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ส่วนที� 1  
การประกอบธุรกิจ 

 
1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ธนาคารได้รับอนญุาตจากกระทรวงการคลงั และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ให้ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์เป็นธุรกิจหลกั
ของธนาคาร ธนาคารให้ความสําคญักบัผลิตภณัฑ์และบริการที�เพิ�มคณุค่าให้แก่ลูกค้า (Value-added product) โดยเฉพาะธุรกิจที�
ก่อให้เกิดรายได้ค่าธรรมเนียม เช่น บริการ Cash Management การให้บริการที�ปรึกษาทางด้านการเงิน และการค้าผลิตภณัฑ์ทาง
การเงิน เป็นต้น  

 
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของธนาคาร สรุปได้ดังนี . 

1. ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารให้บริการด้านการธนาคารพาณิชย์ทกุประเภท ได้แก่ บริการรับฝากเงิน บริการให้
กู้ ยืมเงิน บริการรับซื Mอลด บริการรับรอง บริการอาวลั การออกหนงัสือคํ Mาประกนั บริการซื Mอขายเงินตราต่างประเทศ การออก Letter of 
Credit (LC) บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Tele-banking) บริการบตัรเงินดว่น (ATM) เป็นต้น 

2. ธุรกิจประกัน ธนาคารได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั กระทรวงพาณิชย์ 

3. ธุรกิจด้านหลกัทรัพย์และอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ ที�ได้รับใบอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ ก.ล.ต.”) และ/หรือ กระทรวงการคลงั ได้แก่ 

3.1 การเป็นที�ปรึกษาทางการเงิน 
3.2 บริการนายทะเบียนและตวัแทนชําระเงิน  
3.3 ธุรกิจค้าหลกัทรัพย์และรับประกนัการจําหน่ายหลกัทรัพย์ที�เป็นตราสารหนี M  
3.4 การเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   
3.5 ธุรกิจนายหน้าซื Mอขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ที�เป็นหน่วยลงทนุ  
3.6 ธุรกิจรับฝากทรัพย์สินและดแูลผลประโยชน์ 
3.7    ธุรกิจการค้าตราสารอนพุนัธ์  
3.8 ธุรกิจให้คําปรึกษาทางธุรกิจ  
3.9    ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
 

โดยภาพรวม กลุ่มธุรกิจที�ธนาคารเข้าร่วมลงทนุ เป็นธุรกิจที�ส่งเสริมธุรกิจของธนาคารทางตรงหรือทางอ้อมให้มีการเติบโต
ตอ่ไป  

นโยบายของธนาคารยงัคงมุ่งเน้นที�ผสานการดําเนินธุรกิจระหว่างหน่วยงานสําคญัๆ ในเชิงกลยุทธ์ของธนาคารกบับริษัท
ย่อยต่างๆ ดงันั Mน ธนาคารจึงตั Mงใจที�จะคงการลงทนุให้เหลือแต่ในบริษัทที�มีศกัยภาพการเติบโตและให้ผลตอบแทนการลงทุนที�ดีแก่
ธนาคาร 
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 จดุแข็งของธนาคารอยู่ที�การมีเครือข่ายสาขาที�แผ่ขยายและมั�นคง สิ Mนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2556 ธนาคาร มีศนูย์ธุรกิจรวม 
ทั Mงสิ Mน cd แหง่ซึ�งให้บริการเตม็รูปแบบ รวมทั Mงบริการสินเชื�อตา่งๆ และสาขาย่อยรวม 165 สาขา ธนาคารให้บริการแลกเปลี�ยนเงินตรา
ตา่งประเทศ	e สาขา บธูแลกเปลี�ยนเงินตรา 30 แหง่ และบธูแลกเปลี�ยนเงินตราบนรถเคลื�อนที� 2 แห่ง ซึ�งตั Mงอยู่ในบริเวณที�มีศกัยภาพ
ทางธุรกิจสงู 
 
/./  วสัิยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ของธนาคาร  
 
วสัิยทัศน์ 
           "เป็นธนาคารอาเซียนชั Mนนําของประเทศไทยเพื�อผู้ ที�เกี�ยวข้อง" 
 
พันธกิจ 
         "มุ่งสู่การเป็นธนาคารอาเซียนชั Mนนําของประเทศไทย ด้วยการนําเสนอผลิตภณัฑ์และนวตักรรมทางการเงิน พร้อมบริการที�เป็น
เลิศ ให้แก่ลกูค้าอย่างไร้พรมแดน โดยการผสานจดุแข็งกบักลุ่มซีไอเอ็มบี" 
 
          ธนาคารกําลงัอยู่ในเส้นทางที�มุ่งมั�นเพื�อบรรลปุณิธานของธนาคาร ได้แก่ 
 

• เป็นหนึ�งในสามธนาคารที�สร้างผลกําไรสงูที�สดุ (วดัจากอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นหรือ ROE) 
• เป็นผู้ นําตลาด ในธุรกิจอย่างน้อย 3 ประเภท (ผลิตภณัฑ์/ กลุ่มลกูค้า) 
• เป็นนายจ้างในความต้องการของลกูจ้างจากการสร้างแบรนด์ที�แข็งแกร่งและขบัเคลื�อนองค์กรด้วยวฒันธรรมการ ทํางานที� 
     มีสมรรถนะสงู  

 
ค่านิยมองค์กร 

คา่นิยมองค์กรสะท้อนหลกัความคิดของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คา่นิยมนี Mจะไม่เปลี�ยนแปลงไปตามกาลเวลา และสถานการณ์
หรือบคุคลใด แตจ่ะเป็นรากฐานของวฒันธรรมองค์กรและเป็นหวัใจของธนาคารเรา 
CTHAI: 
.  Customer - มุ่งให้ความสําคญักบัลกูค้า 
 ธนาคารเหน็คณุค่าและเคารพความแตกตา่งของแตล่ะบคุคลและองค์กร โดยให้ความสําคญัตอ่ความต้องการที�แตกต่างกนั 
ของลกูค้าแตล่ะทา่นเป็นสําคญั เพื�อการบริการที�เป็นเลิศ และความสมัพนัธ์ที�ตอ่เนื�อง 

 
.  Teamwork - การทํางานเป็นทีม 
 ธนาคารเชื�อมั�นในการทํางานเป็นทีม เพราะศกัยภาพที�แท้จริงนั Mนย่อมเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกนัของการทํางาน 
 
.  Honesty - ความซื�อสตัย์ 
 ธนาคารให้ความสําคญักบัความซื�อตรงเป็นอย่างยิ�ง โดยตระหนกัดีว่าธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจที�อาศยัความเชื�อถือไว้วางใจ
เป็นหลกั ธนาคารพร้อมที�จะยอมรับทั Mงความสําเร็จและอปุสรรคที�เกิดขึ Mน ซึ�งจะทําให้ลูกค้ามอบความไว้วางใจใช้บริการของธนาคาร 
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.  ASEAN - อาเซียน 
 ธนาคารมุ่งที�จะเป็นธนาคารอาเซียนชั Mนนําในประเทศไทย โดยการผสานจดุแข็งกบักลุ่มซีไอเอ็มบี ทั Mงด้านบคุลากร 
ผลิตภณัฑ์ และเครือข่าย เพื�อสร้างโอกาสและผลประโยชน์แก่ผู้ ที�มีส่วนเกี�ยวข้องทกุคน 
 
.  Innovation - สร้างนวตักรรม 
 ธนาคารมุ่งมั�นพฒันาอย่างตอ่เนื�องโดยอาศยัพลงัแหง่ความคดิสร้างสรรค์และสมรรถนะของพนกังาน สนบัสนนุให้ทกุคน 
 สร้างสรรค์สิ�งใหม่ๆ ที�ไม่เหมือนใคร เพื�อช่วยนําพาองค์กรบรรลเุป้าหมายที�ตั Mงไว้ 

 
1.2  การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สําคัญ 
 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) เดมิชื�อ ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 1 เกิดจากการควบรวม
กิจการของธนาคาร สหธนาคาร จํากดั (มหาชน) บริษัทเงินทนุ 12 แหง่ที�ทางการเข้าแทรกแซง 2 และบริษัทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จํากดั 
(มหาชน)3 ตามคําสั�งของรัฐบาลเมื�อวนัที� 14 สิงหาคม 2541 มตคิณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� 27 ตลุาคม 2541 และประกาศของ
กระทรวงการคลงั ลงวนัที� 22 ธนัวาคม 2541 เป็นธนาคารพาณิชย์แหง่ใหม่และได้จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงชื�อเป็น “ธนาคาร ไทย
ธนาคาร จํากดั (มหาชน)” เมื�อวนัที� 21 ธนัวาคม 2541 โดยมีกองทนุเพื�อการฟืMนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (“กองทนุเพื�อการ
ฟืMนฟฯู”) เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ตอ่มาตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ได้พิจารณาอนญุาตให้นําหุ้น
สามญัของธนาคารเข้าซื Mอขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ตั Mงแต่วนัที� 30 มีนาคม 2544 เป็นต้นมา โดยใช้ชื�อย่อในการซื Mอขายว่า “BT”  

รายละเอียดของพฒันาการที�สําคญัของธนาคาร สรุปได้ดงันี M 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้มีคําสั�งให้ธนาคาร สหธนาคาร จํากดั (มหาชน) ลดทนุจดทะเบียนด้วยการลดมลูค่า

หุ้นที�ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นมลูค่าหุ้นละ 1 สตางค์ มีผลทําให้ทนุจดทะเบียนของธนาคาร สหธนาคาร จํากดั (มหาชน) ลดลง
จาก 1,800 ล้านบาท เหลือ 1.8 ล้านบาท หลงัจากนั Mน ให้ธนาคาร สหธนาคาร จํากดั (มหาชน) เพิ�มทนุจดทะเบียนจาก 1.8 ล้านบาท 
เป็น 12,334 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 1,233,220 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 สตางค์ จําหน่ายให้แก่กองทนุเพื�อการ
ฟืMนฟฯู ทั Mงจํานวน ส่งผลให้ธนาคารมีทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั Mงสิ Mน 12,334 ล้านบาท โดยมีกองทนุเพื�อการฟืMนฟูฯ ถือหุ้นร้อยละ 
100 และมีเงินกองทนุเพียงพอสําหรับมาตรการควบรวมกิจการระหวา่งธนาคาร สหธนาคาร  จํากดั (มหาชน) บริษัทเงินทนุ 12 บริษัท

                                                           
1 ได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนชื�อเป็นธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 	 พฤษภาคม ceec 
2 ประกอบด้วย  
บริษัทเงินทนุ นวธนกิจ จํากดั (มหาชน) บริษัทเงินทนุ วชิระธนทนุ จํากดั บริษัทเงินทนุ เฟิสท์ ซตีิ M อินเวสเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ไทยซมัมิท จํากดั บริษัทเงินทนุ เอราวณัทรัสต์ จํากดั บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เคสทิ จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ มหาทนุ จํากดั บริษัทเงินทนุ เศรษฐการ จํากดั บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ บางกอกเอเชียน จํากดั บริษัทเงินทนุ ธนสยาม จํากดั (มหาชน) บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ไอเอฟซีที ไฟแนนซ์ จํากดั  (มหาชน) 
3 เดมิชื�อบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ นวธนกิจ จํากดั (มหาชน) บริษัทเงินทนุ วชิระธนทนุ จํากดั บริษัทเงินทนุ เฟิสท์ ซตีิ M อินเวสเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ไทยซมัมิท จํากดั บริษัทเงินทนุ เอราวณัทรัสต์ จํากดั บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เคสทิ จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ มหาทนุ จํากดั บริษัทเงินทนุ เศรษฐการ จํากดั บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ บางกอกเอเชียน จํากดั บริษัทเงินทนุ ธนสยาม จํากดั (มหาชน) บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ไอเอฟซีที ไฟแนนซ์ จํากดั  (มหาชน) 
3 เดมิชื�อบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) 
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ที�ทางการเข้าแทรกแซง และ บริษัทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) เพื�อแปลงสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์ใหม่  โดยมีกองทุน
เพื�อการฟืMนฟฯู เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่นบัตั Mงแตบ่ดันั Mนเป็นต้นมา 

แนวทางปฏิบตัิในการควบรวมกิจการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� 27 ตลุาคม 2541 และประกาศกระทรวงการคลงัเมื�อ
วนัที� 22 ธนัวาคม 2541 คือ 

• ให้โอนสินทรัพย์ และหนี Mสินทั Mงหมดของบริษัทเงินทนุทั Mง 12 แหง่แก่ บริษัทเงินทนุกรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) และ 
• ให้โอนสินทรัพย์และหนี Mสินทั Mงหมดของ บริษัทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) ให้แก่ธนาคารสหธนาคาร จํากดั 

(มหาชน) 
เมื�อดําเนินการตามขั Mนตอนทั Mง 2 ข้อข้างต้นเสร็จสิ Mน ให้ บริษัทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) และบริษัทเงินทนุ 12 

แห่ง คืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงการคลังต่อไป ในขณะที�ธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) ได้จด
ทะเบียนเปลี�ยนแปลงชื�อเป็น ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 21 ธนัวาคม 2541 

  ในปี 2542  ธนาคารได้เปลี�ยนมูลค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 0.01 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท  และเพิ�มทุนอีก 
40,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ และมีสิทธิได้รับการลด
ทนุภายหลงัจากแปลงเป็นหุ้นสามญัจํานวน 4,000 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท จดัสรรโดยจําหน่ายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่กองทนุ
เพื�อการฟืMนฟฯู ทั Mงจํานวนในราคาเทา่กบัมลูคา่ที�ตราไว้คือหุ้นละ 10 บาท โดยได้จําหน่ายให้แก่กองทนุเพื�อการฟืMนฟูฯ จํานวน 3,706.80 
ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 	s บาท รวมเป็นเงินทั Mงสิ Mน tu,068 ล้านบาท ทําให้ธนาคารมีทนุจดทะเบียน 52,334 ล้านบาทและทนุชําระแล้ว 
49,402 ล้านบาท โดยมีกองทนุเพื�อการฟืMนฟฯู ถือหุ้นร้อยละ 	ss ของทนุที�ออกและเรียกชําระแล้วทั Mงหมด 

ตอ่มาในปี 2543 ธนาคารได้ลดทนุจดทะเบียนลงจํานวน 2,932 ล้านบาท โดยยกเลิกหุ้นบริุมสิทธิที�ยงัมิได้จําหน่าย และเพิ�ม
ทนุจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัจํานวน 260.05 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน)  ในราคาหุ้นละ 5.6184 บาท ชําระราคาด้วยหุ้นสามญัของบริษัทเงินทนุ กรุงไทยธน
กิจ จํากัด (มหาชน)  ซึ�งธนาคารประเมินราคาหุ้นสามัญของบริษัทในราคาหุ้นละ 1.3566 บาท คิดเป็นอัตราส่วนแลกหุ้นเท่ากับ 
0.2414478 หุ้นธนาคาร ต่อ 1 หุ้นบริษัท ภายหลังจากการแลกหุ้นดงักล่าว ทําให้ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและชําระแล้วจํานวน 
52,002.5 ล้านบาท โดยมีกองทนุเพื�อการฟืMนฟูฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จํานวน 5,145.3 ล้านหุ้น (หุ้นสามญัจํานวน 1,438.5 ล้านหุ้น
และหุ้นบริุมสิทธิจํานวน 3,706.8 ล้านหุ้น) คดิเป็นร้อยละ 98.94  ของทนุชําระแล้ว 

ในช่วงปลายปี 2543 ธนาคารปฏิบตัิตามมติแนวทางการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคณุภาพของธนาคารที�ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� 19 กนัยายน 2543 โดยการลดทนุ โดยยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิทั Mงหมดและคืนทนุหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 37,068 
ล้านบาทให้แก่กองทนุเพื�อการฟืMนฟฯู เพื�อเป็นการลดภาระของกองทนุเพื�อการฟืMนฟูฯ และปรับให้ธนาคารมีจํานวนเงินทนุที�พอเหมาะ 
โดยธนาคารบนัทึกกองทนุเพื�อการฟืMนฟูฯ เป็นเจ้าหนี M และได้ออกตัvวสัญญาใช้เงินให้แก่กองทุนเพื�อการฟืMนฟูฯ มีกําหนดชําระคืน
ภายในวนัที� 	 มกราคม cedw ซึ�งธนาคารได้ทยอยชําระคืนตัvวเงินบางส่วนเป็นเงินสด จํานวน 	e,sxy ล้านบาท  สําหรับส่วนที�เหลืออีก
ประมาณ c2,sss ล้านบาทนั Mน กองทนุเพื�อการฟืMนฟูฯและธนาคารได้ตกลงกันที�จะนํามาหกักลบกบัรายการค่าชดเชยความเสียหาย
ของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ�งธนาคารได้บันทึกกองทุนเพื�อการฟืMนฟูฯ เป็นลูกหนี Mภายใต้สัญญาบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้อย
คณุภาพ โดยธนาคารได้ดําเนินการหกักลบลบหนี Mทั Mงหมดเรียบร้อยแล้วเมื�อสิ Mนปี cedy  

นอกจากนี M เนื�องจากในช่วงระยะที�ผ่านมากองทนุเพื�อการฟืMนฟูฯ เป็นผู้ รับภาระในการแก้ไขปัญหาทางการเงินและการเพิ�ม
ทนุของธนาคารเพียงผู้ เดียวตลอดมา เพื�อให้กองทนุเพื�อการฟืMนฟูฯ มีโอกาสได้รับประโยชน์ชดเชยจากภาระการแก้ไขปรับปรุงฐานะ
และการบริหารกิจการที�ดีขึ Mนของธนาคาร เมื�อวนัที� 9 พฤษภาคม 2544 ธนาคารจึงได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิในการซื Mอหุ้นบุริมสิทธิ
ของธนาคาร (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ”) ให้แก่กองทนุเพื�อการฟืMนฟฯู จํานวน 3,706.80 ล้านหน่วยโดยไม่คดิมลูค่า มีอายุการใช้สิทธิ 10 ปี 
ครบกําหนดวนัที� 8 พฤษภาคม 2554 มีข้อจํากดัการโอน คือ ไม่สามารถโอนเปลี�ยนมือได้ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้
สิทธิซื Mอหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท ซึ�งธนาคารได้เพิ�มทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 
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3,706.80 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท เพื�อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไว้เต็มจํานวน และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจํากดัเรียบร้อยแล้ว ทําให้ธนาคารมีทนุจดทะเบียนจํานวน 52,002.50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,493.45 ล้าน
หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และหุ้นบริุมสิทธิจํานวน 3,706.80 ล้านหุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทนุชําระแล้วจํานวน 
14,934.50 ล้านบาท โดยมีกองทนุเพื�อการฟืMนฟูฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ�งถือหุ้นสามัญที�จําหน่ายได้แล้วทั Mงหมดจํานวน 1,438.45 
ล้านหุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 96.32 ของจํานวนหุ้นสามญัทั Mงหมดของธนาคาร 

 ในปี 2545 กองทุนเพื�อการฟืMนฟูฯ ได้ปรับลดสัดส่วนการถือหุ้ นในธนาคารลงตามนโยบายของรัฐบาลในการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ โดยการจําหน่ายหุ้นสามัญของธนาคารที�กองทุนเพื�อการฟืMนฟูฯ ถืออยู่จํานวน 707 ล้านหุ้นแก่ประชาชนทั�วไป ทําให้
สดัส่วนการถือหุ้นธนาคารของกองทนุเพื�อการฟืMนฟูฯ ลดลงจากร้อยละ 96.32 เป็นร้อยละ 48.98 ของจํานวนหุ้นทั Mงหมดของธนาคาร 
สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิของธนาคารที�ได้ออกให้ไว้แก่กองทนุเพื�อการฟืMนฟูฯ นั Mน เพื�อมิให้มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของธนาคาร และ
เพื�อให้กองทนุเพื�อการฟืMนฟฯู มีสดัส่วนการถือหุ้นของธนาคารในสดัส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายแล้วทั Mงหมด ที�
ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั Mงที� 13/2545 เมื�อวนัที� 28 สิงหาคม 2545 จึงมีมติเห็นชอบกบัการดําเนินการซื Mอคืนใบสําคญัแสดง
สิทธิ เพื�อทําการยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดยธนาคารและกองทนุเพื�อการฟืMนฟูฯ ได้ลงนามในสญัญาให้สิทธิในการซื Mอคืน
ใบสําคญัแสดงสิทธิในการซื Mอหุ้นบริุมสิทธิ (“สญัญาฯ”) เมื�อวนัที� 23 กนัยายน 2545 พร้อมกบัได้ชําระค่าตอบแทนการได้รับสิทธิซื Mอคืน
ใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่กองทนุเพื�อการฟืMนฟฯู จํานวน 300 ล้านบาท  

วนัที� 16 กุมภาพนัธ์ 2550 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติให้สตัยาบนัอนมุตัิตั Mงรายการค้างจ่ายสําหรับการซื Mอคืนใบสําคญั
แสดงสิทธิในราคาซื Mอคืนจํานวน 1,034.46 ล้านบาท บวกดอกเบี Mยตามเงื�อนไขที�กําหนดในสญัญาฯ โดยดอกเบี Mยที�คํานวณจนถึงวนัที� 
31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 111.18 ล้านบาท รวมเป็นมลูค่าทั Mงสิ Mน 1,145.64 ล้านบาท และธนาคารได้บนัทกึเงินค่าซื Mอคืนใบสําคญั
แสดงสิทธิโดยตรงไปยงับญัชีขาดทนุสะสมในงบการเงิน ณ วนัที� 31  ธนัวาคม 2549   แล้ว  

ภายหลงัจากได้รับอนมุตัจิากที�ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครั Mงที� 1/ 2550    เมื�อวนัที� 30 พฤษภาคม 2550 ธนาคารได้ดําเนินการ
ซื Mอคืนและยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  โดยชําระเงินให้กองทนุเพื�อการฟืMนฟูฯจํานวน 1,162   ล้านบาท  (รวมดอกเบี Mยคํานวณ
ตั Mงแตว่นัที� 1 มกราคม 2550  ถงึวนัที� 30  พฤษภาคม 2550   จํานวน 16.0   ล้านบาท)   ซึ�งบนัทกึในงบดลุ  และดําเนินการจดทะเบียน
ลดทนุโดยการตดัหุ้นบริุมสิทธิที�ยงัไม่เรียกชําระจํานวน 3,706.80 ล้านหุ้น เมื�อวนัที� 12 กรกฎาคม 2550 เรียบร้อยแล้ว   
 ในปี 2550   คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอขายหุ้ นเพิ�มทุนใหม่ให้แก่กลุ่มผู้ ลงทุน ได้แก่ Newbridge  Sukhothai 
Netherlands B.V. (“Newbridge”) จํานวน 556.23   ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.99   ของทนุที�ออกและเรียกชําระแล้วทั Mงหมด ใน
ราคาหุ้นละ 4.17   บาท รวมมลูค่าทั Mงสิ Mน 2,319.46   ล้านบาท และเสนอขายให้แก่ Blum Strategic III BT Hong Kong Limited และ 
MSOF Hong Kong BT Limited รวมจํานวนทั Mงสิ Mน 175.23 ล้านหุ้นหรือคดิเป็นร้อยละ 7.90 ของทนุที�ออกและเรียกชําระแล้ว ในราคา
หุ้นละ 4.17   บาท รวมมลูค่าทั Mงสิ Mน 730.69    ล้านบาท โดยที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครั Mงที� 13   ประจําปี 2550   ได้อนมุตัิผ่อนผัน
การทําคําเสนอซื Mอหลกัทรัพย์ทั Mงหมดของกิจการ (Whitewash) ให้แก่กลุ่มผู้ ลงทุนดงักล่าว และมีมติให้ลดทนุจดทะเบียนโดยลดมูล
ค่าที�ตราไว้จากหุ้นละ 10   บาท  เป็นหุ้นละ 3.75   บาท ทั Mงนี M ณ วนัที� 13   พฤศจิกายน cee	 (ซึ�งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ
กิจการล่าสุด) Newbridge  Sukhothai Netherlands B.V.  Blum Strategic III BT Hong Kong Limited และ MSOF Hong Kong 
BT Limited มีสดัส่วนการถือหุ้นในกิจการ คิดเป็นร้อยละ 36.74   ร้อยละ 3.95    และร้อยละ 1.31   ของทนุที�ออกและเรียกชําระแล้ว 
ตามลําดบั  

วนัที� 20   มิถุนายน 2551   กองทนุเพื�อการฟืMนฟูฯ ได้เข้าทําสญัญาซื Mอขายหุ้นของธนาคารกบั CIMB Bank โดยกองทนุเพื�อ
การฟืMนฟูฯ ตกลงขายหุ้นที�ถือในธนาคารจํานวน 2,811. 86   ล้านหุ้น (ซึ�งคิดเป็นประมาณร้อยละ 42.13   ของหุ้นที�ออกและชําระแล้ว
ทั Mงหมดของธนาคาร) ราคาหุ้นละ 2.10  บาท เป็นจํานวนเงินรวม 5,904.91 ล้านบาท  
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 วนัที� 5 พฤศจิกายน 2551 เมื�อ CIMB Bank ได้รับอนมุตัิจากธปท. กระทรวงการคลงัและหน่วยงานกํากบัดแูลที�เกี�ยวข้อง
แล้ว CIMB Bank ได้ดําเนินการเข้าซื Mอหุ้นสามญัเดิมที�ถือโดยกองทนุเพื�อการฟืMนฟูฯ  และเป็นผลทําให้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที�สุด
ของธนาคาร  คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 42.13 ของทนุที�ออกและเรียกชําระแล้วของธนาคาร  และในวนัที� 17 พฤศจิกายน 2551 
ธนาคารได้รับคําเสนอซื Mอหุ้นสามญัของธนาคาร โดย CIMB Bank ในส่วนที� CIMB Bank ไม่ได้ถือ (จํานวน 3,862.83 ล้านหุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 57.87 ของจํานวนหุ้นที�ออกและชําระแล้วทั Mงหมดของธนาคาร)    ในราคาเสนอซื Mอหุ้นละ 2.10 บาท เป็นมลูค่าสิ�งตอบแทน
การทําคําเสนอซื Mอทั Mงสิ Mน 8,111.95 ล้านบาท  ทั Mงนี M ภายหลังเสร็จสิ Mนการทําคําเสนอซื Mอหลักทรัพย์ทั Mงหมดของธนาคารในวนัที� 6  
มกราคม 2552   การถือหุ้นของ CIMB Bank ได้เพิ�มเป็นจํานวน  6,143.54 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.04 ของจํานวนหุ้นที�ออกและ
จําหน่ายแล้วทั Mงหมดของธนาคาร 
 วนัที� 3  กนัยายน 2551  ที�ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครั Mงที� 2/2551 ได้มีมตอินมุตัเิพิ�มทนุจดทะเบียนจาก 25,030. 12   ล้านบาท 
เป็น 50,060.25 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 6,674.70 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 3.75 บาท   
 ตอ่มาในวนัที� 20   กุมภาพนัธ์ 2552   ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Mงที� 1/2552  มีมติให้เปลี�ยนแปลงมติที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครั Mงที�  2/2551 จากเดมิที�กําหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุไม่ตํ�ากว่าหุ้นละ 0.66   บาท เป็นราคาเสนอขายหุ้นละ 0.38   บาท  และ
มีมตใิห้ธนาคารโอนทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน x,set.dy  ล้านบาท เพื�อชดเชยผลขาดทนุสะสม และลดทนุจดทะเบียนโดยลดมลู
ค่าที�ตราไว้จากหุ้นละ 3.75 บาทเป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยเงินส่วนเกินจากการลดทนุจดทะเบียนนําไปล้างส่วนตํ�ากว่ามลูค่าหุ้นและ
ขาดทนุสะสมตามลําดบั ผลจากการลดทนุจะทําให้ทนุจดทะเบียนของธนาคารลดลงจาก 50,060.25 ล้านบาท เป็น  6,674.70  ล้าน
บาท  ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม มีผู้ ถือหุ้นเดิมได้จองซื Mอหุ้นเพิ�มทุนรวมทั Mงสิ Mน 
6,674.70 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็นจํานวนเงินรวม 3 พนัล้านบาท ทั Mงนี M ภายหลงัการขายหุ้นเสร็จสิ Mนเมื�อวนัที� 18   มีนาคม 2552   CIMB 
Bank  ได้ถือหุ้นในธนาคารจํานวนรวม 12,435.06 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.15   ของจํานวนหุ้นที�ออกและจําหน่ายได้แล้วทั Mงหมด
ของธนาคาร  จากนั Mนได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนชื�อจาก ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) เป็น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี  ไทย 
จํากดั (มหาชน)  เมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม  2552   และใช้ชื�อย่อใหม่ในการซื Mอขายหลกัทรัพย์วา่ “CIMBT” 

 วนัที� 29 เมษายน 2553 ที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครั Mงที� 16 ของธนาคาร  มีมติอนมุตัิให้เพิ�มทนุจดทะเบียนของธนาคาร
จํานวน 1,483.27 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 6,674.70  ล้านบาท  เป็น 8,157.97 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน
จํานวน 2,966.53 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นที�ตราไว้ 0.50 บาทตอ่หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสดัส่วนการถือหุ้นในอตัรา 2 หุ้นใหม่ 
ตอ่ 9 หุ้นเดมิ โดยเสนอขายในราคา 1.00 บาทต่อหุ้น ภายหลงัการขายหุ้นเสร็จสิ Mนเมื�อวนัที� 15   ตลุาคม 2553 ทําให้ CIMB Bank ถือ
หุ้นในธนาคารจํานวนรวม 15,198.42  ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.15 ของจํานวนหุ้นที�ออกและจําหน่ายได้แล้วทั Mงหมดของธนาคาร
 วนัที� 12 เมษายน 2555 ที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครั Mงที� 18 ได้มีมติอนมุตัิให้ธนาคารเพิ�มทนุจดทะเบียนจาก 8,157.97  
ล้านบาท เป็น 13,052.74 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 9,789.56 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นที�ตราไว้  0.50 บาทต่อหุ้น   ต่อมา 
ธนาคารได้ออกหุ้นสามัญเพิ�มทนุจํานวน 4,894.78 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุ้น ในอตัรา 3 หุ้นใหม่ ตอ่ 10 หุ้นเดมิของหุ้นธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1 บาทต่อหุ้น ภายหลงัการขายหุ้นเพิ�มทนุ
เสร็จสิ Mนเมื�อวนัที� 27 กรกฎาคม 2555   ทําให้ CIMB Bank ถือหุ้นในธนาคารจํานวนรวม 19,757.95 ล้านหุ้น  คิดเป็นร้อยละ 93.71 
ของจํานวนหุ้นที�ออกและจําหน่ายได้แล้วทั Mงหมดของธนาคาร  
 ตามที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครั Mงที� 18 เมื�อวนัที� 12 เมษายน 2555 อนมุตัิให้ธนาคารเพิ�มทนุจดทะเบียน โดยการออก
หุ้นสามญัเพิ�มทนุตามสิทธิ จํานวน 4,894,780,426 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ�มทนุแบบมอบอํานาจทั�วไป  (General Mandate) จํานวน 
4,894,780,426 หุ้น  รวมทั Mงสิ Mนจํานวน 9,789,560,852 หุ้น ภายหลงัจากการอนมุตัิดงักล่าว ธนาคารจําหน่ายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตาม
สิทธิได้จํานวน 4,768,943,269 หุ้น คงเหลือหุ้นสามญัเพิ�มทนุตามสิทธิที�จําหน่ายไม่ได้ จํานวน 125,837,157 หุ้น และหุ้นสามญัเพิ�ม
ทนุแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) ที�ยงัมิได้นําออกจําหน่าย จํานวน 4,894,780,426 หุ้น ดงันั Mน ธนาคารจึงมีหุ้นสามญั
จดทะเบียนที�จําหน่ายไม่ได้ และที�ยงัมิได้นําออกจําหน่าย รวมทั Mงสิ Mนจํานวน 5,020,617,583 หุ้น  
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 ตอ่มาที�ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครั Mงที� 20 เมื�อวนัที� 11 เมษายน 2557 มีมติอนมุตัิยกเลิกหุ้นสามญัเพิ�มทนุตาม
สิทธิที�จําหน่ายไม่ได้ จํานวน 125,837,157 หุ้น และหุ้นสามญัเพิ�มทนุแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) ที�ยงัมิได้
นําออกจําหน่ายจํานวน 4,894,780,426 หุ้น รวมเป็นหุ้นสามญัจดทะเบียนที�จําหน่ายไม่ได้ และที�ยงัมิได้นําออกจําหน่าย 
ทั Mงสิ Mนจํานวน 5,020,617,583 หุ้น ตามที�ได้รับอนมุตัิจากที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครั Mงที� 18 เมื�อวนัที� 12 เมษายน 2555 
และที�ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น ครั Mงที� 20 เมื�อวันที� 11 เมษายน 2557 มีมติอนุมตัิให้ธนาคารลดทุนจดทะเบียนจาก 
13,052,747,804 บาท เป็น 10,542,439,012.50 บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที�จําหน่ายไม่ได้และที�ยงัมิได้นํา
ออกจําหนา่ย จํานวน 5,020,617,583 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจํานวน 2,510,308,791.50 บาท ภายหลงัการลด
ทนุจดทะเบียน ธนาคารมีทนุจดทะเบียน จํานวน 10,542,439,012.50 บาท แบง่ออกเป็น 21,084,878,025 หุ้น มลูค่าหุ้นละ
0.50 บาท  
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          เงินทนุและหลกัทรัพย์ ลิสซิ�ง ตดิตามทวงหนี Mและเรียกเก็บหนี M การพาณิชย์และอื�นๆ 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นธนาคารและบริษัทย่อย (ณ 31 ธนัวาคม 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ *อยู่ระหว่างการชําระบญัชีเพื1อเลิกกิจการ 

                  

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

บริษัทย่อย                               % 
 
 บมจ .กรุงไทยธนกิจ*           99.10  

    บริษัทย่อย                            % 
 
บจ. เซน็เตอร์ออ โตลีส           99.99 
บจ. เวลิด์ลีส                          99.99                         

    บริษัทย่อย                             % 
 
บจ. ซีที คอลล์                       99.99 

    บริษัทย่อย                            % 
 
บจ. พี.ซี.พฒันาทรัพย์ *           99.93 
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1.4  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่  

กลุม่ซีไอเอ็มบี โดย CIMB Bank Berhad เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร มีสํานกังานใหญ่ตั Mงอยู่ ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ 
และเป็นบริษัทจดทะเบียนที�ให้บริการทางการเงินที�ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศมาเลเซีย และอนัดบั 5 ของ ASEAN เมื�อ
จดัอนัดบัตามขนาดสนิทรัพย์ เป็นผู้ให้บริการและนําเสนอผลติภณัฑ์การเงินครบวงจรที�ครอบคลมุถึงบริการการธนาคารเพื�อ
ลกูค้ารายยอ่ย บริการด้านบรรษัทธุรกิจและด้านวาณิชธนกิจ ธนาคารอิสลาม การบริหารจดัการสินทรัพย์ การบริหารความ
มั�งคั�งสว่นบคุคล บริการประกนัภยั โดยมีเครือข่าย 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน (มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์ กมัพชูา 
บรูไน เวียดนาม พมา่ และ สปป. ลาว) นอกเหนือจากอาเซยีน กลุม่ซีไอเอ็มบี ยงัมีเครือขา่ยในจีนและฮ่องกง บาห์เรน อินเดีย 
ศรีลงักา ไต้หวนั เกาหล ีสหรัฐอเมริกา และองักฤษ 

ด้วยเครือขา่ยบริการทางการเงินครบวงจรของกลุม่ซีไอเอ็มบี ที�มีมากกวา่ 1,000 สาขา ประกอบกบัความเชี�ยวชาญในบริการ
ทางการเงินระดบัภมูิภาคของกลุม่ซีไอเอ็มบี สร้างโอกาสให้ธนาคารใช้ความแข็งแกร่งนี Mในการจบัคู่ทางธุรกิจ สร้างเครือข่าย
หว่งโซอ่ปุทาน และการแนะนําลกูค้าข้ามประเทศ 
 
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มซีไอเอ็มบี (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557) 
 

 
 
Notes:  

Data as at 31 December 2014 

* Khazanah Nasional - Malaysia’s strategic investment arm 

^ EPF & KWAP - Malaysia’s employee provident fund and pension fund 

# Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc of Japan (only direct stake held via BTMU) 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย  
 
1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) 

 
1.1 รายได้จากการดาํเนินงาน 

                                            (หน่วย: ล้านบาท)   
สําหรับปีสิ -นสุดวันที. /0 ธันวาคม 

2557 % 2556 % 2555 % 

รายได้ดอกเบี -ย   
    

1.  เงินให้สินเชื�อ 10,767.3 125.2 9,317.4 109.6 7,803.8 108.8 

2.  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 150.5 1.8 282.9 3.3 139.6 2.0 

3.  เงินลงทนุ 1,535.3 17.9 1,424.3 16.8 1,227.8 17.1 

4.  อื�นๆ 7.6 0.1 3.4 0.0 0.6 0.0 

รวมรายได้ดอกเบี -ย 12,460.7 145.0 11,028.0 129.7 9,171.8 127.9 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี -ย   
  

    

1.  เงินรับฝาก 3,922.9 45.6 3,637.4 42.8 3,160.1 44.1 

2.  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 327.3 3.8 376.9 4.4 195.8 2.7 

3.  เงินนําส่งเข้าสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก/ 
 กองทนุเพื�อการฟื4นฟู 928.4 10.8 

 
791.0 

 
9.3 

 
629.1 

 
8.8 

4.  ตราสารหนี 4ที�ออกและเงินกู้ ยืม 838.4 9.7 977.8 11.5 930.9 13.0 

5.  อื�นๆ 11.3 0.1 11.8 0.1 3.5 0.0 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี -ย 6,028.3 70.0 5,794.9 68.1 4,919.4 68.6 

