวนเพิมมากขึน ซึงเป็ นผลมาจากทังภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทียังมีการขยายตัวอย่างต่อเนือง และการฟื นตัว
ของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมบางส่วนทีได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์นําท่วม ด้ วยเหตุนี บริ ษัททีปรึกษาทางการเงินที
เป็ นบริ ษัทย่อยหรื อร่ วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคาร อาจมีข้อได้ เปรี ยบทางการแข่งขันมากกว่าบริ ษัททีปรึกษาทางการ
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เงินทัวไป เนืองจากจะได้ รับการเอืออํานวยจากธนาคารในด้ านต่างๆ อาทิ การแนะนํางานจากธนาคารให้ แก่บริ ษัททีปรึ กษา
ทางการเงินนันๆ
2.11.3 ธุรกิจนายหน้ าซือขายสัญญาล่ วงหน้ า
บริ ษัท ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TFEX) เปิ ดทําการซือขายครังแรกเมือวันที 28 เมษายน 2549 โดยมี
มูลค่าการซือขายและจํานวนสัญญาซือขายล่วงหน้ าเพิมขึนอย่างต่อเนืองนับตังแต่เปิ ดทําการซือขาย สําหรับในปี 2554 พบว่า
TFEX มีปริ มาณการซือขายรวมสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ที 10,027,116 สัญญา โดยมีปริ มาณการซือขายเฉลียรายวัน 41,095
สัญญา หรื อคิดเป็ นเพิมขึนร้ อยละ 120.31 จากปี 2553 ซึงเป็ นผลจากปริมาณการซือขาย Gold Futures และ SET50 Index
Future ประกอบกับในปี 2553 – 2554 มีการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ทีทําการซือขายเพิมขึน เช่น สัญญาซือขายราคาทองคํา
ล่วงหน้ าทีอ้ างอิงกับทองคําความบริ สทุ ธิ 96.5% นําหนัก 10 บาท (Mini Gold Futures) สัญญาซือขายล่วงหน้ าทีอ้ างอิงกับ
อัตราดอกเบีย (Interest Rate Futures) สัญญาซือขายโลหะเงินล่วงหน้ า (Silver Futures) และสัญญาซือขายนํามันล่วงหน้ า
(Oil Futures) เป็ นต้ น แนวโน้ มการเติบโตของ TFEX ในช่วงปี 2552 – 2554 ปรากฎในตาราง ดังนี
ตารางที 24 สรุ ปของ TFEX ในช่ วงปี 2552– 2554
จํานวนสัญญาทีทําการซือขาย
จํานวนสัญญาเฉลียต่อวัน

2552
3,075,318

2553
4,519,436

12,655

18,675

2554

10,027,116
41,095

ทีมา: www.set.or.th

สําหรับการแข่งขันในธุรกิจนายหน้ าซือขายสัญญาล่วงหน้ า ในปี 2554 มีบริษัทหลักทรัพย์ทีได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.
เป็ นเป็ นตัวแทนขายสัญญาซือขายล่วงหน้ า จํานวนทังสิน 41 ราย ทังนี รายชือของบริ ษัทนายหน้ าซือขายสัญญาล่วงหน้ าทีมี
จํานวนสัญญาสูงสุด 10 รายอันดับแรก ในปี 2554 มีดงั นี
ตารางที 25 รายชือบริษัทนายหน้ าซือขายสัญญาล่ วงหน้ าทีมีจาํ นวนสัญญาสูงสุด 10 อันดับแรก ในปี 2554
อันดับ

ชือบริษัท

1
บริ ษัทหลักทรัพย์โกลเบล็กจํากัด
2
บริ ษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
3
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
4
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด
5
บริ ษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ จํากัด
6
บริ ษัทหลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัสจํากัด(มหาชน)
7
บริ ษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
8
บริ ษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จํากัด
9
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
10 บริ ษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
ทีมา www.setsmart.com

สัญลักษณ์
GBS
PST
MBKET
TNITY
MTSGF
FSS
KGI
KTZ
CGS
BLS

จํานวนสัญญา
897,836
833,220
769,195
453,642
442,160
433,809
413,059
397,835
383,615
349,349

ส่ วนแบ่ งตลาด
(%)
10.13
9.40
8.68
5.12
4.99
4.89
4.66
4.49
4.33
3.94
30

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และการทํารายการทีเกียวโยงของ CIMBT

สําหรับแนวโน้ มตลาดTFEX ในปี 2555 คาดว่าตลาดจะมีการเติบโตต่อเนืองจากปี 2554 ทังจํานวนสัญญาและมูลค่ารวมของ
การซือขาย เนืองจากนักลงทุนให้ ความสนใจใช้ สญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ าเป็ นเครื องมือในการบริ หารจัดการความเสียงเมือมีการ
ลงทุนในตลาดหุ้นทีมีความผันผวนสูง ประกอบกับ TFEX มีแผนงานทีจะเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพิมเติมในอนาคต เช่น สัญญา
ซือขายเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐล่วงหน้ า (US Dollar Futures) ซึงจะเป็ นปั จจัยสําคัญทีจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาด TFEX
นอกจากนี ตามนโยบายการเปิ ดเสรี ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และเปิ ดเสรี ค่านายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ ของ
สํานักงาน กลต. ทีมีผลตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2555 ซึงส่งผลให้ TFEX ได้ เปิ ดรับสมัครสมาชิกตัวแทนซือขายสัญญาซือขาย
ล่วงหน้ ารายใหม่ ทังสมาชิกประเภททีซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้ าได้ ทุกประเภทและสมาชิกประเภททีจํากัดการซือขายได้
ั ญาซือขายทองคําล่วงหน้ า สัญญาซือขาย
เฉพาะสัญญาซือขายล่วงหน้ าทีอ้ างอิงกับโลหะมีค่า (Precious Metal) ได้ แก่สญ
โลหะเงินล่วงหน้ า รวมทัง ได้ เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกประเภททีจํากัดการซือขายได้ เฉพาะสัญญาซือขายล่วงหน้ าทีอ้ างอิงกับโลหะ
มีค่ารายเดิม สามารถเปลียนแปลงสถานภาพมาเป็ นสมาชิกประเภททีซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้ าได้ ทกุ ประเภท เพือขยาย
ขอบเขตการให้ บริ การได้ มากขึนนัน ซึงตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้ าทีมีแนวโน้ มจะเพิมจํานวนมากขึน ประกอบกับ
การเปิ ดเสรี ค่านายหน้ าซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้ า จะส่งผลให้ ภาวะการแข่งขันของธุรกิจตัวแทนซือขายสัญญาซือขาย
ล่วงหน้ าเพิมความรุ นแรงเช่นเดียวกันกับธุรกิจนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ โดยคาดการณ์ว่าค่านายหน้ าซือขายสัญญาซือขาย
ล่วงหน้ าในปี 2555 มีแนวโน้ มลดลงจาก 297.40 บาทต่อสัญญา ในช่วงครึ งแรกของปี 2554 ซึงลดลงจาก 336.55 บาทต่อ
สัญญา ในปี 2553
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ส่ วนที 3 ข้ อมูลธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
3.1 ประวัตคิ วามเป็ นมา
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“CIMBT” หรื อ “ธนาคาร”) เดิมชือ ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เกิดจาก
การควบรวมกิจการของธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) บริ ษัทเงินทุน 12 บริ ษัท และบริ ษัทเงินทุน กรุ งไทยธนกิจ จํากัด
(มหาชน) ตามคําสังของกระทรวงการคลัง และประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ทีเกียวข้ องกับนโยบายการปรับโครงสร้ าง
สถาบันการเงิน เมือวันที 14 สิงหาคม 2541 มติคณะรัฐมนตรี ในเดือนตุลาคม 2541 และประกาศของกระทรวงการคลัง ลง
วันที 22 ธันวาคม 2541เกิดเป็ นธนาคารพาณิชย์แห่งใหม่และได้ จดทะเบียนเปลียนแปลงชือเป็ น “ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด
(มหาชน)” เมือวันที 21 ธันวาคม 2541 โดยมีกองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟื นฟู”) เข้ ามาเป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ต่อมาไทยธนาคารได้ ยืนคําขอให้ ห้ นุ สามัญของธนาคารเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ และ
ั วนั ที 30
ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ พิจารณาอนุมตั ิให้ นําหุ้นสามัญของธนาคารไทยธนาคารเข้ าซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ตงแต่
มีนาคม 2544 เป็ นต้ นมา โดยใช้ ชือย่อในการซือขายว่า “BT”
เมือวันที 5 พฤศจิกายน 2551 CIMB Bank ซึงเป็ นบริษัททีถือหุ้นทังหมดโดย CIMB Group ซึงเป็ นหนึงในสถาบันการเงินชันนํา
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ เข้ าซือหุ้นจากกองทุนเพือการฟื นฟูฯ และเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีสุดของ CIMBT คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 42.13 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ CIMBT นอกจากนี CIMBT ได้ ดําเนินการจดทะเบียน
เปลียนชือจากธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เป็ นธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) หรื อ “CIMB Thai Bank
Public Company Limited” ในภาษาอังกฤษเมือวันที 4 พฤษภาคม 2552 รวมทังเปลียนชือย่อในการซือขายในตลาด
หลักทรัพย์เป็ น “CIMBT” โดยในปั จจุบนั CIMB Bank ได้ ถือหุ้นใน CIMBT จํานวน 15,198,418,595 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.15
ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ CIMBT
CIMBT ได้ รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและหน่วยงานกํากับดูแลธนาคารพาณิชย์ เพือประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ซึงลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของธนาคาร สรุปได้ ดงั นี
1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ให้ บริ การด้ านการธนาคารพาณิชย์ ทุกประเภท ได้ แก่ บริ การรับฝากเงิน บริ การให้ ก้ ูยืมเงิน
บริ การรับซือลดตัวเงิน บริ การรับรองตัวเงิน บริ การอาวัล บริ การคําประกัน บริ การซือขายเงินตราต่างประเทศ การ
ออก Letter of Credit บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-banking) บริการบัตรเงินด่วน (ATM) เป็ นต้ น
2) ธุรกิจประกันภัย ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตและนายหน้ าประกันวินาศภัย จากกรมการประกันภัย
กระทรวงการคลัง
3) ธุรกิจด้ านหลักทรัพย์และอืนๆ ทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ ทีได้ รับใบอนุญาตจากสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ กระทรวงการคลัง ได้ แก่
- กิจการทีปรึกษาทางการเงิน
- การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
- การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้ าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่ง
หนี
- การเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
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-

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ การค้ าหลักทรัพย์ และการจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็ นหน่วยลงทุน
- การเป็ นผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้ดแู ลผลประโยชน์
- การเป็ นผู้ประกอบธุรกิจค้ าตราสารอนุพนั ธ์
4) ธุรกิจทีปรึกษาทางธุรกิจ
5) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
โครงสร้ างรายได้ ของธนาคารสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2552 – 2554 มีรายละเอียดตามตาราง ดังนี
ตารางที 26 โครงสร้ างรายได้ ของธนาคาร สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2552 – 2554
(หน่ วย : ล้ านบาท)

2552
จํานวน
%

รายได้ ดอกเบีย
1. เงินให้ สนิ เชือ
5,572.3
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
416.4
3. เงินลงทุน
1,110.8
4. อืนๆ
0.7
รวมรายได้ ดอกเบีย
7,100.1
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย
1. เงินรับฝาก
2,511.0
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
126.3
3. เงินนําส่งเข้ าสถาบันคุ้มครองเงินฝาก / กองทุน
598.6
เพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
4. ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม
348.0
5. ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
0.0
6. อืนๆ
1.2
รวมค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย
3,585.1
รายได้ ดอกเบียสุทธิ
3,515.0
รายได้ จากการดําเนินงาน
1,656.0
รายได้ รวม
5,171.0
ทีมา : แบบร่างรายงาน 56-1 ประจําปี 2554 ของธนาคาร

2553
จํานวน
%

2554
จํานวน

%

107.8
8.1
21.5
0.0
137.3

5,066.3
129.3
587.3
0.9
5,783.9

85.5
2.2
9.9
0.0
97.6

6,467.2
267.1
689.4
1.7
7,425.4

98.9
4.1
10.5
0.0
113.5

48.6
2.4

1,020.3
82.2

17.2
1.4

2,014.4
94.2

30.8
1.4

11.6

350.0

5.9

385.8

5.9

6.7
0.0
0.0
69.3
68.0
32.0
100.0

477.5
0.0
3.5
1,933.5
3,850.4
2,074.6
5,925.0

8.1
0.0
0.1
32.6
65.0
35.0
100.0

943.1
0.0
3.6
3,441.1
3,984.3
2,556.9
6,541.2

14.4
0.0
0.1
52.6
60.9
39.1
100.0

บริ ษัทที CIMBT ถือหุ้นทางตรงและทางอ้ อมในสัดส่วนร้ อยละ 10 หรื อมากกว่าร้ อยละ 10 ขึนไปของจํานวนหุ้นทังหมดทีออก
และจําหน่ายแล้ ว ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดตามตารางดังนี
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ตารางที 27 เงินลงทุนในบริษัทย่ อยของ CIMBT หรื อมากกว่ าร้ อยละ 10 ขึนไปของจํานวนหุ้นทังหมดทีออกจําหน่ าย
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2554)
ชือบริษัท

ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
หลักทรัพย์
ลีสซิงรถจักรยานยนต์
2. บริษัท เวิลด์ลีส จํากัด*
3. บริษัท ซีที คอล จํากัด
ทีปรึกษา
4. บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากัด**
ลีสซิงรถยนต์
หมายเหตุ * เดิมชือ บริ ษัท บีที เวิลด์ลีส จํากัด
** เดิมชือ บริ ษัท บีทีลิสซิง จํากัด
ทีมา : แบบร่างรายงาน 56-1 ประจําปี 2554 ของธนาคาร

จํานวนทุนชําระ
แล้ ว (ล้ านบาท)
1,100
248
38.5
525

%

99.99
75.04
99.99
99.99

3.2 ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 8,157.97 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 16,315.93
ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท และมีทนุ เรี ยกชําระแล้ วจํานวน 8,157.97 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน
16,315.93 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
3.3 รายชือผู้ถือหุ้น
ณ วันที 31 มีนาคม 2554 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร มีรายชือดังนี
ตารางที 28 ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของธนาคาร ณ 31 มีนาคม 2554
รายชือผู้ถือหุ้น
1. CIMB Bank Berhard
2. Societe Generale Bank & Trust, Singapore Branch
3. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
4. ผู้ถือหุ้นอืน
รวม
ทีมา : CIMBT

สัดส่ วนการถือหุ้น
จํานวน (หุ้น)
ร้ อยละ
15,198,418,595
93.15
647,452,040
3.97
108,034,420
0.66
362,029,701
2.22
100.00
16,315,934,756
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3.4 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการธนาคาร มีรายชือดังนี
ตารางที 29 คณะกรรมการของธนาคาร ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
ชือ
1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
2. นายสุภคั ศิวะรักษ์
3. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
4. นายปรี ชา อุน่ จิตติ
5. นายเคนนี คิม
6. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
7.นายชารานิ บิน อิบราฮิม
8. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
ทีมา : www.set.or.th

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3.5 สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของธนาคารทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีสําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม
2552 – 2554 มีดงั นี
ตารางที 30 สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของธนาคารสําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2552 – 2554
(หน่ วย: ล้ านบาท)
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์ รวม
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยสุทธิ
เงินให้ สนิ เชือและดอกเบียค้ างรับสุทธิ
สินทรัพย์อนื
หนีสินรวม
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม
หนีสินอืน

2552
ปรับปรุงใหม่

2553
ปรับปรุงใหม่

126,981
2,822
15,392
1,592
20,509
206
78,299
8,161
119,037
88,358
9,877
1,183
15,262
4,357

140,475
2,745
15,248
2,476
21,478
154
91,403
6,971
128,539
94,656
3,612
1,941
22,654
5,676

2554
168,023
3,123
5,205
2,527
32,543
154
116,212
8,259
154,612
101,574
4,787
2,271
40,316
5,664
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(หน่ วย: ล้ านบาท)
ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
ส่วนเกิน (ส่วนตํา) กว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสมและสํารองอืน
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
ผลการดําเนินงาน
รายได้ ดอกเบีย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบีย
รายได้ ดอกเบียสุทธิ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ จากการดําเนินงาน
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยจากการดําเนินงานอืนๆ
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
กําไรจากการดําเนินงานต่ อเนืองก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
กําไรจากการดําเนินงานต่ อเนือง
กําไรจากการดําเนินงานทียกเลิกหลังภาษี
กําไรสุทธิสาํ หรับปี
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่ วนทีเป็ นของธนาคาร
กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน (บาท/หุ้น)
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนรายได้ ดอกเบียสุทธิตอ่ สินทรัพย์เฉลีย (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ าของเฉลีย (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลีย (%)
เงินกองทุนทังสินต่อสินทรัพย์ถว่ งนําหนักตามความเสียง (%)
เงินกองทุนขันที 1 ต่อสินทรัพย์ถ่วงนําหนักตามความเสียง (%)
ทีมา : CIMBT

2552
ปรับปรุงใหม่
7,944
6,675
1,199
70

2553
ปรับปรุงใหม่
11,936
8,158
1,483
2,213
82

7,345
(3,602)
3,743
698
1,146
5,587
(4,544)
(1,168)
(125)
(3)
(128)
132
4
2
2
0.00

6,273
(1,947)
4,326
919
1,114
6,359
(4,822)
(827)
710
(23)
687
154
841
12
829
0.06

8,112
(3,459)
4,653
874
2,245
7,772
(5,321)
(1,075)
1,376
(51)
1,325
1,325
9
1,316
0.08

2.8
0.0
0.0
11.9
5.9

3.8
9.1
0.7
14.9
9.3

3.5
11.1
0.9
13.2
7.8

2554
13,411
8,158
1,483
3,681
89
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ภาพรวมของผลการดําเนินงานของธนาคาร
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
สําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 กําไรสุทธิเฉพาะส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคารเท่ากับ 1,316 ล้ านบาท เพิมขึน
จํานวน 484 ล้ านบาท เมือเทียบกับผลกําไรสุทธิส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคารในปี 2553 จํานวน 829 ล้ านบาท สาเหตุ
หลักมาจากในไตรมาสที 4 ธนาคารมีส่วนแบ่งกําไรจากการบริ หารสินทรั พย์ ด้อยคุณภาพของบรรษัทบริ หารสินทรัพย์ ไทย
(“บสท.”) และกําไรจากการจําหน่ายลูกหนีด้ อยคุณภาพทีไม่มีหลักประกันให้ บริ ษัทในเครื อแห่งหนึงในไตรมาส 4 ปี 2554
รายได้
รายได้ จากการดําเนินงานรวมของธนาคารสําหรับปี 2554 มีจํานวน 7,772 ล้ านบาท เพิมขึนจํานวน 1,413 ล้ านบาท หรื อร้ อย
ละ 22.2 เมือเทียบกับปี 2553 ทีมีรายได้ รวมจากการดําเนินงานจํานวน 6,359 ล้ านบาท ซึงเกิดจากรายได้ ดอกเบียสุทธิและ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพือค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศเพิมขึน และรายได้ จากการดําเนินงานอืนของธนาคารทีมีส่วนแบ่ง
กําไรจากการบริ หารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบสท. และกําไรจากการขายลูกหนีด้ อยคุณภาพทีไม่มีหลักประกันให้ บริ ษัทใน
เครือ ในขณะทีกําไรจากเงินลงทุนและรายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิลดลงจากปี ก่อนหน้ า
ในส่วนของรายได้ ดอกเบียสุทธิ เพิมขึน 327 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 7.6 ซึงเป็ นผลมาจากการขยายสินเชือ ทังนี รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิลดลง 45 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 4.9 เป็ นผลมาจากค่าธรรมเนียมจ่ายจากการเรี ยกเก็บ
ลูกหนีเพิมขึน ทังนี ในปี 2554 รายได้ ทีไม่ใช่ดอกเบียและรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การเพิมขึน 1,131 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
101.5 เนืองจากในไตรมาสที 4 ปี 2554 ธนาคารมีส่วนแบ่งกําไรจากการบริ หารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบสท. และกําไรจาก
การขายลูกหนีด้ อยคุณภาพทีไม่มีหลักประกันให้ บริ ษัทในเครื อแห่งหนึงในไตรมาสที 4 ปี 2554
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายดําเนินงาน
ในปี 2554 ค่าใช้ จ่ายดอกเบียจ่ายมีจํานวนทังสิน 3,459 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี ก่อนจํานวน 1,512 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 77.6
เนืองจากอัตราดอกเบียของเงินฝากและตัวแลกเงินทีเพิมสูงขึนโดยเป็ นผลมาจากภาวะแข่งขันด้ านเงินฝากอย่างรุ นแรงใน
ตลาด นอกจากนี ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานอืนๆ ของธนาคารเพิมขึนจํานวน 499 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 10.4 เมือเทียบกับปี
2553 ซึงส่วนใหญ่มาจากค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงาน ค่าใช้ จ่ายภาษีอากร ค่าใช้ จ่ายการดําเนินงานอืน และจากผลขาดทุนจาก
สินทรัพย์รอการขาย ในขณะทีค่าใช้ จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์ ค่านายหน้ า และค่าทีปรึกษาลดลง อย่างไรก็ตาม
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้ จากการดําเนินงานปี 2554 อยู่ทีร้ อยละ 68.5 ปรับตัวดีขนึ เมือเทียบกับปี 2553
ซึงเท่ากับร้ อยละ 75.8
กําไรสุทธิ
ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีผลกําไรสุทธิจํานวน 1,316 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับผลกําไรสุทธิจํานวน 829 ล้ านบาท ในปี ก่อน
หน้ า ผลกําไรทีเพิมขึนจํานวน 488 ล้ านบาทหรือร้ อยละ 58.8 เป็ นผลสืบเนืองมาจากรายได้ ดอกเบียสุทธิทีเพิมขึนและกําไรจาก
การดําเนินงานอืนๆ โดยเฉพาะส่วนแบ่งกําไรจากการบริ หารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบสท. และกําไรจากการจําหน่ายลูกหนี
ด้ อยคุณภาพ
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ฐานะทางการเงิน
สินทรั พย์
สินทรัพย์หลักของธนาคารและบริ ษัทย่อย ได้ แก่ เงินให้ สินเชือ เงินลงทุน และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน โดย ณ
วันที 31 ธันวาคม 2554 มีสินทรัพย์รวมจํานวน 168.0 พันล้ านบาท เพิมขึนจากปี 2553 จํานวน 27.5 พันล้ านบาท คิดเป็ น
อัตราเพิมขึนร้ อยละ 19.6 โดยมีเงินให้ สินเชือแก่ลกู หนีและดอกเบียค้ างรับสุทธิอยู่ที 116.2 พันล้ านบาท เพิมขึนจากปี ก่อน
24.8 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 27.1 และมีเงินลงทุนสุทธิจํานวน 32.5 พันล้ านบาทเพิมขึน 11.1 พันล้ านบาท หรื อร้ อย 51.5
จากปี ก่อนหน้ า เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสําหรับปี 2554 เท่ากับ 3.1 พันล้ านบาท และ 5.2 พันล้ าน
บาท ตามลําดับ โดยรายการเงินสดเพิมขึนจากปี ก่อนหน้ า 378 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิมขึนร้ อยละ 13.8 และรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินลดลงจากปี ก่อนหน้ า 10.0 พันล้ านบาท หรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 65.9
หนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีหนีสินรวมจํานวน 154.6 พันล้ านบาท เพิมขึนจากปี 2553 จํานวน 26.1
พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20.3 เป็ นผลมาจากการเพิมขึนของเงินรับฝากจํานวน 7 พันล้ านบาท เป็ นเท่ากับ 101.6 พันล้ านบาท
ในปี 2554 หรื อคิดเป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ 7.3 ในขณะทีตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืมมีจํานวนเท่ากับ 40.3 พันล้ านบาท
เพิมขึนจํานวน 17.7 พันล้ านบาท หรือเพิมขึนอัตราร้ อยละ 80 ซึงส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะสัน ในขณะทีรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินมีจํานวนเท่ากับ 4.8 พันล้ านบาท เพิมขึนจํานวน 1.2 พันล้ านบาท หรือเพิมขึนร้ อยละ 32.5
ส่วนของเจ้ าของรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 13.4 พันล้ านบาท เพิมขึนจากปี 2553 จํานวน 1.5 พันล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 12.4 คณะกรรมการธนาคารได้ มีมติอนุมตั ิจดั สรรกําไรสุทธิประจําปี ของธนาคารจํานวน 67.5 ล้ านบาท จากกําไรสุทธิ
1,316 ล้ านบาท เพือเป็ นสํารองตามกฎหมาย และส่วนทีเหลือโอนไปเป็ นกําไรสุทธิคงเหลือหลังจัดสรรยกไปงวดหน้ า โดยงด
จ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นในปี 2554
สภาพคล่ อง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตามงบกระแสเงินสดของธนาคารและบริ ษัทย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 3.1
พันล้ านบาทเพิมขึนสุทธิ 0.4 พันล้ านบาท เมือเทียบกับปี 2553 โดยรายละเอียดของการเปลียนแปลงมีดงั นี
เงินสดสุทธิทีได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงานปี 2554 มีจํานวน 7.8 พันล้ านบาท ประกอบด้ วย ขาดทุนจากการดําเนินงานก่อน
การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงานจํานวน 2.2 พันล้ านบาท ซึงในจํานวนนีรวมกําไรสุทธิ ก่อนภาษี เงินได้
จํานวน 1.4 พันล้ านบาท และรายการปรับกระทบกําไรสุทธิทีไม่ใช่เงินสด ซึงส่วนใหญ่ได้ แก่ดอกเบียรับและเงินปั นผลรับ ส่วน
แบ่งกํ า ไรจากการบริ หารสินทรั พย์ ด้อยคุณ ภาพของบสท.ทังนี รายการจากหนี สูญและหนี สงสัย จะสูญ สํา หรั บ สิ นทรั พย์
ดําเนินงานเพิมขึน 16.8 พันล้ านบาท เนืองจากเงินให้ สินเชือและเงินลงทุนเพือค้ าเพิมขึน รายการระหว่างธนาคารและตลาด
เงิน (สินทรัพย์) และทรัพย์สินรอการขายลดลง ขณะทีหนีสินดําเนินงานเพิมขึน 23.2 พันล้ านบาท เนืองจากเงินกู้ยืมระยะสัน
เงินรับฝากและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิน) เพิมขึน
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เงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุนมีจํานวน 9.0 พันล้ านบาท โดยเป็ นผลมาจากการเพิมขึนของการลงทุนสุทธิในตราสารหนีที
จะถือจนครบกําหนดและหลักทรัพย์เผือขาย การเพิมขึนของการซืออาคารและอุปกรณ์ ขณะทีมีเงินสดรับจากเงินปั นผลรับและ
ดอกเบียรับ ทังนี เงินสดสุทธิทีได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 1.5 พันล้ านบาท โดยรายการทีสําคัญเกิดจากธนาคารมีเงิน
สดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิและเงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
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ส่ วนที 4 ความสมเหตุสมในการเข้ าทํารายการ
4.1 วัตถุประสงค์ ในการเข้ าทํารายการ
ธนาคารมี ค วามประสงค์ จ ะจํ า หน่ า ยเงิ น ลงทุน ของธนาคารใน CIMBS ทังจํ า นวน อัน ประกอบด้ วยหุ้ นสามัญ จํ า นวน
109,999,993 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นสามัญทีออกและชําระแล้ วของ
CIMBS ทังหมดจํานวน 110,000,000 หุ้น นัน เนืองจากธนาคารและ CIMBS มีการประสานประโยชน์ด้านธุรกิจร่ วมกันไม่มาก
นัก อีกทัง ภายหลังจากการเปิ ดเสรี ธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2555 คาดว่าธุรกิจหลักทรัพย์มีแนวโน้ มทีจะต้ องเผชิญกับการแข่งขันที
รุ นแรงยิงขึน รวมถึงเพือเป็ นการลดภาระของธนาคารในการลงทุนเพิมเติมใน CIMBS เนืองจาก CIMBS มีแผนทีจะเพิมทุน
เพิมเติมอีก 700.00 ล้ านบาท เพือรองรับธุรกรรมซือขายหลักทรัพย์ทีคาดว่าจะเพิมขึนอีก ทําให้ ธนาคารเห็นว่าการเข้ าทํา
รายการดังกล่าวน่าจะเกิดประโยชน์สงู สุดต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยภายหลังจากการเข้ าทํารายการดังกล่าว
ธนาคารจะไม่มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน CIMBS และไม่ดําเนินธุรกิจนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์อีกต่อไป อย่างไรก็ดี ธนาคารมี
ความประสงค์จะคงส่วนงานด้ านวาณิชธนกิจของ CIMBS ซึงให้ บริ การด้ านทีปรึ กษาทางการเงินไว้ กบั ธนาคารหรื อบริ ษัทย่อย
ของธนาคาร เพือเสริมสร้ างให้ ธุรกิจทีปรึกษาทางการเงินทีเกียวเนืองกับสถาบันการเงินและธุรกิจบริหารการเงินของธนาคารให้
มีประสิทธิภาพมากยิงขึน
4.2 เปรียบเทียบข้ อดีและข้ อด้ อยในการเข้ าทํารายการ
4.2.1 ข้ อดีและข้ อด้ อยของการทํารายการ
ข้ อดีของการเข้ าทํารายการ
ก.)