รายได้ดอกเบี -ยสุทธิ 6,432.4 75.0 5,233.1 61.6 4,252.4 59.3 

รายได้ดาํเนินงาน 2,167.5 25.2 3,268.3 38.4 2,918.4 40.7 

รายได้รวม 8,599.9 100.0 8,501.4 100.0 7,170.8 
\ 

100.0 
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1.2 รายได้และค่าใช้จ่ายที.มิใช่ดอกเบี -ย 

    (หน่วย: ล้านบาท)   

สําหรับปีสิ -นสุดวันที. /0 ธันวาคม 

2557 % 2556 % 2555  % 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ  
 

1,236.4 57.0 1,160.0 35.5 899.8 30.8 

คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ  
 

296.5 13.7 220.0 6.7 ;<9.= 7.1 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 939.9 43.4 940.0 28.8 =>?.@ 23.7 

กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพื�อค้าและปริวรรตเงินตรา    
   ตา่งประเทศ 1,804.9 83.3 714.3 21.8 =88.< 16.7 
(ขาดทนุ) กําไรสทุธิจากหนี 4สินทางการเงินที�กําหนดให้
แสดงด้วยมลูคา่ยตุธิรรม   (1,093.7) (50.5) (100.8) (3.1) <.9 0.0 

กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ 329.5 15.2 316.9 9.7 B;C.D 4.3 
ส่วนแบง่กําไรจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ 
   ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - - 1,101.7 33.7 B,J==.= 46.1 
รายได้จากการดําเนินงานอื�นๆ 186.9 8.6 297.2 9.1 269.< 9.2 
รายได้ที.มิใช่ดอกเบี -ยสุทธิ  2,167.5 100.0 3,268.3 100.0 2,918.4 100.0 
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2.  บริษัทย่อย 

               (หน่วย: ล้านบาท) 

บริษัท/โครงสร้าง  สําหรับปีสิ -นสุดวันที. /0 ธันวาคม 

2557 % 2556 % 2555 % 
1.  บริษัท หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศ
ไทย) จาํกัด 

  
    

รายได้ดอกเบี 4ย - - - - 26.6 8.5 

คา่ใช้จ่ายดอกเบี 4ย - - - - 6.1 2.0 

รายได้ดอกเบี -ยสุทธิ - - - - 20.5 6.5 

รายได้จากการดําเนินงาน - - - - 291.8 93.5 

รายได้รวม - - - - 312.3 100.0 

2. บริษัท เซน็เตอร์ ออโต้ลีส จาํกัด       
 

รายได้ดอกเบี 4ย 1,274.2 127.4 992.7 134.3 775.9 166.4 

คา่ใช้จ่ายดอกเบี 4ย 495.5 49.5 405.1 54.8 361.0 77.4 

รายได้ดอกเบี -ยสุทธิ 778.7 77.9 587.6 79.5 414.9 89.0 

รายได้จากการดําเนินงาน 221.3 22.1 151.6 20.5 51.2 11.0 

รายได้รวม 1,000.0 100.0 739.2 100.0 466.1 100.0 

3. บริษัท เวลิด์ลีส จาํกัด       
 

รายได้ดอกเบี 4ย 908.7 109.8 912.2 108.2 668.8 103.1 

คา่ใช้จ่ายดอกเบี 4ย 233.9 28.3 225.0 26.7 141.3 21.8 

รายได้ดอกเบี -ยสุทธิ 674.8 81.5 687.2 81.5 527.5 81.3 

รายได้จากการดําเนินงาน 152.7 18.4 155.7 18.5 121.1 18.7 

รายได้รวม 827.5 100.0 842.9 100.0 648.6 100.0 

4. บริษัท ซีที คอล จาํกัด       
 

รายได้ดอกเบี 4ย 1.1 1.2 0.8 0.9 0.5 0.8 

คา่ใช้จ่ายดอกเบี 4ย 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 

รายได้ดอกเบี -ยสุทธิ 0.9 1.0 0.6 0.7 0.3 0.5 

รายได้จากการดําเนินงาน 95.0 99.0 86.0 99.3 65.8 99.5 

รายได้รวม 95.9 100.0 86.6 100.0 66.1 100.0 
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2.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ  
 
สายธุรกิจขนาดใหญ่ 
บรรษัทธุรกิจ 
 
สายบรรษัทธุรกิจของธนาคารให้บริการทางการเงินครอบคลุมภาคธุรกิจที�หลากหลาย อาทิ ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และขนส่ง เป็นต้น ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที�มีความผูกพนัอนัยาวนานกบัธนาคาร ธนาคารจึงเป็นเสมือน
พนัธมิตรทางธุรกิจผู้อยู่เคียงข้างและให้การสนบัสนนุลูกค้าในการประกอบธุรกิจให้เติบโตอย่างมั�นคงและยั�งยืน ควบคู่ไปกบัการเป็น
สื�อกลางในการมอบโอกาสทางธุรกิจและการลงทนุโดยผ่านเครือข่ายของกลุ่มซีไอเอ็มบี 
 
ในช่วงต้นปี 2557 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยงัอยู่ในทศิทางชะลอตวัต่อเนื�องมาจากปลายปี 2556 สืบเนื�องจากปัญหาความขดัแย้ง
ทางการเมือง อนันํามาสู่การเปลี�ยนแปลงทางการเมืองที�สําคญัในเดือนพฤษภาคม 2557 อย่างไรก็ตาม สายธุรกิจขนาดใหญ่ซึ�งได้
จดัตั 4งขึ 4นในไตรมาส 4 ของปี 2556 ครอบคลุมทั 4งสายบรรษัทธุรกิจ และสายวาณิชธนกิจ ได้มีการประกาศปรับโครงสร้างองค์กรใหม่
อย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2557 โดยได้จดัหาบุคลากรที�มีคณุภาพเข้าร่วมดําเนินงานเพิ�มเติม พร้อมทั 4งเปลี�ยนแปลงกลยุทธ์
และแผนธุรกิจ รวมทั 4งภาพพจน์ใหม่อย่างมีนยัสําคญั ที�พร้อมจะรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที�กําลงัจะมาถงึ 
 
ทา่มกลางความผนัผวนของเศรษฐกิจ สายบรรษัทธุรกิจยงัคงมีอตัราการเตบิโตของรายได้ดอกเบี 4ยประมาณร้อยละ 3 และรายได้ที�มิใช่
ดอกเบี 4ยร้อยละ 23 โดยใช้กลยทุธ์ยกระดบัการให้บริการให้มีสถานะเป็นธนาคารหลกัสําหรับลูกค้ากลุ่มใหญ่ที�ก่อให้เกิดรายได้อย่างมี
นยัสําคญัต่อธนาคาร (“To Be Important to Important Clients”) สายบรรษัทธุรกิจไดมุ่ง เน้นการสร้างรายได้ โดยการสนบัสนนุ
สินเชื�อโครงการขนาดใหญ่ที�ก่อให้เกิดรายได้ครบวงจร ทั 4งรายได้ดอกเบี 4ย รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ที�ปรึกษาการเงิน รวมถึงรายได้
จากการขยายผลิตภณัฑ์ธุรกรรมการเงิน เครื�องมือป้องกนัความเสี�ยง การประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนี 4และตราสารทุนเพื�อ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้านการเงินในทกุรูปแบบ 
 
สายบรรษัทธุรกิจยงัได้เพิ�มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยการจดักลุ่มงานดแูลสินเชื�อทั 4งด้านการบริหารความสมัพนัธ์กบัลูกค้า
และด้านการวิเคราะห์ธุรกิจให้เป็นไปตามประเภทอุตสาหกรรมของธุรกิจนั 4นๆ และมีเจ้าหน้าที�ที�มีความเชี�ยวชาญในแต่ละ
อตุสาหกรรมเป็นผู้ดแูล เพื�อให้สามารถนําเสนอบริการทางการเงินแก่ลกูค้าอย่างครบวงจร ซึ�งรวมถึงการให้คําปรึกษาด้านกลยุทธ์และ
คําแนะนําที�เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของลกูค้า 
 
จากการที�ธนาคารเป็นหนึ�งในสมาชิกกลุ่มซีไอเอ็มบี ที�มีศกัยภาพทางด้านเงินทนุ บุคลากร และเครือข่ายพนัธมิตร ในกลุ่มประเทศ
อุษาคเนย์  จึงทําให้สายธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจกบักลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที�มีเครือข่ายการลงทนุสูงทั 4งใน
ประเทศ และการขยายการลงทนุไปยงัตา่งประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ�งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ ลูกค้า
ได้รวดเร็วรวมถงึการให้บริการได้ตรงตามความคาดหวงั ทั 4งนี 4 ธนาคารได้ทํางานใกล้ชิดกบับริษัทแม่ เพื�อเกิดความร่วมมือกบัธนาคาร
ในกลุ่มซีไอเอ็มบี ในการเป็นที�ปรึกษาทางการเงินและให้บริหารธุรกรรมการเงิน ตลอดจนการสนบัสนนุสินเชื�อและนําเสนอผลิตภณัฑ์
อนุพันธ์ทางการเงินแก่ลูกค้า จนประสบความสําเร็จในการขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่ม อาเซียน อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์
อินโดนีเซีย และกมัพชูา 
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นบัจากปี 2558 เป็นต้นไป สายบรรษัทธุรกิจจะยงัคงมุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรแก่ลูกค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจ
ของลกูค้า โดยมุ่ง เน้นการสร้างโอกาสและสนบัสนนุการขยายธุรกิจของลกูค้าไปยงัอาเซียนภายใต้การผสานพลงัความร่วมมือกบักลุ่ม 
ซีไอเอ็มบีในประเทศตา่งๆ ทั�วภมูิภาค รวมทั 4งการผลกัดนัให้มีการเพิ�มธุรกิจจากลกูค้าตา่งประเทศที�เข้ามาลงทนุในประเทศไทยมากขึ 4น
ตอ่ไป 
 
วาณิชธนกิจ 
 
ในปี 2557 เป็นปีแหง่การเปลี�ยนแปลงที�มีนยัสําคญัอย่างตอ่เนื�อง ภายหลงัจากได้มีการรวมสายบรรษัทธุรกิจ และสายวาณิชธนกิจเข้า
อยู่ภายใต้สายธุรกิจขนาดใหญ่ โดยได้มีการจดัหาบุคลการที�มีความชํานาญในธุรกิจวาณิชธนกิจเข้าร่วมเพิ�มเติม เพื�อรองรับความท้า
ทายตอ่การดําเนินธุรกิจที�มีแนวโน้มเตบิโตรุกก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว อีกทั 4งยงัได้มีการเสริมสร้างจุดแข็งร่วมกบักลุ่มซีไอเอ็มบี ใน
การจดัให้มีเจ้าหน้าที�ที�มีความเชี�ยวชาญในแตล่ะอตุสาหกรรมเป็นผู้ดแูลโดยประสานงานแลกเปลี�ยนความรู้และข้อมลูอุตสาหกรรมใน
ระดบัอาเซียน เพื�อให้สามารถนําเสนอบริการทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ซึ�งรวมถึงการให้คําปรึกษาด้านกลยุทธ์และ
คําแนะนําที�เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของลูกค้า ดงันั 4น จึงสามารถเสริมสร้างความสมัพนัธ์และเพิ�มมลูค่าธุรกิจให้กบัลูกค้า 
รวมทั 4งยงัครอบคลมุไปถงึการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการคดิค้นนวตักรรมทางการเงินตา่งๆ ที�เหมาะสม 
 
ผลการดําเนินงานของสายธุรกิจขนาดใหญ่ในปีที�ผ่านมา จึงมีการเติบโตทางด้านวาณิชธนกิจอย่างก้าวกระโดด โดยได้ประสบ
ความสําเร็จในการเข้าเป็นที�ปรึกษาการเงินในการควบรวมกิจการรายใหญ่ทั 4งในประเทศ และระดบัอาเซียน การเป็นที�ปรึกษาในการ
นําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทั 4งการออกตราสารหนี 4ประเภทตา่งๆ จํานวนมาก 
 
จากการผนกึกําลงัของสายบรรษัทธุรกิจ สายวาณิชธนกิจ และกลุ่ม ซีไอเอ็มบีในระดบัอาเซียน จะทําให้ธนาคารมีศกัยภาพก้าวสู่การ
เป็นธนาคารที�สําคญัและมีความหมายสําหรับลูกค้าที�มีความสําคญัต่อเรา นบัเป็นความก้าวหน้าอีกขั 4นในการร่วมกนัก้าวสู่ธุรกิจการ
ลงทนุในอาเซียน 
 
ในปี 2557 ธุรกรรมสําคญัๆ ที�ประสบความสําเร็จ มีดงันี 4 

ตราสารหนี -  หน้าที. มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้จดัการการจดัจําหน่ายร่วม 92,580 
บริษัท พร็อพเพอร์ตี 4 เพอร์เฟค จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายร่วม 6,600 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายร่วม 6,395 
บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหน่าย 6,100 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหน่าย 5,000 
บริษัท ควอลิตี 4 เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายร่วม 4,500 
บริษัท เอสพีซีจี จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายร่วม 4,000 
บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายร่วม 3,050 
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ�ง จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหน่าย 1,680 
บริษัท ปริญสิริ จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายร่วม 1,450 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหน่าย 1,400 
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายร่วม 1,200 
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การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย ผู้จดัการการจดัจําหน่าย 1,000 
การไฟฟ้านครหลวง ผู้จดัการการจดัจําหน่าย 1,000 
บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหน่าย 1,000 
การประปาส่วนภมูิภาค ผู้จดัการการจดัจําหน่าย 400 
บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั�น จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหน่าย 200 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั (มหาชน) ผู้ ร่วมจดัจําหน่าย 16,600 
 
 

ตราสารทุน หน้าที. มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (CBG) ที�ปรึกษาทางการเงินร่วม/
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายร่วม 

7,000 

บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (ICHI) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ
รับประกนัการจําหน่ายร่วม 

3,900 

บริษัท เซป็เป้ จํากดั (มหาชน) (SAPPE) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ
รับประกนัการจําหน่ายร่วม 

1,012 

บริษัท ศรีสวสัดิn พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) (SAWAD) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ
รับประกนัการจําหน่ายร่วม 

1,725 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) (TAE) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ
รับประกนัการจําหน่ายร่วม 

592 

บริษัท การบนิกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (BA) ตวัแทนจําหน่าย/ผู้จดัการการ
จดัจําหน่ายร่วม 

13,000 

บริษัท นํ 4าตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) (BRR) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ
รับประกนัการจําหน่ายร่วม 

1,150 

บริษัท วิจิตรภณัฑ์ปาล์มออยล์ จํากดั (มหาชน) (VPO) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ
รับประกนัการจําหน่ายร่วม 

637 

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ�ง จํากดั (มหาชน) (MTLS) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ
รับประกนัการจําหน่ายร่วม 

2,997 

บริษัท อีสเทอร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (EPG) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ
รับประกนัการจําหน่ายร่วม 

4,060 

 

ทรัสต์เพื.อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หน้าที. มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

ทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า   ดบับลิวเอชเอ พรี
เมี�ยม โกรท (WHART) 

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายร่วม       3,208 

ทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT) ตวัแทนจําหน่าย      15,714 
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สายพาณิชย์ธนกิจ 
สายพาณิชย์ธนกิจให้บริการครอบคลมุลกูค้ากลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จนไปถงึขนาดค่อนข้างใหญ่ในหลากหลาย
ภาคธุรกิจ  โดยมีเจ้าหน้าที�ของธนาคารที�มีความเชี�ยวชาญเป็นผู้ดูแล ให้คําปรึกษาและคําแนะนําที�เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า และ
นําเสนอผลิตภณัฑ์ทางการเงินอย่างครบวงจรผ่านเครือข่ายศนูย์ธุรกิจของธนาคารทั�วประเทศ 
 
ในปี 2557 สายพาณิชย์ธนกิจเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื�องทั 4งจากปัจจยัภายในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม สาย
พาณิชย์ธนกิจสามารถขยายธุรกิจและบริหารความเสี�ยงอย่างมีประสิทธิภาพจากการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยการเปลี�ยนแปลงภายใน
สายงานที�สําคญั ได้แก่ การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างองค์กรเพื�อสนบัสนนุการเตบิโตของธุรกิจภายใต้แรงกดดนัจากการแข่งขนัของธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ รวมทั 4งมีการจดักิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน เพื�อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกนัในการทํางาน 
ปัจจัยแวดล้อมที�สําคญัในปีที�ผ่านมาประกอบด้วย ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองและภาวะการแข่งขันที�เข้มข้นขึ 4นระหว่าง
สถาบนัการเงิน ทั 4งนี 4 สายพาณิชย์ธนกิจได้รองรับการเปลี�ยนแปลงต่างๆโดยกําหนดเซ็กเมนต์กลุ่มลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินและกระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม นําเสนอผลิตภณัฑ์สินเชื�อไวจงัและสินเชื�อไวจัง
เยอะจริงสําหรับกลุ่มลกูค้ารายเล็ก ตลอดจนใช้ความได้เปรียบด้านเครือข่ายในภมูิภาคอาเซียนเพื�อเพิ�มศกัยภาพในการเป็นพนัธมิตรที�
แข็งแกร่งกบัลกูค้าของธนาคารที�มีการขยายกิจการหรือการเชื�อมโยงทางการค้าและการลงทนุในภมูิภาค 
 
ปี 2557  เป็นปีที�ธนาคารประสบความสําเร็จด้านพาณิชย์ธนกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมีการชะลอตวัประกอบกบัความผัน
ผวนของเศรษฐกิจโลก ธนาคารและลกูค้ายงัคงเติบโตไปด้วยกนัอย่างต่อเนื�อง โดยธนาคารมีผลการดําเนินงานที�ดีในธุรกิจหลกัและมี
การขยายฐานลกูค้าทั 4งในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางถงึขนาดคอ่นข้างใหญ่ตลอดจนผู้ประกอบการรายเล็ก เมื�อเปรียบเทียบกบัผล
การดําเนินงานในปี 2556  สินเชื�อของสายพาณิชย์ธนกิจมีการเติบโตเพิ�มขึ 4นสุทธิร้อยละ 19.5  มาอยู่ที� 52 พนัล้านบาท ณ เดือน
ธนัวาคม มีการบริหารจดัการคณุภาพของสินทรัพย์ที�มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีสดัส่วนของสินเชื�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั 4งหมด (Gross 
NPL) เพียงร้อยละ 0.7 สดัส่วนของต้นทนุต่อรายได้มีการปรับตวัดีขึ 4น และมีสดัส่วนการกนัเงินสํารองสินเชื�อ (Provision) ลดลงจาก
การควบคมุคณุภาพของสินทรัพย์อย่างใกล้ชิด รายได้คา่ธรรมเนียมเตบิโตร้อยละ 15 โดยเป็นผลจากการนําเสนอผลิตภณัฑ์ ที�มีความ
หลากหลายมากขึ 4น ได้แก่ การแลกเปลี�ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (FX) และตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) โดยมีรายได้จาก
คา่ธรรมเนียมจํานวน 207 ล้านบาท ส่งผลให้สายพาณิชย์ธนกิจมีกําไรก่อนภาษีและคา่ใช้จ่ายส่วนกลางเพิ�มขึ 4นร้อยละ 44 มาอยู่ที� 1.5  
พนัล้านบาทในปี 2557 
 
หนึ�งในค่านิยมองค์กรที�สําคัญของสายพาณิชย์ธนกิจในการบริหารงาน คือ การมุ่งเน้นคนเป็นหลัก (People Centric)  โดยให้
ความสําคญักบัความต้องการที�แท้จริงของลกูค้า เพื�อนําเสนอบริการทางการเงินที�จะสร้างความพึงพอใจและส่งมอบประสบการณ์ที�ดี
ให้แก่ลูกค้า อีกทั 4งยังให้ความสําคญักับการเพิ�มจํานวนลูกค้าใหม่และรักษาสัมพันธภาพอนัดีกับลูกค้าปัจจุบนั โดยการสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินที�ตรงกบัความต้องอย่างสมํ�าเสมอ ในขณะเดียวกนัทางธนาคารยงัให้คณุค่ากบับุคลากร เนื�องจาก
บคุลากร คือ ทรัพยากรที�สําคญัที�สุดของธนาคารโดยเป็นกําลงัหลกัในการขบัเคลื�อนองค์กรไปสู่ความสําเร็จ ธนาคารจึงมีการพฒันา
ทกัษะ ความรู้และความสามารถของบคุลากรอย่างตอ่เนื�องผ่านการอบรมหลกัสูตรต่างๆเช่น หลกัสูตร OMEGA เพื�อพฒันาทกัษะเชิง
ลกึในการบริหารจดัการความเสี�ยงสําหรับเจ้าหน้าที�วิเคราะห์สินเชื�อ รวมไปถึงการแลกเปลี�ยนความรู้ข้ามสายงาน (Cross Business 
Unit Rotation) ธนาคารยงัส่งเสริมทกัษะภาวะผู้ นําให้แก่พนกังานโดยการให้อํานาจและหน้าที�ความรับผิดชอบในการตดัสินใจ และใช้
ระบบการให้ผลตอบแทน (Rewards & Recognition) เพื�อสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ นอกจากนี 4 ธนาคารยงัจดัทําแบบสํารวจ
ความผูกพนัของพนกังาน (Employee Engagement Survey) เป็นประจําทกุปี เพื�อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสําหรับใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงความพึงพอใจและความผูกพนัของบุคลากรต่อสถานที�ทํางาน  และเพื�อให้ธนาคารเป็นหนึ�งในสถานที�
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ทํางานสําหรับบุคลากรผู้ ต้องการทํางานในธุรกิจธนาคาร ซึ�งในที�สุด ค่านิยมองค์กรได้ถูกสะท้อนในผลการดําเนินงานที�น่าพอใจในปี 
2557 อนัจะนําไปสู่การสร้างผลกําไรและการเตบิโตอย่างยั�งยืนเพื�อเพิ�มมลูคา่แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวตอ่ไป  
 
สําหรับปี 2558 ประเทศไทยยงัคงต้องเผชิญกบัความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจโลก ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศรัสเซีย การ
ลดลงของราคานํ 4ามนั ปัญหาคา่เงินในภมูิภาคอาเซียนและการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปัจจยัเหล่านี 4จะส่งผล
กระทบทั 4งทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจไทย เนื�องจากเศรษฐกิจไทยยงัอยู่ในช่วงของการฟื4นตวั และถึงแม้จะมีแรงสนบัสนนุจาก
โครงการโครงสร้างพื 4นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ แตโ่ครงการเหล่านี 4ยงัอยู่ในช่วงเริ�มต้น ยงัไม่ส่งผลทางบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวมสาย
พาณิชย์ธนกิจจึงได้วางกลยุทธ์ในการดําเนินงานโดยการขยายฐานลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางไปจนถึงขนาดค่อนข้างใหญ่
รวมถงึกระจายความเสี�ยงด้วยการออกแบบโปรแกรมผลิตภณัฑ์และบริการเฉพาะสําหรับผู้ประกอบการรายเล็ก นอกจากนี 4 ยงัให้การ
สนบัสนนุโครงการที�เกี�ยวข้องกบั AEC ซึ�งธนาคารมีความได้เปรียบจากการอาศยัเครือข่ายระดบัภูมิภาคที�แข็งแกร่งที�จะสนบัสนนุการ
ขยายการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดนแก่ลูกค้าในภาวะที�การค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคมีการขยายตัวอย่างต่อเนื�องโดย
ธนาคารจะสนบัสนนุผ่านหน่วยงาน ASEAN Business Solution (ABS) ที�ได้จดัตั 4งขึ 4นภายในสายพาณิชย์ธนกิจในทกุประเทศของ
กลุ่มซีไอเอ็มบี เพื�อการประสานงานในการจดักิจกรรมต่างๆ รวมถึงให้บริการเต็มรูปแบบและเป็นเครือข่ายข้อมลูภายในภูมิภาคซึ�งจะ
ช่วยสร้างรายได้และขยายฐานลกูค้าของธนาคารตอ่ไป 
 
สายธุรกิจรายย่อย 
แม้ปี 2557 จะเป็นปีที�มีความท้าทาย ทั 4งจากสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที�ไม่เอื 4ออํานวยจากปัจจัย
ภายนอกตา่งๆ ธนาคารยงัคงพฒันาและนําเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ตอ่ลกูค้าอย่างตอ่เนื�อง ดงันี 4 
•  การเปิดสาขาหลกัสองแหง่ในรูปแบบศนูย์ให้บริการทางการเงินและคําแนะนําด้านการลงทนุครบวงจรแก่กลุ่มลกูค้าธนบดีธนกิจ 
  (Preferred) ในทําเลธุรกิจของกรุงเทพฯ ได้แก่ สํานกัสีลมและสาขาสยามพารากอน 
•  การนําเสนอ Beat Banking นวตักรรมธนาคารรูปแบบใหม่ผ่านโทรศพัท์มือถือ พร้อมแนวทางการขยายฐานลกูค้าของธนาคาร 
 ร่วมกบั AIS ผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือที�ใหญ่ที�สดุของประเทศไทย 
•  การเปิดให้บริการบตัรเครดติซีไอเอ็มบี ไทย เน้นการเป็นบตัรเครดติที�ดีที�สดุสําหรับผู้ รักการเดนิทาง 

 
ในปี 2557 ธนาคารมีผลประกอบการด้านธุรกิจรายย่อยที�โดดเดน่ โดยมีการขยายตวัของฐานลกูค้าและปริมาณธุรกิจคือ 
• ฐานลูกค้าธนบดีธนกิจซึ�งเป็นลูกค้าหลักขยายตัวร้อยละ 50 และปริมาณสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (Assets Under 
 Management) เตบิโตร้อยละ 30 
•  สาขารวม 146 สาขาทั�วประเทศ สามารถระดมเงินด้วยผลิตภณัฑ์เงินฝากและเงินลงทนุกวา่ 40,000 ล้านบาท 
•  ผลิตภณัฑ์สินเชื�อโดยรวมขยายตวัร้อยละ 30 
•  กําไรสทุธิก่อนตั 4งสํารองเตบิโตถงึร้อยละ 155 
 
นอกจากนี 4 ธนาคารยงัคงเดนิหน้าพฒันาศกัยภาพด้านการขายของพนกังานสาขาอย่างตอ่เนื�องจากปีที�ผ่านมาด้วยโครงการ  Project 
Next  ซึ�งหลงัจากสิ 4นสดุโครงการ ศกัยภาพด้านการขายผ่านสาขาของธนาคารปรับตวัดีขึ 4นอย่างชดัเจนโดย 
•  ปริมาณการขายผลิตภณัฑ์การลงทนุขยายตวัเพิ�มขึ 4น 2 เทา่ 
•  ฐานลกูค้าและยอดเงินฝากขยายตวัร้อยละ 20 
•  เป็นผลให้ความสามารถในการทํากําไรตอ่สาขาเตบิโตร้อยละ 60 
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บริหารธุรกรรมการเงนิ 
สายบริหารธุรกรรมการเงินของธนาคารให้บริการที�ครอบคลมุในด้านต่างๆ เช่น การบริหารเงินสด (Cash Management) สินเชื�อธุรกิจ
การค้าระหวา่งประเทศ (Trade Finance) และบริการด้านหลกัทรัพย์ (Securities Services) ทีมงานมีประสบการณ์ในการให้บริการ
คําปรึกษาและผลิตภณัฑ์ทางการเงินที�เฉพาะเจาะจงสําหรับลูกค้าแตล่ะรายเพื�อตอบสนองความต้องการของบริการทางการเงินของ
ลกูค้าในแตล่ะวนัโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีและบริการของธนาคาร 
 
ปี 2557 เป็นปีที�สายบริหารธุรกรรมการเงินยงัดําเนินต่อเนื�องทั 4งการเปลี�ยนแปลงและพฒันาทั 4งทางด้านผลิตภณัฑ์ ระบบ เทคโนโลยี
และบริการต่อเนื�องจากปี 2556 ซึ�งสอดคล้องกับแผนการพฒันาของธนาคาร โดยเฉพาะงานที�เกี�ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที�
ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าของธนาคาร และการให้บริการลูกค้า ซึ�งได้มีการปรับปรุงขั 4นตอนต่างๆในการทํางาน ตลอดจนการ
ให้บริการ และข้อมลูตา่งๆ แก่ลกูค้าหลงัการขาย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ 4น ซึ�งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบัสายงานในการก้าว
ไปข้างหน้าและสามารถรองรับการให้บริการกบัลูกค้าที�จะเพิ�มจํานวนขึ 4นในอนาคต โดยเฉพาะลูกค้าที�มีศกัยภาพในการขยายธุรกิจ
และการลงทนุไปยงัประเทศตา่งๆ  ในกลุ่มอาเซียน หรือลกูค้าจากประเทศอื�น ในกลุ่มอาเซียน ที�ต้องการลงทนุ หรือทําธุรกิจในประเทศ
ไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวของสายงาน ซึ�งยังคงเป็นการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการที�กลุ่มซีไอเอ็มบีมีความแข็งแกร่งและ
ความเชี�ยวชาญในระดับภูมิภาค เพื�อสร้างความแตกต่างในบริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที�นําเสนอแก่ลูกค้าและสร้าง Value 
Proposition ในกลุ่มเป้าหมายเพื�อให้บริการทางธุรกรรมการเงินของธนาคารสามารถแข่งขนัได้ทั 4งตลาดในประเทศและตลาดภูมิภาค 
นอกจากนี 4 ทีมงานยังคงเสริมความสัมพันธ์อย่างต่อเนื�องกับลูกค้าทั�วประเทศผ่านเครือข่ายสาขาตลอดจนผ่านระบบ Internet 
Banking เพื�อให้ครอบคลมุฐานลกูค้าอย่างทั�วถงึ 
 
การบริหารเงินสดและสินเชื�อธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศของธนาคารเป็นการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการอนัหลากหลายเพื�อบริหาร 
ความเสี�ยงและเป็นเงินทนุหมนุเวียนสําหรับลูกค้า โดยมี BizChannel เป็นช่องทางบริการ Internet Banking ของธนาคาร ซึ�งทําให้
ลูกค้าสามารถทําธุรกรรมต่างๆทางการเงินของสายบริหารธุรกรรมการเงินได้ นอกจากนี 4 ในปี 2557 ได้มีการนําเสนอบริการหลกัๆ ที�
เป็นที�ต้องการของลูกค้าและการนําเสนอช่องทางให้บริการของธนาคารที�ได้รับความนิยมจากลูกค้า เช่น บริการ Trade Finance 
QuickGuarantee และ Cheque Payment Centre ที�สํานกังานใหญ่ของธนาคารที�สามารถรองรับการให้บริการลูกค้าในการทําการ
จ่ายเงินให้กับซพัพลายเออร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ 4น โดยในปีที�ผ่านมาธนาคารมีปริมาณรายการทําการจ่ายเงินให้กบัซพั
พลายเออร์ผ่านบริการรับออกเช็คสั�งจ่ายแทนลกูค้าเพิ�มขึ 4นกว่า 3 เทา่ตวัของปริมาณรายการในปี 2556 
 
ในการให้บริการด้านธุรกิจหลกัทรัพย์ ธนาคารได้รับใบอนญุาตสําหรับการให้บริการประเภทต่างๆ ได้แก่ บริการนายทะเบียน บริการ
เป็นผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  บริการบริหารกองทนุและบริการดแูลรักษาหลกัทรัพย์ จากใบอนุญาตดงักล่าว ทําให้การบริการทางด้านธุรกิจ
หลกัทรัพย์ของธนาคารเป็นไปอย่างครบวงจร โดยรวมถงึการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  บริการนายทะเบียนและตวัแทนชําระเงิน บริการดแูล
รักษาหลกัทรัพย์ บริการตวัแทนหลกัทรัพย์ต่างๆเช่น บริการ Safe Keeping เป็นต้น ทั 4งนี 4 การให้บริการเหล่านี 4มีการรองรับด้วยระบบ
เทคโนโลยีที�มั�นคง ซึ�งทําให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตวั ประกอบกบัความมุ่งมั�นของทีมงาน ทําให้บริการ
ของธนาคารสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าที�มีความซบัซ้อนมากขึ 4นได้เป็นอย่างดี 
 
สินทรัพย์ภายใต้การดแูลของธนาคารมาจากธุรกรรมดงัตอ่ไปนี 4 (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557) 
(ก) การเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จํานวน 38 รายการ มลูคา่ 87,284.6 ล้านบาท 
(ข) การเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์และผู้ รับฝากทรัพย์สิน 21 กองทนุ มลูคา่ 16,340 ล้านบาท 
(ค) การเป็นผู้ รับฝากทรัพย์สินให้บริษัท 10 ราย มลูคา่ 3,715.82 ล้านบาท 
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(ง) การเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์และตวัแทนชําระเงินสําหรับหุ้นสามญัจํานวน 18 หลกัทรัพย์ หุ้นกู้ เอกชนจํานวน 153 ราย 
 พนัธบตัรรัฐบาลจํานวน 5 รายการ รวมมลูคา่ทั 4งสิ 4น 164,661.60 ล้านบาท 
(จ) การเป็นตวัแทนด้าน Long Term Facility และตวัแทนหลกัทรัพย์มลูคา่ 24,700 ล้านบาท 
 
สายบริหารเงิน 
สายบริหารเงินมีหน้าที�ในการบริหารสินทรัพย์และหนี 4สินทางการเงิน และบริหารสภาพคล่อง ตามกรอบนโยบายของธนาคารและกฏ
ระเบียบที�ทางการกําหนด รวมถงึการค้าตราสารประเภทตา่งๆ การประกนัการจดัจําหน่ายตราสารหนี 4 และ การนําเสนอผลิตภณัฑ์ 
และการบริหารเงินให้แก่ลกูค้าของธนาคาร 
 
ปี 2557 เป็นปีที�มีการขยายผลิตภัณฑ์แ ละบริการเพิ�มขึ 4น อาทิ หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แ ฝงที�จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราดอกเบี 4ย 
(interestrate linked note) อตัราแลกเปลี�ยน (FX linked note) และราคาทองคํา (gold linked note) รวมทั 4งได้ขยายสายผลิตภณัฑ์
ใหม่ด้าน commodity hedging เพิ�ม เช่น สินค้าโภคภณัฑ์ประเภทนํ 4าตาล และยางพารา เป็นต้น 
 
นอกจากนั 4น ยงัสามารถระดมทนุผ่านการออกตราสารหนี 4อนพุนัธ์ระยะยาวที�มีอายุตราสารเกินกว่า 10 ปีให้กบักลุ่มลูกค้าสถาบนัและ
ออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิมลูค่า 400 ล้านริงกิตในประเทศมาเลเซีย ซึ�งนับเป็นครั 4งแรกของธนาคารพาณิชย์ไทยธนาคารเป็นผู้ประกันการ
จําหน่ายตราสารหนี 4ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 6.8 อยู่ในลําดับที� 7 และมีมูลค่าการจัด
จําหน่ายตราสารหนี 4ในตลาดแรก (primary market) รวม 47,742 ล้านบาท ในขณะที�มลูค่าการซื 4อขายตราสารหนี 4ให้กบัภาครัฐและ
ภาคเอกชนในตลาดรอง (secondary market) มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 6.1 อยู่ในลําดบัที� 7 และมีมูลค่าการซื 4อขายรวม 
705,956 ล้านบาท 
 
ในปี 2557  ธนาคารได้รับรางวลับริหารความเสี�ยงด้านตา่งๆจากการสํารวจของนิตยสาร Asiamoney Polls ดงันี 4 
 1.  ธนาคารตา่งชาตทีิ�ให้บริการด้านอตัราแลกเปลี�ยนดีที�สดุ 
 2.  ธนาคารตา่งชาตทีิ�มีผลิตภณัฑ์และการให้บริการด้านอตัราแลกเปลี�ยนดีที�สดุ 
 3.   ธนาคารตา่งชาตทีิ�ให้บริการด้าน Foreign Exchange Options ดีที�สดุ 
 4.   ธนาคารตา่งชาตทีิ�มีงานวิจยัด้านตลาดอตัราแลกเปลี�ยนดีที�สุด 
 5.   ธนาคารที�ให้บริการด้านการบริหารความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อดีที�สดุในประเทศไทย 
 6.   ธนาคารที�เสนออนพุนัธ์ทางการเงินเพื�อบริหารความเสี�ยงด้านสินเชื�อดีที�สดุในประเทศไทย 
 7.   ธนาคารที�มีการขายหุ้นกู้ภาคเอกชนดีที�สดุในประเทศไทย 
 8.   ธนาคารที�ให้บริการหุ้นกู้ภาคเอกชนดีที�สดุในประเทศไทย 
 9.  ธนาคารที�มีงานวจิยัด้านตลาดตราสารหนี 4ภาคเอกชนดีที�สดุในประเทศไทย 
10.  ธนาคารที�ให้บริการบริหารความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี 4ยดีที�สุดในประเทศไทย 
11.  ธนาคารที�มีผลิตภณัฑ์และการเสนอขายผลิตภณัฑ์บริหารความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี 4ยดีที�สดุในประเทศไทย 
12.  ธนาคารที�เสนออนพุนัธ์ทางการเงินด้านอตัราดอกเบี 4ยดีที�สดุในประเทศไทย 
13.  ธนาคารที�มีงานวจิยัด้านอตัราดอกเบี 4ยดีที�สดุในประเทศไทย 
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อีกทั 4งได้รับรางวลัจากการสํารวจของนิตยสาร The Asset (Asset Asian Awards, Triple A) ดงันี 4 
14. สถาบนัที�มีผลิตภณัฑ์อนพุนัธ์ทางการเงินดีที�สดุในประเทศไทย 
 