ลดความเสียงจากภาวะการแข่งขันทีสูงขึนเนืองจากการเปิ ดเสรีตลาดซือขายหลักทรัพย์
จากมติทีประชุมคณะกรรมการสํานักงาน ก.ล.ต. ในเดือนพฤศจิกายน 2549 กําหนดให้ การเปิ ดเสรี ธุรกิจหลักทรัพย์แบ่ง
ออกเป็ น 3 ช่วง โดยช่วงทีหนึง คือ ช่วงเดือนมกราคม 2550 – มกราคม 2553 เป็ นช่วงทีสํานักงาน ก.ล.ต. ยังคงให้ มีการ
ั าไว้ ช่วงทีสองซึงเริ มเมือวันที 1 มกราคม 2553 และจะสินสุดในเดือน
ดํารงอัตราค่านายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ขนตํ
ธันวาคม 2554 เป็ นช่วงทีมีการกําหนดอัตราค่านายหน้ าซือขายหลักทรัพย์แบบขันบันได (Sliding Scale) ซึงจะแปรผัน
ลดลงตามปริ มาณธุรกรรมทีเพิมขึนและสําหรับช่วงสุดท้ ายซึงเริ มต้ นเมือวันที 1 มกราคม 2555 ทีผ่านมา ซึงมีการเปิ ด
เสรี อย่างเต็มรู ปแบบ โดยให้ นายหน้ ากับลูกค้ าสามารถต่อรองค่านายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ได้ โดยเสรี รวมถึงเปิ ดเสรี
จํานวนใบอนุญาตนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์อีกด้ วย
ั ในเดือนมกราคมทีผ่านมานัน ส่งผลให้ ภาวะการแข่งขันมีความรุ นแรงขึน
หลังจากการเปิ ดเสรี ธุรกิจหลักทรัพย์ ตงแต่
ส่งผลให้ อตั ราค่านายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ลดลง ดังนัน บริ ษัทนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ขนาดเล็ก เช่น CIMBS ซึงมี
ฐานลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ ารายย่อย รวมถึงมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในระดับไม่สูงมาก จึงมีความเสียเปรี ยบ
ทางการแข่งขันและอาจได้ รับผลกระทบจากการเปิ ดเสรี ดงั กล่าว หากบริ ษัทไม่สามารถเพิมศักยภาพในการประกอบ
ธุรกิจของตนให้ ทดั เทียมกับคู่แข่งอืนในตลาดได้ นอกจากนี ธุรกิจนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ นนั ไม่เกิดการประสาน
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ประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) ระหว่างธนาคารและ CIMBS ด้ วยเหตุผลข้ างต้ น การขายเงินลงทุนใน CIMBS จะทําให้
ธนาคารไม่ต้องเผชิญกับความเสียงจากการเปลียนแปลงสภาวะตลาด (Market Risk) ในอนาคต
ข.)

ลดภาระในการเพิมเงินลงทุนใน CIMBS
ตามทีได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น หาก CIMBS ประสงค์จะเพิมความสามารถในการแข่งขันและส่วนแบ่งทางการตลาด เพือไม่ให้
เกิ ด ผลประกอบการขาดทุน ในอนาคตจากการเปิ ดเสรี ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พย์ ธนาคารจะต้ องเพิ มเงิ น ลงทุนใน CIMBS
เพือสนันสนุนการเติบโตและรองรับภาวะการแข่งขันทีสูงขึน ซึงจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารของ CIMBS ประกอบด้ วย
การลงทุนเพือขยายจํานวนสาขาเพือให้ ครอบคลุมตลาดมากยิงขึน การเพิมจํานวนเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการตลาด การลงทุน
ในระบบการซือขายหลักทรัพย์ทีมีประสิทธิภาพสูงขึน (Securities Trading Platform) การเพิมความสามารถในการ
รับประกันการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้ อยู่ในเกณฑ์ทีกําหนดตามหลักเกณฑ์
ของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยในเดือนสิงหาคม 2554 ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ CIMBS ได้ มีมติเพิมทุนจดทะเบียนอีก
จํานวน 1,300.00 ล้ านบาท และในเดือนกันยายน 2554 ธนาคารได้ ชําระค่าหุ้นเพิมทุนแก่ CIMBS แล้ วจํานวน 600.00
ล้ านบาท ซึงยังคงมีส่วนที CIMBS ยังไม่เรี ยกชําระอีกจํานวน 700.00 ล้ านบาท ซึง CIMBS มีแผนทีจะเพิมทุนในปี
2555 ดังนัน ภายหลังการขายเงินลงทุนใน CIMBS ภาระการเพิมเงินลงทุนใน CIMBS ดังทีกล่าวมาแล้ วข้ างต้ น จะเป็ น
หน้ าทีของผู้ถือหุ้นรายใหม่ของ CIMBS ต่อไป

ค.)

ธนาคารสามารถมุ่งเน้ นในการประกอบธุรกิจหลักของธนาคารมากยิงขึน
ในปั จจุบนั ธนาคารดําเนินงานภายใต้ การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม
(Consolidated Supervision) ซึงหนึงในหลัก เกณฑ์ การกํ ากับดังกล่าว คือ ธนาคารพาณิ ชย์ ต้องทําการนับรวม
สินทรัพย์ เสียงทังหมดของกลุ่มธนาคารโดยอ้ างอิงจากข้ อมูลตามงบการเงินรวม สําหรับใช้ ในการคํานวณอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง (Capital to Risk Assets Ratio) ของธนาคาร เพือหาจํานวนเงินกองทุนทีธนาคาร
จําเป็ นต้ องดํารงไว้ ด้ วยเหตุนี คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงของธนาคารจึงต้ องมี ส่วนร่ วมในการควบคุม ดูแล
สินทรัพย์เสียงของ CIMBS โดยการกํากับดูแลนโยบายควบคุมความเสียง รวมถึงการอนุมตั ิวงเงินบัญชีซือขายต่างๆ
การเข้ าทํารายการครังนี จะช่วยลดภาระของธนาคารในการกํากับดูแล CIMBS ตามทีได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น อันจะทํา
ให้ ธนาคารมีความคล่องตัว และสามารถมุ่งเน้ นการประกอบธุรกิจหลักของธนาคารได้ ดียิงขึน

ง.)

ธนาคารสามารถนําเงินทีได้ รับจากการชําระค่าหุ้นเพือใช้ สนับสนุนการประกอบธุรกิ จหลักของธนาคารหรื อลงทุนใน
ธุรกิจอืน
ภายหลังจากการจําหน่ายหุ้นสามัญของ CIMBS ให้ กับ CSI เสร็ จสิน ธนาคารจะได้ รับเงินจากการขายเป็ นจํานวน
ระหว่าง 1,066.80 – 1,117.60 ล้ านบาท ทังนี ธนาคารสามารถนําเงินส่วนดังกล่าวไปใช้ เพือสนับสนุนการประกอบธุกิจ
หลักของธนาคาร โดยการสร้ างรายได้ จากดอกเบียเงินให้ ก้ ยู ืมแก่ลกู ค้ าของธนาคาร หรือยังมีทางเลือกในการใช้ เงินส่วน
ดังกล่าวสําหรับการลงทุนในธุรกิจอืน ทีอาจผลตอบแทนทีดีกว่าการลงทุนใน CIMBS
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จ.)

ส่วนงานด้ านวาณิชธนกิจซึงให้ บริ การด้ านทีปรึกษาทางการเงินจะยังคงดําเนินงานภายใต้ ธนาคาร
ภายหลังการเข้ าทํารายการเสร็จสิน ส่วนงานด้ านวาณิชธนกิจซึงให้ บริ การด้ านทีปรึกษาทางการเงินจะยังคงดําเนินงาน
ภายใต้ ธ นาคารหรื อบริ ษัท ย่ อยของธนาคาร ซึงส่วนงานดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสนับสนุน และเอือประโยชน์ ต่อการ
ประกอบธุรกิจหลักของธนาคารได้ เป็ นอย่างดี ส่งผลให้ ธนาคารมีรายได้ จากธุรกิจให้ บริการทีปรึกษาทางการเงินเพิมขึน

ข้ อด้ อยของการเข้ าทํารายการ
ก.)

สูญเสียธุรกิจหลักทรัพย์
ภายหลังจากการจําหน่ายหุ้นสามัญของ CIMBS แล้ วเสร็ จจะส่งผลให้ ธนาคารสูญเสียการประกอบธุรกิจในส่วนของ
ธุรกิจหลักทรัพย์ ซึงอาจส่งผลให้ ความสามารถทางการแข่งขันโดยรวมของธนาคารลดลง นอกจากนี หากธนาคารดํารง
ไว้ ซงโครงสร้
ึ
างการถือหุ้นดังกล่าว ธนาคารและ CIMBS สามารถเกือหนุนและร่ วมมือกันในการดําเนินงานบางประการ
อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ทงสองฝ่
ั
ายในอนาคต เช่น การเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคารควบคู่ไปกับบริ การของ CIMBS
(Cross Selling)

ข.)

สูญเสียโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนจากการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ในอนาคต
หากธนาคารตัดสินใจทีจะพัฒนาต่อยอดและประกอบธุรกิ จหลักทรัพย์ ต่อไปในอนาคตนัน ธนาคารมี โอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนทีสูงขึนจากเงินลงทุนดังกล่าว จากงบการเงินของ CIMBS สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2552 – 2554 จะ
เห็นว่ารายได้ จากการให้ บริ การนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์เพิมสูงขึน โดยรายได้ จากค่านายหน้ าสําหรับปี 2552 – 2554
เท่ากับ 155.42 ล้ านบาท 239.49 ล้ านบาท และ 283.85 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 54.09 และร้ อยละ
18.53 ในปี 2553 และ 2554 ตามลําดับ หากรายได้ จากการประกอบธุรกิจนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ของ CIMBS มี
แนวโน้ มเพิมขึนอย่างต่อเนืองในลักษณะดังกล่าวอาจทําให้ ผลประกอบการของ CIMBS กลับมามีกําไรและธนาคารมี
โอกาสในการได้ รับผลตอบแทนทีสูงขึนในอนาคต

ความเสียงในการเข้ าทํารายการ
ไม่มี
4.2.2 ข้ อดีและข้ อด้ อยของการไม่ ทาํ รายการ
ข้ อดีของการไม่ เข้ าทํารายการ
ก)

ธนาคารยังคงไว้ ซงส่
ึ วนงานทีให้ บริ การทีเกียวข้ องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ซึงสามารถให้ การสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคารในธุรกรรมทีเกียวกับธุรกิจหลักทรัพย์ทีอาจเกิดขึนในอนาคต

ข)

ธนาคารมีโอกาสได้ รับตอบแทนจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของ CIMBS ในอนาคต หาก CIMBS สามารถพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจในด้ านต่างๆ เพือรองรับการเปิ ดเสรี ธุรกิจหลักทรัพย์อย่างเต็มรู ปแบบนีได้ เช่น การ
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พัฒนาขอบเขตงานบริ การและสินค้ าใหม่ๆ ให้ มีความหลากหลายครอบคลุมกับความต้ องการของกลุ่มลูกค้ า เพือเพิม
ระดับรายได้ จากธุรกิจเดิมและสร้ างแหล่งรายได้ จากบริ การใหม่ๆ ทีเพิมขึน
ข้ อเสียของการไม่ เข้ าทํารายการ
ก)

ธนาคารมีภาระในการให้ ความสนับสนุนแก่ CIMBS ในด้ านต่างๆ เพือช่วยเพิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ของ CIMBS เช่น การเพิมทุนใน CIMBS เพือให้ CIMBS มีเงินทุนเพียงพอสําหรับการ
ขยายจํ านวนสาขา การพัฒนาประสิ ท ธิ ภาพของระบบการซือขายหลักทรั พย์ การเพิมจํ า นวนเจ้ าหน้ า ที ฝ่ ายขาย
เจ้ าหน้ าทีสําหรั บการซือขายหลักทรั พย์ เพือกําไรของกิจการ (Proprietary Trader) รวมถึงการเพิมวงเงินซือขาย
หลักทรัพย์และวงเงินรับประกันการจัดจําหน่าย ตามแผนงานทีผู้บริ หาร CIMBS ได้ กําหนดไว้

ข)

ธนาคารอาจรับรู้ ผลขาดทุนเพิมขึน หากในอนาคตธุรกิจนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ ของ CIMBS มีผลขาดทุน โดย
ในช่วงปี 2552 – 2554 พบว่า ผลประกอบการโดยรวมของ CIMBS มีความผันผวนตามมูลค่าการซือขายหลักทรัพย์ที
แปรผันตามสภาวะของตลาดหลักทรัพย์ และสภาพการแข่งขันของธุรกิ จ ซึงในปี 2552 CIMBS มีผลขาดทุนสุท ธิ
จํานวน 13.68 ล้ านบาท ขณะทีปี 2553 มีผลกําไรสุทธิจํานวน 1.26 ล้ านบาท และปี 2554 มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน
38.20 ล้ านบาท ทังนี ภายหลังการเปิ ดเสรี ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และเปิ ดเสรี ค่านายหน้ าซือขาย
หลักทรัพย์ ซึงหลายฝ่ ายคาดการณ์ว่าสภาพการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์จะทวีความรุ นแรงมากขึนนัน อาจส่งผล
กระทบการดําเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ขนาดเล็ก รวมถึง CIMBS ได้

4.2.3 เปรี ยบเทียบข้ อดีและข้ อเสียระหว่ างการทํารายการกับบุคคลเกียวโยงกันและบุคคลภายนอก
การขายหุ้นสามัญของ CIMBS ให้ แก่ CSI ซึงเป็ นบุคคลเกียวโยงกับธนาคาร เนืองจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึงมีอํานาจในการ
ควบคุมกิ จการของทังสองบริ ษัทเป็ นบุคคลเดียวกัน คือ กลุ่ม CIMB นัน มีข้อดีเมือเปรี ยบเที ยบกับการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก คือ CIMBS ยังคงสถานะการเป็ นบริ ษัทในกลุ่ม CIMB ส่งผลให้ ธนาคารและ CIMBS สามารถแลกเปลียน
ความร่ วมมือทีจะเอือประโยชน์ ทางธุรกิจต่อกันได้ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม เนืองจากธนาคารไม่ได้ เสนอขายหุ้นสามัญของ
CIMBS ให้ แก่บคุ คลภายนอกอืนๆ ดังนัน การขายหุ้นสามัญของ CIMBS ให้ แก่บคุ คลภายนอก ธนาคารอาจได้ รับข้ อเสนอซือที
มีราคาหรื อเงือนไขทีแตกต่างไปจากทีได้ รับจาก CSI
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ส่ วนที 5 ความสมเหตุสมผลของราคาและเงือนไขในการเข้ าทํารายการ
5.1 ความเหมาะสมของราคาในการเข้ าทํารายการ
ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาสําหรับการเข้ าทํารายการในครังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระทําการประเมินมูลค่าหุ้น
สามัญของ CIMBS ด้ วยวิธีการทางการเงิน 4 วิธี ดังนี
1) วิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
2) วิธีเทียบเคียงกับรายการซือขายอืน (Precedent Transaction Comparable Approach)
3) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach)
4) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
อย่างไรก็ดี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ ใช้ วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) เนืองจากเห็น
ว่าสินทรัพย์ ส่วนใหญ่ของ CIMBS เป็ นสินทรัพย์ทีมีสภาพคล่องสูง อาทิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเงินฝากประจํา
ระยะยาว เงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุนซึงได้ ปรับปรุ งมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวให้ เป็ นมูลค่าตลาด (Mark to Market)
ตามนโยบายการบัญชีและลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้ าซึงตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตามประกาศของ
สํานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว ส่งผลให้ สินทรัพย์ของ CIMBS มีมลู ค่าใกล้ เคียงกันกับราคาตลาด นอกจากนี ทีปรึ กษาทางการเงิน
อิสระมิได้ ใช้ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผล (Dividend Discounted Model) เนืองจากทีผ่านมา CIMBS ไม่มีการจ่ายเงินปั น
ผล ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ CIMBS ด้ วยวิธีดงั กล่าวได้
ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญครังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดสมมติฐานว่าการประกอบธุรกิจของ CIMBS อยู่ภายใต้
สภาวะเศรษฐกิ จทีเป็ นอยู่ ณ ปั จจุบัน และอยู่บนพืนฐานของข้ อมูลที สามารถรั บรู้ ได้ ขณะทํ าการศึก ษา ดังนัน หากปั จจัย
ดังกล่าวเหล่านีเปลียนแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระซึงอาจจะเปลียนแปลงตามไป
ด้ วย โดยรายละเอียดการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ CIMBS แต่ละวิธีเป็ นดังนี
5.1.1 วิธีมูลค่ าตามบัญชี (Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นของ CIMBS โดยวิธีมลู ค่าตามบัญชีจะแสดงมูลค่าหุ้นสามัญโดยอ้ างอิงกับมูลค่าตามบัญชีทีปรากฎอยู่
ในงบการเงินของ CIMBS ณ ขณะใดขณะหนึง โดยในการประเมินมูลค่าครังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากงบการเงิน
รวมของ CIMBS สําหรับปี สินสุดณ วันที 31 ธันวาคม 2554ทีผ่านการตรวจสอบจาก บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอ
เอส จํากัด ซึงเป็ นผู้สอบบัญชีทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยรายละเอียดในการคํานวณ มีดงั นี
ตารางที 31 การคํานวณหามูลค่ าหุ้นตามบัญชีของ CIMBS ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
ส่ วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2554
จํานวนเงิน (พันบาท)
ทุนทีออกจําหน่ายและชําระแล้ ว (1)
1,100,000.00
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้ าของ (2)
14,597.83
กําไร (ขาดทุน) สะสม (3)
(98,518.60)
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2554
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของ CIMBS (4) = (1) + (2) + (3)
จํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ ว (พันหุ้น) – มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท (5)
มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) (6) = (4) / (5)

จํานวนเงิน (พันบาท)
1,016,097.23
110,000.00
9.24

จากตารางข้ างต้ นราคาหุ้นสามัญของ CIMBS ตามวิธีมูลค่ าตามบัญชีเท่ ากับ 9.24 บาทต่ อหุ้น ถึงแม้ ว่าการคํานวณ
มูลค่าหุ้นตามวิธีดังกล่าว เป็ นการคํานึงถึงมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ขณะใดขณะหนึง โดยมิได้ คํานึงถึงผล
ประกอบการของ CIMBS ในอนาคต หรื อเหตุการณ์ทีอาจเกิดขึนภายหลังจากวันทีในงบการเงิน อย่างไรก็ดี ทีปรึกษาทางการ
เงินอิสระมีความเห็นว่า การประมาณการผลประกอบการในอนาคตสําหรับบริ ษัทหลักทรัพย์นนมี
ั ความไม่แน่นอนสูง เนืองจาก
ผลการดําเนินงานส่วนใหญ่ขึนอยู่กบั สภาวะการณ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึงมีความผันผวน อันเป็ นผลมาจากปั จจัยภายนอก
หลายๆ ด้ าน ซึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของ CIMBS
ทังนี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามูลค่ากิจการของ CIMBS มาจากมูลค่าของสินทรัพย์ ของกิจการซึงส่วนใหญ่เป็ น
สินทรัพย์ทีมีสภาพคล่องสูง เช่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุนและลูกหนีธุรกิจ
หลัก ทรั พย์ แ ละสัญญาซือขายล่วงหน้ า ดังนัน ทีปรึ ก ษาทางการเงิน อิสระเห็นว่ ามูลค่ าตามบั ญชี ซึงเป็ นมูลค่ าของ
สิน ทรั พย์ ร วมหลั งหั กหนี สินทั งหมด เป็ นมูลค่ าทีเหมาะสมทีสามารถสะท้ อนถึง มูล ค่ าของสิน ทรั พย์ ดังกล่ า วได้
เสมือนในกรณีทีกิจการเลิกดําเนินธุรกิจและขายทรั พย์ สินทังหมด (Liquidation Scenario) โดยราคาหุ้นจากวิธีมูลค่ า
ตามบัญชีจะนําไปใช้ กาํ หนดมูลค่ าขันตําของช่ วงราคาหุ้นสามัญทีเหมาะสมสําหรับการเข้ าทํารายการ
5.1.2 วิธีเทียบเคียงกับรายการซือขายอืน (Precedent Transaction Comparable Approach)
การประเมินมูลค่าโดยวิธีเทียบเคียงกับรายการซือขายอืน เป็ นการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ CIMBS โดยอ้ างอิงจากรายการ
ซือขายหุ้นสามัญหรื อสินทรัพย์ทังหมดของบริ ษัทหลักทรัพย์ ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ซึงเกิดขึนในอดีต ทังนี การ
ประเมินมูลค่าด้ วยวิธีเทียบเคียงกับรายการซือขายอืน อยู่ภายใต้ สมมติฐานหลักทีว่า ราคาในการเข้ าทํารายการซึงเกิดขึนก่อน
หน้ าสามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงมูลค่าส่วนเพิม (Premium) หรื อส่วนลด (Discount) โดยประมาณทีเหมาะสม โดยทีปรึ กษา
ทางการเงินอิสระได้ รวบรวมการเข้ าทํารายการซือขายหุ้นสามัญหรื อสินทรัพย์ทังหมดของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึงมีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในสาธารณะและเกิดขึนภายหลังประกาศกฎกระทรวง เรื อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ปี 2551 จํานวน
ทังสิน 7 รายการ เพือสะท้ อนถึงมุมมองของนักลงทุนต่อสภาวะอุตสาหกรรมทีอาจเปลียนแปลงไปภายหลังการประกาศ
กฎกระทรวงเพือเปิ ดเสรี ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดของรายการดังกล่าวสามารถสรุปได้ ตามตารางด้ านล่าง
ตารางที 32 รายการซือขายหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์
ภายหลังประกาศกฎกระทรวง เรืองการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรั พย์ พ.ศ. 2551
ปี
2552

หลักทรัพย์ ททํี าการซือขาย
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด
(มหาชน) (“ซีมิโก้ ”)

ผู้ซือ
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี
จํากัด (“เคทีบีเอส”)

รายละเอียดการเข้ าทํารายการ
ซีมิโก้ ได้ โอนขายทรัพย์สนิ ทีใช้ ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ ซึงหมายรวมถึงบัญชีลกู ค้ าและพนักงาน
ไปยังเคทีบีเอสเพือควบรวมกิจการ
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ปี
2552

2554
2554

2554

หลักทรัพย์ ททํี าการซือขาย
เป็ นการควบรวมระหว่าง
บริ ษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จํากัด
(“หลักทรัพย์สนิ เอเชีย”)/
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จํากัด
(มหาชน)(“ไซรัส”) /
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จํากัด
(“ฟิ นนั ซ่า”)
บริ ษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จํากัด
(มหาชน) (“หลักทรัพย์บีฟิท”)
บริ ษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)(“กิมเอ็ง”)

ผู้ซือ
บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส
จํากัด (มหาชน)

OSK Investment Bank
Berhad(“OSK”)
Mayban IB Holdings
Sdn Bhd (“Maybank”)

บริ ษัทหลักทรัพย์ยไู นเต็ดจํากัด

บริ ษัทหลักทรัพย์ยโู อ

(มหาชน) (“ยูไนเต็ด”)

บีเคย์เฮียน (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)
(“ยูโอบีเคย์เฮียน”)

2554

บริ ษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จํากัด

CIMB Securities

(มหาชน) (“หลักทรัพย์ซิกโก้ ”)

International Pte Ltd
(“CSI”)

2554

บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด

(มหาชน) (“หลักทรัพย์บวั หลวง”)

(มหาชน) (“ธนาคาร
กรุงเทพ”)

รายละเอียดการเข้ าทํารายการ
ไซรัสเข้ าซือหุ้นสามัญของหลักทรัพย์สินเอเชีย
จํานวนทังสิน 100.00 ล้ านหุ้น / ไซรัสเข้ าซือ
ทรัพย์สนิ ทีใช้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของฟิ นนั ซ่า
ซึงหมายรวมถึงพนักงานและบัญชีลกู ค้ า / ธนาคาร
สินเอเชียซือหุ้นเพิมทุนทีออกและเสนอขายโดยไซรัส
จํานวนทังสิน 79 ล้ านหุ้นโดยการทํารายการทังหมด
อ้ างอิงจากมูลค่าตามบัญชี
OSK เข้ าซือหุ้นสามัญของหลักทรัพย์บีฟิท จาก
บริ ษัทเงินทุน กรุงเทพธนาธร จํากัด (มหาชน)
Maybank ทําคําเสนอซือหุ้นสามัญของกิมเอ็ง
จํานวน 569.16 ล้ านหุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ของจํานวนหุ้นชําระแล้ วทังหมดของกิมเอ็ง
ยูโอบีเคย์เฮียนรับโอนธุรกิจ ซึงหมายรวมถึงสิทธิและ
ผลประโยชน์ทีจะได้ มาเกียวกับการให้ บริ การของ
เจ้ าหน้ าทีการตลาดทรัพย์สินสิทธิการเช่าที
เกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ ในรูปของ
เงินสดลูกหนีการค้ าและหนีสินอืนๆ รวมถึงทําคํา
เสนอซือหุ้นสามัญทังหมดของยูไนเต็ด
CSI เข้ าซือหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ซิกโก้ จํานวน
446.46 ล้ านหุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 70.06 ของ
จํานวนหุ้นชําระแล้ วทังหมดของหลักทรัพย์ซกิ โก้ และ
ทําคําเสนอซือหุ้นสามัญทังหมด
ธนาคารกรุงเทพทําคําเสนอซือหุ้นสามัญของ
หลักทรัพย์บวั หลวงจํานวน 117.88 ล้ านหุ้น หรือคิด
เป็ นร้ อยละ 43.66 ของจํานวนหุ้นชําระแล้ วทังหมด
ของหลักทรัพย์บวั หลวง

ทีมา : สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกเหนือจากรายการทีแสดงในตารางข้ างต้ น ยังมีการเข้ าทํารายการซือขายบริ ษัทหลักทรัพย์อืน ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
มิได้ นํามาพิจารณาในการคํานวณครังนี เนืองจากข้ อจํากัดในการเข้ าถึงแหล่งข้ อมูล รวมถึงรายการซือขายบริ ษัทหลักทรัพย์
บางรายการยังไม่ได้ รับอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมิได้ นํารายการดังกล่าวมาพิจารณาในการ
ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ CIMBS ครังนี
ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระทําการคํานวณอัตราส่วนมูลค่ารายการต่อมูลค่าตามบัญชีสําหรับรายการซือขายข้ างต้ น เพือ
คํานวณหามูลค่าส่วนเพิมหรื อส่วนลดของราคาในการเข้ าทํารายการจากมูลค่าตามบัญชี เพือนํามาใช้ เทียบเคียงและกําหนด
ราคาหุ้นสามัญของ CIMBS ทีเหมาะสม โดยรายละเอียดการคํานวณด้ วยวิธีเทียบเคียงกับรายการซือขายอืนแสดงไว้ ในตาราง
ด้ านล่าง
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ตารางที 33 รายละเอียดการประเมินมูลค่ าโดยวิธีเทียบเคียงกับรายการซือขายอืน
ช่ วงเวลาที
เกิดรายการ

หลักทรัพย์ ททํี าการซือขาย

รายการซือขายหุ้นสามัญ
พ.ค. 2552 หลักทรัพย์สนิ เอเชีย – ไซรัส
พ.ค. 2552 ไซรัส – ธนาคารสินเอเซีย
เม.ย. 2554 หลักทรัพย์บีฟิท – OSK
พ.ค. 2554 กิมเอ็ง– Maybank
ก.ย. 2554 หลักทรัพย์ซิกโก้ – CSI
พ.ย. 2554 หลักทรัพย์บวั หลวง – ธนาคาร
กรุงเทพ
รายการซือขายทรัพย์ สิน
ก.พ. 2552 ซีมิโก้ – เคทีบเี อส
พ.ค. 2552 ฟิ นนั ซ่า – ไซรัส
พ.ค. 2554 ยูไนเต็ด – ยูโอบีเคย์เฮียน

ราคาในการเข้ า
ทํารายการ
(บาทต่ อหุ้น) (1)