ในปี 2558 สายบริหารเงินจะมีการพฒันาตอ่ไปไม่หยดุยั 4ง โดยตั 4งเป้าหมายวา่จะเป็นทางเลือกแรกของลกูค้าที�ต้องการขยายกิจการ 
ไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียน โดยอาศยัเครือข่ายของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี ในมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กมัพูชา ลาว รวมทั 4งฮ่องกง 
และเซี�ยงไฮ้ ประเทศจีน ในการนําเสนอบริการทางการเงินที�ครบวงจรและตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้า 
 
สาย Corporate Finance and Equity Capital Markets Group 
สาย Corporate Finance and Equity Capital Markets Group (CFG) ให้บริการด้านที�ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงการให้คําปรึกษา
ในการควบรวมกิจการ (M&A) และการเสนอขายหลกัทรัพย์ ให้กบับริษัทชั 4นนําตา่งๆ ในประเทศไทย 
 
ปี 2557 เป็นปีที�ท้าทายสําหรับธุรกิจการเงินในประเทศไทย ความไม่แน่นอนทางการเมืองซึ�งเริ�มต้นช่วงปลายเดือนตลุาคม 2556 ได้
ส่งผลกระทบทางลบต่อตลาดทนุ โดยดชันีตลาดหลกัทรัพย์ ได้ปรับลดลงถึงระดบั 1,230.77 จุดในวนัแรกของการซื 4อขายของปีภาวะ
ตลาดในช่วงต้นปีไม่เอื 4อต่อการออกผลิตภณัฑ์ตราสารทนุ (Equity Products) รวมถึงการเสนอขายหลกัทรัพย์แก่ประชาชนทั�วไปเป็น
ครั 4งแรก (IPO) การเสนอขายตราสารทุนและทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ดงันั 4น ในช่วงครึ�งปีแรกธนาคารจึงได้
มุ่งเน้นไปที�ธุรกรรม M&A การมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที�เหมาะสมในช่วงเวลาที�พอเหมาะทําให้ธนาคารสามารถให้คําปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะซึ�งให้ผลประโยชน์สงูสดุกบัลกูค้าได้เป็นอย่างดี 
 
จากกลยทุธ์ดงักล่าวข้างต้น ทําให้ธนาคารประสบความสําเร็จในธุรกรรมตา่งๆ  อย่างหลากหลาย โดยธุรกรรม M&A ที�โดดเดน่ได้แก่ 
การเข้าซื 4อกิจการโรงไฟฟ้ามลูค่า 5,300 ล้านบาทจากบริษัท ไซม์ ดาร์บี 4 เอนเนอร์จี พีทีอี จํากดั โดยบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั ซึ�ง
ธนาคารได้รับการแตง่ตั 4งให้เป็นที�ปรึกษาทางการเงินและผู้ให้สินเชื�อหลกัรายเดียว ในส่วนของธุรกรรมอื�นๆ ที�สําคญันั 4น ธนาคารได้รับ
การแต่งตั 4งให้เป็นที�ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้ จัดการการจัดจําหน่ายร่วมสําหรับการทํา IPO ของ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) มลูคา่กวา่ 7,000 ล้านบาท รายละเอียดธุรกรรมด้านตราสารทนุที�สําคญัๆ มีดงันี 4 
 

ชื.อหลักทรัพย์ หน้าที. มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (CBG) ที�ปรึกษาทางการเงินร่วม/ผู้จดัการการจดั
จําหน่ายร่วม 

7,000 

ทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า  
ดบับลิวเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท (WHART) 

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายร่วม 3,208 

ทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 
(IMPACT) 

ตวัแทนจําหน่าย 15,714 

บริษัท การบนิกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (BA) ตวัแทนจําหน่าย/ผู้จดัการการจดัจําหน่าย
ร่วม 

13,000 
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สําหรับปี 2558 สายงาน Corporate Finance and Equity Capital Markets Group มุ่งเน้นการเพิ�มรายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้
คําปรึกษาทางการเงินในการทําธุรกรรม M&A และการเสนอขายตราสารทนุ ทั 4งนี 4 การจดัตั 4งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กําลงั
ใกล้เข้ามา ธนาคารคาดวา่จะมีธุรกรรม M&A ขนาดใหญ่ข้ามประเทศและการเสนอขายตราสารทนุในลกัษณะ IPO และ REIT ขนาด
ใหญ่ในภาคธุรกิจต่างๆเกิดขึ 4นอย่างต่อเนื�อง ด้วยศักยภาพของการผสานพลังในระดับภูมิภาคและความร่วมมือระหว่างสาย 
Corporate Finance and Equity Capital Markets Group  สายวาณิชธนกิจ ทีมผู้ เชี�ยวชาญเฉพาะอุตสาหกรรม (Sector Team) 
และสายบรรษัทธุรกิจ ธนาคารมีความพร้อมที�จะนําเสนอแนวทาง/ผลิตภณัฑ์ที�ครบถ้วนเหมาะสมกบัความต้องการของลูกค้า ทั 4งนี 4 
การที�ลกูค้าเลือกใช้บริการของธนาคารอย่างตอ่เนื�องเป็นข้อพิสูจน์ถึงความแน่วแน่ในการดําเนินธุรกิจของธนาคารภายใต้ค่านิยมหลกั 
(Core Value) คือ “ให้บริการที�เหนือความคาดหมายเพื�อให้ลกูค้าพงึพอใจ” 

 
2.2 การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที� 1 หน้า 21 



                                    ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากัด (มหาชน)        
                                               CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ ��แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ ��--�)�)                                      
 

     2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ   
 
แหล่งเงนิทุน 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเงินรับฝากจํานวน 194.2 พนัล้านบาท (รวมรายการเงินฝากระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน) เงินกู้ ยืม (รวมรายการเงินกู้ ยืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) 39.5 พนัล้านบาท ธนาคารใช้เงินทนุประมาณร้อยละ 80.7 
จากเงินทนุทั 4งหมดสําหรับเงินให้สินเชื�อรวมดอกเบี 4ยค้างรับ ส่วนที�เหลือใช้ในธุรกรรมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและการ
ลงทนุ ธนาคารมีการติดตาม Liquidity Gap ทกุช่วงเวลาตามนโยบายของธนาคารในการควบคมุการใช้ไปของแหล่งเงินทนุให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 

 
จากการเปรียบเทียบเงินให้สินเชื�อและเงินฝาก เงินให้สินเชื�อที�มีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจํานวน 71.5 พนัล้านบาทในขณะที�เงินให้

สินเชื�อที�มีอายมุากกวา่ 1 ปีมีจํานวน 118.5 พนัล้านบาท ในด้านเงินฝากที�มีอายไุม่เกิน 1 ปี มีจํานวน 175.1 พนัล้านบาท และเงินฝาก
ที�มีอายมุากกวา่ 1 ปี มีจํานวน 19.1 พนัล้านบาท 

 
อัตราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เสี.ยง (Capital Adequacy Ratio) 

 
 ตั 4งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป ธนาคารมีการคํานวณเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี�ยง (CAR) เงินกองทุนชั 4นที� 1 ที�เป็นส่วนของ
เจ้าของต่อสินทรัพย์เสี�ยง (CET1) และเงินกองทนุชั 4นที� 1 ตามเกณฑ์ Basel III ซึ�งได้มีการกําหนดให้เพิ�มฐานเงินทุนเพื�อให้สามารถ
รองรับความเสี�ยงได้ดีขึ 4น โดย ณ สิ 4นเดือนธันวาคม 2557 ธนาคารมีการดํารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี�ยงที�ร้อยละ 15.0 การดํารง
เงินกองทุนชั 4นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี�ยง และเงินกองทุนชั 4นที� B ต่อสินทรัพย์เสี�ยงอยู่ที�ร้อยละ 9.9 และร้อยละ 9.9 
ตามลําดบั ซึ�งเห็นได้ว่าธนาคารยงัคงรักษาระดบัเงินกองทนุของธนาคารสูงกว่าเกณฑ์ขั 4นตํ�าที�ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดไว้ที�
ร้อยละ 8.5 ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 6.0 ตามลําดบั 

หน่วย: พนัล้านบาท 

 ณ 31 ธันวาคม 

เงนิกองทุน 2557 2556(1) 2555 

 กองทนุชั 4นที� 1  21.0 19.6 17.0 

      เงินกองทนุชั 4นที� B ที�เป็นส่วนของเจ้าของ 21.0 19.6 - 
 กองทนุชั 4นที� 2  10.7 8.3 9.9 
เงนิกองทุนรวม 31.7 27.9 26.9 
อตัราส่วนเงินกองทนุชั 4นที� B (%)  9.9 9.9 10.3 
      อตัราส่วนเงินกองทนุชั 4นที� B ที�เป็นส่วนของเจ้าของ 9.9 9.9 - 

อตัราส่วนเงินกองทนุชั 4นที� ; (%) 5.1 4.2 5.9 

เงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เสี.ยง (%) 15.0 14.1 16.2 

สินทรัพย์เสี.ยง 211.5 198.0 166.0 
(B) ธนาคารแหง่ประเทศไทยออกหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลเงินกองทนุภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III โดยมีผลบงัคบัใช้ตั 4งแต ่                

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
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นโยบายการบริหารความเสี.ยงสภาพคล่อง  
ความเสี�ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี�ยงที�ธนาคารไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนได้ทันท่วงทีต่อความต้องการทั 4งในปัจจุบันและใน
อนาคตซึ�งเป็นผลสืบเนื�องจากการที�ไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ในรูปต่างๆ กลับมาเป็นเงินสด หรือจัดหาเงินทุนได้ไม่ทันเวลา 
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการมีบทบาทสําคญัยิ�งในการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารได้ให้อํานาจ
แก่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี 4สิน ทําหน้าที�กํากบัดแูลหน่วยงานธุรกิจตา่งๆ ซึ�งรวมถงึสายบริหารเงินในการดแูลและบริหาร
สภาพคล่องโดยคณะกรรมการมีการบริหารสินทรัพย์และหนี 4สินของธนาคารในเชิงรุกและฉับไวต่อสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาโดยมีการประชุมทุกเดือน หรือประชุมเพิ�มเติมเมื�อจําเป็น นอกจากนี 4 ธนาคารมีสายบริหารความเสี�ยงทําหน้าที�เสนอ
นโยบายบริหารความเสี�ยงสภาพคล่อง และสายบริหารเงินทบทวนความเสี�ยงด้านสภาพคล่องเป็นประจํา เพื�อขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการธนาคารและเพื�อความเหมาะสมและรัดกุมในการบริหารสภาพคล่อง ธนาคารกําหนดให้ใช้นโยบายดงักล่าวกบับริษัท
ย่อยด้วย 
 
ธนาคารจะยงัคงให้ความสําคญัในการขยายและพฒันาปรับปรุงฐานลูกค้ารายย่อยเพื�อให้สอดคล้องกบัการเติบโตของสินทรัพย์ของ
ธนาคาร กลยทุธ์หนึ�งในการบริหารสภาพคล่องของธนาคารได้แก่ การผลกัดนัการขยายเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวนั
(CASA) รวมทั 4งเงินฝากประจํารายย่อย ซึ�งเป็นแหล่งเงินทนุที�มีต้นทนุการเงินตํ�าและมั�นคง ในขณะที�ใช้เงินฝาก (รวมตั�วแลกเงินหุ้นกู้
ระยะสั 4น และหุ้นกู้อนพุนัธ์) จากลกูค้าบรรษัทธุรกิจ หรือลกูค้ารายใหญ่ซึ�งมีความอ่อนไหวในด้านราคามากกว่าลูกค้ารายย่อยเพื�อเป็น
ช่องทางในการบริหารความสมดลุของการระดมเงินและสภาพคล่องของธนาคาร โดยธนาคารมีทีมงานที�รับผิดชอบในการวางกลยุทธ์
การตลาดให้เหมาะสมสําหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มและเสริมความสมัพนัธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งยิ�งขึ 4น อนัจะนําไปสู่การรักษาการเติบโต
ของเงินฝากในระยะยาว นอกจากนี 4 ธนาคารมีการจัดทําระบบเตือนล่วงหน้าซึ�งจะมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมีแผน
ระดมสภาพคล่องฉกุเฉิน ซึ�งจะทําให้ฝ่ายจดัการสามารถดําเนินมาตรการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภาวะที�ขาด
สภาพคล่อง ตลอดจนภาวะที�ตลาดไม่เอื 4ออํานวย 

 
นโยบายหลักประกัน  
ธนาคารมีนโยบายการให้สินเชื�อโดยให้ความสําคญักบัความสามารถในการชําระหนี 4 โดยพิจารณากระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ตามปกติของลูกค้าและแหล่งอื�นๆ ที�จะนํามาชําระหนี 4 อย่างไรก็ตาม ธนาคารก็ให้ความสําคญักบัหลักประกันที�จะมาคํ 4าประกนัการ
กู้ ยืมด้วยเพื�อใช้เป็นหลักประกันของการชําระหนี 4และช่วยบรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณีที�ลูกหนี 4ผิดนัดชําระหนี 4 สําหรับ
สินทรัพย์ที�ธนาคารจะพิจารณารับไว้เป็นหลกัประกนั ประกอบด้วย เงินฝาก พันธบตัรรัฐบาล ตราสารหนี 4 ตราสารทนุ ที�ดิน สิ�งปลูก
สร้างเครื�องจกัร เป็นต้น โดยพิจารณามลูค่าหลกัประกนัและสดัส่วนของวงเงินต่อมลูค่าหลกัประกนัให้เหมาะสมกบัระดบัความเสี�ยง
ของการให้สินเชื�อ อันดับเครดิตของผู้ กู้ และสภาพคล่องของหลักประกัน โดยธนาคารมีนโยบายการประเมินราคาและตีราคา
หลักประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี�ยงอย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยโดยหลักประกันที�ธนาคารรับไว้จะต้องมีการประเมินราคาและความถี�ในการประเมินที�เป็นไปตามนโยบายที�ธนาคาร
กําหนด 
 

หลักเกณฑ์ การควบคุมดูแลและการตดิตามหนี - 
ธนาคารได้กําหนดหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิงานในการบริหารและติดตามหนี 4ที�มีปัญหาและที�มีแนวโน้มที�จะมีปัญหา (Watch-list) อย่าง
ใกล้ชิด เพื�อสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพื�อให้การปฏิบตัิงานในเรื�องการติดตามหนี 4มีปัญหาเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั โดยธนาคารได้กําหนดแนวทางการปฏิบตัิในการติดตามหนี 4ตั 4งแต่ประเภทลูกหนี 4ที�มีแนวโน้มที�จะมีปัญหา ลูกหนี 4ที�กล่าวถึง
เป็นพิเศษ จนถึงลูกหนี 4ที�ตํ�ากว่ามาตรฐานลงมา และมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตัิอย่างสมํ�าเสมอเพื�อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดี
ยิ�งขึ 4น นอกเหนือไปจากการจัดชั 4นลูกหนี 4ตามที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดแล้ว ธนาคารยงัมีการจดัชั 4นหนี 4ตามเกณฑ์คณุภาพ 
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(Qualitative Criteria) ซึ�งเป็นการจดัชั 4นล่วงหน้าสําหรับลูกหนี 4ที�มีสญัญาณบ่งบอกว่าอาจมีปัญหาก่อนที�จะมีการผิดนดัชําระหนี 4 ทั 4งนี 4 
สําหรับลกูหนี 4ที�มีแนวโน้มที�จะมีปัญหา และลูกหนี 4กล่าวถึงเป็นพิเศษ จะมีการจดัทํารายงาน Pre-NPL Monitoring เพื�อติดตามลูกหนี 4
กลุ่มนี 4อย่างใกล้ชิด ลกูหนี 4กลุ่ม Pre-NPL นี 4 จะแบง่ย่อยออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่ม Special Alert List (SAL) ได้แก่ ลกูหนี 4กล่าวถึงเป็น
พิเศษที�มีโอกาสเป็นลกูหนี 4 NPL สูง และ Non Special Alert List (Non SAL) ได้แก่ ลูกหนี 4กล่าวถึงเป็นพิเศษอื�นๆ สําหรับลูกหนี 4 NPL 
(ครอบคลุมลูกหนี 4จัดชั 4นตํ�ากว่ามาตรฐาน จดัชั 4นสงสัย และจัดชั 4นสงสัยจะสูญ) จะมีการจดัทํารายงาน NPL Managementเป็นราย
เดือน ซึ�งทั 4งรายงาน Pre-NPL Monitoring และ NPL Management ต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงเพื�อทราบและ
เพื�อพิจารณาสั�งการ นอกจากนี 4 ธนาคารได้มีการจัดตั 4งคณะทํางานบริหารจัดการหนี 4ที�มีปัญหา (Problem Loan Management 
Working Group) เพื�อพิจารณาให้คําแนะนําในการจดัการหนี 4 NPL และหนี 4 Pre-NPL ที�มีภาระหนี 4ตั 4งแต่ 10 ล้านบาทขึ 4นไป จาก
หลกัเกณฑ์การควบคมุตดิตามหนี 4และขั 4นตอนปฏิบตัดิงักล่าว จะช่วยให้ธนาคารสามารถแก้ไขหนี 4ที�มีปัญหา ตลอดจนช่วยเหลือลูกหนี 4
ผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างหนี 4ในกรณีจําเป็นได้ทนัทว่งที 

 
นโยบายการปรับโครงสร้างหนี - 
ธนาคารมีนโยบายที�จะดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี 4ของลูกหนี 4ที�ให้ความร่วมมือ มีศกัยภาพ และมีแนวโน้มสามารถปฏิบตัิตาม
เงื�อนไขที�ตกลงกันใหม่ได้ ทั 4งนี 4 เพื�อให้ธนาคารและลูกหนี 4ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี 4ร่วมกัน กล่าวคือ ธนาคารมี
โอกาสได้รับชําระหนี 4คืนสูงสุด หรือมีส่วนสูญเสียตํ�าสุด ในขณะที�ลูกหนี 4ยังคงสามารถดําเนินธุรกิจได้ต่อไป แต่อาจจะต้องรับความ
สูญเสียบางส่วนของตนด้วย โดยธนาคารจะดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี 4ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ระมดัระวงัมิให้เป็นการหลีกเลี�ยงการจดัชั 4นหนี 4 การกนัเงินสํารองเพิ�ม และหลีกเลี�ยงหลกัเกณฑ์การระงบัรับรู้ดอกเบี 4ยค้างรับเป็นรายได้ 
 
ธนาคารพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี 4ทั 4งที�เป็นหนี 4ทั�วไปและหนี 4มีปัญหา โดยธนาคารจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั 4นตอน และ
วิธีการที�กําหนดไว้สําหรับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี 4 ซึ�งครอบคลุมการวิเคราะห์ลูกหนี 4 การอนมุัติ การจดัทําเอกสารสญัญา
การติดตามและประเมินผล ซึ�งการปฏิบัติดงักล่าว จะต้องสอดคล้องกับกฎข้อบังคบัของทางการและของธนาคาร นอกเหนือจาก
หน่วยงานภายในของธนาคารเป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการและประสานงานในการปรับปรุงโครงสร้างหนี 4แล้ว บางกรณีธนาคาร
อาจมอบหมายให้บุคคลที�สามที�เป็นผู้ ชํานาญการเฉพาะซึ�งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที�ปรึกษาทางการเงินให้เป็นที�ปรึกษา
ทางการเงิน หรือทําการปรับปรุงโครงสร้างหนี 4แทนธนาคารได้ โดยเงื�อนไขปรับปรุงโครงสร้างหนี 4จะต้องนําเสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อหรือผู้ มีอํานาจอนมุตัติามคําสั�งของธนาคาร 
 
นโยบายการจัดชั -นสินทรัพย์และการตั -งสํารองค่าเผื.อหนี -สงสัยจะสูญ  
ธนาคารได้ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยที�กําหนดให้จดัชั 4นสินทรัพย์และการตั 4งค่าเผื�อหนี 4สงสยัจะสูญตามอตัรา
ที�กําหนดสําหรับสินทรัพย์จดัชั 4นแตล่ะประเภท ทั 4งนี 4 เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที� สนส. JB/;CCB เรื�อง หลกัเกณฑ์
การจดัชั 4นหนี 4และการกนัเงินสํารองของสถาบนัการเงิน ลงวนัที� 3 สิงหาคม 2551 หรือตามที�จะมีการแก้ไขโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบตัภิายในของธนาคารจะมีหลกัเกณฑ์ที�เข้มงวดกว่า โดยมีทั 4งการจดัชั 4นตามเกณฑ์คณุภาพ 
และการจัดชั 4นตามจํานวนวนัค้างชําระตามที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยใช้ผลที�ด้อยกว่าระหว่างสองเกณฑ์ดงักล่าวเป็น
ผลสรุปการจดัชั 4นเพื�อสะท้อนความเสี�ยงที�แท้จริงของลกูหนี 4 
 
นอกจากการกนัเงินสํารองรายลูกหนี 4/รายบญัชี (Specific Provision) แล้ว ธนาคารอาจกําหนดให้มีการกนัเงินสํารองทั�วไป (General 
Provision) ตามที�ธนาคารเหน็สมควร ทั 4งนี 4เพื�อรองรับความเสียหายที�อาจเกิดขึ 4นโดยไม่ได้คาดหมายจากวฏัจกัรทางเศรษฐกิจและจาก
ปัจจยัอื�นๆ 
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3. ปัจจัยความเสี�ยง 
 
ภาพรวมการบริหารความเสี�ยง 
ธนาคารมงุ่ ทีจะใชห้ ลกัเกณฑก์ ารบริหารความเสียงทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพือใหธ้ นาคารมีผลประกอบการทางการเงินที
มันคงน่าเชือถือและยังยืน การประกอบธุรกิจธนาคารต้องเผชิญกับความเสียงหลักๆ * ด้านด้วยกัน ได้แก่ ความเสียงด้านเครดิต 
(Credit Risk) ความเสียงด้านตลาด (Market Risk) ความเสียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสียงด้านปฏิบตัิการ 
(Operational Risk) และความเสียงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสียง ซึงประกอบด้วย การระบุ
ความเสียง การวดัความเสียง การกํากบัตดิตามความเสียง และการจดัการความเสียงด้วยระบบการบริหารความเสียงทีแข็งแกร่ง โดย
มีหลกัการทีวา่ผลตอบแทนต้องสอดคล้องกบัระดบัความเสียงทีธนาคารรับได้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั Nงคณะกรรมการบริหาร
ความเสียง (Risk Management Committee: RMC) โดยมีคณะกรรมการย่อยอีก Q คณะทีพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสียงเกียวกบัความเสียงด้านต่างๆได้แก่ Credit Risk Committee รับผิดชอบเรืองทีเกียวกบัความเสียงด้าน
เครดิต Operational Risk Committee รับผิดชอบเรืองทีเกียวกบัความเสียงด้านปฏิบตัิการ และ Basel Steering Committee กํากบั
ดแูลเรืองการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ Basel ทั Nงนี N คณะกรรมการบริหารความเสียงประกอบด้วยผู้ มีความรู้และประสบการณ์ ทําหน้าที
ทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสียง เพือให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา รวมทั Nงกําหนดโครงสร้างการ
กํากบัดแูลในด้านนี Nเพือให้ความเสียงด้านตา่งๆ มีการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีกระบวนการพิจารณา
ตดัสินใจทีโปร่งใส 
 
นอกจากนี N ในเดือนเมษายน V**W คณะกรรมการธนาคารได้มีมติให้จดัตั Nง Board Risk Committee (BRC) เพือให้มีคณะกรรมการ
กํากับดูแลด้านความเสียงทีมีความอิสระ ดูแลรับผิดชอบครอบคลุมทกุประเภทของความเสียง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึง Board Risk Committee ประกอบดว้ ยกรรมการทั Nงหมด X ท่าน โดยทกุท่านเป็นกรรมการธนาคารและมีผู้บริหารสูงสุด
สายบริหารความเสียงเป็นเลขานกุารทีประชมุ 
 
ทั Nงนี N ธนาคารมีสายบริหารความเสียงทําหน้าทีพัฒนาและดําเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์และวิธีปฏิบตัิในการบริหารความเสียง
ภายในธนาคารทีเหมาะสม สายบริหารความเสียงทําหน้าทีสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการบริหารความเสียง
คณะกรรมการย่อยภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการพิจารณาสินเชือ ตลอดจนช่วยฝ่ายจัดการในการ
บริหารความเสียงทีเกิดขึ Nนในการดําเนินธุรกิจ สายบริหารความเสียงเป็นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานธุรกิจอืนๆ ทีมีธุรกรรมหรือ
กิจกรรมทีเกียวข้องกบัความเสียง 
 
ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์  
ความเสียงด้านกลยุทธ์เป็นความเสียงทีอาจเกิดจากการสญูเสีย อนัเป็นผลมาจากการพิจารณาทีไม่เพียงพอหรือครอบคลมุ ซึงอาจ 
คกุคามการดําเนินงานของธนาคารหรือเป็นผลทําให้ขาดความได้เปรียบในการแข่งขนั หรือการขาดทรัพยากรและมาตรการทีจําเป็น 
ตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 
เป้าหมายทีสําคญัของการบริหารความเสียงด้านกลยทุธ์คือการรักษาความเสียงทีดําเนินการโดยธนาคารให้อยู่ในระดบัทีกําหนด 
เพือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ ความเพียงพอของสินทรัพย์และเงินทนุ โดยลดการเกิดความสญูเสียทีอาจเกิดขึ Nน ดงันั Nนธนาคารมี 
การกําหนดระดบัความเสียงทียอมรับได้ (Risk Appetite) ซึงอนมุตัโิดยคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการการบริหาร 
ความเสียงด้านกลยุทธ์ประกอบด้วย การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การตดิตามผลลพัธ์ทีเกิดขึ Nนจริงของแผนธุรกิจ 
ทีได้รับการอนมุตั ิการวเิคราะห์ตลาด การวเิคราะห์จดุอ่อน จดุแข็ง โอกาสและอปุสรรค และการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกบั 
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สถานการณ์ตามความจําเป็นและเหมาะสม ผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการธนาคารมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการ 
กําหนดแผนธุรกิจ หลงัจากการดําเนินการแล้ว คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายบริหารทีได้รับมอบหมายจะตดิตามผลและทบทวน 
ผลลพัธ์ทีเกิดขึ Nนจริงเทียบกบัเป้าหมายและแผนงาน 
 
ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ที�สําคัญๆ สรุปได้ดังนี * 
1. ความเสี�ยงจากโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการไม่เหมาะสม 
ธนาคารตระหนกัดีว่าโครงสร้างองค์กรทีเหมาะสมเป็นกลไกสําคญัทีช่วยส่งเสริมการดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย
ธนาคารจงึจดัตั Nงคณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆให้ทําหน้าทีและรับผิดชอบงานตา่งๆ ตามทีกําหนด โดยมีกระบวนการตรวจสอบ
และกลไกในการถ่วงดลุอํานาจตามหลกัการกํากบัดแูลและการปฏิบตังิานทีดีอนัจะทําให้การทําธุรกรรมตา่งๆมีความถูกต้องเทียงตรง 
และการดําเนินการตามแผนธุรกิจเป็นไปอย่างราบรืน 
 
2. ความเสี�ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวะการแข่งขัน 
ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขนัเป็นปัจจยัภายนอกทีธนาคารต้องติดตามอยู่เสมอ การดําเนินการตามแผนธุรกิจภายใต้สภาวการณ์
ภายนอกทีไม่เอื Nออํานวยอาจทําให้ธนาคารมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีตั Nงไว้ ดงันั Nน เพือลดความเสียงดงักล่าวนกัวจิยั 
ร่วมกับด้านกลยุทธ์ของธนาคารจะมีการติดตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันอย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะอย่างยิงการวิเคราะห์และประเมินธนาคารคู่แข่งอย่างสมําเสมอ โดยจะมีการรายงานผลวิจยัเชิงกลยุทธ์และข้อเสนอแนะ
ตอ่คณะกรรมการคณะตา่งๆ ทีเกียวข้องเพือพิจารณาดําเนินการทีเหมาะสมตอ่ไป 
 
3. ความเสี�ยงจากความไม่เพียงพอของเงนิกองทุน 
ความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นส่วนประกอบทีสําคัญอย่างยิงของกลไกในการลดและบริหารความเสียง ซึงได้แก่ การรักษา
เงินกองทนุให้เพียงพอทั Nงในสภาวะปกตแิละสภาวะวกิฤต (extreme but plausible events) จากผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress 
Test) โดยธนาคารได้กําหนดแผนการบริหารจดัการเงินกองทนุ ตลอดจนแผนปฏิบตัิการในการรักษาระดบัเงินกองทนุของธนาคารให้
เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด หนึงในเครืองมือทีธนาคารใช้คือ CAR Trigger (Capital Adequacy Ratio Trigger) ซึงสายกลยุทธ์
และการเงินร่วมกบัสายบริหารความเสียงใช้เป็นสญัญาณเตือนล่วงหน้าในการตดิตามและรักษาระดบัความเพียงพอของเงินกองทนุ 
 
ความเสี�ยงด้านเครดติ  
ความเสียงด้านเครดติเป็นความเสียงทีเกิดจากการทีลกูค้าหรือคูส่ญัญาไม่ยินยอมหรือไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระหรือพนัธะทีมีตอ่ 
ธนาคารตามทีระบไุว้ในสญัญาเงินกู้หรือสญัญาผกูพนัอืนๆ ความเสียงด้านเครดติอาจส่งผลให้คณุภาพของสินเชือธนาคารด้อยลง 
ซึงจะส่งผลตอ่ความสามารถในการทํากําไรและระดบัเงินกองทนุ การบริหารความเสียงด้านเครดติมีวตัถปุระสงค์หลกัเพือเสริมสร้าง 
มลูค่าแก่ผู้ ถือหุ้น โดยรายได้ทีได้รับจะต้องสอดคล้องและคุ้มค่ากับระดบัความเสียงทียอมรับได้ ทั Nงนี N ภายใต้นโยบายบริหารความ
เสียงด้านเครดิต ธนาคารได้จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสียง เทคนิคการวัดความเสียงและการควบคุมความเสียง 
ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลผ่านการกําหนดหน้าทีอย่างชัดเจน ระหว่างผู้ ทําหน้าทีด้านการตลาด ผู้ วิเคราะห์
สินเชือผู้ประเมินสินเชือ ผู้อนมุตัิสินเชือ และผู้บริหารจดัการความเสียง ในขณะเดียวกนั กรอบและวิธีปฏิบตัิการเกียวกบัการบริหาร
ความเสียงสําหรับธนาคารและบริษัทย่อยได้เริมดําเนินการตั Nงแต่ปี 2552  เมือกลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Group) ได้เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ซึงได้มีการปรับปรุงเพือสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจอย่างตอ่เนืองและสอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสียงของธนาคาร
และกลุ่มซีไอเอ็มบี 
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ธนาคารได้ปรับปรุงและทบทวนเครืองมือในการประเมินความเสียงด้านเครดติอย่างตอ่เนือง เพือให้เหมาะสมกบัประเภทลกูค้า และ 
พอร์ตสินเชือของธนาคารทีเติบโตขึ Nน ประกอบไปด้วย Corporate Rating Tool ซึงพฒันาและใช้สําหรับลูกค้าบรรษัทธุรกิจหรือลูกค้า
ขนาดใหญ่ เครืองมือจดัระดบัความเสียง SMEs Rating สําหรับลกูค้าขนาดกลางและขนาดย่อม เครืองมือจดัระดบัความเสียงสินเชือ
กลุ่มพิเศษ (Specialised Lending) และระบบประเมินโดยใช้คะแนน (Credit Scoring) สําหรับลูกค้ารายย่อยทั Nงสินเชือไม่มี
หลักประกนัและสินเชือมีหลกัประกันรวมทั Nงสินเชือเช่าซื Nอ ซึงในปัจจุบนั ธนาคารมีระบบงานเพือใช้ในการจดัระดบัความเสียงการ
ตดิตามและประเมินผลแบบจําลอง (model monitoring) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ความเสียงจากหนี Nด้อยคณุภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็นความเสียงทีสําคญัทีกระทบตอ่ความสามารถในการทํากําไร 
และความเพียงพอของเงินกองทนุของธนาคาร ดงันั Nน ธนาคารจงึให้ความสําคญักบัการตดิตามและจดัการ NPL อย่างใกล้ชิดและ 
ระมดัระวงั และมีการตั Nงสํารองคา่เผือหนี Nสงสยัจะสญูอย่างเพียงพอ นอกจากนี N ธนาคารมีการตดิตามดแูลและบริหารจดัการลกูค้าที 
มีปัญหาในเชิงรุกเพือเป็นมาตรการป้องกนัไม่ให้สินเชือด้อยคณุภาพลง สําหรับการบริหารความเสียงด้านเครดติระดบั Portfolio นั Nน 
ธนาคารตระหนกัถงึความเสียงจากการกระจกุตวัของสินเชือ โดยมีการกําหนดเพดานความเสียง (Risk Limits) ในระดบัทีเหมาะสม 
เช่น เพดานความเสียงในระดบัประเทศ เพดานความเสียงในการให้เงินกู้ ยืมต่อกลุ่มลูกค้า เพดานความเสียงตามประเภทธุรกิจ เป็น
ต้น นอกจากนี N ธนาคารได้มีการจัดทําการทดสอบภาวะวิกฤตเพือประเมินผลกระทบทีธนาคารจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจและการเงินตกตํา ในกรณีทีเป็นไปได้และกรณีรุนแรง 
 
ทกุๆ ปีธนาคารมีการกําหนด Risk Appetite หรือระดบัความเสียงของ Portfolio ทียอมรับได้ภายใต้สภาพเศรษฐกิจทีมีการคาดการณ์ 
วา่จะเป็นในปีนั Nนๆ เพือเป็นแนวทางให้การขยายธุรกิจดําเนินไปภายใต้ระดบัความเสียงทีสามารถบริหารจดัการได้ 
 
ความเสี�ยงด้านตลาด  
ความเสียงด้านตลาดเกิดขึ Nนเมือธนาคารมีการทําธุรกรรมทีมีความเสียงจากความผันผวนของปัจจัยด้านตลาด อันได้แก่ อัตรา
ดอกเบี Nยอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ซึงอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบตอ่รายได้และสถานะเงินกองทนุของธนาคารได้ ธนาคารใช้นโยบายบริหารความเสียงด้านตลาดเพือให้มันใจว่ากฎระเบียบ
และวธีิปฏิบตัเิป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีหน่วยงานทีควบคมุดแูลความเสียงด้านตลาด ที
เป็นอิสระจากหน่วยงานทีก่อให้เกิดความเสียง อีกทั Nงธนาคารยังมีการประเมินและกําหนดเงินทุนสํารองเพือรองรับความเสียงด้าน
ตลาด ซึงเป็นไปตามเกณฑ์ทีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด 
 
ความเสี�ยงด้านตลาดประกอบด้วย 
 
1. ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี *ย 
ธนาคารควบคุมดแูลความเสียงจากอัตราดอกเบี Nยทั Nงในบญัชีเพือการธนาคาร (Banking Book) และบญัชีเพือการค้า (Trading 
Book) ความเสียงด้านอตัราดอกเบี Nยในบญัชีเพือการธนาคาร หมายถึง ความเสียงทีเกิดจากการทีสินทรัพย์ หนี Nสิน และรายการนอก
งบดุลทีอยู่ในบญัชีเพือการธนาคาร มีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี Nยหรือการครบกําหนดสัญญาไม่ตรงกัน หรือ เมืออัตรา
ดอกเบี Nยอ้างอิงของสินทรัพย์และหนี Nสินมีการเปลียนแปลงโดยไม่สอดคล้องกนั และมีผลกระทบตอ่รายได้ดอกเบี Nยสทุธิ (NII) และ/หรือ 
มลูคา่ทางเศรษฐกิจของส่วนทนุ (EVE) ธนาคารใช้วิธี Re-pricing Gap Analysis โดยจะวิเคราะห์ความเคลือนไหวอตัราดอกเบี Nยของ
สินทรัพย์และหนี Nสินในแต่ละช่วงเวลา และรายงานผลการวิเคราะห์ต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี Nสิน (Assets and 
Liabilities Management Committee: ALCO) คณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management Committee: RMC) 
คณะกรรมการความเสียง (Board Risk Committee: BRC) และ คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors: BOD) นอกจากนี N 
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ธนาคารยังมีการประเมินผลทีเกิดขึ Nนจากความเสียงอัตราดอกเบี Nยต่อการสูญเสียรายได้ (ดอกเบี Nยรับสุทธิ) และ/หรือ มูลค่าทาง
เศรษฐกิจของส่วนทนุของธนาคารอันเป็นผลจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบี Nยทั Nงในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤตโดย
ธนาคารได้กําหนด Management Action Trigger (MAT) เพือเป็นมาตรการป้องกนัความเสียงทีจะมีผลต่อดอกเบี Nยรับสุทธิ (NII 
Effect) และตอ่มลูคา่ทางเศรษฐกิจของส่วนทนุ (EVE Effect) ธนาคารบริหารความเสียงด้านอตัราดอกเบี Nยโดยการปรับโครงสร้างของ
สินทรัพย์และหนี Nสินให้สอดคล้องกบัทศิทางของอตัราดอกเบี Nยทีคาดการณ์ในอนาคต โดยคํานึงถึงรายได้ดอกเบี Nยสุทธิและมลูค่าทาง
เศรษฐกิจทีเปลียนไป ผลลัพธ์ทีได้ไปปรับปรุงการบริหารสินทรัพย์และหนี Nสินให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของธุรกิจ เพือให้
ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายรายได้ตามแผนธุรกิจและมีความเสียงอยู่ในระดบัทียอมรับได้ ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของ
อตัราดอกเบี Nยเพิมขึ Nนร้อยละ 1.00 ต่อรายได้ดอกเบี Nยสุทธิในระดบักลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ สิ Nนเดือนธันวาคม 2557 มี
รายได้สทุธิเพิมขึ Nนร้อยละ 1.76  และมลูคา่ทางเศรษฐกิจของส่วนทนุลดลงร้อยละ 0.12  
 