มูลค่ าตามบัญชี ณ
วันทีเข้ าทํารายการ
(บาทต่ อหุ้น) (2)

อัตราส่ วนมูลค่ า
รายการต่ อมูลค่ า
ตามบัญชี (เท่ า)
(3) = (1) / (2)

4.58
3.23
2.57
16.00
1.72
22.00

4.58
3.23
2.57
7.31
1.48
6.44

1.00
1.00
1.00
2.19
1.17
3.42

ล้ านบาท
1,188
823
ล้ านบาท
149
149
ล้ านบาท
954
954
ช่ วงของอัตราส่ วนมูลค่ ารายการต่ อมูลค่ าตามบัญชี (1)
มูลค่ าตามบัญชีของ CIMBS ณ 31 ธ.ค. 54 (2)
ราค้ าหุ้นสามัญ CIMBS (3)=(1) * (2)

1.44
1.00
1.00
1.00 – 1.17
9.24
9.24 – 10.81

หน่ วย

บาทต่อหุ้น
บาทต่อหุ้น
บาทต่อหุ้น
บาทต่อหุ้น
บาทต่อหุ้น
บาทต่อหุ้น

ทีมา : แบบ 250 – 2 ของผู้ทําคําเสนอซือ, รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ และงบการเงินของบุคคลทีเกียวข้ อง

จากตารางข้ างต้ น ช่วงของอัตราส่วนมูลค่ารายการต่อมูลค่าตามบัญชีอยู่ระหว่าง 1.00 – 3.42 เท่า อย่างไรก็ดี ทีปรึกษา
ทางการเงินอิสระเห็นว่า การซือขายบางรายการเป็ นการซือขายบริ ษัทหลักทรัพย์ทีมีมลู ค่าการซือขายหลักทรัพย์เฉลียต่อวันที
สูงกว่ามูลค่าการซือขายหลักทรัพย์ เฉลียต่อวันของ CIMBS ค่อนข้ างมาก ดังนัน ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงทําการตัด
รายการซือขายบริ ษัทหลักทรัพย์ทีมีส่วนแบ่งทางการตลาดในอันดับ 1 – 10 ณ ช่วงเวลาทีเกิดรายการออกจากกลุ่มตัวอย่าง ซึง
ประกอบด้ วย กิมเอ็ง (อันดับ 1 ในเดือนเมษายน 2554) ซีมิโก้ (อันดับ 4 ในเดือนมกราคม 2552) และบัวหลวง (อันดับ 9 ใน
เดือนตุลาคม 2554) ดังนัน ช่ วงของอัตราส่ วนมูลค่ ารายการต่ อมูลค่ าตามบัญชีทีเหมาะสมอยู่ระหว่ าง 1.00 – 1.17
เท่ า
ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณช่วงของอัตราส่วนมูลค่ารายการต่อมูลค่าตามบัญชีทีเหมาะสมเพือเทียบเคียงกับมูลค่า
ตามบัญชีของ CIMBS ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 จะได้ ราคาหุ้นสามัญของ CIMBS อยู่ในช่ วงระหว่ าง 9.24 – 10.81บาท
ต่ อหุ้น
อย่างไรก็ดี การประเมินมูลค่าโดยวิธีเทียบเคียงกับรายการซือขายอืนมีข้อจํากัดในการคํานวณมูลค่าหุ้นสามัญทีเหมาะสม
เนืองจากมีปัจจัยบางประการทีสามารถส่งผลกระทบต่อราคาในการเข้ าทํารายการ เช่น
1) ขนาดและคุณภาพของสินทรัพย์ ลักษณะบัญชีลกู ค้ า และแนวโน้ มการเติบโตในอนาคต
2) คณะผู้บริ หารและคณะเจ้ าหน้ าทีการตลาด
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3) ช่วงระยะเวลาในการเข้ าทํารายการ
4) ความจําเป็ นและความประสงค์ในการเข้ าทํารายการของผู้ซอื
5) ปั จจัยอืนๆ
ทังนี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ สรุ ปช่วงราคาหุ้นสามัญของ CIMBS ทีเหมาะสมภายหลังประกาศกฎกระทรวง เรื อง การ
อนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ปี 2551 จากการคํานวณด้ วยวิธีเทียบเคียงกับรายการซือขายอืนดังแสดงในแผนภาพที 5
ด้ านล่าง
แผนภาพที 5 แผนภาพแสดงส่ วนเพิมและส่ วนลดสําหรับรายการซือขายบริษัทหลักทรัพย์ ภายหลังปี 2551

จากแผนภาพข้ างต้ น พบว่าภายหลังประกาศกฎกระทรวง เรือง การขออนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เมือปี 2551 การเข้ าทํา
รายการซือขายบริ ษัทหลักทรัพย์ทีมีมลู ค่าการซือขายหลักทรัพย์เฉลียใกล้ เคียงกันกับ CIMBS นัน ส่วนใหญ่อ้างอิงจากมูลตาม
บัญชี ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ าการประเมินมูลค่ าโดยวิธีเทียบเคียงกับรายการซือขายอืนมีความ
เหมาะสม เนืองจากเป็ นวิธีทีสะท้ อนให้ เห็นถึงช่ วงราคาซือขายทีเกิดขึนจริ ง และเป็ นไปด้ วยความสมัครใจของทัง
สองฝ่ ายระหว่ างผู้ซือและผู้ขาย (Willing Buyer Willing Seller Approach)
5.1.3 วิธีอัตราส่ วนราคาต่ อมูลค่ าตามบัญชี (Price to Book Value Approach)
การประเมินโดยวิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี เป็ นการประเมินโดยพิจารณาอัตราส่วนต่างๆ ของบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีมีลกั ษณะการดําเนินธุรกิจหลักทรัพย์คล้ ายคลึงกับการประกอบธุรกิจของ CIMBS โดยมีสมมติฐานหลักว่า
บริ ษัททีมีลกั ษณะการดําเนินงานคล้ ายคลึงกันน่าจะมีอตั ราส่วนทางการเงินบางประการ อาทิ อัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไร
สุทธิ (Price to Earnings Ratio) และอัตราส่วนราคาตลาดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Price to Book Ratio) ทีใกล้ เคียงกัน กลุ่ม
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บริ ษัทจดทะเบียนทีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซงเป็
ึ นบริ ษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีด้วยกันทังสิน 14 บริ ษัท โดยมี
รายชือจัดเรี ยงตามมูลค่าการซือขายเฉลียต่อวันสําหรับปี 2554 ดังแสดงไว้ ในตารางด้ านล่าง
ตารางที 34 รายชือบริษัทหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
จัดเรี ยงตามมูลค่ าการซือขายเฉลียต่ อวันสําหรั บปี 2554
การจัดอันดับ
ลําดับ
รายชือ
ตามส่ วนแบ่ ง
ทางการตลาด
1
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) MBKET
1
2
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FSS
2
3
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
CGS
3
4
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
ASP
5
5
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BLS
7
6
บริ ษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA
8
7
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI
9
8
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CNS
17
9
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) UOBKHST
20
10 บริ ษัท โกลเบล็ก โฮลดิง แมนเนจเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
GBX
22
11 บริ ษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จํากัด (มหาชน)
SSEC
25
12 บริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)
TNITY
26
13 บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
US
30
14 บริ ษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค จํากัด (มหาชน)
OSK
32
ทีมา: ข้ อมูล ณ วันที 1 มีนาคม 2555 จาก www.setsmart.com
ชือย่ อ
หลักทรัพย์

มูลค่ าการซือ
ขายเฉลียต่ อวัน
(ล้ านบาท)
6,068.75
2,645.28
2,627.68
2,472.93
2,445.53
2,434.92
2,321.56
1,330.62
1,293.28
1,152.19
668.67
653.75
302.02
243.18

ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ทําการศึกษาข้ อมูลของบริ ษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง 14 บริ ษัทข้ างต้ น
และเห็นว่ามูลค่าการซือขายหลักทรัพย์เฉลียต่อวันของบริ ษัทจดทะเบียนดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าการซือขายหลักทรัพย์เฉลียต่อ
วันของ CIMBS ค่อนข้ างมาก โดยในปี 2554 มูลค่าการซือขายเฉลียต่อวันของ CIMBS อยู่ทีประมาณ 589.93ล้ านบาท ดังนัน
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงทําการตัดบริ ษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนซึงมีมลู ค่าการซือขายเฉลียต่อวันสูงกว่า 2,000.00 ล้ าน
บาท และ/หรื อ มีส่วนแบ่งทางการตลาดในอันดับ 1 – 10 ออกจากกลุ่มตัวอย่าง ส่งผลให้ ได้ กลุ่มบริ ษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน
จํานวน 7 บริ ษัทซึงมีมลู ค่าการซือขายเฉลียต่อวันใกล้ เคียงกับ CIMBS โดยต่อไปนีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจะเรี ยกกลุ่ม
บริ ษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน 7 บริ ษัทดังกล่าวว่ากลุม่ Focus โดยมีรายชือบริษัทในกลุม่ Focus แสดงไว้ ในตารางด้ านล่าง
ตารางที 35 รายชือบริษัทหลักทรั พย์ จดทะเบียนซึงมีมูลค่ าการซือขายเฉลียต่ อวันใกล้ เคียงกับ CIMBS (กลุ่ม Focus)
ลําดับ
1

รายชือ
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

ชือย่ อ
หลักทรัพย์
CNS

การจัดอันดับ
ตามส่ วนแบ่ ง
ทางการตลาด
17

มูลค่ าการซือ
ขายเฉลียต่ อวัน
(ล้ านบาท)
1,330.62
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ลําดับ
2
3
4
5
6
7

รายชือ

บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โกลเบล็ก โฮลดิง แมนเนจเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค จํากัด (มหาชน)
ทีมา: ข้ อมูล ณ วันที 1 มีนาคม 2555 จาก www.setsmart.com

ชือย่ อ
หลักทรัพย์
UOBKHST
GBX
SSEC
TNITY
US
OSK

การจัดอันดับ
ตามส่ วนแบ่ ง
ทางการตลาด
20
22
25
26
30
32

มูลค่ าการซือ
ขายเฉลียต่ อวัน
(ล้ านบาท)
1,293.28
1,152.19
668.67
653.75
302.02
243.18

ในการประเมินมูลค่าด้ วยวิธีเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนในตลาดนัน ที ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ทําการประเมินมูลค่าโดย
แบ่งเป็ น 2 กรณี คือ กรณีเทียบเคียงกับบริ ษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนทังหมด 14 บริ ษัท และกรณีเทียบเคียงกับกลุ่ม Focus
จํานวน 7 บริ ษัท
ทังนีทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ กําหนดให้ วนั ที 1 มีนาคม 2555 เป็ นวันทีใช้ ในการคํานวณอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
เฉลียย้ อนหลัง (“P/BV”) โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ คํานวณ P/BV เฉลียย้ อนหลัง 15 – 360 วันทําการ สําหรับบริ ษัท
หลักทรัพย์จดทะเบียนทังหมดและสําหรับกลุม่ Focus โดยมีรายละเอียดดังนี
ตารางที 36 P/BV เฉลียย้ อนหลังของบริษัทหลักทรั พย์ จดทะเบียน
ระยะเวลาเฉลียย้ อนหลัง (จํานวนวันทําการ)
15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 180 วัน 240 วัน
MBKET
2.03
2.05
2.03
1.99
2.03
1.99
CGS
0.88
0.86
0.82
0.78
0.76
0.76
ASP
1.32
1.33
1.24
1.15
1.20
1.25
KGI
1.07
1.04
0.97
0.90
0.89
0.91
FSS
0.73
0.70
0.67
0.64
0.70
0.72
BLS
3.23
3.32
3.35
3.18
2.64
2.56
PHATRA
1.78
1.78
1.80
1.78
1.71
0.00
UOBKH
0.80
0.81
0.82
0.81
0.76
0.72
CNS
0.54
0.54
0.54
0.55
0.56
0.56
GBX
0.66
0.65
0.63
0.59
0.62
0.65
SSEC
1.13
1.10
1.09
1.11
1.05
0.96
OSK (BSEC)
0.96
0.95
0.97
0.96
0.96
0.94
TNITY
0.71
0.73
0.69
0.64
0.61
0.60
US
0.70
0.66
0.65
0.65
0.76
0.76
ค่ าเฉลีย P/BV สําหรับบริษัททังหมด 1.02
1.02
0.99
0.97
1.09
1.03
ค่ าเฉลีย P/BV สําหรั บกลุ่ม Focus
0.73
0.72
0.72
0.70
0.71
0.70
ทีมา: ข้ อมูล ณ วันที 1 มีนาคม 2555 จาก www.setsmart.com
บริษัทหลักทรัพย์ จดทะเบียน

360 วัน
2.00
0.77
1.33
0.99
0.77
2.38
0.00
0.68
0.57
0.73
0.87
0.83
0.58
0.68
1.01
0.68
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ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ นําค่าเฉลีย P/BV ย้ อนหลังดังแสดงไว้ ในตารางข้ างต้ น ไปคูณกับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของ
CIMBS ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 เพือคํานวณมูลค่าหุ้นสามัญของ CIMBS โดยรายละเอียดการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กรณี ดังนี
กรณีที 1: การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ CIMBS โดยการเทียบเคียงกับ P/BV เฉลียย้ อนหลังของทุกบริ ษัทหลักทรัพย์ที
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตารางที 37 การประเมินมูลค่ าโดยการเทียบเคียงกับ P/BV เฉลียย้ อนหลังของทุกบริษัทหลักทรัพย์ จดทะเบียน
ระยะเวลาเฉลียย้ อนหลัง ค่ าเฉลีย P/BV มูลค่ าทางบัญชีต่อหุ้น* ราคาหุ้น (บาทต่ อหุ้น)
(วันทําการ)
(เท่ า) (1)
(บาทต่ อหุ้น) (2)
(3) = (1)*(2)
15 วันทําการ
1.02
9.24
9.46
30 วันทําการ
1.02
9.24
9.38
60 วันทําการ
0.99
9.24
9.17
90 วันทําการ
0.97
9.24
8.92
180 วันทําการ
1.09
9.24
10.06
240 วันทําการ
1.03
9.24
9.52
360 วันทําการ
1.01
9.24
9.37
ช่ วงราคาหุ้นสามัญ CIMBS (บาทต่ อหุ้น)
8.92 – 10.06
หมายเหตุ: * มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้นคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม
2554 ซึงเท่ากับ 1,016.08 ล้ านบาทและจํานวนหุ้นสามัญทีออกและชําระแล้ วของ CIMBS
จํานวน 110.00 ล้ านหุ้น

กรณีที 2: การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ CIMBS โดยการเทียบเคียงกับ P/BV เฉลียย้ อนหลังของกลุ่ม Focus
ตารางที 38 การประเมินมูลค่ าโดยการเทียบเคียงกับ P/BV เฉลียย้ อนหลังของกลุ่ม Focus
ระยะเวลาเฉลียย้ อนหลัง ค่ าเฉลีย P/BV มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น* ราคาหุ้น (บาทต่ อหุ้น)
(วันทําการ)
(เท่ า) (1)
(บาทต่ อหุ้น) (2)
(3) = (1)*(2)
15 วันทําการ
0.73
9.24
6.74
30 วันทําการ
0.72
9.24
6.69
60 วันทําการ
0.72
9.24
6.61
90 วันทําการ
0.70
9.24
6.46
180 วันทําการ
0.71
9.24
6.57
240 วันทําการ
0.60
9.24
6.51
360 วันทําการ
0.68
9.24
6.29
ช่ วงราคาหุ้นสามัญ CIMBS (บาทต่ อหุ้น)
6.29 – 6.74
หมายเหตุ: * มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้นคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม
2554 ซึงเท่ากับ 1,016.08 ล้ านบาทและจํานวนหุ้นสามัญทีออกและชําระแล้ วของ CIMBS
จํานวน 110.00 ล้ านหุ้น
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จากตารางข้ างต้ นราคาหุ้นสามัญของ CIMBS ตามวิธีอัตราส่ วนราคาต่ อมูลค่ าตามบัญชีสาํ หรั บกรณีที 1 เท่ ากับ 8.92
– 10.06 บาทต่ อหุ้น และสําหรั บกรณที 2 เท่ ากับ 6.29 – 6.74 บาทต่ อหุ้น โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการ
ประเมินมูลค่าในกรณีที 2 มีความเหมาะสมมากกว่า เนืองจากเป็ นการเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนทีมีมลู ค่า
การซือขายหลักทรัพย์เฉลียใกล้ เคียงกันกับ CIMBS
อย่างไรก็ดี เนืองจากการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญด้ วยวิธีดงั กล่าวมีข้อจํากัดหลายประการ เช่น ความแตกต่างระหว่างบริ ษัทที
นํามาเปรียบเทียบทังในด้ านสภาพคล่องของหุ้นในการซือขาย ลักษณะบัญชีลกู ค้ า และปั จจัยต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการบริ หาร
จัดการ นอกจากนี อัตราส่วนราคาตลาดทีนํามาใช้ ในการเปรี ยบเทียบยังสะท้ อนถึงความคาดหมายของนักลงทุนต่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ในช่วงการเปิ ดเสรี ธุรกิจหลักทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบ ซึงเริ มต้ นขึนเมือเดือนมกราคม 2555 ทีผ่านมาดังเห็นได้ จาก
P/BV ของบริ ษัทหลักทรัพย์ขนาดเล็กซึงอาจมีความสามารถในการแข่งขันน้ อยกว่าบริ ษัทหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ได้ มีการซือขาย
ทีราคาส่วนลดจากมูลค่าตามบัญชี ทังนี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ าการประเมินมูลค่ าด้ วยวิธีดังกล่ าวมี
ความเหมาะสมสําหรั บการซือขายหุ้นโดยทัวไปในตลาดหลักทรั พย์ ฯ แต่ ไม่ เหมาะสมสํา หรั บการซื อกิจการใน
สัดส่ วนทีมีนัยสําคัญ ซึงเมือเปรี ยบเทียบกับวิธีเทียบเคียงกับรายการซือขายอืนในอดีต (ดังแสดงไว้ ในส่ วนที 5 ข้ อ
5.1.2 ของรายงานฉบับนี ) จะเห็นได้ ว่าไม่ มีรายการซือขายกิจการของบริ ษัทหลักทรั พย์ รายการใดทีซือขายกันใน
ราคาตํากว่ ามูลค่ าตามบัญชี
5.1.4 วิธีมูลค่ าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows Approach)
การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้ วยวิธีนี เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญโดยคํานึงถึงความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดใน
อนาคตของกิจการจากการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow to Firm) ทีคาดว่าจะได้ รับโดยการจัดทําประมาณการทาง
การเงินด้ วยต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพือคํานวณหามูลค่าปั จจุบนั
ของกิจการทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ จดั ทําประมาณการทางการเงินเป็ นระยะเวลา 5 ปี (ตังแต่ ปี 2555 – ปี 2559) โดย
ตังอยู่บนสมมติฐานทีว่า CIMBS จะยังคงดําเนินงานไปอย่างต่อเนือง (Going Concern Basis) และไม่มีการเปลียนแปลงทีมี
ผลกระทบอย่างมี นัย สําคัญต่อการดําเนิ นธุรกิ จของ CIMBS ทังนี สมมติฐานที ที ปรึ กษาทางการเงินอิส ระใช้ ในการจัดทํ า
ประมาณการทางการเงินอ้ างอิงจากฐานะทางการเงินและผลประกอบการที เกิ ดขึนจริ งในอดี ตของ CIMBS ประกอบกับ
นโยบายและแผนการดําเนินงานของ CIMBS ในอนาคต รวมถึงการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารของ CIMBS ข้ อมูลด้ านสภาวะตลาด
การแข่งขันในอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้ วเห็นว่า มีความสอดคล้ อง
กับการประกอบธุรกิจในปั จจุบนั และอนาคต
สมมติฐานสําคัญทีใช้ ในการจัดทําประมาณการทางการเงินมีดงั นี
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สมมติฐานด้ านรายได้
1. รายได้ ค่านายหน้ าจากการซือขายหลักทรัพย์
ตารางที 39 ประมาณการรายได้ ค่านายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ ของ CIMBS สําหรั บปี 2555 – 2559

จํานวนวันทีมีการซือขาย (วันต่อปี )

ข้ อมูลในอดีต
2552A 2553A 2554A
243
242
244

มูลค่าการซือขายของตลาดเฉลียต่อวัน (ล้ านบาท)

18,226

29,066

ส่วนแบ่งทางการตลาดของ CIMBS (ร้ อยละของ
มูลค่าการซือขายในตลาด)

0.82

มูลค่าการซือขายเฉลียต่อวันของ CIMBS (ล้ านบาท)
อัตราค่านายหน้ าซือขายหลักทรัพย์เฉลีย (ร้ อยละ
ของมูลค่าการซือขายของ CIMBS)

รายการ

2555F
245

ประมาณการในอนาคต
2556F 2557F 2558F
245
245
245

2559F
245

29,473

32,000

32,000

32,000

32,000

32,000

0.93

1.15

2.27

3.18

3.50

3.50

3.50

290

474

590

726

1,018

1,120

1,120

1,120

0.24

0.20

0.19

0.12

0.10

0.10

0.10

0.10

o มูลค่ าการซือขายของตลาดเฉลียต่ อวัน
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระประมาณการมูลค่าการซือขายหลักทรัพย์ เฉลียต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ สําหรับปี 2555 – 2559 โดยอ้ างอิงจากเป้าหมายของตลาดหลักทรัพย์สําหรับปี 2555 และ
กําหนดให้ มลู ค่าดังกล่าวคงทีตลอดระยะเวลาประมาณการ
o ส่ วนแบ่ งทางการตลาดนายหน้ าซือขายหลักทรั พย์ ของ CIMBS
ในช่วงระหว่างปี 2552 – 2554 ส่วนแบ่งทางการตลาดนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ของ CIMBS ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (ไม่รวมการซือขายเพือบัญชีของกิจการ) อยู่ระหว่างร้ อยละ 0.82 – 1.15 ทังนี ที
ปรึ กษาทางการเงินอิสระประมาณการให้ ส่วนแบ่งทางการตลาดของ CIMBS สําหรั บปี 2555 เท่ากับร้ อยละ 2.27
สําหรับปี 2556 เท่ากับร้ อยละ 3.18 และตังแต่ปี 2557 เป็ นต้ นไปเท่ากับร้ อยละ 3.50 โดยอ้ างอิงจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารและแผนงานในอนาคตของ CIMBS ซึงคาดว่าทางกลุ่ม CIMB จะประสานประโยชน์ให้ กบั ธุรกิจหลักทรัพย์ใน
ประเทศไทยมากยิงขึน
o อัตราค่ านายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ เฉลีย
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราค่านายหน้ าซือขายหลักทรัพย์เฉลียในปี 2555 โดยอ้ างอิงจากอัตราค่า
นายหน้ าเฉลียทีเกิดขึนจริ งในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2555 เท่ากับร้ อยละ 0.12 ของมูลค่าการซือขาย และประมาณ
การให้ อตั ราค่านายหน้ าลดลงเท่ากับร้ อยละ 0.10 ตังแต่ปี 2556 เป็ นต้ นไป ทังนี อัตราค่านายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ที
มีแนวโน้ มลดลงนัน เพือเป็ นการสะท้ อนถึงภาวะการแข่งขันด้ านราคาทีคาดว่าจะรุ นแรงยิงขึนภายหลังการเปิ ดเสรี
ตลาดนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบเมือวันที 1 มกราคม 2555 ทีผ่านมา
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2. รายได้ ค่านายหน้ าจากการซือขายสัญญาซือขายล่ วงหน้ า
ตารางที 40 ประมาณการรายได้ ค่านายหน้ าซือขายสัญญาซือขายล่ วงหน้ าของ CIMBS สําหรั บปี 2555 – 2559
รายการ
ปริมาณการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้ าของตลาด
อนุพนั ธ์เฉลียต่อวัน (สัญญา)
ส่วนแบ่งทางการตลาดของ CIMBS (ร้ อยละของ
สัญญาซือขายในตลาด)
ปริ ม าณการซื อขายสัญ ญาซื อขายล่ ว งหน้ าของ
CIMBS เฉลียต่อวัน (สัญญา)
อัต ราค่า นายหน้ า ซื อขายสัญ ญาซื อขายล่ว งหน้ า
เฉลีย (บาทต่อสัญญา)

ข้ อมูลในอดีต
2552A 2553A 2554A
12,656 18,675 41,095

2555F
57,000

ประมาณการในอนาคต
2556F 2557F 2558F
57,000 57,000 57,000

2559F
57,000

0.50%

0.38%

0.52%

0.52%

0.52%

0.52%

0.52%

0.52%

63

71

213

295

295

295

295

295

393

309

215

215

215

215

215

215

o ปริมาณการซือขายสัญญาซือขายล่ วงหน้ าของตลาดอนุพนั ธ์ เฉลียต่ อวัน
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการปริมาณสัญญาล่วงหน้ าซือขายเฉลียต่อวันในตลาดอนุพนั ธ์ ตงแต่
ั ปี 2555 เป็ น
ต้ นไป เท่ากับ 57,000 สัญญา โดยอ้ างอิงจากเป้าหมายของตลาดหลักทรั พย์ ฯ สําหรับปี 2555 ซึงมุ่งเน้ นทีจะเพิม
ปริ มาณสินค้ าคุณภาพและปริ มาณนักลงทุนเพือตอบสนองโอกาสทางการเงิน รวมถึงเพือสะท้ อนถึงความนิยมของนัก
ลงทุนในการใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพือเป็ นเครืองมือบริ หารจัดการความเสียงในการลงทุน
o ส่ วนแบ่ งทางการตลาดของ CIMBS ในธุรกิจนายหน้ าซือขายสัญญาซือขายล่ วงหน้ า
ในช่วงระหว่างปี 2552 – 2554 ส่วนแบ่งทางการตลาดนายหน้ าซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้ าของ CIMBS ในตลาด
อนุพนั ธ์รวมเท่ากับร้ อยละ 0.50 ร้ อยละ 0.38 และร้ อยละ 0.52 ตามลําดับ ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณ
การให้ ส่วนแบ่งทางการตลาดของ CIMBS ตังแต่ปี 2555 เป็ นต้ นไป เป็ นอัตราคงทีเท่ากับร้ อยละ 0.52 ตลอด
ระยะเวลาประมาณการโดยอ้ างอิงจากส่วนแบ่งทางการตลาดในปี 2554
o อัตราค่ านายหน้ าซือขายสัญญาซือขายล่ วงหน้ าเฉลีย
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราค่านายหน้ าซือขายสัญญาล่วงหน้ าเฉลียต่อสัญญาตังแต่ปี 2555 เป็ นต้ น
ไปเท่ากับ 215 บาท โดยอ้ างอิงจากอัตราค่านายหน้ าเฉลียทีเกิดขึนจริ งในปี 2554
3. รายได้ ค่าธรรมเนียมและค่ าบริการ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและค่าบริ การ ประกอบด้ วย รายได้ จากส่วนงานด้ านวาณิชธนกิจ เช่น การรับประกันการจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์ และการให้ บริ การด้ านทีปรึกษาทางการเงิน เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี สืบเนืองจากภายหลังการเข้ าทํารายการครังนี
ธนาคารมีแผนการทีจะรับโอนส่วนงานด้ านวาณิชธนกิจของ CIMBS ไว้ กับธนาคาร โดยที CIMBS ไม่มีแผนงานทีจะ
ประกอบธุรกิจด้ านวาณิชธนกิจ ณ ปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม เนืองจากรายได้ จากการรับประกันการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
นัน จะแบ่งกันภายในระหว่างส่วนงานด้ านวาณิชธนกิจและส่วนงานนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ ดังนัน ทีปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงประมาณการให้ CIMBS มีรายได้ ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การเฉพาะจากธุรกิจรับประกันการจัดจําหน่าย
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หลักทรัพย์ เท่ากับ 15.00 ล้ านบาทต่อปี ตังแต่ปี 2555 เป็ นต้ นไป โดยอ้ างอิงจากสัดส่วนรายได้ จากธุรกิจรับประกันการจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ในปี 2554
4. รายได้ อืน
รายได้ อืนเป็ นรายได้ ทีไม่ได้ มาจากธุรกิจนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้ า และธุรกิจวาณิชธนกิจ ซึง
ประกอบด้ วย
• ผลกําไร (ขาดทุน) จากการซือขายหลักทรัพย์ – ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้ CIMBS มีผลกําไรจากการ
ซือขายหลักทรัพย์เท่ากับ 82.50 ล้ านบาท ตังแต่ปี 2555 เป็ นต้ นไป โดยอ้ างอิงจากวงเงินซือขายหลักทรัพย์ ณ
ปั จจุบนั และผลการดําเนินงานของ CIMBS ทีใกล้ เคียงกับปี 2554
• รายได้ ดอกเบียเงินให้ ก้ ยู ืมเพือซือหลักทรัพย์ – ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้ CIMBS มีรายได้ ดอกเบีย
เงินให้ ก้ ยู ืมเพือซือหลักทรัพย์เท่ากับ 30.00 ล้ านบาท ตังแต่ปี 2555 เป็ นต้ นไป โดยอ้ างอิงจากวงเงินให้ ก้ ยู ืมและอัตรา
ดอกเบียเฉลีย ณ ปั จจุบนั
• รายได้ ดอกเบียและเงินปั นผล และรายได้ อืนๆ – ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ อืนโดยกําหนดให้ มี
จํานวนคงทีเท่ากับ 27.23 ล้ านบาท ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยอ้ างอิงจากรายได้ ดงั กล่าวในปี 2554
สมมติฐานด้ านต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ตารางที 41 ประมาณการต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายของ CIMBS สําหรั บปี 2555 – 2559