สําหรับ Trading Book ความเสียงอตัราดอกเบี Nยของธุรกรรมใน Trading Book จะอยู่ในการควบคมุดูแลของ RMC ตามกรอบ
นโยบายที BOD กําหนด โดยธนาคารมีการคํานวณราคายตุธิรรมของธุรกรรมใน Trading Book ทกุวนัเพือตดิตามกําไรและขาดทนุ 
เมือเทียบกับราคาตลาด โดยหน่วยงานควบคุมดแูลความเสียงทําหน้าทีจดัทํารายงานสถานะความเสียงรายวนั มีการกําหนด One 
Basis Point Shift (PV01) Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Limit เพือควบคมุความเสียงจากการเปลียนแปลง
อตัราดอกเบี Nยทีอาจส่งผลกระทบตอ่รายได้และเงินทนุของธนาคาร 
 
2. ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 
ในการบริหารความเสียงจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนและการรักษาระดบัความเสียงตามทีนโยบายของธนาคารกําหนด
นั Nนธนาคารพยายามจดัหาแหล่งเงินทนุทีเป็นสกุลเดียวกบัสกุลเงินในการให้สินเชือ หรือใช้ตราสารอนพุนัธ์ในการป้องกนัความเสียง
จากอตัราแลกเปลียน นอกจากนี N ธนาคารยงัได้กําหนดเพดานความเสียงทีเหมาะสมแยกตามประเภทผลิตภณัฑ์และประเภทความ
เสียงต่างๆ เช่น FX Net Open Position Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Limit และได้ทําการประเมินมลูค่า Mark 
to Market ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็นประจําทกุวนั ตลอดจนวิเคราะห์ผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อย่าง
สมําเสมอ 
 
3. ความเสี�ยงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ 
ธนาคารไม่มีการทําธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพือค้านอกเหนือจากการเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของธนาคาร 
รวมถงึหุ้นสามญัทีได้รับมาจากการปรับโครงสร้างหนี Nทีมีปัญหา สําหรับตราสารอนพุนัธ์ทีเกียวข้องกบัสินค้าโภคภณัฑ์ (Commodity 
Derivatives) ธนาคารบริหารโดยการปิดความเสียงด้านตลาดทั Nงหมด จึงไม่มีความเสียงด้านตลาดตราสารทุน หรือสินค้าโภคภณัฑ์
แตอ่ย่างใด 
 
ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง 
ความเสียงด้านสภาพคล่อง หมายถึง การทีธนาคารไม่สามารถชําระเงินตามภาระผูกพันภายในระยะเวลาทีกําหนดได้ อันอาจ
เนืองมาจากธนาคารไม่สามารถเปลียนสินทรัพย์ให้เป็นเงินสดหรือไม่สามารถจดัหาเงินทนุทีเพียงพอได้ทนัตามกําหนด ธนาคารมีการ
วางแผนและบริหารความเสียงด้านสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการควบคมุดแูลระดบัสภาพคล่องให้เพียงพอทีจะชําระภาระ
ผูกพันได้ทั Nงในปัจจุบนัและอนาคต โดยมีโครงสร้างแหล่งทีมาของเงินทุนหลักคือเงินฝากและการใช้ไปของเงินทุนหลักคือสินเชือ 
นอกจากนี N ธนาคารจะต้องรักษาระดบัของสินทรัพย์สภาพคล่องทีเหมาะสมโดยมีสินทรัพย์ทีมีสภาพคล่องสูงอย่างเพียงพอ เพือเป็น
แหล่งสํารองสําหรับสภาพคล่องของธนาคาร โดยตามโครงสร้างของธนาคาร สายบริหารเงินมีหน้าทีในการบริหารความเสียงด้าน
สภาพคล่องของธนาคารโดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี Nสิน (Assets and Liabilities 
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Management Committee: ALCO) โดย ALCO มีหน้าทีในการดแูลภาพรวมของการบริหารความเสียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร 
ทบทวนนโยบายการบริหารความเสียงด้านสภาพคล่องของธนาคารก่อนทีจะนําเสนอคณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors: 
BOD) เพืออนุมตัิ รวมถึงมีหน้าทีในการอนุมตัิระดบัความเสียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร โดยมีสายบริหารความเสียงทําหน้าที
ควบคมุและดแูลความเสียงด้านสภาพคล่องตามกรอบทีได้รับอนมุตัิจาก ALCO ในการบริหารความเสียงด้านสภาพคล่องของกลุ่ม
ธุรกิจการเงินนั Nน จะเป็นการบริหารแบบกระจายอํานาจ (Decentralise) โดยหากธนาคารจะช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่นิติบุคคลใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน จะต้องเป็นไปตามวงเงินสินเชือทีได้รับอนุมัติตามอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาสินเชือ (Credit 
Committee: CC) และ BOD ธนาคารมีการประเมินและวเิคราะห์ความเสียงด้านสภาพคล่องอย่างต่อเนือง เพือให้มันใจว่าจะมีสภาพ
คล่องเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ ผ่านการวิเคราะห์ส่วนต่างสภาพคล่อง (Liquidity Gap Analysis) ทั Nงในภาวะปกติ (Normal 
Situation) และภาวะวิกฤตสภาพคล่อง (Crisis Situation) โดยในการจดัทําส่วนต่างสภาพคล่องสะสมภาวะวิกฤต (bank-specific, 
market-wide, and combination of both crises) ธนาคารจะมีการเพิมปัจจยัทีส่งผลลบเพิมขึ Nนต่อสภาพคล่องธนาคาร ซึงความถี
ของการควบคมุและรายงานความเสียงด้านสภาพคล่องต่างๆ จะจดัทําอย่างน้อยเดือนละครั Nง หากระดบัความเสียงด้านสภาพคล่อง
สูงเกิน MAT สายบริหารความเสียงจะรายงานต่อ ALCO และหน่วยงานทีเกียวข้องเพือให้มีการแก้ไขโดยเร่งด่วน รวมทั Nงดําเนินการ
อืนๆ ตามทีกําหนดในระเบียบวิธีการปฏิบตัิ ธนาคารจดัให้มีแหล่งเงินทนุทีหลากหลาย และดําเนินการปรับโครงสร้างแหล่งทีมาของ
เงินทนุให้มีความเหมาะสมกบัสภาวะตลาดและแนวโน้มสภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์ รวมถึงมุ่งดําเนินการให้มีต้นทนุและมี
ความเสียงด้านสภาพคล่องทีเหมาะสมตามสภาพตลาดและอยู่ในระดบัทียอมรับได้ นอกจากนี N ธนาคารยงัได้จดัทําแผนฉุกเฉินสภาพ
คล่อง (Contingency Funding Plan) เพือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการและปฏิบตัิอนัเป็นการช่วยให้ธนาคารสามารถป้องกนัและ
จดัการปัญหาทีอาจเกิดจากการระดมเงินได้ 
 
สถานะด้านสภาพคล่องของธนาคาร ณ สิ Nนเดือนธนัวาคม 2557 ธนาคารมีอตัราส่วนสินเชือตอ่เงินฝาก(รวมตั{วแลกเงินและหุ้นกู้ ) 
อยู่ทีร้อยละ 89.2  
 
ความเสี�ยงด้านปฏิบัตกิาร  
ความเสียงด้านปฏิบตักิาร หมายถงึ ความเสียงทีจะเกิดความเสียหายทั Nงทางตรงและทางอ้อมอนัเนืองมาจากกระบวนการควบคมุ 
ภายในทีไม่เพียงพอ โดยอาจเกียวข้องกบักระบวนการปฏิบตัิงาน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตกุารณ์ภายนอก และปัจจยัความเสียง
อืนทีเกิดจากการขาดการกํากบัดแูลกิจการทีดีหรือการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร ปัจจยัเหล่านี Nสามารถส่งผลกระทบในด้านลบตอ่ 
ผลประกอบการด้านการเงินและเงินกองทนุของธนาคารได้ 
 
เพือให้การบริหารความเสียงด้านปฏิบัติการมีประสิทธิผล ธนาคารจึงได้จัดให้มีนโยบาย แนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน เพือให้
ธนาคารมีการบริหารจดัการความเสียงทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความโปร่งใส และสอดคล้องตาม
หลักธรรมาภิบาล ทั Nงนี N คณะกรรมการบริหารความเสียงมีอํานาจหน้าทีกําหนดและนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือ
คณะกรรมการBoard Risk Committee ตามอํานาจทีได้รับมอบหมาย เพืออนมุตัินโยบายและวิธีปฏิบตัิในการบริหารความเสียงด้าน
ปฏิบตัิการทีเป็นไปตามหลักปฏิบตัิสากล นอกจากนี N ธนาคารยงัได้แต่งตั Nงคณะกรรมการบริหารความเสียงด้านปฏิบตัิการเพือหารือ 
พิจารณากลันกรอง ประเมิน และให้คําแนะนําในประเด็นต่างๆ ทีเกียวข้องกับความเสียงด้านปฏิบัติการ และยังครอบคลุมถึง
เหตุการณ์ทุจริตทีอาจเกิดขึ Nน โดยมีปัจจัยสําคัญทีทําให้เกิดความเสียง ได้แก่ ด้านบุคลากร กระบวนการ ระบบ และเหตุการณ์
ภายนอก 
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มาตรฐานการปฏิบตังิานความเสียงด้านปฏิบตักิารของธนาคาร คือ การกําหนดความรับผิดชอบในการบริหารจดัการความเสียงด้าน 
ปฏิบตัิการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั Nงในด้านธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ การบริการ และระบบสนับสนุนการปฏิบตัิงาน โดยได้รับความ
ร่วมมือจากผู้บริหารหน่วยงานและพนกังานผู้ปฏิบตักิารในหน่วยงานนั Nนๆ รวมถงึการปฏิบตัติามนโยบายการกํากบัดแูลทั Nงภายในและ
ภายนอก กฎระเบียบข้อบงัคบัของทางการ ตลอดจนนโยบายและมาตรฐานการปฏิบตังิาน ทั Nงนี N เพือให้มันใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการ
ปลกูฝังวฒันธรรมการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และการบริหารความเสียงภายในหน่วยงานของตน จึงมีการแต่งตั Nงผู้ประสานงานบริหาร
ความเสียง (Risk Coordinator) เพือดูแลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการบริหารความเสียงด้านปฏิบตัิการใน
หน่วยงานนั Nนๆ 
 
ทีมบริหารความเสียงด้านปฏิบตักิารจะทําหน้าทีพฒันาเครืองมือ ระบบ และกระบวนการให้สามารถ ระบ ุประเมิน ควบคมุ รายงาน 
และตดิตามความเสียงด้านปฏิบตักิารให้สอดคล้องกบันโยบายความเสียงด้านปฏิบตัิการของธนาคารและเป็นมาตรฐานสากล ทั Nงนี N 
หน่วยงานตา่งๆ ภายในธนาคารและบริษัทย่อยในเครือของธนาคาร จะต้องมีการบริหารจดัการความเสียงด้านปฏิบตักิารโดยใช้เครือง 
มือหรือกระบวนการตอ่ไปนี N 
 
1. การประเมินความเสี�ยงด้วยตนเอง 
ทกุหน่วยงานจะต้องประเมินความเสียงและควบคมุความเสียงด้วยตนเองและรายงานผลตอ่สายบริหารความเสียง รายงานเหล่านี N 
จะใช้เพือประเมินและวิเคราะห์ความเสียงทีเกิดขึ Nนโดยรวมและใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดแผนดําเนินการแก้ไขและติดตาม 
นอกจากนี N ธนาคารยงัมีการทบทวนในระดบัหน่วยงาน เพือพิจารณาว่าโครงสร้างและกระบวนการทํางานของหน่วยงานเหล่านั Nนมี
ความเหมาะสมหรือไม่ อนัจะเป็นการช่วยลดอปุสรรคในการปฏิบตังิานรวมทั Nงแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ Nนได้ทนัเวลา ตลอดจนมีการกําหนด
หน้าทีสําหรับผู้ปฏิบตังิานทัวทั Nงองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึงรวมถึงการกําหนดขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบและ
อํานาจในการอนมุัติทีชดัเจน มีระบบตรวจสอบและถ่วงดลุอํานาจ รวมทั Nงมีการดแูลเรืองความปลอดภัยของข้อมลู ซึงทําให้มีความ
มันใจได้วา่ธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างตอ่เนืองและสอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล โดยเป็นทียอมรับตามมาตรฐานสากล 
 
2. การรายงานข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัตกิาร 
ธนาคารกําหนดให้ทกุหน่วยงานมีหน้าทีรายงานข้อมลูความเสียหายผ่านช่องทางทีธนาคารกําหนด รายงานข้อมลูความเสียหายนี Nจะ
ช่วยให้หน่วยงานต่างๆ พฒันากระบวนการประเมินและบริหารความเสียงด้านปฏิบตักิารของตน และป้องกนัมิให้เกิดเหตกุารณ์ความ
เสียหายเช่นเดียวกนันี Nขึ Nนอีกในอนาคต ข้อมลูการรายงานเหตกุารณ์ความเสียหายดงักล่าวจะมีการรวบรวมและวเิคราะห์เชิงสถิตเิพือ
พฒันาและกําหนดรูปแบบการคํานวณเงินกองทนุของธนาคาร 
 
3. ดัชนีชี *วัดความเสี�ยงหลัก (Key Risk Indicators: KRIs) 
ธนาคารได้นํา KRI มาใช้เป็นเครืองมือในการบริหารจดัการความเสียงด้านปฏิบตัิการให้เหมาะสมกับองค์กร ทั Nงนี N สญัญาณเตือน
ล่วงหน้าทีหน่วยงานได้รับซึงเป็นผลจากการจดัทํา KRI จะทําให้ฝ่ายบริหารของหน่วยงานสามารถบริหารจดัการและติดตามผลการ
บริหารจดัการความเสียงทีอาจเกิดขึ Nนได้อย่างตอ่เนือง ทั Nงนี N เพือป้องกนัและหลีกเลียงความสญูเสียหรือความเสียหายของหน่วยงานที
อาจเกิดขึ Nนจากความเสียงด้านปฏิบตักิารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. กระบวนการอนุมัตกิารออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ธนาคารให้ความสําคญักับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงาน จึงได้กําหนดกระบวนการพิจารณา
อนุมตัิผลิตภณัฑ์ใหม่ทีเข้มงวดโดยให้ระบุ ประเมิน และควบคุมความเสียงทีครอบคลุมความเสียงด้านสินเชือ ด้านตลาดและด้าน
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ปฏิบตัิการรวมถึงกําหนดให้มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างครอบคลุมทุกด้านโดยคณะทํางานและหน่วยงานธุรกิจทีเกียวข้อง 
ก่อนเสนอลงนามเหน็ชอบและนําผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด 
 
5. กระบวนการรับเรื�องร้องเรียน 
ธนาคารตระหนกัถงึความเสียงด้านชือเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกค้า จึงกําหนดให้มีหน่วยงานและวิธีปฏิบตัิ
ในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยจัดตั Nงหน่วยงานเพือเป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนทีมีถึงธนาคาร ได้แก่ การร้องเรียนผ่าน
สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ (ศนูย์กลางการรับเรืองร้องเรียน (Complaint Centre)) การร้องเรียนผ่านศนูย์บริการลกูค้า (CIMB Thai 
Care Centre) การร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร (Facebook) รวมทั Nงสํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่จะเป็นศนูย์กลางใน
การรวบรวมเรืองร้องเรียนทีผ่านมาตามช่องทางต่างๆ ข้างต้น สํานักกรรมการผู้ จัดการใหญ่จะทําหน้าทีพิจารณาและจัดส่งเรือง
ร้องเรียนไปยงัหน่วยงานทีถูกร้องเรียน เพือให้ทําการตรวจสอบข้อเท็จจริง หาแนวทางการแก้ไข และจดัทําหนงัสือตอบชี Nแจงไปยงัผู้
ร้องเรียนโดยตรง ส่วนเรืองร้องเรียนทีผ่านมาจากหน่วยงานทางการ สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่จะเป็นผู้ ทําหนงัสือตอบชี Nแจงไปยงั
หน่วยงานทางการ เพือให้ได้รับทราบผลการดําเนินการแก้ไข นอกจากนี N สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่จะรวบรวมเรืองร้องเรียนทั Nงหมด
และแนวทางแก้ไขนําเสนอต่อทีประชุมคณะทํางานร่วมพิจารณาปัญหาเรืองร้องเรียนเพือให้รับทราบและพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
เพือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ ร้องเรียนและป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ Nนอีก หลังจากนั Nน สํานักกรรมการผู้ จัดการใหญ่จะสรุปเรือง
ร้องเรียนและผลการแก้ไขเรืองร้องเรียนนําเสนอตอ่คณะกรรมการจดัการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุเดือน 
 
6. แผนรองรับการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเนื�อง 
ธนาคารกําหนดให้มีการพฒันาและบริหารจดัการความตอ่เนืองทางธุรกิจ โดยทีทกุหน่วยงานธุรกิจของธนาคาร รวมถงึบริษัทในเครือ 
ต้องวเิคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและดําเนินการเขียนแผนความตอ่เนืองทางธุรกิจตามผลของการวเิคราะห์ ตลอดจนให้มีการทดสอบ 
แผนโดยอ้างอิงขั Nนตอนทีระบไุว้ในแผนความตอ่เนืองทางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั Nง เพือให้แน่ใจวา่เมือเกิดเหตกุารณ์วกิฤตใดๆ 
กระทังส่งผลชะงกังนัตอ่ธุรกิจทีสําคญัของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกู้ธุรกิจทีสําคญันั Nนกลบัคืนมาและให้บริการอย่างตอ่เนืองได้ 
ทั Nงหมดหรือบางส่วนภายในเวลาทีได้กําหนดไว้ ทั Nงนี N เพือเป็นการรักษาชือเสียงและความมันใจของลูกค้าของธนาคารและบริษัทใน
เครือ 
 
7. การตรวจสอบและกํากับการปฏิบัตงิาน 
ธนาคารมีด้านตรวจสอบภายในและฝ่ายกํากับการปฏิบตัิงานเป็นหน่วยงานอิสระทีช่วยคณะกรรมการตรวจสอบในการทําหน้าที
ตรวจสอบดูแลและติดตามการปฏิบตัิงานของหน่วยงานภายในของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงาน
ราชการทีเกียวข้องโดยผลการตรวจสอบจะรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ  
ธนาคารมีเงินลงทนุในตราสารทนุต่างประเทศทีเป็นผลมาจากการควบรวมกิจการธนาคาร ซึงบนัทกึเป็นเงินลงทนุในบญัชีเพือการ 
ธนาคาร แตเ่ป็นจํานวนทีไม่มีนยัสําคญั 
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4. ทรัพย์สินที ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

(1)  ที ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557  กลุ่มธนาคารมีที�ดินจํานวน 1,221 ล้านบาท อาคารจํานวน 3,782 ล้านบาท  อุปกรณ์
จํานวน 3,108 ล้านบาท และสินทรัพย์ระหว่างทําจํานวน 26 ล้านบาท เมื�อหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อด้อยค่าจํานวน 
5,065 ล้านบาท กลุ่มธนาคารมีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิตามบญัชีจํานวน 3,072 ล้านบาท  ที�ดิน อาคารและห้องชุด
ดงักล่าวใช้เป็นที�ทําการของสํานกังานใหญ่ ศนูย์ธุรกิจ สาขา สาขาย่อย และที�ทําการของบริษัทย่อย 

  
(2) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 

  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 กลุ่มธนาคารได้ทําสญัญาเช่าที�ดนิ อาคาร และรถยนต์ โดยสญัญา
เช่ามีอายุตั ;งแต่ < เดือนขึ ;นไป ทั ;งนี ;กลุ่มธนาคารจะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามที�ระบุในสัญญาเช่าโดยสามารถสรุปได้
ดงัตอ่ไปนี ; 

 
จ่ายภายใน งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2557 2556 2557 2556 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
 

1 - 3 ปี 363 319 299 278 
4 - 5 ปี 6 5 6 5 

6 - 10 ปี 15 22 15 22 

11 - 30 ปี 2 81 2 81 

  รวม 386 427 322 386 

 
(3) ภาระผูกพันอื น 

 

  ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารมีภาระผูกพนั เนื�องจากธนาคารได้เข้าทําสญัญาจ้างที�ปรึกษาเพื�อการ
พฒันาระบบคอมพิวเตอร์และสัญญาติดตั ;งและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัทหลายแห่ง ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 คงเหลือมลูคา่ที�ทางธนาคารจะต้องจ่ายภายใต้สญัญาดงักล่าวอีกจํานวนเงินประมาณ 81.8 ล้านบาท และ 469 พนัริง
กิตมาเลย์เซีย (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : 92 ล้านบาท และ 77.3 พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
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;.< นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและนโยบายการบริหารงาน 

 
บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทที�ธนาคารมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท  เพื�อให้ได้มาซึ�ง
ประโยชน์จากการดําเนินการตา่งๆ ของบริษัทนั ;น  โดยธนาคารลงทนุในบริษัทดงักล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ JK ของทนุที�ออกและ
เรียกชําระแล้วของบริษัทนั ;น 
 
บริษัทร่วม  หมายถึง บริษัทที�ธนาคารมีอํานาจในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี�ยวกบันโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน  
โดยธนาคารลงทนุในบริษัทดงักล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทนุที�ออกและเรียกชําระแล้วของบริษัทนั ;น 
  
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หมายถงึ บริษัทที�ประกอบธุรกิจทางการเงินและ/หรือธุรกิจสนบัสนนุตามที�ธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนด และธนาคารมีอํานาจในการควบคมุกิจการ  โดยได้รับอนญุาตจดัตั ;งกลุ่มธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
  
ธนาคารยดึหลกันโยบายเกี�ยวกบัการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามหลกัเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุ่ม ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวคือ ธนาคารจะไม่ลงทนุในบริษัทใดเกินร้อยละ 10 ของหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั ;งหมดของบริษัทนั ;น 
ยกเว้นได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยในกรณีดงัตอ่ไปนี ; 

 
1. การลงทุนในบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ�งธนาคารมีอํานาจในการควบคุมกิจการและได้รับอนุญาตจัดตั ;งกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึ�งแบ่งเป็นบริษัทที�ประกอบธุรกิจทางการเงิน และบริษัทที�ประกอบธุรกิจสนบัสนนุ 
โดยจะเป็นบริษัทซึ�งจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนนุการให้บริการกบัธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเป็นหลกั 

   
 ทั ;งนี ; ธนาคารได้รับอนุญาตจดัตั ;งกลุ่มธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื�อวนัที� 10 มีนาคม 2552  โดย ณ 
วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ประกอบด้วยบริษัทดงัตอ่ไปนี ; 

 
1.1 บริษัทที�ประกอบธุรกิจทางการเงิน  ได้แก่  

(1)    ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
(2) บริษัท เซน็เตอร์ ออโต้ ลีส จํากดั   
(3)    บริษัท เวลิด์ลีส จํากดั   

1.2  บริษัทที�ประกอบธุรกิจสนบัสนนุ ได้แก่ 
(1)  บริษัท ซีที คอล จํากดั   
 

2. การลงทนุในบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารจะลงทนุในบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินเกินร้อยละ 10 ของ
หุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั ;งหมดของบริษัทนั ;นได้เฉพาะในบริษัทดงัตอ่ไปนี ; 

2.1 บริษัทที�ประกอบธุรกิจทางการเงินที�ธนาคารไม่มีอํานาจควบคมุกิจการ ทั ;งนี ; เฉพาะในกรณีที�ได้รับอนญุาตให้ถือหุ้น
อยู่ก่อนแล้ว  
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2.2 บริษัทที�ประกอบธุรกิจสนบัสนนุเพื�อประโยชน์ในการดําเนินงานของธนาคารและระบบสถาบนัการเงินโดยรวม  เช่น 
บริษัทข้อมลูเครดติแหง่ชาต ิบริษัทเนชั�นแนลไอทีเอ็มเอ็กซ์  บริษัท S.W.I.F.T และบริษัทไทยเรทติ ;งแอนอินฟอร์เมชั�น เซอร์วิส  เป็น
ต้น    

2.3 บริษัทที�ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี ; การชําระหนี ; การบงัคบัชําระหนี ; หรือการประกนัการให้สินเชื�อ ที�ได้รับ
อนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2.4 บริษัทซึ�งเดมิได้รับอนญุาตจาก ธปท.ไว้แล้วและอยู่ระหวา่งการชําระบญัชี 
2.5 บริษัทที�ประกอบธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนนุที�ธนาคารไม่มีอํานาจควบคุมกิจการ หรือบริษัทที�ประกอบ

ธุรกิจอื�น ทั ;งนี ;เฉพาะในกรณีที�เป็นการลงทุนผ่านบริษัทที�ประกอบธุรกิจทางการเงินที�มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นการเฉพาะ 
(regulated entity) ที�ธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนญุาตและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�หน่วยงานกํากับดแูลดงักล่าวอนญุาตให้
สามารถลงทนุได้  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ธนาคารมีข้อพิพาททางกฎหมายที�ยงัไม่ยตุ ิซึ�งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อสินทรัพย์ของธนาคารเนื�องจาก
คา่เรียกร้องมีมลูคา่เกินกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้นสทุธิของธนาคาร 
 
คดีดงักล่าว ได้แก่ คดีที�บริษัท ไทยแมล่อนโปลีเอสเตอร์ จํากดั (มหาชน) โจทก์ ได้ยื�นฟ้อง บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย จําเลยที� 1 กบั
พวกรวม 5 คน ประกอบด้วย บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย จําเลยที� 1   นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ จําเลยที� 2  บมจ. ธนาคารไทยธนาคาร 
จําเลยที� 3 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จําเลยที� 4 และ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ จําเลยที� 5 (ต่อไปนี <จะรวมเรียกจําเลยที� 3 จําเลยที� 4 
และจําเลยที� 5 วา่ “ธนาคาร”) ตอ่ศาลแพ่ง เมื�อวนัที�   21  มีนาคม 2550  (คดีดําที� 1215/2550)  ฐานความผิดเพิกถอนสญัญาการโอน
สินทรัพย์ด้อยคณุภาพและเพิกถอนการโอนสิทธิการรับจํานอง,  ละเมิด, เรียกค่าเสียหาย  โดยมีทนุทรัพย์ขณะฟ้องจํานวน 24,500 
ล้านบาท ซึ�งแยกเป็นค่าเสียหายแก่ชื�อเสียงจํานวน 12,250 ล้านบาท และค่าเสียหายจากการที�ไม่สามารถประกอบกิจการได้จํานวน 
12,250 ล้านบาท พร้อมดอกเบี <ยในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี ของเงินต้นจํานวนดงักล่าวนบัแต่วนัฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็จ  โดยให้จําเลย
ทั <งห้าร่วมกนัรับผิดในจํานวนเงินดงักล่าว   
 
ตามฟ้องโจทก์ได้ถกูศาลล้มละลายกลางมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ชั�วคราวแล้ว ดงันั <น สินทรัพย์ด้อยคณุภาพของโจทก์จึงไม่เข้าหลกัเกณฑ์
ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 ที�จะโอนให้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”)  ซึ�งในส่วนของ
ธนาคาร(จําเลยที�3)ได้ยื�นคําให้การแก้ต่างคดีเมื�อวนัที� 5 มิถนุายน 2550   โดยปฏิเสธคําฟ้องของโจทก์ทั <งสิ <น โดยสรุปได้ดงันี < 

• วนัที� 28 มีนาคม 2544 ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ชั�วคราว  ตามคดีหมายเลขแดงที�   ล.391/2543 
• วนัที�14 สิงหาคม 2544 ศาลล้มละลายกลางมีคําสั�งให้ถอนฟ้องคดีดงักล่าวและจําหน่ายคดีออกจากสารบบความในวนั 
 เดียวกนั   
• วนัที� 12 ตลุาคม 2544 ธนาคารได้ทําสญัญาโอนสินทรัพย์ด้อยคณุภาพของโจทก์และโอนสิทธิการรับจํานองให้แก่บสท.   
 โดยบสท.ได้ออกหลกัฐานการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคณุภาพของโจทก์  
 

ดงันั <น ในช่วงเวลาที�ธนาคารได้โอนสินทรัพย์ด้อยคณุภาพของโจทก์ให้กบับสท.นั <น   โจทก์มิได้มีสถานะที�ถูกศาลมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์
ชั�วคราวแล้ว จงึถือได้วา่ธนาคารได้โอนสินทรัพย์ด้อยคณุภาพของโจทก์ให้กบับสท.ตามหลกัเกณฑ์ฯและชอบด้วยกฎหมาย   

 
เมื�อวนัที� 30 พฤษภาคม 2551 ศาลได้มีคําพิพากษายกฟ้องโจทก์บนพื <นฐานว่า การโอนสินทรัพย์ด้อยคณุภาพของโจทก์ ระหว่าง
ธนาคารและ บสท.เป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย โดยไม่จําต้องพิจารณาในประเดน็อื�นเพิ�มเตมิ 
 
เมื�อวนัที� 10 กนัยายน 2551 โจทก์ได้ยื�นอทุธรณ์ และธนาคาร(จําเลยที� L)ได้ยื�นคําแก้อุทธรณ์เมื�อวนัที� 10 พฤศจิกายน 2551  เมื�อวนัที� 
25 กรกฎาคม 2555 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลชั <นต้น  โจทก์ยื�นฎีกาและ ธนาคาร(จําเลยที� L)ยื�นคําแก้ฎีกาเมื�อ
วนัที� 14 ธนัวาคม 2555 ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
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 6. ข้อมูลทั วไปและข้อมูลสําคัญอื น 
 
   6.1   ข้อมูลทั วไป 
 
 ชื�อบริษัท  : ธนาคาร  ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)  
 เลขทะเบียนบริษัท  : )*)+,-+)).--/   (เดมิเลขที� บมจ. 480) 
 ประเภทธุรกิจ  : ธนาคารพาณิชย์  
 ที�ตั ;งสํานกังานใหญ่  : อาคารหลงัสวน เลขที� ?? ถนนหลงัสวน  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  
    กรุงเทพฯ *)--) 
 โทรศพัท์  : 0-2638-8000, 0-2626-7000 
 โทรสาร  : 0-2633-9026 
 ศนูย์บริการลกูค้า Care Center : 0-2626-7777, website:cimbthai.carecenter@cimbthai.com 
 นกัลงทนุสมัพนัธ์  : โทร. 0-2626-7293 
 Website  : www.cimbthai.com 

  
 บุคคล/แหล่งอ้างอิง 
 นายทะเบียนหลักทรัพย์  : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
 (หุ้นสามญั)  เลขที� 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ชั ;น 1 
  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 
    โทรศพัท์ : 0-2229-2800, 0-2654-5599   โทรสาร : 0-2359-1263 

  
 ผู้สอบบัญช ี  : บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั   
    179/74-80 อาคารบางกอกซตีิ ;ทาวเวอร์ ชั ;น 15 ถนนสาทรใต้  
    แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ *)*.) 
    โทรศพัท์ : 0-2344-1000, 0-2286-9999 
    โทรสาร : 0-2286-5050 
 โดย  - นายบญุเลิศ  กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5339 
   - นางอโนทยั  ลีกิจวฒันะ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3442 
   - นางอณุากร  พฤฒธิาดา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3257   
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นิตบุิคคลที ธนาคารถือหุ้นตั 7งแต่ร้อยละ 10 ขึ 7นไปของจาํนวนหุ้นทั 7งหมดที ออกจาํหน่าย (ณ วันที  31 ธันวาคม 2557) 
 บริษัท /  สถานที�ตั ;ง ประเภทธุรกิจ ชนิดของ

หุ้น 
จํานวนหุ้น
ทั ;งหมดที�

ออกจําหน่าย 

จํานวนหุ้น 
ที�ถือ 

ร้อยละ 

1. บริษัท เซน็เตอร์ ออโต้ ลีส จํากดั ลีสซิ�ง หุ้นสามญั 350,000,000 349,999,994  99.99 
  889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์           

  
ชั ;น  25, 32  ถ. สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพฯ  โทร. 0-2673-9111        

2. บริษัท ซีที คอลล์ จํากดั 
128/229-234 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั ;น 21   ถ. พญาไท   

ตดิตามทวงหนี ;
และเรียกเก็บหนี ; 

หุ้นสามญั 385,000          384,993  99.99 

  แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400          
  โทร. 0-2638-8000         

3. บริษัท เวลิด์ลีส จํากดั ลีสซิ�ง หุ้นสามญั 60,000,000 59,999,998 99.99 
  889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์  ชั ;น 34         
  ถ. สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ         
  โทร. 0-2675-6300 โทรสาร. 0-2675-6299         
4. บริษัท ศรีเทพไทยพลาสเคม จํากดั (ล้มละลาย) 

1200 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ  10260 โทร .0-2398-0027   
โทรสาร .0-2383-0201 

ผลิตภณัฑ์
พลาสตกิ 

หุ้นสามญั 83,332 31,410 37.69 

         
          
5. บริษัท  เอ็ม โฮม เอสพีวี 3 จํากดั บริษัทเฉพาะกิจ หุ้นสามญั 10,000  1,282  12.82 
  1006/420  อาคารชดุมาสเตอร์ววิ เอ็กเซก็ควิทีฟ          
 เพลส ชั ;น 1 ถ.เจริญนคร แขวงบางลําพู  เขตคลองสาน        
  กรุงเทพฯ  10600         
6. บริษัท ตวนันา โฮเตล็ จํากดั โรงแรม หุ้นสามญั 33,909 3,390 10.00 
  80 ถ. สรุวงศ์ แขวงสี�พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ         
  โทร .0-2236-0361 โทรสาร .0-2236-3738         

7. บริษัท ซนัวาอินเตอร์ฟู้ ด จํากดั 
2219-2223  ถ.เพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

ผลิตอาหารกึ�ง
สําเร็จรูป 

หุ้นสามญั 10,000,000 1,000,000 10.00 

8. บริษัท สามชยั จํากดั (มหาชน)  
522  รัชดาคอมเพล็กซ์ ถ. รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก   

จําหน่าย
เครื�องใช้ไฟฟ้า 

หุ้นสามญั 40,000,000 4,000,000 10.00 

 เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ      

*9. บริษัท พี.ซี .พฒันาทรัพย์ จํากดั (เลิก) การพาณิชย์ หุ้นสามญั 10,000 9,993 99.93 
 1600 ถ.เพชรบรีุตดัใหม่ มกักะสนั ราชเทวี        

 
กรุงเทพฯ  
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 บริษัท /  สถานที�ตั ;ง ประเภทธุรกิจ ชนิดของ
หุ้น 

จํานวนหุ้น
ทั ;งหมดที�

ออกจําหน่าย 

จํานวนหุ้น 
ที�ถือ 

ร้อยละ 

 *10. บริษัทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) เงินทนุ หุ้นสามญั 1,076,976,000 1,067,229,773  99.10 
 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์  ชั ;น 15-16 159  สขุมุวทิ 21         
 ถ. อโศก  กรุงเทพฯ            

*11. บริษัท จดัหางานเอ็กเสคิวทฟิ แมเน็จเม้นท์ เซอร์วสิเซส  ให้เช่าสํานกังาน หุ้นสามญั 2,000 340 17.00 
 จํากดั (ล้มละลาย)    อปุกรณ์ และ     
 295  ถ.พระราม 3  แขวงบางคอแหลม  เฟอร์นิเจอร์     
  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ 10120 โทร .0-2689-2626            

12. บริษัท โกลเบลิ ลีสซิ�ง จํากดั (พิทกัษ์ทรัพย์) ลีสซิ�ง หุ้นสามญั 2,000,000 200,000 10.00 
  518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์  ชั ;น 8 ถ. เพลินจิต           
  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ 10330         
  โทร .0-2652-0730           

13. บริษัท ที.พี.เอฟ .ลีสซิ�ง จํากดั (ล้มละลาย)    ลีสซิ�ง หุ้นสามญั 6,000,000 600,000 10.00 
  82  อาคารแสงทองธานี ชั ;น 25  ถ. สาทรเหนือ         
  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ           

*14. บริษัท ย ูที เอ็ม แอดไวเซอรรี แอนด์ แคปปิตอลแมเนจ
เม้นท์ จํากดั (คืนสู่ทะเบียน) 44  อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  
ชั ;น 18   ถ . หลงัสวน  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  
กรุงเทพฯ 

ที�ปรึกษา หุ้นสามญั 100,000 10,000 10.00 

15. บริษัท เอส.พี.แอล. ดีเวลล็อปเมนท์ จํากดั (คืนสู่ทะเบียน) อสงัหาริมทรัพย์ หุ้นสามญั 500,000            499,999  99.99 
  149  อาคารโมเดอร์นโฮมทาวเวอร์  ถ.นนทรี           
  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ          

16. บริษัท ไทย  - อลัตราออโต้พาร์ท   จํากดั (ล้มละลาย) 
59 หมู่ 4 ถ.ทางหลวง ต. นิคมพฒันา  อ. บ้านคา่ย   

จําหน่าย 
อะไหล่รถ หุ้นสามญั 6,500,000 650,000 10.00 

  จ. ระยอง           
17. บริษัท แอดวานซ์ แมนแูฟคเจอริ�ง ลีสซิ�ง จํากดั (บริษัท

ร้าง) 246 อาคารไทม์สแควร์ ชั ;น 11 ถ. สขุมุวทิ 12-14 
เขตคลองเตย   กรุงเทพฯ       

ลีสซิ�ง หุ้นสามญั 20,000,000 2,000,000 10.00 

18. บริษัท ทนุรวมการ โครงการบตัรขวญันคร จํากดั
(ล้มละลาย) 133/2 สขุมุวทิ 21 ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