ค่าธรรมเนียมและบริ การ

2552A
11,207

ข้ อมูลในอดีต
2553A
2554A
20,373 46,905

ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน

174,323

293,006 377,051

รายการ (หน่ วย : พันบาท)

2555F
45,088

ประมาณการในอนาคต
2556F 2557F 2558F
52,371 57,482 57,482

423,145 451,824

480,155 506,099

2559F
57,482
533,378

ค่าภาษีอากร และค่าใช้ จา่ ยอืนๆ

35,802

42,225

56,358

84,244

92,774

99,733

99,733

99,733

เงินลงทุน

18,835

9,280

76,133

143,548

12,360

12,731

13,113

13,506

1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าบริการ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การ ประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมที CIMBS ต้ องจ่ายชําระให้ แก่ผ้ ูให้ บริ การทีเกียวข้ องกับการ
ประกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ ได้ แก่ ตลาดหลัก ทรั พย์ ฯ ตลาดอนุพัน ธ์ ฯ สํ านัก งาน ก.ล.ต. สํ า นัก หัก บัญ ชี ศูน ย์ รับ ฝาก
หลักทรัพย์ และหน่วยงานอืนๆ ซึงค่าใช้ จ่ายดังกล่าวผันแปรตามมูลค่าการซือขายของ CIMBS ในแต่ละปี โดยในช่วงปี
2551 – 2554 ค่าเฉลียของค่าธรรมเนียมและค่าบริ การมีอตั ราร้ อยละ 10.19 ของรายได้ ค่านายหน้ าจากการซือขาย
หลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้ า ทังนี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าบริ การดังกล่าว
ให้ เท่ากันกับค่าเฉลียในอดีตตลอดระยะเวลาประมาณการตังแต่ปี 2555 – 2559
2. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับพนักงาน ทังในส่วนของเงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชัน
และสวัสดิการต่างๆ ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับอาคารและอุปกรณ์ ได้ แก่ ค่าเช่าสํานักงาน ค่าเสือมราคาสําหรับอาคารและ
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อุป กรณ์ และค่ า ตัด จํ า หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ที ไม่ มี ตัว ตน ทังนี ที ปรึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดําเนินงานสําหรับปี 2555 – 2559 โดยอ้ างอิงจากค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจริ งในอดีต ร่วมกับเป้าหมายจํานวนพนักงานและ
จํานวนสาขาทีจะเพิมขึนในแต่ละปี โดยอ้ างอิงจากแผนงานของ CIMBS ปรับด้ วยอัตราการเติบโตร้ อยละ 5.00 ต่อปี
ตลอดระยะเวลาประมาณการ สําหรับในส่วนของค่าคอมมิชชันนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการโดยอ้ างอิงจาก
มูลค่าการซือขายของ CIMBS ในแต่ละปี สําหรับค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณ
การโดยอ้ างอิงจากนโยบายการตัดค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายของ CIMBS ในปั จจุบนั
3. ค่ าภาษีอากรและค่ าใช้ จ่ายอืนๆ
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าภาษี อากรและค่าใช้ จ่ายอืนๆ โดยอ้ างอิงจากอัตราส่วนของค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
ต่อรายได้ ค่านายหน้ าซือขายหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้ าในระหว่างปี 2552 – 2554 ซึงเท่ากับร้ อยละ 13.87
เพือสะท้ อนถึงอัตราค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจริงในอดีตของ CIMBS
4. เงินลงทุน
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินลงทุนในอนาคตโดยอ้ างอิงจากแผนงานของ CIMBS ในอนาคตและจากการ
สัมภาษณ์ผ้ บู ริหาร
ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ ต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: “WACC”) เป็ น
อัตราคิดลดในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้ รับจากการดําเนินงานของ CIMBS ซึงต้ นทุนทางการ
เงินถัวเฉลียถ่วงนําหนักสามารถคํานวณได้ ตามสมการด้ านล่าง
WACC = Ke*[E/(D+E)]+Kd*(1 - t)*[D/(D+E)]
อย่างไรก็ตาม ในการคํานวณหาต้ นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนักจําเป็ นต้ องคํานวณหาค่า Ke ซึงคํานวณได้ จากสมการ
Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดดังสมการด้ านล่าง
Ke =Rf + β (Rm - Rf)
โดยที
Rf =

β

=

อัตราดอกเบียปราศจากความเสียง ซึงทีปรึ กษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ณ วันที 1 มีนาคม 2555 ซึงเป็ นวันทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
จัดทํารายงานฉบับนี เท่ากับร้ อยละ 4.20 ต่อปี (ทีมา: www.thaibma.or.th)
ค่าสัมประสิทธิ ความแปรปรวนของผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ CIMBS ต่อการ
เปลียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (“ค่าเบต้ า”) ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่า
เบต้ าของ CIMBS โดยอ้ างอิงจากค่าเบต้ าเฉลียย้ อนหลัง 3 ปี ของบริ ษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
เงินทุนและหลักทรัพย์ซึงเท่ากับ 0.874 (ทีมา: Bloomberg และประมาณการของทีปรึ กษา
ทางการเงินอิสระ)
56

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และการทํารายการทีเกียวโยงของ CIMBT

Rm =

อัตราผลตอบแทนตลาด ซึงทีปรึ กษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากการเปลียนแปลงโดยเฉลียของ
ดัช นี ตลาดหลัก ทรั พย์ ฯ ย้ อ นหลัง ตังแต่ปี 2518
– 2554 ซึงเท่า กับร้ อยละ 14.72 (ที มา:
www.set.or.th)

รายละเอียดการคํานวณหา Ke ได้ แสดงไว้ ในตารางด้ านล่างดังนี
ตารางที 42 การคํานวณอัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น (Ke) ของ CIMBS
ปั จจัยทีใช้ ในการคํานวณ
สมมติฐานทีใช้
4.20%
Risk-free rate (1)
10.52%
Risk premium (Rm – Rf) (2)
0.874
β (3)
Cost of Equity or Ke (4) = (1) + [(3)*(2)]
13.39%
ทังนี อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) ทีคํานวณได้ ดงั แสดงไว้ ในตารางข้ างต้ นมีค่าเท่ากับร้ อยละ13.39% และเมือ
นําค่า Ke ทีได้ ไปคํานวณหา WACC จะได้ อตั ราคิดลดกระแสเงินสดเท่ากับร้ อยละ 12.46 โดยมีรายละเอียดการคํานวณดัง
แสดงไว้ ด้านล่าง
Ke

=

Kd

=

t

=

D
E

=
=

อัตราตอบผลแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คํานวณจากการใช้ ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model
(CAPM) ดังแสดงตามสมการข้ างต้ นเท่ากับร้ อยละ 13.39
ต้ นทุนทางการเงิ นสําหรับ หนีสินทีมีภาระดอกเบีย ซึงที ปรึ กษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากอัตรา
ดอกเบียเงินกู้ยืมถัวเฉลียของ CIMBS ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 มีคา่ เท่ากับร้ อยละ 4.89 ต่อปี
อัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของ CIMBS ซึงทีปรึ กษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ เท่ากับร้ อยละ 30.00
ตามอัตราภาษีปี 2554 เนืองจากอ้ างอิงโครงสร้ างเงินทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
ส่วนของหนีสินทีมีภาระดอกเบียของ CIMBS ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 105.36 ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของ CIMBS ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 1,016.08 ล้ านบาท

ตารางที 43 การคํานวณต้ นทุนถัวเฉลียถ่ วงนําหนัก (WACC) ของ CIMBS
ปั จจัยทีใช้ ในการคํานวณ
สมมติฐานทีใช้
Cost of equity or Ke (1)
13.39%
Cost of debt or Kd (2)
4.89%
D/(D+E) (3)
0.09
Effective tax rate (4)
30.00%
WACC or discount rate (5) = {(1)*[1-(3)]} + {(2)*[1-(4)]*(3)}
12.46%
จากสมมติฐานในการประมาณการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของ CIMBS ทีคาดว่าจะได้ รับในอนาคต ทีปรึกษาทางการ
เงินอิสระตังสมมติฐานในการคํานวณมูลค่าสุดท้ าย (Terminal Value) ของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานภายหลัง
ระยะเวลาประมาณการว่า CIMBS จะยังคงดําเนินธุรกิจไปอย่างต่อเนือง โดยมีอตั ราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดจาก
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การดําเนินงาน (Perpetual
(Conservative Basis)

Growth

Rate)

เท่ากับร้ อยละศูนย์ ซึงเป็ นการประมาณการตามหลักความระมัดระวัง

สรุปประมาณการกระแสเงินสดของ CIMBS มีรายละเอียดดังแสดงในตารางด้ านล่าง
ตารางที 44 สรุ ปประมาณการกระแสเงินสดของ CIMBS สําหรั บปี 2555 – 2559
หน่ วย: พันบาท
2555
2556
2557
2558
รวมรายได้
607,369
668,870
719,046
719,046
รวมต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
577,965
622,457
661,029
683,314
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ ค่าเสือม
90,609
110,089
122,410
99,002
ราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA)
หักภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
6,763
9,282
11,603
7,146
หักเงินลงทุน
143,548
12,360
12,731
13,113
บวก มูลค่าสุดท้ าย (Terminal Value)
มูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสดอิสระ
432,208
บวก เงินสดและเงินฝากระยะยาว ณ 31 ธ.ค. 54
551,966
หัก หนีสินทีมีภาระดอกเบีย ณ 31 ธ.ค. 54
105,365
มูลค่ าปั จจุบันสุทธิของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
878,809
จํานวนหุ้นสามัญของ CIMBS (พันหุ้น)
110,000
มูลค่ าหุ้นสามัญของ CIMBS (บาทต่ อหุ้น)
7.99

2559
719,046
710,593
74,425
1,690
13,506
475,345

จากการคํานวณข้ างต้ นราคาหุ้นสามัญของ CIMBS เท่ากับ 7.99 บาทต่อหุ้น นอกจากนี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระทําการ
วิเคราะห์คา่ ความไว (Sensitivity Analysis) สําหรับการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ CIMBS เพือสะท้ อนถึงผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงของปั จจัยต่างๆ ดังนี
กรณีที 1 ปรับอัตราต้ นทุนถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (WACC) เพิมขึนร้ อยละ 10.00 เท่ากับร้ อยละ 13.71
กรณีที 2 ปรับอัตราต้ นทุนถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (WACC) ลดลงร้ อยละ 10.00 เท่ากับร้ อยละ 11.21
ตารางที 45 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ค่าความไว (Sensitivity Analysis)
มูลค่ าปั จจุบันของกระแส
มูลค่ าหุ้นสามัญของ
กรณี
เงินสดสุทธิ (พันบาท)
CIMBS (บาทต่ อหุ้น)
1. กรณีฐาน
878,809
7.99
2. กรณีที 1
834,837
7.59
3. กรณีที 2
932,445
8.48
ทังนี จากการวิเคราะห์ค่าความไวข้ างต้ นพบว่ามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิของ CIMBS อยู่ในช่วงระหว่าง 834.84 –
932.44 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นช่วงของมูลค่าหุ้นสามัญระหว่าง 7.59 – 8.48 บาทต่อหุ้น
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ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าด้ วยวิธีมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดไม่เหมาะสมสําหรับการ
ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริ ษัทหลักทรัพย์ เนืองจากวิธีดังกล่าวเป็ นวิธีทีเหมาะสมสําหรั บการประเมินมูลค่ากิจการที มี
กระแสเงินสดในอนาคตทีค่อนข้ างคงทีและแน่นอน อย่างไรก็ดี เนืองจากรายได้ ส่วนใหญ่ของบริ ษัทหลักทรัพย์มาจากรายได้ ค่า
นายหน้ าซือขายหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้ า ซึงเป็ นรายได้ ทีมีความผันผวนค่อนข้ างสูง ขึนอยู่กบั มูลค่าการซือขายใน
ตลาดแต่ละช่วงเวลา เนืองจากได้ รับผลกระทบจากปั จจัยภายนอกหลายประการ ด้ วยเหตุนี อาจส่งผลให้ ประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตเบียงเบนไปจากความจริ งอย่างมีนยั สําคัญ
ตารางที 46 สรุ ปผลการประเมินมูลค่ ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ CIMBS

1. วิธีมลู ค่าตามบัญชี

ราคาเข้ าทํา
รายการ
(บาทต่ อหุ้น)
9.70 – 10.16

2. วิธีเทียบเคียงกับการซือขายรายการอืน
3. วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
4. วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

9.70 – 10.16
9.70 – 10.16
9.70 – 10.16

วิธีการคํานวณหาราคาหุ้นสามัญ

ราคาประเมิน
(บาทต่ อหุ้น)

ความเหมาะสม
ของวิธีประเมิน

9.24

เหมาะสม สําหรับใช้
กําหนดมูลค่าขันตํา
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

9.24 – 10.81
6.29 – 6.74
7.59 – 8.48

ราคาประเมินในการเข้ า
ทํารายการสูงกว่ า (ตํา
กว่ า) ราคาโดย IFA (%)
4.98% – 9.96%
(10.27%) – 9.96%
43.92% – 61.53%
14.39% – 33.86%

ราคาหุ้นสามัญของ CIMBS จากการประเมินมูลค่าทัง 4 วิธี ดังแสดงไว้ ในตารางข้ างต้ นมีช่วงราคาระหว่าง 6.29 – 10.81 บาท
ต่อหุ้น อย่างไรก็ดี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าแต่ละวิธีมีความเหมาะสมทีแตกต่างกัน ดังนัน ที
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าแต่ละวิธีเพือใช้ ในการกําหนดราคาหุ้นสามัญที
เหมาะสมของ CIMBS สําหรับการเข้ าทํารายการครังนี ดังนี
วิธีมูลค่ าตามบัญชี