การเงิน หุ้นสามญั 240,000 40,000 16.67 

 19. บริษัท โมเดร์ินแอพไพรซลิ จํากดั (บริษัทร้าง) 
3726/162-163 ชั ;น 3 ถ.พระรามที� 3 แขวงบางโคล่ 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 

ผู้ประเมินราคา
อสงัหาริมทรัพย์ 

หุ้นสามญั 20,000 2,000 10.00 

 หมายเหต ุ*อยู่ระหว่างดําเนินการชําระบญัชี 
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6.2        ข้อมูลสําคัญอื น 
6.2.1     ภาวะเศรษฐกิจไทยปี  2557 และแนวโน้มปี  2558 
 
เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยายตวัตํ�ากว่าที�ประมาณการไว้ค่อนข้างมาก ส่วนหนึ�งเนื�องจากสถานการณ์ทางการเมืองที�ยืดเยื ;อมาจาก
ปลายปี 2556 จนถงึช่วง 5 เดือนแรกของปี 2557 สําหรับช่วงครึ�งปีหลงั เศรษฐกิจไทยขยายตวัเร่ง ขึ ;นตามความเชื�อมั�นของผู้บริโภคที�
มีแนวโน้มปรับเพิ�มขึ ;นจากสถานการณ์ทางการเมืองที�สงบลง และการปรับตวัเข้าสู่ภาวะปกติของการบริหารงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณภาครัฐ แตก่ารขยายตวัยงัตํ�ากวา่ศกัยภาพมาก เนื�องจากการส่งออกที�ยงัมีข้อจํากดัเชิงโครงสร้าง การฟื;นตวัอย่างเชื�องช้า
ของเศรษฐกิจโลก และราคาสินค้าเกษตรส่งออกที�ลดลง ขณะที�การฟื;นตวัของการท่องเที�ยวต้องใช้เวลาในการปรับตวั ส่วนหนึ�ง
เนื�องจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกที�ทําให้นักท่องเที�ยวยังคงไม่มั�นใจในความสงบภายในประเทศ ทําให้นักท่องเที�ยวส่วนหนึ�ง
เปลี�ยนจุดหมายการเดินทาง นอกจากนี ;ยงัรวมถึงหนี ;ครัวเรือนที�อยู่ในระดบัสูงซึ�งเหนี�ยวรั ;งการบริโภคมิให้ขยายตวัได้เต็มที�ตลอดจน
การลงทุนภาคเอกชนที�ยงัมีข้อจํากดัจากการใช้กําลังการผลิตที�ยงัอยู่ในระดบัตํ�าและการอนมุตัิส่งเสริมการลงทนุที�ล่าช้ามาจากช่วง
ครึ�งปีแรก ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2557 ขยายตวัเพียงร้อยละ 0.7 จากปีที�ผ่านมา 
 
สําหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดวา่จะเตบิโตได้ดีกวา่ปี 2557 โดยได้รับแรงขบัเคลื�อนจากการลงทนุภาครัฐ แต่เนื�องจากเป็นปีแรก
ของการลงทนุด้านโครงสร้างพื ;นฐานในระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2558-2565) ทําให้การลงทุนภาครัฐจะเป็นลกัษณะค่อยเป็นค่อยไปและไม่
มากนกั ขณะที�เศรษฐกิจไทยยงัคงต้องเผชิญกบัความท้าทายครั ;งใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ�งจากปัจจัยภายนอกประเทศเป็นส่วนใหญ่ที�
สําคญัได้แก่ สงครามค่าเงินในภูมิภาค วิกฤตเศรษฐกิจรัสเซีย และราคานํ ;ามนัที�ตกตํ�า ซึ�งจะส่งผลให้เกิดความผนัผวนทางเศรษฐกิจ
ตลาดเงิน และตลาดทนุทั ;งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้ 
 
ปัจจยัแรก สงครามคา่เงินกําลงัจะปะทขุึ ;นในภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทยเสี�ยงต่อการที�จะตกเป็นเหยื�อสงครามค่าเงิน เนื�องจาก
ไทยเผชิญปัญหาการส่งออกหดตวั โดยหลักๆ มาจากปัญหาโครงสร้างที�พึ�งพาสินค้าเทคโนโลยีตํ�าและสินค้าเกษตรที�ราคาตกตํ�า
ตลอดจนตลาดโลกมีความต้องการที�เปลี�ยนไป ซึ�งในระยะสั ;น ผู้ ส่งออกจะเผชิญกับปัญหาการขาดความสามารถในการแข่งขนัเมื�อ
คา่เงินในภมูิภาคอ่อนคา่ลงแรงแตค่า่เงินบาทกลบัไม่เปลี�ยนแปลงมากนกัในปีที�ผ่านมา 
 
ปัจจยัถดัมาซึ�งเป็นประเด็นใหม่ คือ วิกฤตเศรษฐกิจรัสเซีย โดยเศรษฐกิจรัสเซียมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2558 หลงัจากที�ถูก
สหภาพยโุรปใช้มาตรการควํ�าบาตร อีกทั ;งราคานํ ;ามนัที�ลดลงต่อเนื�องทําให้รัฐบาลรัสเซียสูญเสียรายได้หลกั ทั ;งนี ; ค่าเงินรัสเซียที�อ่อน
ค่าลงมากจากภาวะเงินไหลออก ส่งผลให้เกิดวิกฤตค่าเงินรูเบิล ทั ;งนี ; ผลกระทบต่อประเทศไทยจะมี 3 ด้านหลกัๆ คือ ด้านตลาดเงิน 
การส่งออก และการทอ่งเที�ยว ทั ;งนี ; รัสเซียไม่ใช่ตลาดหลกัของไทย จงึไม่น่าจะได้รับผลกระทบทางตรง แตต้่องระวงัผลกระทบทางอ้อม
หากยุโรปซึ�งเป็นคู่ค้าหลักของรัสเซียชะลอตวั อาจทําให้การส่งออกของไทยไปยงัยุโรปลดลงได้ ขณะที�จํานวนนกัท่องเที�ยวรัสเซียที�
ลดลงต่อเนื�องยงัคงกดดนัตลาดท่องเที�ยวไทยโดยเฉพาะในพทัยาและภูเก็ตซึ�งจะกระทบต่อธุรกิจโรงแรมภตัตาคารและธุรกิจบนัเทิง
อื�นๆ รวมถงึตลาดคอนโดมิเนียมด้วย ด้านตลาดเงิน แม้รัสเซียได้ปรับขึ ;นดอกเบี ;ยในอตัราสูงแต่ก็ยงัไม่ส่งผลให้เงินรูเบิลมีเสถียรภาพ
ได้ และถ้าหากรัสเซียจํากดัการเคลื�อนย้ายของทนุ (capital control) ก็จะส่งผลเสียต่อผู้ ที�ลงทนุในตลาดพนัธบตัรรัสเซีย นอกจากนี ; 
หากเกิดกรณีรัสเซียผิดนดัชําระหนี ; ก็อาจส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกิจยโุรปได้เช่นกนั 
 
ปัจจยัเสี�ยงภายนอกประเทศอีกประการหนึ�ง คือ ราคานํ ;ามันลดลงต่อเนื�อง ประเทศไทยนําเข้านํ ;ามันสุทธิราวร้อยละ 10 ของ GDP 
และอาศยัแหล่งพลงังานอื�นไม่มากนกั ดงันั ;น แม้ราคานํ ;ามนัจะลดลง แต่ไทยต้องเร่งปรับปรุงโครงสร้างพลงังานต่อไป ทั ;งนี ; ในช่วงที�
ราคานํ ;ามันลดตํ�าลง กลุ่มที�ได้ประโยชน์คือ อุตสาหกรรมที�เกี�ยวข้องกับการท่องเที�ยวและขนส่ง อีกทั ;งอุตสาหกรรมที�แปรรูปสินค้า
เกษตรประเภทยางและปาล์ม ซึ�งจะได้รับประโยชน์จากต้นทนุที�ตํ�าลง ส่วนกลุ่มที�ได้รับผลกระทบคือ อุตสาหกรรมที�ได้รับประโยชน์
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จากราคานํ ;ามนัสูง เช่น การขุดเจาะนํ ;ามนัและแก็สธรรมชาติ รวมทั ;งราคาสินค้าเกษตร เช่น ยาง ปาล์ม อ้อย และข้าว ซึ�งจะส่งผลให้
เกษตรกรมีรายได้ตํ�าและกระทบตอ่ธุรกิจค้าปลีกในตา่งจงัหวดัด้วย อย่างไรก็ดี ราคานํ ;ามนัที�ปรับลดลงคาดวา่จะส่งผลดีตอ่การเตบิโต 
ทางเศรษฐกิจของไทยโดยรวมมากกว่าผลเสีย 
 
สําหรับปัจจยัเสี�ยงภายในประเทศที�สําคญั ได้แก่ การเบกิจ่ายงบลงทนุภาครัฐ หากทําได้รวดเร็วก็จะช่วยฟื;นเศรษฐกิจไทยได้ ซึ�งยงัเป็น 
ปัจจยัที�ต้องตดิตามอย่างใกล้ชิดตอ่ไป เพราะแม้มีการลงทนุจากทั ;งภาครัฐและภาคเอกชน การลงทนุในปีนี ;จะยงัคงเร่งตวัได้ไม่แรงนกั 
อนัเป็นผลจากขั ;นตอนการเบกิจ่ายงบประมาณและจากสภาพคล่องในตลาดการเงินที�จะเริ�มตงึตวัมากขึ ;นตามการขยายตวัของสินเชื�อ 
เมื�อเศรษฐกิจฟื;น ทั ;งนี ; สํานักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะขยายตวัได้เพียงร้อยละ 3.3 ตํ�ากว่า
ศกัยภาพของประเทศซึ�งอยู่ที�ร้อยละ 4.0-4.5 
 

ทศิทางกลยุทธ์ในปี  2558 
การปรับและทบทวนใหม่ ทั ;งจดุแข็ง กลยทุธ์ โครงสร้าง และวฒันธรรมองค์กร 
 •  เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั บริษัท เวร์ิดลีส จํากดั และ บริษัท เซน็เตอร์ออโต้ลีส จํากดั 
 •  วางกลยทุธ์ระยะปานกลางสําหรับธุรกิจรายย่อย โดยเพิ�มประสิทธิภาพในด้านการขาย และ ปรับปรุงกลยุทธ์ด้านเครือข่าย
  โดยพฒันาช่องทางการขายและบริการอื�นๆ / พฒันาศกัยภาพในช่องทางดจิิตอล 
 •  เน้นการสร้างรายได้จากธุรกิจบริหารเงินและวาณิชธนกิจ ตลอดจนเสริมสร้างรายได้ผลตอบแทนจากการลงทนุที�แน่นอน 
 •  สร้างการเตบิโตของธุรกิจนอกกรอบการดําเนินธุรกิจตามปกต ิ(inorganic growth) เช่น การร่วมธุรกิจกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ 
 เป็นต้น 
 •  ปรับเปลี�ยนกระบวนการปฏิบตังิาน และ วางรูปแบบการใช้ทรัพยากรให้มีความเหมาะสม 
 •  ใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านการมีเครือข่ายที�ครอบคลมุระดบัภมูิภาคอาเซียน เพื�อตอบสนองกลุ่มลกูค้าที�ต้องการ
  ขยายการลงทนุสู่ตลาดอาเซียน 
 •  ในด้านการบริหารเงินทนุและความเสี�ยง มุ่งเน้นการเตบิโตสินทรัพย์อย่างมีคณุภาพ กําหนดระดบัความเสี�ยงที�เหมาะสม 
  ขยายฐานลูกค้าใหม่ บริหารอตัราส่วนค่าใช้จ่ายหนี ;สญูตอ่สินเชื�อรวม (Credit Cost) อย่างมีประสิทธิภาพ 
 •  ในด้านการพฒันาทรัพยากรบคุคล เสริมสร้างวฒันธรรมการทํางานที�มีประสิทธิภาพสงู 
 

6.2.2      ประชาคมอาเซียนปี  2558 - ก้าวย่างสู่ ยุคใหม่ 
 
ภาพรวม 
ในที�สุด การรวมตัวทางเศรษฐกิจของชาติในอาเซียนอย่างเป็นทางการก็มาถึงในปี 2558 ประเทศมาเลเซียเข้ารับหน้าที�ประธาน
อาเซียนในปี 2558 ต่อจากประเทศเมียนมาร์  ซึ�งประสบความสําเร็จอย่างดียิ�งในการเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียนในปีที�
ผ่านมา ปีนี ;มาเลเซียต้องดแูลการก่อตั ;งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ�งได้รับการคาดหวงัจากภาคธุรกิจเป็นอย่างสูง ในขณะที�
แนวโน้มเศรษฐกิจยงัไม่เอื ;ออํานวยจากการที�ราคานํ ;ามนัตกตํ�าและเศรษฐกิจจีนชะลอตวั สญัญาณการชะลอตวัปรากฏขึ ;นในประเทศ
อาเซียนบางประเทศอันเป็นผลจากความเป็นชาตินิยมที�เพิ�มสูงขึ ;นอนัเป็นอุปสรรคต่อความคืบหน้า ในช่วงสุดท้ายของการก้าวเข้าสู่ 
AEC อย่างไรก็ตาม ยงัคงเป็นที�แน่นอนว่า อาเซียนมีศกัยภาพที�จะก้าวขึ ;นสู่การเป็นภูมิภาคที�มีอนาคตทางเศรษฐกิจที�สดใสมากที�สุด
แหง่หนึ�งจากการรวมตวัเป็นประชาคมหนึ�งเดียวกนันี ; 
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การรวมตัวทางเศรษฐกิจ 
การรวมตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียนเกิดขึ ;นในช่วงที�ปัจจยัพื ;นฐานต่างๆของตลาดมีความแข็งแกร่ง รองรับด้วยขนาดของประชากร
และผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) และการเกิดกลุ่มผู้บริโภคที�เป็นชนชั ;นกลาง 
 
หลงัจากการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจหนึ�งเดียว อาเซียนจะมีประชากรรวมทั ;งสิ ;นเกือบร้อยละ 10 ของประชากรโลกทั ;งหมด และ
กลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่อนัดบั 7 ของโลก ทั ;งนี ; Economic Intelligence Unit  ได้คาดการณ์ว่าอาเซียนจะมีอตัราการ
เตบิโตเฉลี�ยร้อยละ 5.6 ตอ่ปีในช่วง 5 ปีข้างหน้า ซึ�งจะทําให้อตัราการเตบิโตของอาเซียนตามหลงัประเทศอินเดียและประเทศจีนเพียง
เล็กน้อยและทิ ;งหา่งประเทศตลาดเกิดใหม่อื�นๆ อย่างประเทศบราซิลและรัสเซีย อตัราการเติบโตที�แข็งแกร่งดงักล่าวคาดว่าได้รับแรง
หนนุจากการขยายตวัของแรงงานในภมูิภาคในอตัราร้อยละ 1.7 ตอ่ปี และ การขยายตวัของการลงทนุเป็น 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หรือร้อยละ 4.8 ของเงินลงทนุทั�วโลกภายในปี 2561 
 
จีดีพีรวมของตลาดอาเซียนปัจจุบนัมีมูลค่า 2,400 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ�งคาดว่าจะเพิ�มขึ ;นเป็น 3,875 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภายในปี 2561 ในขณะที� GDP per capita หรือระดบัรายได้ต่อคน เพิ�มขึ ;นเพียงเล็กน้อยคือร้อยละ 0.67 เป็น 3,770 ดอลลาร์สหรัฐ 
ซึ�งยงัคงตํ�ากว่าระดบัรายได้ต่อคนเฉลี�ยของโลกที� 13,100 ดอลลาร์สหรัฐอยู่มาก อย่างไรก็ตาม หลงัจากการก่อตั ;ง AEC เต็มรูปแบบ
ภายในสิ ;นปี 2558 คาดวา่จะมีการเปลี�ยนแปลงในทางบวกเกิดขึ ;นมากมายตอ่เศรษฐกิจของภมูิภาคนี ; 
 
การดําเนินการตามแนวคิดริเริ�มของอาเซียนที�เป็นการอํานวยความสะดวกต่อการค้าของภูมิภาคได้สําเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ส่งผลให้
มลูค่าการค้าภายในอาเซียนมีสัดส่วนเพิ�มขึ ;นเป็นร้อยละ 24.2 (607 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 25 ของจีดีพี
รวมในภูมิภาค ในปีเดียวกนัการค้าระหว่างประเทศของอาเซียนมีมลูค่า 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นมลูค่าส่งออก 1.3 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมลูคา่นําเข้า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 
แผนแม่บท 
AEC 2558 ประกอบด้วยการดําเนินยุทธศาสตร์สี�เสาหลกั (four-pillar) เพื�อก้าวสู่ AEC ประกอบด้วยการเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกนั การเป็นภมูิภาคที�มีขีดความสามารถในการแข่งขนัสงู การเป็นภมูิภาคที�มีการพฒันาทางเศรษฐกิจที�เทา่เทียมกนัและ การเป็น
ภมูิภาคที�มีการบรูณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก โดยเน้นที�การพฒันาองค์ประกอบหลกัของการเป็นตลาดเดียว ได้แก่การเคลื�อนย้ายเสรี
ของสินค้า บริการ เงินทนุ และแรงงาน 
 
อาเซียนได้ระบุสิ�งที�ต้องดําเนินการหลกัๆ  ตามพิมพ์เขียวเพื�อการจดัตั ;ง AEC (AEC Blueprint) เป็นลําดบัขั ;น จากการประเมินล่าสุด
พบว่า อาเซียนสามารถดําเนินมาตรการเพื�อการจดัตั ;ง AEC สําเร็จไปแล้วกว่าร้อยละ /- หรือจํานวน -zz มาตรการจากมาตรการ
ทั ;งหมด ?-z มาตรการ ทั ;งนี ; อาเซียนมีความคืบหน้าในด้านการเตรียมความพร้อมเพื�อการเปิดเสรีทางการค้า ซึ�งจะสามารถรองรับ
การค้า การบริการ การลงทนุ และการเคลื�อนย้ายแรงงานฝีมือ อีกทั ;งยังมีความคืบหน้าในด้านความร่วมมือระหว่างกนัด้าน SMEs 
ธุรกิจการบนิ การทอ่งเที�ยว อาหาร และพลงังาน 
 
นอกจากนี ; อาเซียนได้มีการดําเนินการเพื�อส่งเสริมตลาดทนุและบริการทางการเงินในภูมิภาค ตวัอย่างเช่น การเสนอขายหน่วยลงทนุ
ตามโครงการจดัการลงทนุ (Collective Investment Scheme – CIS) ในมาเลเซีย สิงคโปร์และไทย ซึ�งตามกรอบดงักล่าว ผู้บริหาร
กองทุนที�มีคุณสมบัติครบถ้วนในมาเลเซียสามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ของตนโดยตรงต่อนักลงทุนในสิงคโปร์และไทย อันเป็น
ประโยชน์ตอ่นกัลงทนุในประเทศกลุ่มอาเซียนจากการที�มีผลิตภณัฑ์การลงทนุประเภทต่างๆ ให้เลือกมากขึ ;นหลงัจากที�กรอบข้อตกลง
นี ;มีผลบงัคบัใช้ 
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ซีไอเอ็มบีมีเครือข่ายรองรับที เชื อมโยงอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ประเทศไทยมี ผลิตภัณฑ์มวลรวม อยู่ที อันดับ 2 และ จาํนวนประชากร อยู่ที อันดับ 4 ของกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
 
 

          
 

Indonesia Thailand Malaysia Singapore Philippines Vietnam Myanmar Brunei Cambodia Laos 

จํานวน
ประชากร 
(ล้านคน) 

252.8 67.2 30.2 5.4 97.3 92.5 53.7 0.41 15.4 6.8 

ผลติภณัฑ์
มวลรวม 
(พนัล้าน
เหรียญ
สหรัฐ) 

868 387 312 298 272 171 57 16 15 11 

เครือขา่ยของ 
ซีไอเอ็มบี 

          

 
โอกาสทองสําหรับภาคเอกชน 
อาเซียนเป็นตลาดที�มีจํานวนผู้ บริโภคมากถึง 600 ล้านคน จึงเป็นภูมิภาคที�มีความสําคญัทั ;งในแง่ภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 
อาเซียนอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นฐานการผลิตที�กว้างใหญ่ไพศาล และ เป็นเส้นทางทางทะเลที�สําคญั ซึ�งเอื ;อประโยชน์ต่อ
การสร้างการเติบโตและส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที�ยั�งยืนและเท่าเทียม นอกจากนั ;น การรวมตัวทางเศรษฐกิจจะช่วย
เสริมสร้างการเชื�อมโยงระหวา่งกนัเพื�อให้อาเซียนหลอมรวมเป็นหนึ�งเดียว ดงันั ;น ภาคเอกชนและองค์กรธุรกิจต่างๆ จึงควรมีการเตรียม
ความพร้อมเพื�อรองรับโอกาสทางธุรกิจต่างๆจากการเปิดเสรีและการประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจที�จะเกิดขึ ;นในอาเซียน รวมทั ;ง
ควรเรียนรู้ความเป็นมาของอาเซียนและวางสถานะทางธุรกิจของตนเพื�อให้ได้ประโยชน์จากการก่อตั ;ง AEC อย่างเตม็ที� 

 

อุปสรรคที ยังต้องแก้ ไข 
แม้จะมีโอกาสทางธุรกิจเกิดขึ ;นมากมายมหาศาลในอาเซียน แต่สภาวะความเป็นจริงนั ;นยงัคงอยู่ห่างไกลจากที�คาดหวงัอยู่มาก จาก
รายงานวิเคราะห์ Sectoral Gap ที� CIMB ASEAN Research Institute (CARI) และ ASEAN Business Club (ABC) ได้ทําการศกึษา
ภายใต้ แนวความคิด Lifting-the-barriers Initiative ปรากฏว่ายงัคงมีอุปสรรคต่อการเปิดเสรีอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื�องความ
เป็นชาตนิิยมทางเศรษฐกิจ ข้อจํากดัด้านแรงงาน กฎระเบียบทางการที�มีอยู่มากมาย โครงสร้างพื ;นฐานที�ยงัไม่พฒันา การเคลื�อนที�ของ
บุคลากรคุณภาพ การบังคับใช้และการยอมรับการเปิดเสรี และอื�นๆอีกมากมาย การแก้ไขอุปสรรคเหล่านี ;เป็นสิ�งที�สําคัญยิ�งต่อ
ความสําเร็จและความยั�งยืนของวาระการรวมตวัทางเศรษฐกิจ 

 
การก้าวสู่เป้าหมาย 
อาเซียนจัดว่าเป็นกลไกทางภูมิภาคที�สําคญัที�สุดในการขบัเคลื�อนประเทศสมาชิกสู่ความเป็นประเทศเศรษฐกิจที�เจริญรุ่งเรืองด้วยพล
วตัรสูงที�สุดแห่งหนึ�งของโลก อาเซียนมีประชากรที�มีความเป็นมาและวฒันธรรมต่างๆ ที�หลากหลาย การเกิดการค้าเสรีในทกุรูปแบบ
ตาม ’วิถีแห่งอาเซียน’ ย่อมต้องใช้เวลาและความอดทนสูง ตามคํากล่าวที�ว่า “กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวนัเดียว” อาเซียนก็เช่นกัน
ในช่วงสุดท้ายก่อนถึงเป้าหมายนี ; รัฐบาลประเทศต่างๆ ต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที�ในการผลักดันการรวมตัวทางเศรษฐกิจสู่
เป้าหมายให้ได้ ภาคธุรกิจก็ต้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที�เช่นกนัเพื�อรองรับโอกาสและความท้าทายต่างๆ ที�จะมาถึงในอาเซียนยุค
ใหม่นี ; 
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6.2. 3   กิจกรรมและการดําเนินงานด้านภาพลักษณ์ที สําคัญในรอบปี 
ปี 2557 ธนาคารมุ่งดําเนินงานโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในเชิงรุกมากขึ ;น โดยเน้นสร้างภาพลกัษณ์เพื�อก่อให้เกิดผลทางธุรกิจ ควบคู่ไป
กบัการสร้างความแตกต่างด้วยจุดแข็งของการเป็นธนาคารระดบัอาเซียน (Product Led Brand) ผ่านแคมเปญการสื�อสารการตลาด
ในแตล่ะช่วงเทศกาล ไม่วา่จะเป็น ตรุษจีนอินเลิฟ ชุ่มฉํ�าซมัเมอร์ สขุใจให้แม่ และแคมเปญวนัพ่อ ผ่านการใช้สื�อแบบบูรณาการ (IMC) 
ทั ;งรูปแบบ off-line และ on-line โดยมุ่งหวงัเจาะกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง   (Mass Segmentation)  ซึ�งถือเป็นการสร้างและตอกยํ ;า
แบรนด์ผ่านการโฆษณาผลิตภณัฑ์มากยิ�งขึ ;น นอกจากนี ; ยงัได้ดําเนินแคมเปญการสื�อสารสนบัสนนุการออกบตัรเครดิตครั ;งแรกของ
ธนาคาร โดยตอกยํ ;าความเป็นบตัรเครดติเพื�อการทอ่งเที�ยวที�ดีที�สดุ เน้นจดุเดน่ในเรื�องสิทธิประโยชน์ระดบัอาเซียน 
 
การสร้างภาพลกัษณ์ผ่านการจดักิจกรรมทางการตลาด ถือเป็นอีกแนวทางหนึ�งที�ธนาคารให้ความสําคญั เพื�อให้กลุ่มเป้าหมายและ
ลูกค้าของธนาคารได้มีประสบการณ์กับแบรนด์ โดยในปี 2557 ธนาคารได้จัดกิจกรรมเด่นๆหลายกิจกรรม เช่น Octo Splash ใน
เทศกาลวันไหล พัทยา และสงกรานต์พระประแดง กรุงเทพฯ การร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo รวม 5 จังหวดั ได้แก่
กรุงเทพฯ นครราชสีมา อดุรธานี เชียงใหม่ และหาดใหญ่ ภายใต้แนวคิด “The Art of ASEAN Living” กิจกรรม Mini Golf Challenge 
และ CIMB Preferred Golf Challenge ตลอดจนงานสมัมนาตา่งๆ ธนาคารยงัได้จดักิจกรรมเพื�อร่วมเฉลิมฉลองวนัอาเซียน (ASEAN 
Day) พร้อมกบัการเปิดตวัสาขาสํานกัสีลม ซึ�งเป็นสาขารูปแบบใหม่ เมื�อวนัที� 8 สิงหาคม 2557 นบัเป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของ
ความเป็นธนาคารอาเซียน ควบคู่ไปกบัการกระตุ้นให้คนไทยตื�นตวัถึงความเป็นประชาคมอาเซียน ที�กําลงัจะมาถึงในปลายปี 2558 
อีกทั ;งยงัเป็นการประกาศความเป็น ASEAN Hub ของสาขาสํานกัสีลม 
 
นอกจากนี ; ในเดือนสิงหาคม 2557 ธนาคารยงัได้จดัพิธีเปิดตวัสาขาแม่สอด จงัหวดัตาก ซึ�งนบัเป็นสาขาที�มีความสําคญัอีกแห่งหนึ�ง
เพราะอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื�อรองรับต่อการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยได้รับความสนใจ
จากรายการจอโลกเศรษฐกิจ สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในการรายงานสดอีกด้วย 
 
ธนาคารยงัได้ร่วมกบัพนัธมิตรของธนาคาร เช่น ไทยแอร์เอเชีย ดําเนินกิจกรรมทั ;งในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั เช่น โครงการ “ลดัฟ้า
สานตอ่ ก่องานศลิป์” เพื�อสนบัสนนุการสืบสานภมูิปัญญาในท้องถิ�นต่างๆ รวม 10 จงัหวดัในปี 2557 
 
ทั ;งนี ; เมื�อวนัที� 29 สิงหาคม 2557 ธนาคารยงัได้จดัพิธีเปิดตวัธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย- สาขาเวียงจนัทน์ อย่างเป็นทางการ โดยมีท่าน
สอนชยั สิทธิ�พะชยั รองผู้วา่การธนาคารแหง่สปป.ลาว ให้เกียรตเิป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกบั ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม กรรมการ 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อีกทั ;งยงัได้รับเกียรติจากบุคคลชั ;นนําในแวดวงธุรกิจทั ;งไทยและสปป.ลาว ตลอดจนสื�อมวลชนเข้าร่วมกว่า 
300 คน โดยมีจดุมุ่งหมายในการให้บริการลกูค้าท้องถิ�นและลกูค้าที�เข้ามาลงทนุในสปป.ลาว ด้วยผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินที�
ครบวงจร สาขาแหง่นี ;เป็นสาขาธนาคารตา่งประเทศแหง่แรกของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และเป็นเครือข่ายในประเทศอาเซียนลําดบัที� 
9 จากทั ;งหมด 10 ประเทศของกลุ่มซีไอเอ็มบี นบัเป็นการสะท้อนถงึความเป็นสถาบนัการเงินชั ;นนําในอาเซียน ที�มีเครือข่ายครอบคลุม
ทั�วภมูิภาคและมีศกัยภาพในการให้บริการลกูค้าระดบัสากล 
 
ปี 2557 ยงัถือเป็นปีที�ธนาคารได้ดําเนินงานด้านประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่างๆ อย่างเข้มข้นต่อเนื�อง ทั ;งในด้านของผลิตภณัฑ์บริการ
ตลอดจนผลงานวจิยัและวเิคราะห์เศรษฐกิจ เพื�อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาพลกัษณ์ขององค์กรและสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคาร 
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ส่วนที� 2 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น   
7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  ทนุจดทะเบียนและทนุที�ออกและชําระแล้วของธนาคารเป็นดงันี ) 
 

ทนุจดทะเบียน  10,542,439,012.50 บาท (หนึ�งหมื�นห้าร้อยสี�สิบสองล้านสี�แสนสามหมื�นเก้าพนัสิบ
สองบาทห้าสิบสตางค์)แบง่ออกเป็น  
:   หุ้นสามัญ 21,084,878,025 หุ้น (สองหมื�นหนึ�งพันแปดสิบสี�ล้านแปดแสนเจ็ด

หมื�นแปดพนัยี�สิบห้าหุ้น) มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50  บาท (ห้าสิบสตางค์) 
:   หุ้นบริุมสิทธิ    -ไม่มี -  

ทนุที�ออกและชําระแล้ว  10,542,439,012.50 บาท (หนึ�งหมื�นห้าร้อยสี�สิบสองล้านสี�แสนสามหมื�นเก้าพันสิบ
สองบาทห้าสิบสตางค์) ประกอบด้วยหุ้นสามญั  21,084,878,025 หุ้น (สองหมื�นหนึ�ง
พันแปดสิบสี�ล้านแปดแสนเจ็ดหมื�นแปดพันยี�สิบห้าหุ้น) มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50  
บาท (ห้าสิบสตางค์) 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
(1)  รายชื�อผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
ก.   กลุ่มผู้ ถือหุ้นที�ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2557 ได้แก่ 
 

ลําดับ รายชื�อผู้ถือหุ้น  จาํนวนหุ้นที�ถือ  ร้อยละ (%) 

1. CIMB BANK BERHAD        19,757,944,173  93.71 

2. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE             647,452,040  3.07 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั             140,320,052  0.67 

4. นายพิสิฐ พฤกษ์ไพบลูย์              30,446,797  0.14 

5. นายปรีชา สจิุนนัท์กลุ              12,000,000  0.06 

6. นายประวติร พนัธ์สายเชื )อ              11,449,000  0.05 

7. กองทนุเปิด ไทยพาณิชย์เซท็ อินเด็กซ์ ฟันด์                9,325,484  0.04 

8. นายณัฐพงษ์ พนัธ์รัตนมงคล                8,813,700  0.04 

9. นางจรูญลกัษณ์ พานิชชีวะ                8,190,000  0.04 

10. นายสมชาต ินําศรีเจริญสขุ                7,068,100  0.03 

  ผู้ ถือหุ้นอื�น             451,868,679  2.14 

  รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 6,488 ราย 21,084,878,025  100.00 

  ผู้ ถือหุ้นสญัชาตไิทย                                                         670,754,324  3.18 

  ผู้ ถือหุ้นสญัชาตติ่างด้าว                                                          20,414,123,701  96.82 

  รวมจํานวนหุ้นทั )งสิ )น         21,084,878,025  100.00 
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ข. กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที�มีอํานาจควบคมุการวางแผนและทศิทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารอย่างมีนยัสําคญั  
 กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที�มีอํานาจควบคุมการวางแผนและทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารอย่างมีนัยสําคัญได้แก่ 
 CIMB Bank Berhard ซึ�งได้เข้าถือหุ้นธนาคารทั )งหมดจํานวน 19,757,944,173  ล้านหุ้น  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 93 .71 
 ของหุ้นที�ออกและจําหน่ายได้แล้วทั )งหมดของธนาคาร 

 
(2)   การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื�น (holding company)   

- ไม่มี - 
 
(3)  ข้อตกลงระหวา่งกนัในกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื�องการออกหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท   

- ไม่มี - 
 

7.3  การออกหลักทรัพย์อื�น  
 
การออกตราสารหนี 2ของธนาคาร (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557) 
 

ประเภท 
หลกัทรัพย์ 

อตัราดอกเบี )ย วนัครบกําหนด
ไถ่ถอน 

หลกั 
ประกนั 

เงื�อนไข 
ข้อกําหนดสทิธิ 

จํานวนและมลูคา่ 
ที�ยงัไม่ได้ไถ่ถอน 
ณ 31 ธนัวาคม 

kllm 
)บาท(  

การจดัอนัดบั  
ความน่าเชื�อถือ 

ของหุ้นกู้
(Moody’s/ 

Fitch 
Ratings) 

ผู้แทน 
     ผู้ ถือ 
    หุ้นกู้  

1. ตราสารหนี )ระยะยาว
ด้อยสทิธิ 1 

ไม่มี 
 

22 ธนัวาคม 
2546 

ไม่มี ไม่มี 
 

544,502,520 ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

2. หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ ไม่มี
หลกัประกนั และมีผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้  
(วนัที�ออกหุ้นกู้   14 
กรกฎาคม 2554) 

อตัราดอกเบี )ยร้อย
ละ 5.35 ตอ่ปี 

14 กรกฎาคม 
2564 

ไม่มี ผู้ออกหุ้นกู้อาจขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั )งจํานวน
ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   โดยจะ
อยู่ภายใต้เงื�อนไข ดงันี )  
1.  ก่อนวนัครบรอบ 5 ปี นบัแตว่นัที�
ออกหุ้นกู้  หากผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับแจ้งจาก
ธนาคารแหง่ประเทศไทยว่า  
1.1 หากหุ้นกู้ นี )ไม่เป็น หรือไม่สามารถ
ถกูนบัเข้าเป็นเงินกองทนุขั )นที� 2 ของผู้
ออกหุ้นกู้ ได้อีกตอ่ไป หรือ 
1.2 หุ้นกู้ นี )นบัเป็นเงินกองทนุขั )นที� 2 ได้
ตํ�ากว่าร้อยละ 50 ของเงินกองทนุขั )นที� 1 
ของผู้ออกหุ้นกู้  หรือ  
1.3 ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องลดการนบัเงินที�ได้รับ
จากการออกหุ้นกู้ เข้าเป็นเงินกองทนุขั )น
ที� 2 ของผู้ออกหุ้นกู้  
2. ณ วนัครบรอบ 5 ปี ก่อนวนัครบ
กําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  หรือ ณ วนักําหนด
ชําระดอกเบี )ยใดๆ หลงัจากวนัครบ
กําหนด  5 ปี ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้

3,000,000,000 อนัดบัความ
น่าเชื�อถือ
ของหุ้นกู้  A+ 
(tha) โดย
บริษัท ฟิทช์ 
เรทติ )ง

)ประเทศ
ไทย(  จํากดั 

ธนาคาร
กรุงศรี
อยธุยา 
จํากดั

)มหาชน(  
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ประเภท 
หลกัทรัพย์ 

อตัราดอกเบี )ย วนัครบกําหนด
ไถ่ถอน 

หลกั 
ประกนั 

เงื�อนไข 
ข้อกําหนดสทิธิ 

จํานวนและมลูคา่ 
ที�ยงัไม่ได้ไถ่ถอน 
ณ 31 ธนัวาคม 

kllm 
)บาท(  

การจดัอนัดบั  
ความน่าเชื�อถือ 

ของหุ้นกู้
(Moody’s/ 

Fitch 
Ratings) 

ผู้แทน 
     ผู้ ถือ 
    หุ้นกู้  

ทั )งจํานวน หรือ  
3. ถ้าผู้ออกหุ้นกู้แสดงได้ว่า ดอกเบี )ย
ตามหุ้นกู้ นี )ไม่สามารถถกูหกัเป็น
คา่ใช้จ่ายของผู้ออกหุ้นกู้ เพื�อประโยชน์
ทางภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ  
4. เป็นกรณีหรือเงื�อนไขที�ธนาคารแหง่
ประเทศไทยกําหนดเพิ�มเตมิภายหลงั 

3. หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 
ไม่มีหลกัประกนั 
และมีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  
(วนัที�ออกหุ้นกู้   v 
พฤศจิกายน klll) 