:

เหมาะสม เนืองจากทีปรึ กษาทางการเงินเห็นว่ามูลค่าของ CIMBS ส่วน
ใหญ่ ม าจากมูล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ห มุน เวี ย นซึ งมี ส ภาพคล่อ งสูง ดัง นัน
มูลค่าตามบัญชีจงึ เป็ นมูลค่าทีเหมาะสมในการสะท้ อนมูลค่าของ CIMBS
เสมือนกับมูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับในกรณีที CIMBS เลิกดําเนินกิจการและ
ขายทรัพย์สินทังหมด (Liquidation Scenario) ทังนี ราคาหุ้นจากวิธีมลู ค่า
ตามบั ญ ชี จ ะนํ า ไปใช้ กํ า หนดราคาขั นตํ าสํ า หรั บ พิ จ ารณาความ
เหมาะสมสําหรับการเข้ าทํารายการ

วิธีเทียบเคียงกับรายการซือขายอืน

:

ั
เหมาะสม เนืองจากราคาทีได้ สามารถสะท้ อนถึงแนวปฏิบตั ิทวไปในการ
ซือขายบริ ษัทหลักทรัพย์ทีเกิดขึนจริ งในอดีตและเป็ นไปด้ วยความสมัครใจ
ของทังผู้ซือและผู้ขาย ซึงสะท้ อนให้ เห็นถึงมูลค่าส่วนเพิม (Premium) ทีผู้
ซือยินยอมจ่ายชําระเพือให้ ได้ มาซึงธุรกิจหลักทรัพย์ทีมีมลู ค่าการซือขาย
เฉลียใกล้ เคียงกัน
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วิธีอัตราส่ วนราคาต่ อมูลค่ าตามบัญชี

:

ไม่ เหมาะสม เนื องจากการประเมิ น มู ล ค่ า ด้ วยวิ ธี ดั ง กล่ า วมี ค วาม
เหมาะสมสํ า หรั บ การซื อขายหุ้น โดยทัวไปในตลาดหลัก ทรั พย์ ฯ แต่ ไ ม่
เหมาะสมสํ า หรั บ การซื อกิ จ การในสัด ส่ ว นที มี นัย สํ า คัญ อี ก ทังวิ ธี ก าร
ดัง กล่ า วเป็ นการประเมิ น มูล ค่ า กิ จ การ ณ ขณะใดขณะหนึ งโดยไม่ ไ ด้
คํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินงานในอนาคต

วิธีมูลค่ าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด :

ไม่ เหมาะสม เนืองจากรายได้ หลักของ CIMBS ซึงมาจากรายได้ ค่า
นายหน้ าแปรผั น ตามความผั น ผวนของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ อัน ได้ รั บ
ผลกระทบจากปั จจัยภายนอกทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ CIMBS เช่น
ผลกระทบจากการเปิ ดเสรี ตลาดซือขายหลักทรัพย์ และความไม่แน่นอน
ทางการเมือง เป็ นต้ น ดังนัน การกําหนดสมมติฐานในการจัดทําประมาณ
การทางการเงินครังนีจึงขึนอยู่กบั ปั จจัยซึงมีความไม่แน่นอนหลายประการ

ด้ วยเหตุผลดังกล่าวไว้ ข้างต้ น ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ าราคาหุ้นจากการประเมินโดยใช้ วิธีมูลค่ าตาม
บัญชี และวิธีเทีย บเคียงกับรายการซือขายอืนเป็ นมีความเหมาะสม โดยช่ วงราคาทีเหมาะสมสําหรั บการเข้ าทํา
รายการขายหุ้นสามัญของ CIMBS อยู่ระหว่ าง 9.24 – 10.81 บาทต่ อหุ้น โดยเมือเปรี ยบเทียบกับราคาในการเข้ าทํา
รายการครั งนี ซึงอยู่ในช่ วงระหว่ าง 9.70 – 10.16 บาทต่ อหุ้น พบว่ าเป็ นราคาทีสูงกว่ าราคาประเมินโดยทีปรึ กษา
ทางการเงินอิสระอยู่ร้อยละ 9.96 และตํากว่ าอยู่ร้อยละ 10.27
เมือพิจารณาถึงปั จจัยเชิงคุณภาพอืนๆ เช่น ขนาดธุรกิ จของ CIMBS (มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่อนั ดับที 27 ในปี 2554)
ความสามารถในการทํากําไร แนวโน้ มผลการดําเนินงานและความสามารถทางการแข่งขันในอนาคต ทีปรึ กษาทางการเงิน
อิสระเห็นว่าราคาในการเข้ าทํารายการดังกล่าวเป็ นราคาทีสมเหตุสมผลและเป็ นธรรมโดยมีเหตุผลดังนี
ึ นราคาขันตําของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
1. ราคาในการเข้ าทํารายการสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีซงเป็
2. แนวโน้ มผลการดําเนินงานของ CIMBS ทีอาจลดลงเมือพิจารณาถึงสภาวะการแข่งขันทีอาจรุนแรงยิงขึนจากการเปิ ด
เสรีธุรกิจหลักทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบซึงเริมขึนเมือเดือนมกราคม ปี 2555
3. เป็ นราคาทีอยู่ในช่วงเดียวกันกับช่วงราคาซือขายบริ ษัทหลักทรัพย์อืนทีมีมลู ค่าการซือขายหลักทรัพย์เฉลียใกล้ เคียง
กันกับ CIMBS และเกิดขึนภายหลังประกาศกฎกระทรวง เรื องการขออนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ปี 2551 ซึง
ส่ว นใหญ่ มี ก ารซื อขายใกล้ เ คี ย งมูล ค่ า ตามบัญ ชี เนื องจากผู้ป ระสงค์ ที จะดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ ส ามารถขอ
ใบอนุญาตเพือประกอบธุรกิจได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องซือธุรกิจหลักทรัพย์หรือซือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
5.2 ความเหมาะสมของเงือนไขในการเข้ าทํารายการ
เงือนไขหลักในการเข้ าทํารายการครังนีของธนาคาร คือ ธนาคารจําเป็ นต้ องได้ รับการอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้น และการ
อนุมตั ิจากหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้ อง ทังนี ภายหลังการเข้ าทํารายการ ธนาคารจะได้ รับชําระสิงตอบแทนเป็ นเงินสดจากการ
ขายหุ้นสามัญของ CIMBS เป็ นมูลค่าสิงตอบแทนทังสินรวม 1,066.80 – 1,117.60 ล้ านบาท โดยจะได้ รับการชําระ ณ วันทีทํา
รายการแล้ วเสร็ จสินทังจํานวน เงือนไขในการเข้ าทํ ารายการดังกล่าวจัดว่าเป็ นเงือนไขโดยทัวไปในการซือขายหุ้นกิ จการ
นอกจากนี ทังสองฝ่ ายจะดําเนินการซือขายหุ้นโดยให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และเงือนไขจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง เพือให้ การเข้ า
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ทํารายการเสร็จสมบูรณ์และไม่เป็ นการละเมิดต่อกฎระเบียบทังในประเทศไทยและมาเลเซีย ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
เห็นว่าเงือนไขในการเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็ นธรรมต่อคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ าย และไม่เป็ นการเอือประโยชน์
ให้ แก่ฝ่ายหนึงฝ่ ายใดเพียงฝ่ ายเดียว
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ส่ วนที 6 สรุ ปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการขายเงินลงทุนของธนาคาร ใน CIMBS ให้ กบั CSI ทีราคาระหว่าง
9.70 – 10.16 บาท รวมเป็ นมูลค่าสิงตอบแทนทังสิน 1,066.80 – 1,117.60 ล้ านบาท มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
ภายหลังการจําหน่ายเงินลงทุนใน CIMBS จะเป็ นการช่วยลดปั จจัยเสียงต่อธนาคารจากภาวะการแข่งขันทีอาจสูงขึนในธุรกิจ
นายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ภายหลังการเปิ ดเสรี เมือเดือนมกราคม ปี 2555 อีกทังยังเป็ นการลดภาระของธนาคารในการเพิม
เงินลงทุนใน CIMBS เพือเพิมศักยภาพทางการแข่งขันของ CIMBS ให้ พร้ อมต่อการเปิ ดเสรี ดงั กล่าว นอกจากนี การจําหน่าย
เงินลงทุนใน CIMBS ยังสามารถช่วยเพิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของธนาคาร เนืองจากเป็ นการลดภาระของธนาคารใน
การกํากับดูแลนโยบายการควบคุมความเสียงของ CIMBS ตามหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ส่งผลให้ ธนาคารมีความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจเพิมขึน นอกจากนี ส่วนงานวาณิชธนกิจของ CIMBS ซึงมีส่วนช่วย
สนับสนุนและเอือประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิ จหลักของธนาคารจะย้ ายมาดําเนินงานภายใต้ ธนาคารหรื อบริ ษัทย่อยของ
ธนาคารภายหลังการเข้ าทํารายการเสร็จสิน
ธนาคารจะได้ รับชําระสิงตอบแทนในรู ปของเงินสดจากการขายหุ้นสามัญของ CIMBS รวมเป็ นมูลค่าสิงตอบแทนทังสิน
1,066.80 – 1,117.60 ล้ านบาท ณ วันทีทํารายการแล้ วเสร็จ โดยธนาคารสามารถนําเงินดังกล่าวไปใช้ สําหรับลงทุนในธุรกิจอืน
ซึงมีโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนทีดีหรื อเพือสนับสนุนการประกอบธุรกิจของธนาคารในปั จจุบนั
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าช่วงราคาทีเหมาะสมสําหรับการเข้ าทํารายการอยู่ระหว่าง 9.24– 10.81 บาทต่อหุ้น ซึงราคา
ในการเข้ าทํารายการในช่วงระหว่าง 9.70 – 10.16 บาทต่อหุ้น นัน เป็ นราคาทีสูงกว่าราคาประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงิน
อิสระร้ อยละ 9.96 และตํากว่าร้ อยละ 10.27 อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาร่ วมกับปั จจัยเชิงคุณภาพอืนๆ เช่น ความสามารถใน
การทํากําไร แนวโน้ มผลการดําเนินงาน ขนาด และความสามารถในการแข่งขันของ CIMBS ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า
ราคาในการเข้ าทํารายการดังกล่าวเป็ นราคาทีสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี
ึ นราคาขันตําของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
1. ราคาในการเข้ าทํารายการสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีซงเป็
2. แนวโน้ มผลการดําเนินงานของ CIMBS ทีอาจลดลงเมือพิจารณาถึงสภาวะการแข่งขันทีอาจรุนแรงยิงขึนจากการเปิ ด
เสรีธุรกิจหลักทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบซึงเริมขึนเมือเดือนมกราคม ปี 2555
3. เป็ นราคาทีอยู่ในช่วงเดียวกันกับช่วงราคาซือขายบริ ษัทหลักทรัพย์อืนทีมีมลู ค่าการซือขายหลักทรัพย์เฉลียใกล้ เคียง
กันกับ CIMBS และเกิดขึนภายหลังประกาศกฎกระทรวง เรื องการขออนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ปี 2551 ซึง
ส่ว นใหญ่ มี ก ารซื อขายใกล้ เ คี ย งมูล ค่ า ตามบัญ ชี เนื องจากผู้ป ระสงค์ ที จะดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ ส ามารถขอ
ใบอนุญาตเพือประกอบธุรกิจได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องซือธุรกิจหลักทรัพย์หรือซือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
อนึง เงือนไขในการเข้ าทํารายการครังนีเป็ นไปตามเป็ นเงือนไขทัวไปในการซือขายหุ้นกิจการ และจะเป็ นไปตามกฎเกณฑ์จาก
หน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้ องทังในประเทศไทยและมาเลเซีย
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และการทํารายการทีเกียวโยงของ CIMBT

จากเหตุผลดังทีได้ สรุ ปไว้ ข้างต้ น ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ า ราคาและเงือนไขในการเข้ าทํารายการ
ครั งนี มีความสมเหตุสมผล และผู้ถือหุ้นของธนาคารจะได้ รับประโยชน์ จากการเข้ าทํารายการในครั งนี ดังนั น ที
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ า ผู้ถอื หุ้นของธนาคารควรอนุมัตกิ ารเข้ าทํารายการดังกล่ าว อย่างไรก็ตามการตัดสินใจ
ลงคะแนนเสียงอนุมตั ิสําหรับการทํารายการอยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของธนาคารเป็ นสําคัญ ซึงผู้ถือหุ้นควรจะศึกษาข้ อมูล
และพิจารณาเหตุผลข้ อดีข้อด้ อยปั จจัยความเสียงและความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ เพิมเติมในเอกสารต่างๆ ทีแนบมา
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครังนีเพือประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจลงมติได้ อย่างเหมาะสม
บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระของธนาคารขอรับรองว่าได้ ทําหน้ าทีศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆ ดังทีได้ กล่าวมาข้ างต้ นด้ วยความรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ ให้ เหตุผลบนพืนฐานของข้ อมูลและการวิเคราะห์
อย่างเทียงธรรมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารเป็ นสําคัญ
ทังนี การให้ ความเห็นในการเข้ าทํารายการดังกล่าวข้ างต้ น อ้ างอิงจากข้ อมูลทีได้ รับจากเอกสารและ/หรื อจากการสัมภาษณ์
ผู้บริ หารของธนาคารและ CIMBS ตลอดจนข้ อมูลทีเปิ ดเผยต่อสาธารณชนและข้ อมูลอืนๆ ทีเกียวข้ อง โดยทีปรึกษาทางการ
เงินอิสระตังข้ อสมมติฐานว่า ข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นมีความถูกต้ องและเป็ นจริ ง ดังนัน หากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นไม่ถกู ต้ องและ/
หรื อไม่เป็ นจริ งและ/หรือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงิน
อิสระในการให้ ความเห็นในครังนี ด้ วยเหตุนี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าวทีอาจ
เกิดขึนต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นในอนาคตได้ อีกทัง ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระในครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือให้
ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารต่อการเข้ าทํารายการดังรายละเอียดข้ างต้ นเท่านัน และการให้ ความเห็นของทีปรึกษาทางการ
เงินอิสระนี มิได้ เป็ นการรับรองผลสําเร็จของการเข้ าทํารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนกับธนาคาร

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์)
(นางสาวจิรยงอนุมานราชธน)
หุ้นส่วนบริ หาร
หุ้นส่วนผู้จดั การและผู้ควบคุมการปฏิบตั ิงาน
บริ ษัท เจดีพาร์ ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
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