อตัราดอกเบี )ยร้อย
ละ 4.80 ตอ่ปี 

9  พฤศจิกายน
2565 

ไม่มี ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทั )งจํานวน
ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  หาก
ได้รับความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากธนาคารแหง่ประเทศไทยแล้ว 
โดยจะอยู่ภายใต้เงื�อนไข ดงันี ) 
(ก) ณ วนัครบรอบ l (ห้า) ปี ก่อนวนั
ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  หรือ ณ วนั
กําหนดชําระดอกเบี )ยใดๆ หลงัจากวนั
ครบรอบ l (ห้า) ปี ก่อนวนัครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้  ทั )งนี ) ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอน
หุ้นกู้ทั )งจํานวนได้หลงัจากวนัครบรอบ l 
(ห้า) ปี นบัแตว่นัออกหุ้นกู้ เป็นต้นไป
เทา่นั )น  
(ข) ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้ว่า 
ดอกเบี )ยตามหุ้นกู้ นี )ไม่สามารถหกัเป็น
คา่ใช้จ่ายของผู้ออกหุ้นกู้ เพื�อประโยชน์
ทางภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ 
(ค) เป็นกรณีหรือเงื�อนไขที�ธนาคารแหง่
ประเทศไทยกําหนดเพิ�มเตมิในภายหลงั 
ทั )งนี ) ในการขอความเหน็ชอบจาก
ธนาคารแหง่ประเทศไทยดงักลา่ว
ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเสนอแผนการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้  และแผนการทดแทนตอ่
ธนาคารแหง่ประเทศไทยก่อน 

3,000,000,000 อนัดบัความ
น่าเชื�อถือ
ของหุ้นกู้  A+ 
(tha) โดย
บริษัท ฟิทช์ 
เรทติ )ง

)ประเทศ
ไทย(  จํากดั 

ธนาคาร
กรุงศรี
อยธุยา 
จํากดั

)มหาชน(  
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ประเภท 

หลกัทรัพย์ 
อตัราดอกเบี )ย วนัครบกําหนด

ไถ่ถอน 
หลกั 

ประกนั 
เงื�อนไข 

ข้อกําหนดสทิธิ 
จํานวนและมลูคา่ 
ที�ยงัไม่ได้ไถ่ถอน 
ณ 31 ธนัวาคม 

kllm 
)บาท(  

การจดัอนัดบั  
ความน่าเชื�อถือ 

ของหุ้นกู้
(Moody’s/ 

Fitch Ratings) 

ผู้แทน 
     ผู้ ถือ 
    หุ้นกู้  

w.ตราสารด้อยสทิธิ
เพื�อนบัเป็น
เงินกองทนุประเภทที� 
2 2 

อตัราดอกเบี )ยร้อยละ 
5.60 ตอ่ปี 

5 กรกฎาคม 
klxm 

ไม่มี การไถ่ถอนก่อนกําหนด 
ในแตล่ะชดุดของตราสาร
ด้อยสทิธิถ้ามีการเรียกใช้
สทิธิในการซื )อ  ผู้ออกตรา
สารด้อยสทิธิสามารถไถ่
ถอนและยกเลกิได้เตม็
จํานวนแตไ่ม่รวมจํานวน
เงินต้นในวนัใช้สทิธิ โดย
ต้องได้รับ y. การอนมุตัิ
จากธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย และ เสนอให้ธนาคาร
แหง่ประเทศไทยพิจารณา
ก่อนวนัเรียกใช้สทิธิ z{ วนั 
(รวมดอกเบี )ยรอตดับญัชี 
ดอกเบี )ยค้างจ่าย แตไ่ม่
รวมดอกเบี )ยค้างรับ) 
การไถ่ถอนของผู้ออกตรา
สารด้อยสทิธิแตล่ะชดุใดๆ 
ไม่สง่ผลตอ่การไถ่ถอนขอ
ชดุอื�นๆ  โดย y.แผนการไถ่
ถอนหรือการทดแทน
จะต้องรวมตราสารทาง
การเงินอื�นๆที�เทียบเทา่หรือ
สงูกว่าตราสารด้อยสทิธิที�
จะถกูไถ่ถอนทั )งทนัทีหรือ
ก่อนหน้า และ k. การออก
ตราสารทางการเงินอื�นๆ
ทดแทนจะไม่สง่ผลตอ่
ความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจของผู้ออกตรา
สาร 

3,770,020,000 
(400,000,000  
ริงกิต มาเลเซีย) 

อนัดบัความ
น่าเชื�อถือของ
หุ้นกู้   AA3โดย 
RAM Rating 
Services 
Berhad 

ไม่มี 

หมายเหตุ   1.  เป็นตราสารหนี )ด้อยสทิธิที�ได้รับโอนมาจากสถาบนัการเงินที�ถกูทางการเข้าแทรกแซง - บงล .ร่วมเสริมกิจ  544.50 ล้านบาท 

                   2.  เป็นตราสารหนี )ด้อยสทิธิที�มีการป้องกนัความเสี�ยงของกระแสเงินสด 400 ล้านริงกิต 

 
 
 
 
 

ส่วนที� 2 หน้า 47 



                                 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากัด (มหาชน)        
                                    CIMB Thai Bank Public Company Limited          แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ ��แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ ��--�)�) 

 

  

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของธนาคารและบริษัทย่อย 
ธนาคารมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ (หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล) จากผล
การดําเนินงานในแต่ละรอบปี ทั )งนี )การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 43  ซึ�งระบุว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจาก
เงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินกําไรส่วนที�เหลือจากการ
จ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินสํารองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั )งคราวเมื�อเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอที�จะทําเช่นนั )นและเมื�อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที�ประชุมผู้
ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนดโดยให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้
ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนงัสือพิมพ์ด้วย” สําหรับบริษัทย่อยของธนาคาร การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไป
ตามมตขิองคณะกรรมการของบริษัทย่อย โดยขึ )นอยู่กบัเงินกําไรของบริษัทย่อย 
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8.    โครงสร้างการจัดการ  
8.1   รายชื"อคณะกรรมการธนาคาร  

  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการ 9 คน  ดงันี ! 
                      รายชื"อ ตาํแหน่ง 

1. ดาโต๊ะ โรเบร์ิต แชบ เด๊า เม็ง* ประธานกรรมการ 
2. นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ*   รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สิค  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกําหนด 

คา่ตอบแทนสรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 
4. ดาโต๊ะ ชารานิ บนิ อิบราฮิม  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

6. นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์* กรรมการ 

7. นายเคนนี   คมิ กรรมการ 
8. นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น กรรมการ 

9. นายสภุคั ศวิะรักษ์  กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

          * ที�ประชมุคณะกรรมการ เมื�อวนัที� 29 กนัยายน 2557 มีมติแตง่ตั !ง ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง รองประธานกรรมการ เป็นประธาน   
        กรรมการแทนนายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ที�ได้ลาออกไป และแตง่ตั !งนายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงลาย 
        มือชื�อผูกพนัธนาคารแทนนายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ซึ�งสถานการณ์เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชื�อผูกพนัธนาคารได้สิ !นสดุลง                                
        ภายหลงัการลาออก และที�ประชมุคณะกรรมการ เมื�อวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2558 มีมติแตง่ตั !งนายสคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ เป็นรอง 
        ประธานกรรมการอีกตําแหน่งหนึ�ง 
 
รายชื"อกรรมการที"มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ได้มอบหมายให้บุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคารในฐานะเป็นผู้แทนจาก 
CIMB Bank จํานวน 3 ทา่น คือ ดาโต๊ะ โรเบร์ิต แชบ เด๊า เม็ง  นายเคนนี คมิ  และนางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเวน็ 

 
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

กรรมการซึ�งมีอํานาจลงลายมือชื�อแทนธนาคารคือ นายสภุคั ศวิะรักษ์ นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ กรรมการสองคนนี !ลง
ลายมือชื�อร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษัท 

 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร  
ในปี 2557 ธนาคารมีการจดัประชมุคณะกรรมการธนาคาร ทั !งสิ !น 12 ครั !ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะราย 
สรุปได้ดงันี !
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       หมายเหต:ุ   /1  นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ได้แจ้งลาออกจากตําแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการ ทั !งนี ! การลาออกมีผลตั !งแตว่นัที� 28   
 สงิหาคม 2557 เป็นต้นไป  
  /2 ที�ประชมุคณะกรรมการ เมื�อวนัที� 29 กนัยายน 2557 มีมตแิตง่ตั !ง ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง รองประธานกรรมการ 
  เป็นประธานกรรมการแทนนายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ที�ได้ลาออกไป และที�ประชมุคณะกรรมการ เมื�อวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2558 
  มีมตแิตง่ตั !งนายสคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ เป็นรองประธานกรรมการอีกตําแหน่งหนึ�ง 
 /3 ที�ประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น เมื�อวนัที� 11 เมษายน 2557 มีมตแิตง่ตั !งกรรมการใหม่ 3 คน คือ  นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั  
  นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ และนางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น ทั !งนี ! ในวนัประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น  นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ และ
  นางสาวโสภาวดี  เลศิมนสัชยั ได้รับความเหน็ชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) เรียบร้อยแล้ว แตน่างสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น 
  อยู่ระหว่างการขอความเหน็ชอบจากธปท. ตอ่มานางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น ได้รับความเหน็ชอบจากธปท.ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 
    มีผลตั !งแตเ่มื�อวนัที� 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป 

 
8.2  ผู้บริหาร 
      ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  ผู้บริหารระดบัสงูของธนาคาร มีดงันี ! 

1. นายสภุคั    ศวิะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร   
2. นายสรุชยั  จิตตรัตน์เสนีย์/1 รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

สายสนบัสนนุธุรกิจ 
3. นางปนทุ ณ  เชียงใหม่  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารความเสี�ยง        
4. นายณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายกลยทุธ์และการเงิน   
5. ม.ล.ณฏัฐ์ชญัญา ทวีวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารธุรกรรมการเงิน 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายชื"อกรรมการ ตาํแหน่ง การประชุม
คณะกรรมการธนาคาร 
จาํนวนครั4งที"เข้าร่วม

ประชุม 

1 นายจกัรมณฑ์ ผาสุกวนิช/1 ประธานกรรมการ   8/12 
2 ดาโต๊ะ โรเบร์ิต แชบ เด๊า เม็ง/2 ประธานกรรมการ 10/12 
3 นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ/V   รองประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
11/12 

4. นางวาทนนัทน์  พีเทอร์สิค กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกําหนด 
คา่ตอบแทนสรรหา และการกํากบัดแูล
กิจการ 

10/12 

5. ดาโต๊ะ ชารานิ บนิ อิบราฮิม   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 11/12 

6. นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั/3 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  7/12 

7. นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์/3 กรรมการ  9/12 

8. นายเคนนี   คมิ กรรมการ  8/12 

9. นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น/3 กรรมการ  6/12 

10. นายสภุคั  ศวิะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร 

12/12 
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6. นายศีลวตั สนัติวสิฎัฐ์   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสารสนเทศและปฎิบตักิาร 
7. นายพรชยั ปัทมินทร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่ 
8. นายจิรัชยตุิX อมัยงค์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายพาณิชย์ธนกิจ 
9. นายอดศิร เสริมชยัวงศ์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย 

10. นายสธีุร์   โล้วโสภณกลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารเงิน 
11. นายสิทธิไชย มหาคณุ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สาย Corporate Finance and 

Equity Capital Markets 
12. ผู้บริหารสงูสดุ ด้านบริหารทรัพยากรบคุคล      
13. นายประภาส  ทองสขุ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านสื�อสารองค์กร 
14. นายฐาภพ คลี�สวุรรณ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่  

และฝ่ายกํากบัการปฏิบตังิาน 
15. นางสาวสิริพร  สนั�นไพเราะ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ด้านตรวจสอบภายใน        

             หมายเหต ุ /1   ที�ประชมุคณะกรรมการมีมตติอ่อายกุารเป็นพนกังานของนายสรุชยั จิตตรัตน์เสนีย์  ตําแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
 

ผู้บริหารระดบัสงูตั !งแตร่องกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ !นไป และผู้บริหารในสายงานบญัชีหรือการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557   
ของธนาคาร ตามเกณฑ์นิยามผู้บริหารที�กําหนดโดย ก.ล.ต. มีจํานวน 13 คน ดงันี ! 

1. นายสภุคั  ศวิะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
2. นายสรุชยั  จิตตรัตน์เสนีย์ รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

สายสนบัสนนุธุรกิจ 
3. นางปนทุ ณ เชียงใหม่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารความเสี�ยง 
4. นายณรงค์ชยั  วอ่งธนะวิโมกษ์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายกลยทุธ์และการเงิน 
5. ม.ล.ณฏัฐ์ชญัญา ทวีวงศ์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารธุรกรรมการเงิน 
6. นายศีลวตั สนัติวสิฎัฐ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสารสนเทศและปฏิบตักิาร 
7. นายอดศิร เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย 
8. นายพรชยั ปัทมินทร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่ 
9. นายจิรัชยตุิX อมัยงค์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายพาณิชย์ธนกิจ 

10. นายสธีุร์  โล้วโสภณกลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารเงิน 
11. นายเพา จาตกานนท์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริหารเงินและค้าผลิตภณัฑ์การเงิน 
12. นายสิทธิไชย มหาคณุ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สาย Corporate Finance and 

Equity Capital Markets 
13. นางสาววนิิตา  กิมสวสัดิX ผู้ อํานวยการอาวโุส ด้านการเงิน 
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โครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคาร ณ วันที" 31 ธันวาคม 2557 
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8.3  เลขานุการบริษัท 
ธนาคารได้แตง่ตั !ง นายฐาภพ คลี�สวุรรณ เป็นเลขานกุารบริษัทและทําหน้าที�เลขานกุารคณะกรรมการเพื�อทําหน้าที�ให้คําแนะนํา

ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ และดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพื�อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกํากับดแูลกิจการที�ดี 
ดงันี ! 

• ให้คําปรึกษา และคําแนะนําเบื !องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิข้อบงัคบัต่างๆ ของธนาคารให้มีการ
 ปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี 

• จดัการประชมุคณะกรรมการธนาคาร และการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของธนาคาร และบนัทกึ
 รายงานการประชมุคณะกรรมการ และการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทั !งตดิตามให้มีการปฏิบตัเิป็นไปตามมติคณะกรรมการ มติที�
 ประชมุผู้ ถือหุ้น 

• ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที�รับผิดชอบต่อหน่วยงานที�กํากับธนาคารเป็นกฎระเบียบและ
 ข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ 

• ตดิตอ่และสื�อสารกบัผู้ ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิตา่งๆ  ของผู้ ถือหุ้นและข่าวสารของธนาคาร 
• จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดและรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น  

 รายงานการมีส่วนได้เสียที�รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถงึดําเนินการอื�นๆ ตามที�กฎหมายกําหนด 
 
 ทั !งนี ! รายละเอียดประวตักิารศกึษา การอบรม ประสบการณ์ทํางานของเลขานกุารบริษัท ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1  
 
9.:  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที" 31 ธันวาคม 2557     

(1) ค่าตอบแทนที"เป็นตัวเงนิ  
   ก.  ค่าตอบแทนกรรมการ   

 ในรายงานนี ! จะให้รายละเอียดขององค์ประกอบของนโยบายค่าตอบแทนและค่าตอบแทนที�ธนาคารจ่ายให้แก่กรรมการและ
ผู้บริหารแต่ละคน ในปี  2557 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ประกอบด้วยค่าเบี !ยประชุมและค่ารับรองในฐานะกรรมการ
ธนาคาร และค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  รวมทั !งสิ !น 8,564,000 บาท (ปี 2556:8,160,000 บาท) มี
รายละเอียดดงันี ! 

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมเป็นเงินทั !งสิ !น  4,856,000 บาท (ปี  2556 :  4,952,000 บาท) 
2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 1,764,000 บาท (ปี 2556 : 1,584,000 บาท) 
3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ จํานวน 1,104,000 บาท 

(ปี 2556 : 1,104,000 บาท) 
  4.    คา่ตอบแทนคณะกรรมการ Board Risk Committee จํานวน  840,000 บาท (ปี 2556 : - บาท)
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หน่วย : บาท 

รายชื�อคณะกรรมการ 
 

ตําแหน่ง 
 

 คา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงิน  

 คณะกรรมการ  

ธนาคาร ตรวจสอบ กําหนด
คา่ตอบแทน สรร
หา และการกํากบั

ดแูลกิจการ 

Board Risk 
Committee 

1 นายจกัรมณฑ์ ผาสุกวนิช/1 ประธานกรรมการ          690,000  - - - 
2 ดาโต๊ะ โรเบร์ิต แชบ เด๊า เม็ง/V/k ประธานกรรมการ - - - - 
3 นายสคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ กรรมการอิสระ  528,000  864,000 - - 

4 นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สิค/l กรรมการอิสระ   528,000  160,000 624,000 280,000 
5 ดาโต๊ะ ชารานิ บนิ อิบราฮิม กรรมการอิสระ  528,000  480,000 480,000 - 
6 นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั/l/m กรรมการอิสระ  396,000  320,000 - - 

7 นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์/m กรรมการ  396,000  - - 280,000 

8 นายเคนนี   คมิ/k กรรมการ                      -   - - - 
9 นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น/m กรรมการ        352,000 - - 280,000 

10 นายสภุคั ศิวะรักษ์/n กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  

         528,000 - 
 

- 
 

- 
 

รวมค่าตอบแทน 4,856,000 1,764,000 1,104,000 840,000 

หมายเหต:ุ   /1  นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ได้แจ้งลาออกจากตําแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการ ทั !งนี ! การลาออกมีผลตั !งแตว่นัที� 28 สงิหาคม 2557  

 เป็นต้นไป  

 /2  ที�ประชมุคณะกรรมการเมื�อวนัที� 29 กนัยายน 2557 มีมตแิตง่ตั !ง ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง รองประธานกรรมการ เป็นประธานกรรมการ
   แทนนายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ที�ได้ลาออกไป 
 /3 ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� 30 เมษายน 2557 มีมตรัิบทราบการลาออกจากตําแหน่งกรรมการตรวจสอบของนางวาทนนัทน์ 
  พีเทอร์สคิ และมีมตแิตง่ตั !งนางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนางวาทนนัทน์ พีเทอร์สคิ มีผลตั !งแตว่นัที� 
  30 เมษายน 2557 เป็นต้นไป 

 /4 ที�ประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น เมื�อวนัที� 11 เมษายน 2557 มีมตแิตง่ตั !งกรรมการใหม่ 3 คน คือ  นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั นายจิตรพงษ์ 
  กว้างสขุสถิตย์ และนางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น ทั !งนี ! ในวนัประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น นายจิตรพงษ์  กว้างสขุสถิตย์ และนางสาวโสภาวดี  
  เลศิมนสัชยั ได้รับความเหน็ชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) เรียบร้อยแล้ว แตน่างสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น อยู่ระหว่างการขอ
  ความเหน็ชอบจากธปท. และตอ่มานางสาวเซรีน่า ตนั เหม ่ชเว็น ได้รับความเหน็ชอบจากธปท.ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ มีผลตั !งแตเ่มื�อ
  วนัที� 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป 

  /5   กรรมการธนาคารซึ�งเป็นผู้แทนจาก CIMB Bank จํานวน 2 ทา่น คือ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เมง็  และนายเคนนี คมิ ไม่ขอรับคา่ตอบแทน 
   สําหรับการดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร และในคณะกรรมการชดุย่อย 

 /6    คณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ  โดยสว่นใหญ่มีกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหารเป็นประธาน/กรรมการในคณะกรรมการ
  ชดุย่อยนั !น แตก่รรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหารแจ้งว่า ไมข่อรับคา่ตอบแทนแตอ่ย่างใด  
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  ข.   ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง    
  คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณากําหนดแนวทางการประเมินผลงานของฝ่ายจัดการ เพื�อพิจารณาปรับค่าจ้างและบําเหน็จ
ประจําปี โดยคํานึงถึงหน้าที�ความรับผิดชอบและความเสี�ยงต่างๆที�เกี�ยวข้อง รวมถึงการเพิ�มมลูค่าในส่วนของผู้ ถือหุ้นระยะยาว มา
ประกอบการพิจารณาประเมินผลเงินบําเหน็จรางวลัและเงินชดเชยแก่พนกังานหรือลกูจ้างของธนาคาร หรือบุคคลใดที�ทํากิจการให้กบั
ธนาคาร  โดยคณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณาโครงสร้างและหลกัเกณฑ์ที�เหมาะสมในการจ่าย โดยจ่ายให้แก่ผู้ ทําการประจําหรือไม่
ประจําก็ได้ ตามที�ฝ่ายจดัการนําเสนอ ในปี 2557 ธนาคารจ่ายคา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือนของผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ขึ !นไปหรือผู้ ซึ�งดํารงตําแหน่งเทียบเท่า และผู้บริหารในสายงานบญัชีหรือการเงิน จํานวน 13  คน ตามนิยามผู้บริหารของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สํานกังาน ก.ล.ต.)  รวมเป็นเงินทั !งสิ !น  108.92 ล้านบาท และจ่าย
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ !นไปจํานวน  37  คน ตามนิยามผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.)  รวมเป็นเงินทั !งสิ !น 212.91 ล้านบาท    
   

2.2  ค่าตอบแทนอื"น 
  ในปี 2557 ธนาคารได้สมทบเงินเข้ากองทนุสํารองเลี !ยงชีพให้แก่ผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ !นไปหรือผู้ซึ�ง
ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า และผู้บริหารในสายงานบญัชีหรือการเงิน จํานวน 13  คน ตามนิยามผู้บริหารของสํานกังาน ก.ล.ต. รวมเป็น
เงินทั !งสิ !น 5.44 ล้านบาท และสมทบเงินเข้ากองทนุสํารองเลี !ยงชีพระดบัผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ !นไป จํานวน 37 คน ตามนิยาม
ผู้บริหารของ ธปท. รวมเป็นเงินทั !งสิ !น 10.12 ล้านบาท  

 
8.5 องค์กรและบุคลากร 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557  ธนาคารมีพนกังานทั !งสิ !นจํานวน  3,092 คน โดยเป็นพนกังานที�ประจําอยู่สาขาจํานวน 1,215 คน และ
พนกังานที�ปฏิบตังิานที�สํานกังานใหญ่ จํานวน 1,877 คน  โดยแบง่ตามสายงานหลกัๆ  ดงันี !  

 
1. กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 1  คน 
2. สายบริหารความเสี�ยง 99 คน 
l. สายสนบัสนนุธุรกิจ 88 คน 
m. สายกลยทุธ์และการเงิน 104 คน 
k. สายสารสนเทศและปฏิบตักิาร 605 คน 
n. สายธุรกิจขนาดใหญ่ 119 คน 
o. สาย Corporate Finance and Equity Capital Markets 16 คน 

p. สายธุรกิจรายย่อย 1,581 คน 
q. สายพาณิชย์ธนกิจ       181 คน 

rs. สายบริหารเงิน 65 คน 
rr. สายบริหารธุรกรรมการเงิน 60 คน 
rV. ด้านบริหารทรัพยากรบคุคล 62 คน 
rl. สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 11 คน 
rm. ด้านสื�อสารองค์กร 21 คน 
rk. ด้านตรวจสอบภายใน 57 คน 
rn. ฝ่ายกํากบัการปฏิบตังิาน 22 คน 

 รวม        3,092 คน 
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นโยบายในการพัฒนาพนักงานและการจัดทาํแผนบริหารงานบุคคล 
 
ในปี 2557 ธนาคารได้มีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้เริ�มวางแผนพัฒนาบุคลากรตาม competency ใน
ตําแหน่งสําคญัโดยเริ�มที�พนกังานสาขา (Training Road Map by Competency) และเพิ�มทกัษะการบริหารสินเชื�อให้กบัเจ้าหน้าที�
สินเชื�อและพนกังานวิเคราะห์สินเชื�อ สําหรับสินเชื�อธุรกิจรายใหญ่ สินเชื�อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้ Credit Academy
นอกจากนั !นยงัมีการนําระบบ LMS (Learning  Management System) ซึ�งเป็นการอบรมผ่านระบบ E-learning ในหลกัสูตรสําคญั
สําหรับพนักงานทุกระดับชั !น จัดอบรมหลักสูตร Leadership ให้กับผู้ บริหาร เช่น หลักสูตร 7 Habits หลักสูตร Situational 
Leadership และหลกัสูตร Leadership Greatness นอกจากนี !ยังจัดอบรมทางไกลผ่าน Web conference ภายใต้ Corporate 
Advisory Academy โดยทุกประเทศภายใต้ CIMB Group จะได้รับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน เป็นการประหยดัเวลาและลด
คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางของพนกังาน 
 
ค่าตอบแทนและสวัสดกิารพนักงาน 
ธนาคารจดัให้มีสวสัดกิารสําหรับพนกังาน เช่น กองทนุสํารองเลี !ยงชีพ  กองทนุประกนัสงัคม  เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานเสียชีวิต  การ
รักษาพยาบาล  การตรวจสขุภาพประจําปี  ห้องพยาบาลของธนาคาร   สวสัดิการพนกังานประเภทสินเชื�อที�อยู่อาศยั สินเชื�อรถยนต์ /
รถจกัรยานยนตร์  สินเชื�อเพื�อการศกึษา และสินเชื�อเอนกประสงค์  เพื�อให้ธนาคารสามารถแข่งขนักบัธนาคารชั !นนําของประเทศและ
รักษาพนกังานที�มีคณุภาพให้คงอยู่กบัธนาคารได้  ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจําที�ทางธนาคารจ่ายให้แก่พนกังานในปีบญัชี
ดงักล่าวเป็นจํานวนรวมทั !งสิ !น 2,026.05 ล้านบาท  ธนาคารยังคงมีแผนที�จะปรับปรุงสวัสดิการเพื�อพนักงานในด้านต่างๆ อย่าง
ตอ่เนื�อง เพื�อทําให้ธนาคารเป็นนายจ้างที�ลกูจ้างเลือกและต้องการเข้าร่วมทํางานด้วย   

 
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
ในปี 2557 ธนาคารได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานรวมทั !งสิ !น 173 หลักสูตร ตามแผนของการพัฒนาพนักงาน ประกอบด้วยการ
ฝึกอบรมภายในธนาคาร 89 หลกัสูตร และหลกัสูตรอบรมภายนอก 84 หลกัสูตร คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั !งสิ !น  38.48 ล้านบาท โดยมี
จํานวนพนกังานเข้ารับการอบรมทั !งหมด  14,898 คน ซึ�งในจํานวนนี !พนกังานบางคนได้รับการอบรมมากกว่าหนึ�งหลักสูตร เมื�อคิด
คํานวณเป็นจํานวนวันอบรมต่อพนักงานเฉลี�ยเท่ากับ 7 วันต่อคนต่อปี ตัวอย่างหลักสูตรที�มีการจัดฝึกอบรม ได้แก่  โครงการ 
Leadership สําหรับผู้บริหารระดบัสงู หลกัสตูรสินเชื�อ ความรู้ในผลิตภณัฑ์ ระบบงาน และระเบียบงานธนาคาร เป็นต้น  และส่งเสริม
ให้พนกังานได้เรียนรู้ในรูปแบบ E-learning เช่น IT Security Awareness, KYC/CDD, Operational Risk, Risk Appetite Principal 
เป็นต้น นอกจากนี !ยงัสนบัสนนุทนุการศกึษาระดบัปริญญาโท MBAให้แก่พนกังานภายใต้งบประมาณประจําปี 

   
ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 
 

สัดส่วนวันลาหยุดงานเฉลี"ยของพนักงานแบ่งตามประเภท 2557 2556 
 ร้อยละ ร้อยละ 

ลาป่วย  31.37 21.45 
ลาหยดุจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทํางาน  0.0 0.0 

อื�นๆ  68.63 78.55 
จํานวนวนัลาป่วยเฉลี�ยตอ่พนกังาน (วนั/คน)  2.50 3.0 
จํานวนผู้ เสียชีวิตจากอบุตัเิหตทีุ�เกี�ยวข้องกบัการทํางาน (ราย)  0 0 
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9.   การกํากับดูแลกิจการ 
 
9.1   นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
      
 ธนาคารเชื
อมั
นว่าความพยายามอย่างตอ่เนื
องของธนาคารในการสร้างวฒันธรรมและโครงสร้างการกํากบัดแูลกิจการที

แข็งแกร่งทั
วทั 'งองค์กรจะช่วยให้ธนาคารสามารถสร้างคณุค่าเพิ
มแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ดงันั 'น ธนาคารจงึมุ่งมั
นดําเนินการกําหนด
หลกัปฏิบตัใินการกํากบัดแูลกิจการและมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจระดบัสงูสดุสําหรับกิจกรรมตา่งๆ ของธนาคาร 
 
หลักการกํากับดูแลกิจการ 
 ธนาคารมีกระบวนการในการกําหนด ประเมิน และบริหารจดัการความเสี
ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ที
เกิดขึ 'น โดยกําหนด
กระบวนการควบคมุภายในเพื
อให้การดําเนินธุรกิจและการควบคมุในด้านต่างๆ ซึ
งรวมด้านการเงินและปฏิบตัิการ ตลอดจนการ
กํากบัการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัต่างๆที
เกี
ยวข้อง โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกํากบัการ
ปฏิบตัิงานทําหน้าที
ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆของธนาคารให้สามารถขับเคลื
อนองค์กรเพื
อบรรลุเป้าหมายกล
ยุทธ์ที
ตั 'งไว้ในขณะที
มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ นอกจากนี ' ธนาคารยังเน้นให้ความรู้ความเข้าใจ แก่
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานในเรื
องจรรยาบรรณธุรกิจ กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที
เกี
ยวข้อง ตลอดจนระเบียบปฏิบตัทิางวนิยั  
 
 ธนาคารกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการขึ 'นในเดือนกุมภาพนัธ์ 2548 เพื
อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิสําหรับกรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานเพื
อให้ผู้ลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสียมีความไว้วางใจและเชื
อมั
นในการบริหารจดัการธุรกิจของธนาคาร อนัจะช่วย
เสริมศกัยภาพในการแข่งขนัและมลูคา่เพิ
มตลอดจนสร้างความมั
นคงแก่ธนาคารในระยะยาว ธนาคารมีการทบทวนปรับปรุงนโยบาย
การกํากบัดแูลกิจการครั 'งที
 2 ในเดือนมกราคม 2554 และครั 'งที
 3 ในเดือนมกราคม 2557 เพื
อให้เป็นไปตามหลกัการการกํากบัดแูล
กิจการที
ดี และสอดคล้องกบัข้อกําหนดของสถาบนัที
กํากบัดแูลธนาคารที
เกี
ยวข้อง โปรดดรูายละเอียดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ
ของธนาคารได้ที
เวบ็ไซต์ธนาคาร www.cimbthai.com 
 
การกํากับดูแลกิจการ 
 
1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น  
 ธนาคารคํานึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุราย  และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิพื 'นฐานอย่างเท่าเทียมกัน  รวมทั 'งมีการสื
อสารกบัผู้ ถือ
หุ้นในเชิงรุกอยู่เสมอ เช่น สิทธิในการซื 'อขายหรือโอนหุ้น และการได้รับทราบข้อมลูข่าวสารต่างๆ ของธนาคาร การมีส่วนแบ่งกําไร
อย่างเทา่เทียม และการเข้าร่วมประชุมเพื
อใช้สิทธิออกเสียง แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะพิจารณาตดัสินใจในเรื
องที
มีผลกระทบ
อย่างมีนยัสําคญั เช่น การแตง่ตั 'งกรรมการ การแตง่ตั 'งผู้สอบบญัชี การจดัสรรกําไร การจ่ายเงินปันผล การเพิ
มทนุหรือลดทนุ และการ
อนมุตัริายการพิเศษ เป็นต้น  
 
ธนาคารจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีภายในสี
เดือน นบัแต่วนัสิ 'นสุดรอบปีบญัชีของธนาคาร สําหรับการประชุมคราวอื
น 
นอกเหนือจากการประชุมสามญั เรียกว่าการประชุมวิสามญั ซึ
งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื
อใดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร  ทั 'งนี ' 
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของธนาคารประจําปี 2557 ได้จดัขึ 'นเมื
อวนัที
 11 เมษายน 2557   
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ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื
องเพื
อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึงการเสนอชื
อ
บคุคลที
มีคณุสมบตัเิหมาะสม เพื
อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั 'งเป็นกรรมการธนาคารได้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นในระหว่างวนัที
  
2 ตลุาคม 2556 ถงึ 31 ธันวาคม 2556  ตามหลกัเกณฑ์ที
ธนาคารกําหนด  ซึ
งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557  ปรากฏว่า 
ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเรื
องเพื
อบรรจเุป็นวาระหรือเสนอชื
อบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั 'งเป็นกรรมการ  
 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ธนาคารได้จดัส่งหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น โดยวาระการประชุมมีการระบุ
อย่างชดัเจนว่าเป็นเรื
องเสนอเพื
อทราบ หรือเพื
อพิจารณา รวมทั 'งข้อเท็จจริงและเหตผุลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการแต่ละ
วาระ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชมุ ประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชมุ  การออกเสียงลงคะแนน  การมอบฉันทะ
ของผู้ ถือหุ้น และรายงานประจําปี 2556 ในรูปเล่ม  โดยธนาคารมอบหมายให้  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ใน
ฐานะเป็นนายทะเบียนหุ้นของธนาคาร  เป็นผู้จดัส่งหนงัสือนดัประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นพิจาณาล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วนั รวมทั 'งได้
เผยแพร่หนังสือนดัประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 14 
วนั เพื
อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูสําหรับก่อนการตดัสินใจลงมติ นอกจากนี ' ธนาคารได้แจ้งผ่านช่องทางการเปิดเผย
ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์) ด้วย ตลอดจนโฆษณาคําบอกกล่าวหนงัสือนดัประชุมทางหนงัสือพิมพ์
รายวนัเป็นเวลา 3   วนัติดต่อกนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนัตามที
กฎหมายได้กําหนดไว้  ในวนัประชุมผู้ ถือหุ้น ธนาคารได้อํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที
เข้าร่วมประชุม โดยจดัให้มีเจ้าหน้าที
ลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐาน
แสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเพื
อรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น  โดยนําระบบ Barcode มาใช้ในการ
ลงทะเบียนเพื
อจดัพิมพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม นอกจากนี 'ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้
ล่วงหน้าก่อนเวลาประชมุอย่างน้อย 2   ชั
วโมง และในระหวา่งการประชมุผู้ ถือหุ้นยงัสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื
อใช้สิทธิออก
เสียงในวาระที
ยังไม่ลงมติได้อีกด้วย ในกรณีผู้ ถือหุ้นที
มีความประสงค์จะมอบให้บุคคลอื
นเข้าร่วมประชุมแทน ธนาคารได้จัดทํา
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตลอดจนรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และแนบแบบฟอร์มดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายพร้อม
หนงัสือนดัประชมุ และเพิ
มทางเลือกให้ผู้ ถือหุ้นโดยเสนอชื
อกรรมการอิสระพร้อมประวตัใิห้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาในการมอบฉันทะ โดยการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นปี 2557 มีผู้ ถือห้นจํานวน 2 ราย มอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ซึ
งเป็น
กรรมการอิสระที
ธนาคารเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 

 
 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นปี 2557  กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100  และมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
และผู้ ถือหุ้นที
มอบฉันทะรวมจํานวน 679   ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทั 'งสิ 'น 20,438,202,024 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 96.93 ของจํานวน
หุ้นที
จําหน่ายได้ทั 'งหมด  ก่อนเริ
มเข้าสู่การประชมุตามวาระ  ประธานกรรมการได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทชี 'แจงในที
ประชุมผู้ ถือ
หุ้นทราบถึงสิทธิในการลงคะแนน ประธานกรรมการซึ
งทําหน้าที
เป็นประธานในที
ประชุมได้ให้ความมั
นใจว่าผู้ เข้าร่วมประชุมจะมี
โอกาสเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ  นอกจากนี 'ธนาคารได้นําเสนอข้อมูลในระบบวีดีทศัน์  
รวมทั 'งจดัให้มีการแปลเป็นภาษาองักฤษเพื
ออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ   ทั 'งนี ' กรรมการและผู้บริหารที
เกี
ยวข้องได้ตอบ
คําถามรวมทั 'งข้อมลูตา่ง ๆ อย่างชดัเจน ครบถ้วน สําหรับการนบัคะแนนเสียงระหวา่งการประชุมเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส การ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเป็นไปตามลําดบัในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ
มหรือสลบัวาระการประชุม ในการนับ
คะแนนเสียง ธนาคารได้ใช้บตัรคะแนนเสียงที
มี Barcode และเก็บบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ ถือหุ้นที
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง 
ภายหลังการประชุมผู้ ถือหุ้ น ธนาคารได้จัดทํารายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน อาทิ สรุปสาระสําคญัของคําถาม คํา
ชี 'แจง ตลอดจนข้อคดิเหน็ตา่ง ๆ  คะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียงเทา่ไร เป็นต้น  โดยจดัส่งร่างรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่หน่วยงานกํากบัดแูลที
เกี
ยวข้องภายใน 14  นบัแต่วนัประชุมผู้ ถือ
หุ้นซึ
งเป็นไปตามที
กฎหมายกําหนดและเผยแพร่ในเวบ็ไซด์  www.cimbthai.com  สําหรับให้ผู้ ถือหุ้นใช้อ้างอิงด้วย 

ส่วนที
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2.  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
 ธนาคารตระหนกัถงึความสําคญัของการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั รวมทั 'งหน้าที
ในการดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น
ทกุราย  จงึได้จดัให้มีมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เพื
อป้องกนัการนําข้อมลูภายในของ
ธนาคารไปใช้เพื
อประโยชน์ส่วนตน โดยคณะกรรมการธนาคารได้มีนโยบายและกําหนดเป็นระเบียบงาน ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานของธนาคาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสําคญัและมีผลกระทบต่อการ
เปลี
ยนแปลงหลักทรัพย์ของธนาคาร ซึ
งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื
อทําการซื 'อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ
ธนาคารในช่วง [ เดือนก่อนที
ข้อมูลนั 'นจะออกสู่สาธารณชน  นอกจากนี ' กรรมการ และผู้บริหารระดบัสูงตั 'งแต่ระดบัรองกรรมการ
ผู้จัดการขึ 'นไป หรือผู้ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารระดบัสูง และผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที
เป็น
ระดบัผู้บริหารฝ่ายขึ 'นไปหรือเทียบเท่า มีหน้าที
ต้องรายงานการซื 'อ-ขายหลักทรัพย์ของธนาคารและรายงานการเปลี
ยนแปลงการถือ
หลกัทรัพย์ของธนาคารต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สํานกังาน กลต.) และต้องสําเนารายงาน
ดงักล่าวให้สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่เพื
อเก็บเป็นหลกัฐาน   ธนาคารได้จดัทําจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร 
รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานที
ครอบคลุมเรื
องการใช้ข้อมลูภายใน และแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที
 โดยหลีกเลี
ยงความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์  เพื
อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและโปร่งใส 
 
3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย    
 ธนาคารให้ความสําคญักับสิทธิของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า  
เจ้าหนี '  และหน่วยงานภาครัฐที
เกี
ยวข้อง   
 
จรรยาบรรณธุรกิจของซีไอเอ็มบีไทย (CIMB Thai Code of  Conduct)   

 
1. ลูกค้า 

ธนาคารมุ่งมั
นในการนําเสนอบริการและผลิตภณัฑ์ที
มีคณุภาพ โดยในขณะเดียวกนัก็ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า รวมทั 'งปฏิบตัิต่อ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรมในการทําธุรกรรมต่าง ๆ ธนาคารได้จดัตั 'ง CIMB Thai Care Centre เพื
อรับและดําเนินการเกี
ยวกบัข้อร้องเรียน
ต่างๆ ของลูกค้า ที
ศนูย์นี 'จะมีฐานข้อมลูรวบรวมข้อร้องเรียนของลูกค้าและจดัเป็นหมวดหมู่ตามแหล่งที
มาและประเภท มีการจดัทํา
รายงานส่งไปยงัสํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่  ด้านตรวจสอบภายใน และฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิงานรวมทั 'งหน่วยงานอื
นๆ ที
เกี
ยวข้อง 
เพื
อร่วมแก้ปัญหาตามที
ได้รับการร้องเรียนมาอย่างมีประสิทธิผล เป็นธรรม สอดคล้องกนัและทนัการณ์ โดยธนาคารรักษาความลับ
ของลกูค้าอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา  ไม่เปิดเผยข้อมลูดงักล่าว เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที
กฎหมายกําหนด หรือได้รับอนญุาตเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากลกูค้าเทา่นั 'น  
 

2. ผู้ถือหุ้น 
ธนาคารให้ความสําคัญกับการมีระบบการทํางานที
ทําให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการควบคุม
ภายใน  และการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ตลอดจนปฏิบตัิตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจโดยถือเป็นนโยบายที

พนกังานทกุคนต้องถือปฏิบตั ิธนาคารเน้นสร้างผลตอบแทนที
เหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้น ปกป้องรักษาทรัพย์สิน และปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุ 
รายอย่างเป็นธรรม ในขณะเดียวกนัก็ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเต็มที
และเท่าเทียมกนัในลกัษณะที
เปิดเผย เว้นแต่ในกรณีที
ผู้ ถือ
หุ้นใดมีส่วนได้เสียในเรื
องที
มีการพิจารณาในที
ประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นที
มีส่วนได้เสียรายนั 'นจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื
อง
ดงักล่าว นอกจากเป็นการลงคะแนนเลือกตั 'งกรรมการ 
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3. พนักงาน 

ธนาคารเชื
อมั
นในการปฏิบตัิต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และให้ความสําคญักับการพัฒนาคุณภาพของบุคคลากร โดย
ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื
อง เพื
อให้พนกังานมีโอกาสในการยกระดบัการปฏิบตัิงานของตน
และมีทางเลือกในการพฒันาวิชาชีพมากขึ 'น การดําเนินการดงักล่าวจะช่วยให้ธนาคารมีการเติบโตที
ยั
งยืนและรองรับแผนการขยาย
ธุรกิจได้เป็นอย่างดี แม้ในภาวะตลาดที
มีการแข็งขนัรุนแรงก็ตาม 

 
 4. เจ้าหนี 3และคู่ค้า 
ธนาคารยึดมั
นในการรักษามาตรฐานการดําเนินธุรกิจในระดบัสูงและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั โดยทําธุรกิจกับ
เจ้าหนี 'และคูค้่าอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกบักฎระเบียบที
เกี
ยวข้อง  
 
 5. คู่แข่ง 
ธนาคารเห็นความสําคญัของสภาวะการดําเนินธุรกิจที
มีการแข่งขันและเป็นธรรม จึงปฏิบตัิต่อคู่แข่งอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
รวมทั 'งไม่ก้าวล่วงเข้าไปยงัข้อมลูที
เป็นความลบัของคูแ่ข่ง ในขณะเดียวกนัก็ช่วยรักษาชื
อเสียงของคู่แข่ง โดยมีการกําหนดหลกัปฏิบตัิ
ที
ดีทางจริยธรรมและกฎหมายเพื
อเป็นแนวทางสําหรับพนกังาน 
 
 6. ชุมชนและสังคม 
ธนาคารตระหนักว่าธนาคารสามารถสร้างผลในทางบวกต่อชุมชนและสิ
งแวดล้อมได้  จึงได้มีการทําและส่งเสริมกิจกรรมการกุศล
ตา่งๆ หลายรายการ ได้แก่ พิธีทอดกฐิน  โครงการบริจาคโลหิต และการบริจาคเงินเพื
อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ เด็กที
ด้อยโอกาส และ
ชมุชนโดยทั
วไป (ดรูายละเอียดกิจกรรมเพื
อสงัคมของธนาคารได้ในหวัข้อความรับผิดชอบตอ่สงัคม) 
 
4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
 ธนาคารตระหนักและให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที
มีความถูกต้อง ทนัการณ์ ชัดเจน  และทั
วถึง โดยเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร   ต่าง ๆ เพื
อให้ผู้ลงทนุและผู้ ที
เกี
ยวข้องได้รับทราบโดยผ่านช่องทางและสื
อการเผยแพร่ข้อมลูต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และทางเวบ็ไซต์ของธนาคารทั 'งข้อมลูภาษาไทยและภาษาองักฤษ  รวมทั 'งเปิดเผยข้อมลูในแบบรายงานประจําปีตามหลกัเกณฑ์ของ
ทางการ อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และการดําเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมตา่งๆ ที
จะสร้างความเชื
อมั
นให้แก่นกัลงทนุต่อตลาดทนุไทย  รวมทั 'งให้บริการข้อมลูและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร
กบัหน่วยงานกํากบัดแูลที
เกี
ยวข้อง  ผู้ลงทนุ  ผู้ ถือหุ้น  นกัวเิคราะห์ และประชาชนทั
วไป  การดําเนินการตา่งๆ ดงักล่าวได้แก่ 
• หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์และสํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ทําหน้าที
ในการเผยแพร่ข้อมลูธนาคารและป็นตวัแทนในการสื
อสาร

กบันักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  สื
อมวลชนและผู้ ที
สนใจทั
วไป รายงานผลประกอบการ การทําธุรกรรมที
เป็นสาระสําคญั
อย่างถกูต้อง ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ที
เกี
ยวข้อง  

ในปี 2557  ธนาคารมีกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื
อนําเสนอข้อมลูทั 'งทางตรงและทางอ้อมดงันี '  
1.  ธนาคารให้การต้อนรับนกัลงทนุและนกัวเิคราะห์จํานวน 14 ราย เข้าพบฝ่ายบริหารรวมทั 'งสิ 'น 6 ครั 'ง เพื
อรับทราบ
 สถานภาพการประกอบการ 
2.  จดัทําการเผยแพร่ข่าว (Press Release) ในกรณีที
บริษัทมีกิจกรรมการลงทนุหรือกิจกรรมทางธุรกิจที
สําคญั 
3.  มีช่องทางให้ข้อมลูและตอบข้อซกัถามของผู้ลงทนุและสื
อมวลชนที
ตดิตอ่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที
 ir@cimbthai.com  
 หรือ ทางโทรศพัท์ +662-638-8615 หรือทางอินเตอร์เน็ต  http://www.cimbthai.com/CIMB/investor_relations/ 
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•  การแถลงข่าวต่อสื
อมวลชนเพื
อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนทั
วไป เกี
ยวกบัผลประกอบการของธนาคารและทิศทางการ

 ดําเนินธุรกิจของธนาคาร  เพื
อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมลูอย่างทั
วถึงและเปิดโอกาสให้นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ทั 'งในประเทศและ

 ตา่งประเทศได้สอบถามธนาคารเกี
ยวกบัผลประกอบการและการเตบิโตของธุรกิจได้ 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   
 
ก.  โครงสร้างคณะกรรมการ  
คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิที
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีความเชี
ยวชาญในสาขาด้าน
การเงินและการธนาคาร การบริหารธุรกิจ การตลาด กฎหมาย การบญัชีตรวจสอบและเป็นบคุคลที
เคยดํารงตําแหน่งในหน่วยงานของ
รัฐรวม 9 คน การเลือกตั 'งคณะกรรมการของธนาคารเป็นไปตามมติที
ประชุมผู้ ถือหุ้ นและตามข้อบังคับธนาคาร ซึ
งกําหนดให้
คณะกรรมการของธนาคารมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยธนาคารได้กําหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการและการจดัตั 'งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้สอดคล้องตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื
อง ธรรมาภิบาลของ
สถาบนัการเงิน และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุเรื
อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที
ออกใหม่และ 
ที
แก้ไขเพิ
มเตมิ ประกอบด้วย 

 กรรมการที
เป็นผู้บริหาร  2  คน 
 กรรมการที
ไม่เป็นผู้บริหาร  3 คน 
 กรรมการอิสระ   4 คน  (ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 40.44 ของกรรมการทั)งคณะ) 

  
โดยกรรมการอิสระทั 'ง 3 ทา่น ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของธนาคารและมีคณุสมบตัิที
สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูล
กิจการที
ดี นอกจากนี ' คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั 'งกรรมการคนหนึ
งเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการโดยไม่เป็นบุคคล
เดียวกนักับกรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที
ระหว่างกนัอย่างชัดเจน เพื
อแบ่งแยก
อํานาจหน้าที
ในการกําหนดนโยบาย การกํากบัดแูล และการบริหารงานประจําออกจากกนั  ไม่ให้คนใดคนหนึ
งมีอํานาจโดยไม่จํากดั 
ตลอดจนเพื
อความเป็นอิสระของประธานกรรมการในการกํากบัดแูลฝ่ายบริหาร 

 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร  เป็นกรรมการบริหารโดยตําแหน่งและมีอํานาจหน้าที
ตามที
คณะกรรมการ 
เหน็สมควร  โดยรวมถงึอํานาจหน้าที
ในเรื
องดงัตอ่ไปนี ' 

1. ดําเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที
คณะกรรมการธนาคารกําหนดไว้ติดตามและ

รายงานสภาวะธุรกิจ ฐานะของธนาคาร เสนอแนะทางเลือกและกลยทุธ์ที
สอดคล้องกบันโยบายและสภาพตลาด 

2. พิจารณาและกลั
นกรองการดําเนินงานทางธุรกิจ รวมทั 'งมีอํานาจอนมุตัติามระเบียบที
กําหนดไว้ 

3. ดแูลและควบคมุการปฏิบตัิงานด้านต่างๆ ของธนาคาร อาทิ การเงิน การบริหารความเสี
ยง การควบคมุภายใน งาน

ปฏิบตักิาร และงานทรัพยากรบคุคล 

4. เป็นตวัแทนธนาคาร ตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการตดิตอ่กบัหน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากบัดแูลอื
นๆ  

5. ดแูลให้การสื
อสารกบัสาธารณชน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า และพนกังานเป็นไปในทางเสริมชื
อเสียงและภาพพจน์ที
ดีของธนาคาร 

6. พิจารณาเรื
องอื
นใดที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชดุย่อยที
แตง่ตั 'งโดยคณะกรรมการ 

7. นําหลกับริหารโดยธรรมาภิบาลที
ดีมาใช้ทั
วถงึทั 'งองค์กร 
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คณะกรรมการธนาคารมีวาระดํารงตําแหน่งอย่างชดัเจนตามข้อบงัคบัของธนาคาร คือในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั 'ง ให้
กรรมการจํานวนหนึ
งในสามของจํานวนกรรมการที
จะพึงมีออกจากตําแหน่ง และในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที
อยู่ในตําแหน่งนาน
ที
สดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที
ออกจากตําแหน่งอาจได้รับการเลือกตั 'งเข้ามาใหม่ก็ได้ 

 
ธนาคารมีนโยบายเรื
องการดํารงตําแหน่งในบริษัทอื
นของคณะกรรมการไว้ในหลักการกํากับดูแลกิจการ เพื
อให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบตัทีิ
ดีของหน่วยงานกํากบัดแูลที
เกี
ยวข้อง เช่น ธปท. และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี ' 

• กรรมการ ผู้จดัการ และผู้ มีอํานาจในการจดัการของธนาคารสามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการที
เป็นผู้บริหาร หรือ
 กรรมการมีอํานาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ
งหรือหลายอย่างในบริษัทอื
นอีกได้ไม่เกิน 3  กลุ่มธุรกิจ  
• กรรมการธนาคารควรดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5  บริษัท  

 
ธนาคารได้แต่งตั 'ง นายฐาภพ คลี
สุวรรณ เป็นเลขานุการบริษัทและทําหน้าที
เลขานุการคณะกรรมการเพื
อทําหน้าที
ให้คําแนะนํา
ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ และดแูลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพื
อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการที
ดี 
ดงันี ' 
• ให้คําปรึกษา และคําแนะนําเบื 'องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติข้อบังคับต่างๆ ของธนาคารให้มีการ
 ปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที
ดี 
• จดัการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของธนาคาร และบนัทึก
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทั 'งติดตามให้มีการปฏิบตัิเป็นไปตามมติคณะกรรมการ มติที

 ประชมุผู้ ถือหุ้น 
• ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที
รับผิดชอบต่อหน่วยงานที
กํากับธนาคารเป็นกฎระเบียบและ
 ข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ 
• ตดิตอ่และสื
อสารกบัผู้ ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและข่าวสารของธนาคาร 
• จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดและรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น  
 รายงานการมีส่วนได้เสียที
รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถงึดําเนินการอื
นๆ ตามที
กฎหมายกําหนด 
 
ข. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการได้มีการแต่งตั 'งคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  
สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี
ยง  คณะกรรมการจัดการ ฯลฯ เพื
อช่วยกลั
นกรองการปฏิบตัิงาน
เฉพาะด้านและสนับสนุนการปฏิบตัิหน้าที
ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื
อให้ธนาคารมีระบบการกํากบัดูแล
กิจการที
ดี   

 
ค. บทบาท หน้าที9และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1. ความเป็นผู้นําและวสัิยทัศน์ 
กรรมการธนาคารเป็นผู้ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความหลากหลายของทกัษะ ความสามารถเฉพาะด้านที
เป็น

ประโยชน์กับธนาคาร ทั 'งนี ' ธนาคารกําหนดบทบาท หน้าที
 และความรับผิดชอบ ตลอดจนการสรรหา การแต่งตั 'ง และการถอดถอน
กรรมการของธนาคารไว้ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการและข้อบงัคบัของธนาคาร  คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจและมุ่งปฏิบตัิหน้าที

ให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคาร มีความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจของธนาคาร ตดิตามดแูลให้มีระบบควบคมุ 
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ภายในและการบริหารความเสี
ยงที
มีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินการบริหารงานของฝ่ายจดัการตามนโยบายและกลยุทธ์ที
วาง
ไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 
.2  จริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  ธนาคารกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคาร (Code of Conduct ) ไว้ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคาร เพื
อให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนยดึถือปฏิบตัิในการดําเนินธุรกิจของธนาคารที
มีต่อลูกค้า ผู้ ถือหุ้น พนกังาน  คู่ค้า/เจ้าหนี '  
ความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสังคม ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจ การรักษาความลับของลูกค้า  ความซื
อสัตย์ 
ยตุธิรรม มีคณุธรรมในวิชาชีพ  ความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ  ยึดถือและปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัอย่างเคร่งครัด  อีกทั 'ง
ให้ความร่วมมือต่อองค์กรที
กํากบัดูแลอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือเป็นภาระหน้าที
ที
บุคลากรของธนาคารทกุคนต้องรับทราบ ทําความ
เข้าใจ และปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัหลักการกํากบัดแูลกิจการของธนาคารเป็นประจําโดยใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้อง  หากพบว่ามีการ
ล่วงละเมิดหลักการกํากบัดูแลกิจการ ธนาคารจะพิจารณาดําเนินการลงโทษผู้ละเมิดนั 'นทางวินยั โปรดดูรายละเอียดจรรยาบรรณ
ธุรกิจของธนาคารได้ที
เวบ็ไซต์ธนาคาร www.cimbthai.com 
  
  ธนาคารได้สื
อสารให้พนกังานทกุคนรับทราบแนวทางการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ
ของธนาคาร  โดยประชาสมัพนัธ์ให้ทกุคนเข้าไปเรียนรู้นโยบายผ่านระบบ LMS (Learning Management System) และให้มีการลง
นามรับทราบเพื
อให้มีการปฎิบตัติามนโยบายดงักล่าว 
 
 ธนาคารมีมาตรการในการป้องกันเกี
ยวกบัรายการที
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที
เกี
ยวโยงกนั หรือรายการ
ระหวา่งกนัที
ไม่เหมาะสม โดยได้กําหนดในนโยบาย ดงันี ' 

• ธนาคารมีนโยบายในการพิจารณาให้สินเชื
อ หรือ ลงทนุ ก่อภาระผูกพนั หรือ ทําธุรกรรมที
มีลกัษณะคล้ายการให้สินเชื
อแก่ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร  หรือแก่กิจการที
มีผลประโยชน์เกี
ยวข้องกบักรรมการหรือผู้ มีอํานาจในการจดัการของธนาคารกบั
ธนาคารทุกกรณีตามอัตราส่วนที
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด  โดยต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการด้วยมติเอกฉันท์  
และไม่มีกรรมการหรือผู้ มีอํานาจในการจดัการที
มีผลประโยชน์เกี
ยวข้องกบัการให้สินเชื
อลงทนุก่อภาระผูกพนั หรือทําธุรกรรม
ที
มีลกัษณะคล้ายการให้สินเชื
อนั 'นๆ  เข้าร่วมพิจารณาอนมุตัสิินเชื
อในรายการนั 'น 

• ธนาคารมีนโยบายเกี
ยวกับการดําเนินธุรกรรมสําคญัไว้ในหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร  ได้แก่ การตกลงเข้าทํา
รายการที
เกี
ยวโยงกนั และ/หรือการตกลงเข้าทํารายการเพื
อก่อให้เกิดการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ
งสินทรัพย์ที
สําคญั และ /หรือ
สิทธิในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ
งสินทรัพย์ที
สําคญัของธนาคาร โดยธนาคารต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบั
ดแูลที
เกี
ยวข้อง 
 

 การพิจารณารายการที
เกี
ยวโยงกัน หากเข้าเกณฑ์การทํารายการที
เกี
ยวโยงกันกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการธนาคาร รอง
กรรมการผู้จดัการใหญ่หรือผู้ ดํารงตําแหน่งเทียบเทา่ผู้บริหารระดบัสงู และผู้บริหารซึ
งดํารงตําแหน่งในสายกลยุทธ์และการเงินและผู้ ที

เกี
ยวข้องอื
นๆ ตามข้อกําหนดสํานกังาน กลต. คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการต้องดําเนินการดงันี ' 

1) ดแูลให้สาระของรายการเป็นธรรม คือ รายการนั 'นสมเหตุสมผล  เป็นไปเพื
อประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร และเงื
อนไขของ
 รายการไม่แตกตา่ง หรือเสมือนกบัการทํารายการกบับคุคลภายนอก และ 
u)  ดแูลให้กระบวนการพิจารณาและอนมุตัริายการดงักล่าวมีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมลูให้  

 ผู้ ล งทนุทราบอย่างพอเพียง 
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การดําเนินการอนมุตัิรายการที
เกี
ยวโยงกนั  มีขั 'นตอนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื
อขอมติเห็นชอบ โดยผู้อนุมตัิจะต้องไม่
เป็นผู้ มีส่วนได้เสียกบัการทํารายการ และกรรมการที
มีส่วนได้เสียต้องไม่เข้าร่วมประชมุและออกเสียง นอกจากนี 'อาจจดัให้มีความเห็น
จากที
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพิ
มเตมิ กรณีรายการดงักล่าวต้องขอความเหน็ชอบจากที
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
ง.  การประชุมคณะกรรมการ  

ธนาคารมีการกําหนดวนัประชมุคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั 'งปี โดยจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยหนึ
ง
ครั 'งในทุกๆ ไตรมาส มีการกําหนดวาระการประชุมเพื
อทราบและเพื
อพิจารณาอย่างชดัเจน  และอาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษ
เพิ
มเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานกุารคณะกรรมการธนาคารจะจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบตา่ง ๆ ไปยงัคณะกรรมการแตล่ะทา่นล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนการประชุม เพื
อให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้

พิจารณา ศกึษาวาระการประชมุอย่างเพียงพอและจดัสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม  เลขานกุารคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้
จดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการธนาคาร เพื
อพร้อม
สําหรับให้คณะกรรมการและหน่วยงานที
เกี
ยวข้องตรวจสอบได้ ในปี 2557 ธนาคารได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวม
จํานวน 12 ครั 'ง  (รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อ “การเข้าร่วมประชมุของกรรมการ”)  
 
จ. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

ธนาคารจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการเป็นประจําทกุปี เพื
อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการ
ปฏิบตัิงาน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ
งขึ 'น โดยแบบประเมินผลการปฏิบตัิของคณะกรรมการธนาคาร แบ่งออกเป็น x ส่วน ได้แก่ [) โครงสร้างและ
คณุสมบตัิของคณะกรรมการ  u)  บทบาท หน้าที
 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  y) การประชุมคณะกรรมการ  z) การทํา
หน้าที
ของกรรมการ  {) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  x) การพฒันาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร  โดยเลขานกุารคณะกรรมการ
ธนาคารทําหน้าที
รวบรวมผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการเสนอต่อประธานกรรมการ เพื
อพิจารณาทบทวนแนวปฏิบตัิ
เป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการตอ่ไป 
 
9.2    คณะกรรมการชุดย่อยของธนาคาร (ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557) 
ธนาคารมีคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ดงันี ' 

ก.  คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย 
 
(รายชื
อคณะกรรมการดงัปรากฏ ในหน้า 49) 
 
1.  กรรมการที9ไม่เป็นผู้บริหาร  
หมายความถงึ  ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการเพียงอย่างเดียว  มิได้เป็นผู้บริหารของธนาคาร  อาจเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้ 
 
2.  กรรมการที9เป็นผู้บริหาร  
หมายความถงึ กรรมการที
ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร  กรรมการที
ทําหน้าที
รับผิดชอบในการดําเนินการใด ๆ เยี
ยงผู้บริหาร  และให้
หมายความรวมถงึกรรมการที
มีอํานาจลงนามผูกพนั  
 
3. กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม  
หมายความถึง  กรรมการรายหนึ
งหรือหลายรายที
ได้รับการแต่งตั 'งจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นกรรมการผู้ ที
สามารถมีอํานาจ     
ลงนามเพื
อผกูพนัธนาคารกบับคุคลภายนอกได้   
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4. กรรมการอิสระ  
หมายความถึง กรรมการที
ไม่มีธุรกิจเกี
ยวข้องหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือมีผลประโยชน์ที
เกี
ยวข้องกบัสถาบนัการเงินอื
นอัน
อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของตน และต้องมีคุณสมบตัิตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุที
 ทจ. 28/2551 
เรื
อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที
ออกใหม่ (รายละเอียดคุณสมบตัิของคณะกรรมการอิสระของธนาคาร ดัง
ปรากฏ ในหน้า 91-92) 
 
 อํานาจของคณะกรรมการธนาคาร  

1. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจแต่งตั 'งและถอดถอนพนกังานและลูกจ้างของธนาคาร  กําหนดจ่ายเงินบําเหน็จรางวลัและ
เงินชดเชยแก่พนกังาน หรือลกูจ้างของธนาคารหรือบคุคลใดที
ทํากิจการให้ธนาคาร และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจตั 'งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆตามที
เห็นว่าจําเป็นเหมาะสม เพื
อช่วยควบคุมดูแลการ
ดําเนินกิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมทั 'งกําหนดคา่ตอบแทนตามที
คณะกรรมการเหน็สมควร 

3. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจแตง่ตั 'งบคุคลใดมาเป็นที
ปรึกษาของคณะกรรมการ  เพื
อช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในกิจการ
งานของธนาคารและกําหนดคา่ตอบแทนตามที
คณะกรรมการเห็นสมควร 

4. คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ
งหรือหลายคน หรือบคุคลอื
นไปปฏิบตัิงานอย่างใดอย่างหนึ
ง
แทนคณะกรรมการธนาคารก็ได้   

5. ในการประชมุคณะกรรมการธนาคาร  กรรมการคนหนึ
งมีหนึ
งเสียงในการลงคะแนน แต่กรรมการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื
อง
ใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื
องนั 'น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที
ประชุมออกเสียงเพิ
มขึ 'นอีกหนึ
งเสียง
เป็นเสียงชี 'ขาด 

 
บทบาท หน้าที9 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร  
หน้าที
ความรับผิดชอบพื 'นฐานของคณะกรรมการธนาคาร ได้แก่ การใช้ดลุพินิจเพื
อตดัสินใจทางธุรกิจในลักษณะที
เห็นโดยสุจริตว่า
เป็นไปเพื
อประโยชน์สงูสดุของธนาคาร และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางการ ข้อบงัคบัของธนาคาร  และมตทีิ
ประชุมผู้
ถือหุ้น  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ' 

1. กําหนดทิศทาง วิสัยทศัน์ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การกําหนดมาตรฐานการดําเนิน
กิจการ ทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร  และกํากบัติดตามดแูลการดําเนินกิจการของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายที

กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. สรรหาบุคคลที
มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื
อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั 'งกรรมการ ตลอดจนสนบัสนนุการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น 
เปิดช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอชื
อบคุคลอื
นเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการ 

3. สรรหาผู้ มีคณุสมบตัเิหมาะสม มีความรู้ความสามารถทางวชิาชีพที
หลากหลาย ตลอดจนความเชี
ยวชาญและประสบการณ์ 
เพื
อดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงู 

4. ทบทวนและอนมุตังิบประมาณในการดําเนินงานโดยพิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการ 
5. มอบหมายอํานาจให้ผู้บริหารสามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  แตห่ากเป็นกรณีที
เป็นเรื
องสําคญั มีผลกระทบสูง

และเป็นเรื
องที
มิใช่ธุรกิจปกติของธนาคาร เช่น การเปลี
ยนแปลงโครงสร้างทุน การลงทุนในธุรกิจอื
น การควบรวมกิจการ 
การจําหน่ายสินทรัพย์ และรายจ่ายลงทนุ หรือหากเป็นเรื
องที
ต้องขอให้คณะกรรมการให้สตัยาบนั ซึ
งรวมถึงเรื
องที
ผู้บริหาร
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหากจะต้องได้รับอนุมัติจากที
ประชุมผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการจะเป็นผู้ ให้ความเห็น
เกี
ยวกบัรายการดงักล่าว 

6. กําหนดเรื
องที
ฝ่ายจดัการจะต้องนําเสนอตอ่ที
ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 
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7. กําหนดมาตรการเพื
อให้ฝ่ายจัดการมีการถ่ายทอดและดูแลให้มีการถ่ายทอดนโยบายเป้าหมายต่างๆ ไปยังพนักงานทุก
ระดบัขององค์กร 

8. กํากับ ติดตาม ดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้ธนาคารดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดในสัญญาที

เกี
ยวข้อง 

9. กํากบัดแูลให้ธนาคารมีระบบบริหารความเสี
ยงด้านตา่งๆที
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
10. ดําเนินการให้ธนาคารมีและดํารงรักษาไว้ซึ
งระบบการควบคมุภายในที
เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื
อประโยชน์

ของธนาคาร  กําหนดแนวทางปฏิบตัทีิ
ชดัเจนเพื
อป้องกนัและขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กําหนดนโยบายและวิธีการ
ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้ บริหารและผู้ ที
เกี
ยวข้องนําข้อมูลภายในของธนาคารไปใช้เพื
อประโยชน์ส่วนตน พร้อมทั 'งมีการ
ประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในเป็นประจําทกุสิ 'นปี 

11. ดแูลให้มีการปฏิบตัอิย่างเป็นธรรมตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย 
12. เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคารและบริษัทในเครือให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน และดแูลให้มีการจดัทําบญัชีที
ถูกต้อง ครบถ้วน และมีระบบจดัเก็บเอกสารที
ทําให้สามารถตรวจสอบ
ความถกูต้องของข้อมลูได้ในภายหลงั   

13. จดัให้มีระบบการรายงานผลการดําเนินงานที
เกิดขึ 'นจริงวา่ เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทั 'งปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื
อให้
คณะกรรมการธนาคารสามารถตดิตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงานและกลยทุธ์ตา่งๆ ได้ตามความเหมาะสม 

14. กําหนดแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหารระดบัสูงเพื
อพิจารณาปรับค่าจ้างและบําเหน็จประจําปี โดย
คํานึงถึงหน้าที
ความรับผิดชอบและความเสี
ยงที
เกี
ยวข้อง รวมถึงการเพิ
มมลูค่าของส่วนผู้ ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการ
พิจารณา 

15. พิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์ของการจ่ายเงินบําเหน็จรางวลัและเงินชดเชยแก่พนกังาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที
ทํา
กิจการให้กบัธนาคาร โดยจะเป็นผู้ ทําการประจําหรือไม่ประจําก็ได้ ตามที
ฝ่ายจดัการนําเสนอ 

16. แต่งตั 'งบุคคลใดมาเป็นที
ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร  หรือขอรับความเห็นทางวิชาชีพจากที
ปรึกษาภายนอก เพื
อ
ช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในกิจการงานของธนาคารด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคาร พร้อมทั 'งกําหนดค่าตอบแทนและบําเหน็จ
ตามที
เหน็สมควร 

17. แตง่ตั 'งกรรมการจํานวนหนึ
งเป็นคณะกรรมการชดุย่อยเพื
อกํากบัดแูลกิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคารในด้าน
ที
ได้รับมอบหมาย พร้อมทั 'งกําหนดค่าตอบแทนและบําเหน็จให้ตามที
เห็นสมควร  คณะกรรมการชุดย่อยสามารถจดัจ้างที

ปรึกษาที
เชี
ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความเห็นเพิ
มเติม ตลอดจนจัดให้มีพนักงานประจําทําหน้าที
ติดตาม หาข้อมูล 
ประสานงาน เพื
อสนบัสนนุการทํางานของคณะกรรมการชดุย่อยด้วยคา่ใช้จ่ายของธนาคารได้ 

18. ดแูลให้ธนาคารมีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื
อถือได้ และทนัเวลา 
19. แต่งตั 'งเลขานุการของคณะกรรมการธนาคารเพื
อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร และช่วยให้

คณะกรรมการธนาคารและธนาคารปฏิบตังิานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่งๆ ที
เกี
ยวข้อง 
20. จัดให้มีบทบัญญัติเกี
ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ นโยบายหรือกฎบัตรของ

คณะกรรมการ และนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล 
21. จดัให้มีการควบคมุดแูลและทศิทางการปฏิบตังิานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิผลและมีความสอดคล้องกนัทั 'งองค์กร 
22. จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของตนเป็นประจําทกุปี 
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คณะกรรมการธนาคารต้องพร้อมที
จะตัดสินใจโดยไม่อยู่ภายใต้การครอบงําใดๆและพร้อมที
จะคดัค้านในกรณีที
มีความเห็น
ขัดแย้งหรือกรณีของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนอนุมัติรายการต่างๆ หรือเสนอความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นให้อนุมัติตามที

เหน็สมควร โดยยดึหลกัการดงันี ' 
 

 หลักความเพียงพอ  
1) กระทําการที
เป็นไปเพื
อประโยชน์สงูสดุของธนาคาร 
u) การตดัสินใจนั 'นได้กระทําอย่างระมดัระวงั  และ 
3) การตดัสินใจนั 'นได้กระทําอย่างซื
อสตัย์สจุริต โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตน 
 

หลักความระมัดระวัง  
1) ทําโดยสมเหตสุมผลเยี
ยงกรรมการที
อยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นนั 'นจะพงึกระทํา 
2) ทําโดยมีข้อมลูอย่างเพียงพอ  และ 
3) ไม่มีเหตทีุ
น่าสงสยัวา่ข้อมลูนั 'นไม่น่าเชื
อถือ หรือไม่ถกูต้อง 
หลักความซื9อตรง  
[) การกระทํานั 'นมีจดุมุ่งหมายโดยชอบ 
u) การตดัสินใจโดยไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
3)  การไม่นําข้อมลูหรือโอกาสของธนาคารไปใช้เพื
อประโยชน์ของตนเองหรือบคุคลอื
น 

 
ข. คณะกรรมการชุดย่อยอื9นๆ  
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั 'งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อไปนี ' เพื
อช่วยในการกํากบัดแูลกิจการของธนาคารให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรัดกมุ   

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  

2. คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ  

3. คณะกรรมการ Board Risk Committee  

4. คณะกรรมการชดุย่อยสําหรับธุรกรรมชาริอะฮ์  

5. คณะกรรมการจดัการ  

6. คณะกรรมการบริหารความเสี
ยง  

7. คณะกรรมการบริหารความเสี
ยงด้านเครดติ  

8. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื
อ ระดบั u  

9. คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย  

10. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี 'สิน  

11. คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee  

12. คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand  

13. คณะกรรมการการตลาดและการตดิตอ่สื
อสาร  

14. คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภณัฑ์ของธนาคาร 

15.  คณะกรรมการพิจารณาสินเชื
อระดบั 3  

16. คณะทํางานบริหารจดัการหนี 'ที
มีปัญหา 
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=.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 

1. นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ กรรมการอิสระ เป็น ประธาน 
2. ดาโต๊ะ ชารานิ บนิ อิบราฮิม         กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ 
3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั กรรมการอิสระ    เป็น กรรมการ 
4. 
 

นางสาวสิริพร สนั
นไพเราะ  
 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส      เป็น 
ด้านตรวจสอบภายใน 

เลขานกุารเกี
ยวกบังาน
ตรวจสอบภายใน 

5. นายฐาภพ คลี
สวุรรณ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่             เป็น 
ฝ่ายกํากบัการปฏิบตังิาน 

เลขานกุารเกี
ยวกบังาน
กํากบัการปฏิบตังิาน 

อํานาจ หน้าที9และความรับผิดชอบ 
1.  ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบัติหน้าที
ตามกฎหมายทั 'งในด้านบัญชี หลักปฏิบัติในการรายงานต่างๆ และ

หลกัการกํากบัดแูลกิจการที
ดี 
คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานระบบการควบคมุภายใน การบริหารความเสี
ยง และหลกัปฏิบตัิในการกํากบัดแูล
กิจการเพื
อพิจารณาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ โดยคํานึงถึงข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั 'ง
ข้อกําหนดสําหรับบริษัทจดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ด้วย  

2. 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 
 
 
 
 

9. 
 

10. 
 
 

สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบตังิานของด้านตรวจสอบภายใน 
เสนอแตง่ตั 'งผู้สอบบญัชี และคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีภายนอกที
เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ ถือหุ้น รวมทั 'ง
สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบตังิานของผู้สอบบญัชีภายนอก 
สอบทานประสิทธิผลของงานกํากบัการปฏิบตังิานรวมทั 'งกํากบัดแูลการปฏิบตังิานของฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิงานให้เป็นไป
ตามข้อกําหนดของทางการที
เกี
ยวข้อง 
สอบทานประเด็นเกี
ยวกับการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ตามที
หน่วยงานกํากับดูแลของทางการตรวจพบ และดูแลให้มีการ
ดําเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็วจากฝ่ายจดัการ 
สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอเพื
อนําเสนอต่อคณะกรรมการของกิจการภายในกลุ่ม
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 
สอบทานรายการที
ทํากับบุคคลที
เกี
ยวข้องกันทั 'งหมดซึ
งเสนอโดยฝ่ายจดัการ อันอาจเกิดขึ 'นภายในกลุ่มธนาคาร ก่อน
นําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื
อทราบเป็นระยะๆ 
รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื
อทราบเกี
ยวกับการดําเนินการแก้ไขหรือการปรับปรุงประเด็นต่างๆ หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ววา่อาจมีรายการที
มีการขดัแย้งทางผลประโยชน์  )Conflict of Interest) มีการทจุริต 
การปฏิบตัทีิ
ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ จุดอ่อนสําคญัด้านการควบคมุภายใน หรือการฝ่าฝืนข้อกําหนดต่างๆที
เกี
ยวข้อง 
หากคณะกรรมการธนาคารหรือฝ่ายจัดการไม่ได้มีการดําเนินการอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาที
คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณากําหนด กรรมการตรวจสอบคนหนึ
งคนใดต้องรายงานรายการดงักล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                        
จดัทํารายงานการปฏิบตัิงานด้านต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื
อเปิดเผยในรายงานประจําปีของธนาคาร โดย
ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ลงนาม รายงานนี 'จะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กําหนดกําหนดขอบเขต บทบาท และหน้าที
ความรับผิดชอบของผู้ เชี
ยวชาญภายนอกในการให้บริการคําปรึกษาแก่
คณะกรรมการตรวจสอบหรือการแต่งตั 'งฝ่ายบริหารเพื
อทําหน้าที
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ  )หากมี  (เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอย่างชดัแจ้ง 
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11. 
 

12. 
 

13. 
14. 
15.  

อนมุตัิ ปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที
เกี
ยวกบัการกํากบัการปฏิบตัิงาน ที
หน่วยงานกํากบัดแูล
ไม่ได้กําหนดให้ต้องได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการธนาคาร 
อนมุตัิรายงานการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจําปี (Annual Compliance Report) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที

หน่วยงานที
เกี
ยวข้องกําหนด 
อนมุตักิฎบตัรของด้านตรวจสอบภายในและหน่วยงานกํากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ 
ปฏิบตัหิน้าที
อื
นใดตามที
กําหนดในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปฏิบตัภิารกิจอื
นใดตามที
คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

 ครอบคลมุถงึ : กลุ่มธุรกิจของธนาคาร  
 
2. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วย 

1. นางวาทนนัทน์   พีเทอร์สิค กรรมการอิสระ เป็น ประธาน 
2. ดาโต๊ะ โรเบร์ิต แชบ เด๊า เม็ง           รองประธานกรรมการ เป็น กรรมการและประธานสํารอง 
3. ดาโต๊ะ ชารานิ บนิ อิบราฮิม              กรรมการอิสระ                    เป็น             กรรมการ 
 4. ผู้บริหารสงูสดุ ด้านบริหารทรัพยากรบคุคล เป็น เลขานกุาร  

 อํานาจ หน้าที9และความรับผิดชอบ 
1. ด้านสรรหา 

• กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้ มีอํานาจในการจดัการ  )ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ขึ 'นไป  (เพื
อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ และส่งนโยบายดงักล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทย

หากมีการร้องขอ 
• คดัเลือก และเสนอชื
อบุคคลที
มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื
อดํารงตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี ' เพื
อเสนอคณะกรรมการ

ธนาคารอนมุตั ิ
1. กรรมการธนาคาร 
2. กรรมการธนาคารที
ได้รับการแตง่ตั 'งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย 
3. ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ 'นไป 

• ดูแลให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบที
เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี
ยนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที
เปลี
ยนไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลที
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในด้านตา่งๆ 

• เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปีของธนาคาร 
• พิจารณาการแตง่ตั 'งและคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทในเครือของธนาคารและเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทใน

เครือเป็นผู้ พิจารณาอนมุตั ิ
2. กําหนดคา่ตอบแทน 

• กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื
นรวมถึงจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื
นที
ให้แก่
กรรมการและผู้ มีอํานาจในการจดัการ (ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ 'นไป) โดยต้องมีหลกัเกณฑ์ที
ชดัเจน โปร่งใส เพื
อ
เสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ และส่งนโยบายดงักล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหากมีการร้องขอ 
(ค่าตอบแทนและนโยบายเรื
องผลประโยชน์และสวสัดิการต้องครอบคลุมในทุกด้านที
เกี
ยวกบัค่าตอบแทน ซึ
งรวมถึง
คา่ตอบแทนกรรมการ เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนสั และทางเลือกและผลประโยชน์ที
เกี
ยวข้องด้วย) 
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• ดแูลให้กรรมการ และผู้ มีอํานาจในการจดัการ (ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ 'นไป) ได้รับผลตอบแทนที
เหมาะสมกบั
หน้าที
และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที
ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที
และความรับผิดชอบเพิ
มขึ 'นควรได้รับ
คา่ตอบแทนที
เหมาะสมกบัหน้าที
และความรับผิดชอบที
ได้รับมอบหมายนั 'น 

• กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้ มีอํานาจในการจดัการ (ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จดัการใหญ่ขึ 'นไป) 
เพื
อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปี โดยจะต้องคํานึงถึงหน้าที
ความรับผิดชอบ และความเสี
ยงที
เกี
ยวข้อง รวมถึง
ให้ความสําคญัการเพิ
มมลูคา่ของส่วนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย 

• เปิดเผยนโยบายเกี
ยวกบัการกําหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั 'งจดัทํารายงานการ
กําหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี
ยวกับเป้าหมาย การดําเนินงาน และความเห็นของ
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจําปีของธนาคารด้วย 

• ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของพนกังานธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) เพื
อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิ
ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์และนโยบายของ CIMB Group 

• พิจารณาและเสนอกรอบการปรับเงินเดือนและโบนสัประจําปีของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เพื
อให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนมุตั ิ

 3. ด้านการกํากบัดแูลกิจการ 
• ทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร สําหรับกรรมการและพนกังาน 
 ของธนาคาร เพื
อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการของหน่วยงานกํากบัดแูลที
เกี
ยวข้อง และ  
     นําเสนอตอ่ คณะกรรมการธนาคารเพื
อพิจารณาอนมุตัิ 
• อนมุตัแินวปฏิบตัด้ิานการกํากบัดแูลกิจการเพื
อให้หน่วยงานที
เกี
ยวข้องนําไปปฏิบตัแิละรายงานให้ คณะกรรมการ

 ธนาคารรับทราบเป็นประจําทกุปี  เพื
อส่งเสริมการกํากบัดแูลกิจการที
ดีของธนาคาร 
 4. พิจารณาในเรื
องตา่งๆ ตามที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 
 
3.  คณะกรรมการ Board Risk Committee 
 คณะกรรมการ Board Risk Committee ประกอบด้วย 

1. Mr. Kenny Kim     ประธาน 
2. นาย จิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์    กรรมการ และประธานสํารอง 
3. นาง วาทนนัทน์ พีเทอร์สิค       กรรมการ  
4. Ms. Serena Tan Mei Shwen    กรรมการ  
5.      นายสภุคั    ศวิะรักษ์       ผู้ เข้าร่วมประชมุถาวร     

 6.  นาง ปนทุ ณ เชียงใหม่    เลขานกุาร 
 
อํานาจ หน้าที9 และความรับผิดชอบ 

1. อนุมัติการแต่งตั 'งกรรมการ และกําหนดอํานาจ หน้าที
 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านความเสี
ยงชุดต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ' 
1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี
ยง 
1.2 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี 'สิน 
1.3 คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand 
1.4 คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภณัฑ์ของธนาคาร 
1.5 คณะกรรมการพิจารณาสินเชื
อระดบั 2 
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1.6 คณะกรรมการพิจารณาสินเชื
อระดบั  3 
2. อนมุตัิ /ให้ความเหน็ชอบนโยบายความเสี
ยง เพดานความเสี
ยง และระดบัสญัญาณเตือน  (Management Action Trigger - 

MAT) เช่น ความเสี
ยงด้านตลาด ความเสี
ยงด้านเครดิต ความเสี
ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี
ยงด้านปฏิบตัิการ ความเสี
ยง
ด้านกลยทุธ์ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดงันี ' 
2.1 ให้ความเห็นชอบนโยบายความเสี
ยงที
ทางการกําหนดวา่ต้องได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการธนาคารเท่านั 'น ก่อน

นําเสนอเพื
อขออนมุตัจิากคณะกรรมการธนาคาร 
2.2 อนมุตันิโยบายความเสี
ยงที
ทางการอนญุาตให้คณะกรรมการธนาคารมอบอํานาจให้คณะกรรมการชดุย่อยเป็นผู้

พิจารณาอนมุตัไิด้ ทั 'งนี ' รวมถงึอํานาจอนมุตัิที
เกี
ยวข้องกบัความเสี
ยงและอํานาจอนมุตัสิินเชื
อตามคูมื่อผลิตภณัฑ์
ด้วย 

2.3 อนมุตัเิพดานความเสี
ยงและระดบัสญัญาณเตือน (MAT) ทกุประเภท 
3. ดแูลการบริหารความเสี
ยงทุกประเภทและการบริหารจัดการเงินกองทุนของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ดงันี ' 
3.1 ให้ความเห็นชอบนโยบายบริหารจดัการเงินกองทนุและกลยทุธ์ รวมถงึกรอบการบริหารจดัการเงินกองทนุ (Capital 

Management Framework) กรอบการบริหารความเสี
ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk Framework) และกรอบการ
วางแผนธุรกิจแบบบรูณาการประจําปี (Annual Integrated Planning Framework) ก่อนนําเสนอเพื
อขออนมุตัจิาก
คณะกรรมการธนาคาร 

3.2 ให้ความเห็นชอบนโยบายที
เกี
ยวข้องกบักระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุ (Internal Capital 
Adequacy Assessment Process  -  ICAAP) รวมถงึระบ ุวดั ตดิตามดแูล และควบคมุความเสี
ยงตา่งๆ เพื
อให้เป็นไป
ตามกลยุทธ์การบริหารความเสี
ยงและเงินกองทนุ รวมถงึกฎเกณฑ์ทางการ ก่อนนําเสนอเพื
อขออนมุตัจิาก
คณะกรรมการธนาคาร 

3.3 ให้ความเห็นชอบระดบัความเสี
ยงที
ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) ก่อนนําเสนอเพื
อขออนมุตัจิาก
คณะกรรมการธนาคาร 

3.4 ดแูลให้การปฏิบตัิตามนโยบายและกรอบตา่งๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทบทวนและให้ความเหน็ชอบ หรืออนมุตัคํิาขอที
ได้ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการด้านความเสี
ยงชุดต่างๆ รวมทั 'งให้

ความเห็นชอบการนําเสนอผลิตภณัฑ์บริหารเงินใหม่ (Treasury Products) รวมถึงการเปลี
ยนแปลง  /รวมกนัที
มีและไม่มี
นยัสําคญัของผลิตภณัฑ์บริหารเงิน  )ก่อนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตัิ  (และอนุมตัิผลิตภณัฑ์และการ
ให้บริการใหม่  Non-Treasury Products หรือผลิตภัณฑ์  /บริการปัจจุบนัที
มีการเปลี
ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั และอนมุัติ

บคุคลภายนอกที
ออกผลิตภณัฑ์ (third parties) ก่อนการจําหน่ายผลิตภณัฑ์นั 'นๆ 
5. ทบทวนและให้ความเห็นชอบผลิตภณัฑ์และการให้บริการใหม่ หรือผลิตภณัฑ์ /บริการปัจจบุนัที
มีการเปลี
ยนแปลงอย่างมี

นยัสําคญัของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน )ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินพิจารณาอนมุตัิ(  
6. กําหนดแนวทางด้านกลยทุธ์และทบทวนมตขิองคณะกรรมการด้านความเสี
ยงชดุต่างๆ  
7. ดแูลให้มีโครงสร้างพื 'นฐาน ทรัพยากร ระบบ รวมถึงเครื
องมือวดัความเสี
ยงด้านต่างๆ และองค์ประกอบอื
นๆ สําหรับการ

บริหารความเสี
ยงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื
อให้ระดบัความเสี
ยงอยู่ในเกณฑ์ที
น่าพอใจ มีวินยัใน
การบริหารความเสี
ยง และสร้างวฒันธรรมในการตระหนกัถงึความเสี
ยงทั
วทั 'งองค์กร 

8. แตง่ตั 'งที
ปรึกษาภายนอกเป็นครั 'งคราวเพื
อทบทวนและให้คําปรึกษาในเรื
องการบริหารความเสี
ยงแก่คณะกรรมการ Board 
Risk Committee 

9. อนมุตัแิละดแูลให้การปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี 'เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางการ 
9.1 การเปิดเผยข้อมลูที
เกี
ยวข้องกบัความเสี
ยง 
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9.2 นโยบายการเปิดเผยข้อมลูที
เกี
ยวข้องกบัความเสี
ยง 
9.3 การควบคมุภายในด้านกระบวนการเปิดเผยข้อมลูที
เกี
ยวข้องกบัความเสี
ยง 

10. ให้ความเห็นชอบกรอบบริหารและนโยบายความต่อเนื
องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของธนาคาร 
ตลอดจนการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกรอบบริหารและนโยบายความต่อเนื
องทางธุรกิจ ก่อนนําเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

4.  คณะกรรมการชุดย่อยสําหรับธุรกรรมชาริอะฮ์ 
 ประกอบด้วยผู้ เชี
ยวชาญทางด้านศาสนาอิสลาม ซึ
งมิได้เป็นพนกังานของธนาคาร และ/หรือ ดํารงตําแหน่งอื
นใดในธนาคาร  
 [.   รศ. ดร. อิสมาแอ อาลี 
 u.   ดร. มะรอนิง สาแลมิง 
 
 อํานาจ หน้าที9และความรับผิดชอบ 

[.   ศึกษาถึงความเป็นไปได้ต่างๆ ในการประกอบกิจการให้บริการทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์ การทําธุรกรรมชาริอะฮ์ 
(Shariah Business) ผ่านธนาคารและบริษัทในเครือ 

u.   ให้ความเห็นและนําเสนอเรื
องดงักล่าวแก่คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอื
นๆ ของธนาคารที

เกี
ยวข้อง 

 
5. คณะกรรมการจัดการ 
      คณะกรรมการจดัการ  ประกอบด้วย 

1. นายสภุคั    ศวิะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร   

เป็น ประธาน 

2. นายสรุชยั  จิตตรัตน์เสนีย์/1 รองประธานเจ้าหน้าที
บริหาร  
และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายสนบัสนนุธุรกิจ 

เป็น 
 

รองประธาน 

3. นางปนทุ ณ  เชียงใหม่  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายบริหารความเสี
ยง          

เป็น กรรมการ 

4. นายณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายกลยุทธ์และการเงิน    

เป็น กรรมการ 

5. ม.ล.ณฏัฐ์ชญัญา ทวีวงศ์ 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายบริหารธุรกรรมการเงิน 

เป็น 
 

กรรมการ 
 

6. นายศีลวตั สนัติวสิฎัฐ์   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายสารสนเทศและปฎิบตักิาร 

เป็น กรรมการ 

7. นายพรชยั ปัทมินทร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายธุรกิจขนาดใหญ่ 

เป็น กรรมการ 

8. นายจิรัชยตุิ� อมัยงค์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

สายพาณิชย์ธนกิจ 

เป็น กรรมการ 

9. นายอดศิร เสริมชยัวงศ์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายธุรกิจรายย่อย 

เป็น กรรมการ 
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10. นายสธีุร์   โล้วโสภณกลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายบริหารเงิน 

เป็น กรรมการ 

11. นายสิทธิไชย มหาคณุ  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายCorporate Finance and Equity 
Capital Markets 

เป็น กรรมการ 

12. ผู้บริหารสงูสดุ ด้านบริหารทรัพยากรบคุคล    เป็น กรรมการ 
13. นายประภาส  ทองสขุ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ด้านสื
อสารองค์กร 
เป็น กรรมการ 

14. นายฐาภพ  คลี
สวุรรณ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่   

เป็น เลขานกุาร 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 
นางสาวสิริพร  สนั
นไพเราะ 

 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ด้านตรวจสอบภายใน        

           
         หมายเหต ุ  /1    ที
ประชมุคณะกรรมการมีมตติอ่อายกุารเป็นพนกังานของนายสรุชยั จิตตรัตน์เสนีย์  ตําแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 
       และตําแหน่ง รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสนบัสนนุธุรกิจ มีผลตั 'งแตว่นัที
 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2558 

 
อํานาจ หน้าที9และความรับผิดชอบ 

1. ให้คําปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร  
2. ควบคมุ ดแูล และประเมินผลการดําเนินงานด้านตา่งๆ ของธนาคาร  
3. ทบทวน รายงานทางการเงินและรายงานการบริหารงานด้านตา่ง ๆ ของธนาคาร  
4. พิจารณาแผนกลยทุธ์ แผนธุรกิจและแผนการบริหารจดัการเงินกองทนุและงบประมาณของธนาคาร 
5. กําหนดการทํางานร่วมกนัระหว่างสายงานและการทํางานระหว่างประเทศ 

 6. พิจารณาเกี
ยวกบักฎเกณฑ์ที
สําคญัอย่างรอบคอบ 
  7. อนมุตัอํิานาจอนมุตัเิฉพาะในการดําเนินการภายในของสายงานต่างๆ ที
ไม่เกี
ยวกบัความเสี
ยง  
  8. อนมุตัิ ปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที
เกี
ยวกบันโยบายการบริหารจดัการ/การปฏิบตัิการ/เรื
อง

 อื
นๆ ที
 หน่วยงานกํากบัดแูลไม่ได้กําหนดให้ต้องได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการธนาคาร 
  9. พิจารณาอนุมัติการทบทวนการปรับปรุงอํานาจอนุมัติและนโยบายของธนาคารที
มีผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง

 องค์กร 
 10.    อนมุตักิารแตง่ตั 'ง เปลี
ยนแปลงคณะกรรมการ อํานาจ หน้าที
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการโครงการคอมมิวนิตี ' 

 ลิงค์ และคณะกรรมการการตลาดเพื
อการสื
อสาร  และคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย 
         11.   มีอํานาจในการพิจารณาตดัสินประเดน็ปัญหาที
ไม่เกี
ยวข้องกบัการเงินในโครงการ 1Platform  

 12.    ทบทวน ให้ความเห็น พิจารณา และอนมุตัิตั 'งสํารองตามกฎหมายเพื
อรองรับความเสียหายจากกรณีที
ธนาคาร/ผู้บริหาร
ถกู ฟ้องร้องตามที
นําเสนอโดยด้านกฎหมาย  

 13.   อนมุตัคิา่ธรรมเนียมของผลิตภณัฑ์การลงทนุ หรือการแนะนําลกูค้าที
ผ่านช่องทางสายธุรกิจรายย่อย 
  สําหรับกรณีผลิตภัณฑ์ของบุคคลที
 3 และไม่ใช่รายการที
เกี
ยวโยงกันและที
ไม่มีการเปลี
ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญัที


คณะกรรมการบริหารความเสี
ยงได้เคยอนมุตัแิล้ว  
 14.   อนมุตัผิลิตภณัฑ์ของบคุคลที
 3 ที
ไม่มีการเปลี
ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญัที
คณะกรรมการบริหารความ เสี
ยงได้เคยอนมุตั ิ
  แล้ว  
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   15.   อนมุตักิารแตง่ตั 'งตวัแทนประกนัภยัของธนาคาร  
    16.  เรื
องอื
นๆ ตามที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร  

 ครอบคลมุถงึ : กลุ่มธุรกิจของธนาคาร 
 
6. คณะกรรมการบริหารความเสี9ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี
ยง ประกอบด้วย  

1. นายสภุคั   ศวิะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และ 
ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร   

เป็น ประธาน 

u. นายสรุชยั  จิตตรัตน์เสนีย์ รองประธานเจ้าหน้าที
บริหาร  
และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายสนบัสนนุธุรกิจ 

เป็น กรรมการ 
และประธานสํารอง 

3. นางปนทุ  ณ เชียงใหม่  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายบริหารความเสี
ยง    

เป็น กรรมการ 

 หรือนางฐิตะวฒัน์  โพธานนัท์ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
ด้านบริหารความเสี
ยงด้านเครดติ 

  

4. นายณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายกลยุทธ์และการเงิน   

เป็น กรรมการ 

5. ม.ล.ณฏัฐ์ชญัญา ทวีวงศ์ 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายบริหารธุรกรรมการเงิน 

เป็น 
 

กรรมการ 
 

6. นายศีลวตั สนัติวสิฎัฐ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายสารสนเทศและปฏิบตักิาร 

เป็น กรรมการ 

7. นายพรชยั ปัทมินทร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายธุรกิจขนาดใหญ่ 

เป็น กรรมการ 

8. นายจิรัชยตุิ� อมัยงค์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

สายพาณิชย์ธนกิจ 

เป็น กรรมการ 

9. นายอดศิร เสริมชยัวงศ์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายธุรกิจรายย่อย 

เป็น กรรมการ 

10. นายสธีุร์  โล้วโสภณกลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายบริหารเงิน  

เป็น กรรมการ 

11. ผู้แทนสายบริหารความเสี
ยง เป็น  เลขานกุาร 

อํานาจ หน้าที9และความรับผิดชอบ 

1.  การจดัสรรเงินกองทนุสําหรับความเสี
ยงและการกําหนดเพดานความเสี
ยง 
 จดัสรรเงินกองทนุสําหรับความเสี
ยง  )Capital-at-Risk    ) CAR (( ไปตามหน่วยงานธุรกิจต่างๆ และตามประเภทของความ

เสี
ยง ในการจดัสรรเงินกองทนุจะต้องให้มีการกระจายความเสี
ยงอย่างเหมาะสม และเพื
อให้มั
นใจว่า ธนาคารและบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะมีเงินกองทนุเพียงพอสําหรับรองรับความเสี
ยงในกรณีเกิดภาวะวกิฤตด้วย 

 2. เพิ
มมลูค่าของผู้ ถือหุ้น โดยมีการประเมินความเสี
ยงและผลตอบแทนรูปแบบต่างๆ ของการดําเนินธุรกิจเพื
อให้มั
นใจว่า
เป็นการดําเนินการที
เป็นไปตามขอบเขต (Parameters) ที
คณะกรรมการธนาคารกําหนด 
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 y. นโยบายการบริหารความเสี
ยง  
3.1 พิจารณากรอบและนโยบายการบริหารความเสี
ยงด้านต่างๆ ของธนาคารให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ

นโยบายโดยรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารและแนวทางการบริหารความเสี
ยงที
ดี  รวมถึงกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ที
เกี
ยวข้อง ตลอดจนทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของทรัพยากรสําหรับการบริหาร
ความเสี
ยง 

3.2 พิจารณาให้ความเหน็ชอบเพดานวงเงินสําหรับความเสี
ยงด้านเครดติ )Credit Risk Limits) และความเสี
ยงด้าน
ตลาด (Market Risk Limits) ก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร เพื
อพิจารณาอนมุตัิ 

3.3 พิจารณาให้ความเหน็ชอบเกี
ยวกบันโยบายการลงทนุเกี
ยวกบัตราสารทนุ ตราสารหนี ' และตราสารกึ
งหนี 'กึ
งทนุ ก่อน
นําเสนอขออนมุตัติอ่คณะกรรมการธนาคาร 

3.4 พิจารณาอนุมัติกรอบและนโยบายการบริหารความเสี
ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนการทบทวนและการ
ปรับปรุงแก้ไขกรอบและนโยบายการบริหารความเสี
ยง ซึ
งหน่วยงานราชการผู้ กํากับดแูลไม่ได้กําหนดว่าจะต้อง
ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการธนาคาร 

 4. การกํากบัการปฏิบตังิาน 
 กํากบัให้การปฏิบตังิานของทกุหน่วยงานเป็นไปตามกรอบและนโยบายการบริหารความเสี
ยง และหรือเพดานความเสี
ยง 
 (Limits) ที
กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี
ยงด้านต่างๆ 

5. การระบแุละการวดัความเสี
ยง 
5.1  พิจารณาอนมุตัวิธีิการในการระบแุละวดัความเสี
ยงด้านต่างๆ ตลอดจนการใช้เครื
องมือวดัความเสี
ยงที
เหมาะสม   

5.2 พิจารณาอนมุตักิลยุทธ์ในการประเมิน ตดิตามและควบคมุความเสี
ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดบัที
เหมาะสม 
6.  การรักษาคณุภาพของสินทรัพย์ 

 ตดิตามควบคมุกระบวนการให้สินเชื
อและการอนมุตัิวงเงินสินเชื
อใหม่อย่างใกล้ชิด รวมทั 'งการแก้ไขสินเชื
อที
ไม่ก่อให้เกิด
 รายได้ (Non-performing Loans) ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพื
อเสริมสร้างความมั
นใจในการรักษาคณุภาพสินทรัพย์
 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

7. พิจารณาให้ความเหน็ชอบกรอบบริหารและนโยบายความตอ่เนื
องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของ
ธนาคาร ตลอดจนการทบทวนและการปรับปรุงแก้ไขกรอบบริหารและนโยบายความตอ่เนื
องทางธุรกิจ ก่อนเสนอขออนมุตัิ
จากคณะกรรมการธนาคาร 

8.  พิจารณาอนมุตัอํิานาจอนมุตัเิฉพาะที
เกี
ยวข้องกบัความเสี
ยง รวมทั 'งอํานาจอนมุตัเิฉพาะในเรื
องการอนมุตัิสินเชื
อของสาย
 งานตา่งๆ 

9.  พิจารณาขออนมุตัแิตง่ตั 'งคณะกรรมการชดุตา่งๆ ที
เกี
ยวข้องกบัการบริหารความเสี
ยงตอ่คณะกรรมการธนาคาร    
 10.  พิจารณาอนมุตั ิการแตง่ตั 'ง การเปลี
ยนแปลงกรรมการ ตลอดจนอํานาจ หน้าที
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุ

ตา่งๆ  ดงัตอ่ไปนี ' 
10.1 คณะกรรมการ Basel II Steering Committee  
10.2 คณะกรรมการบริหารความเสี
ยงด้านปฏิบตักิาร 
10.3 คณะกรรมการบริหารความเสี
ยงด้านเครดติ 

 11. พิจารณาอนมุตั ิการแตง่ตั 'ง และการเปลี
ยนแปลงกรรมการพิจารณาสินเชื
อระดบั 3 ตามที
เหน็สมควร  
 12. ในฐานะคณะกรรมการบริหารความเสี
ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื
องดงัต่อไปนี ' ก่อน

นําเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
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 12.1   กรอบและนโยบายการบริหารบริหารความเสี
ยงด้านต่างๆ เพื
อให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี
ยงของ
  กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารและแนวทางการบริหารความเสี
ยงที
ดี รวมถงึกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที

  เกี
ยวข้อง 
 12.2 นโยบายการบริหารความตอ่เนื
องทางธุรกิจ )Business Continuity Management Policy)  
 12.3 เพดานวงเงินสําหรับความเสี
ยงด้านเครดติ (Credit Risk Limits) และความเสี
ยงด้านตลาด (Market Risk Limits) 
 12.4 อํานาจอนมุตัเิฉพาะ ในการอนมุตัวิงเงินตามที
กําหนดไว้ใน Product Program 
 
 L.  คณะกรรมการบริหารความเสี9ยงด้านเครดติ  

  คณะกรรมการบริหารความเสี
ยงด้านเครดติ  ประกอบด้วย 
1. นายสภุคั  ศวิะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และ 

ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร   
เป็น ประธาน 

2. นางปนทุ  ณ เชียงใหม่ 
(ตวัแทนจากสายบริหารความเสี
ยง) 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายบริหารความเสี
ยง       

เป็น กรรมการและประธานสํารอง 

3.  นายสรุชยั จิตตรัตนเสนีย์*  
 
 
หรือ น.ส.สวุมิล ผู่ผลวฒันากร 

รองประธานเจ้าหน้าที
บริหารและ
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายสนบัสนนุธุรกิจ 
หวัหน้าทีมคดีองค์กร  

เป็น 
 
 

เป็น    

กรรมการ 
 
 
กรรมการสํารอง 

4. นายณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์* รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายกลยุทธ์และการเงิน 

เป็น กรรมการ 

 หรือ นางพรรณี  ดีศลิปกิจ 
 

หวัหน้าทีมอาวโุส ทีมวเิคราะห์
การเงินและธุรกิจขนาดใหญ่ 

เป็น กรรมการสํารอง 
 

5. นายจิรัชยตุิ� อมัยงค์* รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายพาณิชย์ธนกิจ 

เป็น กรรมการ 

  หรือ นายสมเกียรต ิเศรษฐสมภพ 
 

หัวหน้าทีมอาวุโส  ทีมวิ เคราะห์
สินเชื
อพาณิชย์ธนกิจ 

เป็น กรรมการสํารอง 

6. ม.ล. ณฏัฐ์ชญัญา  ทวีวงศ์* รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายบริหารธุรกรรมการเงิน 

เป็น กรรมการ 

 หรือ นางวดาภรณ์ เตชะสวุรรณา ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ด้านการตลาดและบริหาร
ผลิตภณัฑ์ธุรกิจตา่งประเทศ 

เป็น กรรมการสํารอง 

7. นายอดศิร เสริมชยัวงศ์* รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายธุรกิจรายย่อย 

เป็น กรรมการ 

 น.ส. อรอนงค์ อดุมก้านตรง ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ผลิตภณัฑ์สินเชื
อรายย่อย 

เป็น กรรมการสํารอง 

8. นางวมิลรัตน์ เสรีนิยม* ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายบรรษัทธุรกิจ  

เป็น 
 

กรรมการ 
 

 หรือ นางสาวจิตตวดี แสงทอง ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ด้านวเิคราะห์และบริหารความเสี
ยง 

เป็น กรรมการสํารอง 
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9. นางสิริพร อําพนัวงษ์ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ด้านปฏิบตักิาร 

เป็น กรรมการ 

10. นางฐิตะวฒัน์   โพธานนัท์ 
(ตวัแทนจากสายบริหารความเสี
ยง) 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
ด้านวเิคราะห์ความเสี
ยงด้านเครดติ 

เป็น กรรมการ 

     
11. นายอนวุตัร์ ชื
นชนม์  

(ผู้แทนสายบริหารความเสี
ยง) 
งานวเิคราะห์ความเสี
ยงด้านเครดติ  เป็น เลขานกุาร 

           * กรรมการถาวรหากไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้จะต้องมอบหมายให้บคุคลที
เป็นกรรมการสํารองเข้าร่วมประชมุแทน 

 
อํานาจ หน้าที9และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี
ยงด้านเครดิต มีหน้าที
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี
ยงในการดําเนินการใดๆ เกี
ยวกับ
ธุรกรรมด้านเครดติของกลุ่มธุรกิจของธนาคาร โดยมีอํานาจ หน้าที
และความรับผิดชอบ ดงันี '  

1.      พิจารณาการปรับปรุงเปลี
ยนแปลงนโยบายทางด้านสินเชื
อและการลงทนุในตราสารหนี '  หรือตราสารกึ
งหนี ' กึ
งทุน 
รวมทั 'งนโยบายที
เกี
ยวข้องกบัธุรกรรมสินเชื
อทกุประเภทของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
และให้ความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริหารความเสี
ยงเพื
อพิจารณา 

2. ตดิตามดแูลคณุภาพสินเชื
อของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมถงึการจดัการหนี 'ที
มีปัญหา  
3. พิจารณา กรอบนโยบาย นโยบาย แนวทาง เพดานวงเงินสําหรับความเสี
ยงด้านเครดิต (Credit Risk Frameworks 

/Policies/Guidance/ Limits) ตลอดจนกรอบนโยบาย นโยบาย และแนวทางตา่งๆ ที
เกี
ยวข้องกบัความเสี
ยงด้านเครดิต
ก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารความเสี
ยงเพื
อพิจารณา 

4. เรื
องอื
นๆ ตามที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี
ยงหรือคณะกรรมการ  Borad Risk Committee 
ครอบคลมุถงึ : กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

 
8.   คณะกรรมการพจิารณาสินเชื9อ ระดับ  2  
 คณะกรรมการพิจารณาสินเชื
อ ระดบั  2  ประกอบด้วย 

1. นายสภุคั  ศวิะรักษ์  กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 

เป็น ประธาน 

2. นายสรุชยั  จิตตรัตน์เสนีย์ รองประธานเจ้าหน้าที
บริหาร  
และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายสนบัสนนุธุรกิจ 

เป็น กรรมการและ 
ประธานสํารอง 

3. นางปนทุ  ณ  เชียงใหม่ 
(ตวัแทนจากสายบริหารความเสี
ยง) 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
 สายบริหารความเสี
ยง       

เป็น กรรมการ 

4. ม.ล.ณฏัฐ์ชญัญา ทวีวงศ์ 
  

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 สายบริหารธุรกรรมการเงิน 

เป็น กรรมการ 

 หรือ นางวดาภรณ์  เตชะสวุรรณา 
(ตวัแทนจากสายบริหารธุรกรรมการเงิน) 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ด้านการตลาดและบริหารผลิตภณัฑ์
ธุรกิจตา่งประเทศ 

  

5. นายณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
 สายกลยุทธ์และการเงิน 

เป็น กรรมการ 
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6. นายพรชยั ปัทมินทร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายธุรกิจขนาดใหญ่ 

เป็น กรรมการ 

 หรือ นางวมิลรัตน์ เสรีนิยม  
(ตวัแทนจากสายธุรกิจขนาดใหญ่) 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายบรรษัทธุรกิจ 

  

 7. นายจิรัชยตุิ� อมัยงค์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
 สายพาณิชย์ธนกิจ 

เป็น กรรมการ 

8. นางฐิตะวฒัน์  โพธานนัท์ 
(ตวัแทนจากสายบริหารความเสี
ยง) 

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส
ด้านความเสี
ยงด้านเครดติ 

เป็น กรรมการ 

9. เจ้าหน้าที
ทีมเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาสินเชื
อ 2 เป็น เลขานกุาร 
 

อํานาจ หน้าที9และความรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการพิจารณาสินเชื
อระดบั 2 มีหน้าที
รายงานตอ่คณะกรรมการธนาคารในการดําเนินการใดๆ เกี
ยวกบั ธุรกรรมด้าน
เครดติของกลุ่มธุรกิจของธนาคาร โดยมีอํานาจ หน้าที
และความรับผิดชอบ ดงันี '  

1. พิจารณาอนมุตักิารดําเนินการใดๆ เกี
ยวกบัการให้สินเชื
อ การก่อภาระผกูพนั และการลงทนุในตราสารหนี 'หรือตราสารกึ
ง 
     หนี 'กึ
งทนุที
ไม่มีอนพุนัธ์แฝง สําหรับลกูค้าและ/หรือกลุ่มลกูค้าที
มีวงเงินรวมและอนัดบัความเสี
ยงของกลุ่มดงันี ' 

วงเงนิรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า อันดับความเสี9ยงของกลุ่มลูกค้า 
ไม่เกิน 500 ล้านบาท  ทกุระดบัความเสี
ยง 

มากกวา่ 500 ล้านบาทแตไ่ม่เกิน 800 ล้านบาท  อนัดบัความเสี
ยงไม่ด้อยกว่า 9 
มากกวา่ 800 ล้านบาทแตไ่ม่เกิน 2,000 ล้านบาท  อนัดบัความเสี
ยงไม่ด้อยกว่า 7 

มากกวา่ 2,000 ล้านบาทแตไ่ม่เกิน 3,000 ล้านบาท  อนัดบัความเสี
ยงไม่ด้อยกว่า 4 
  อันดับความเสี9ยงของกลุ่มลูกค้า คํานวณจาก คา่ถวันํ 'าหนกัเฉลี
ยของ  Global   Obligor  Rating   บริษัทในกลุ่มที
มีวงเงิน 
         กบัธนาคาร  (กรณีวงเงิน Revolving เทา่กบัวงเงินที
อนมุตั ิ กรณีวงเงิน Non-revolving เทา่กบัภาระหนี ' บวก วงเงินที
ยงัไม่ได้ 
         เบกิใช้)         
       สําหรับกรณีลกูค้าที
มีบริษัทในกลุ่มที
ถือเป็น Specialized Lending Account ที
ยงัไม่มีการกําหนดอนัดบัความเสี
ยง  
         กําหนดให้คณะกรรมการพิจารณาสินเชื
อระดบั 2 มีอํานาจอนมุตัวิงเงินรวมของกลุ่มลกูค้าได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท และเมื
อมี 
         การกําหนดอนัดบัความเสี
ยงแล้ว ให้มีอํานาจในการพิจารณาอนมุตัติามเกณฑ์ข้างต้น 

2. พิจารณาอนมุตักิารทบทวนวงเงิน การเปลี
ยนแปลงเงื
อนไขตา่งๆ เกี
ยวกบัการให้สินเชื
อ การก่อภาระผกูพนัสําหรับลกูค้า 
  และ/หรือกลุ่มลกูค้าที
มีวงเงินรวมทั 'งสิ 'นไม่เกินเพดานวงเงินสงูสดุตามเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

  3.  ให้ความเหน็ก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร เพื
อพิจารณาอนมุตัคํิาขอสินเชื
อ และการลงทนุในตราสารหนี ' หรือตรา
   สารกึ
งหนี 'กึ
งทนุที
ไม่มีอนพุนัธ์แฝง สําหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้าที
มีวงเงินรวมทั 'งสิ 'น ไม่อยู่ในอํานาจการพิจารณาของ
   คณะกรรมการพิจารณาสินเชื
อระดบั 2 การดําเนินการใดๆเกี
ยวกบัการลงทนุในตราสารหนี 'หรือตราสารกึ
งหนี 'กึ
งทนุที
มี 
   อนุพันธ์แฝง และการดําเนินการใดๆ เกี
ยวกับวงเงินสินเชื
อที
ให้ต่อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือกิจการที
มีผลประโยชน์เกี
ยวข้อง 
   (Related Parties)  
 4.   พิจารณาอนมุตักิารเกินวงเงินชั
วคราวไม่เกิน 10% ของวงเงินรวมลกูค้ารายนั 'น และระยะเวลาเกินวงเงินไม่เกิน 1 ปี 
 5. ดแูลการให้สินเชื
อของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารให้เป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลของ
  ธนาคารแหง่ประเทศไทยและหน่วยงานรัฐที
เกี
ยวข้องและอยู่ภายใต้นโยบายสินเชื
อและระเบียบงานของธนาคาร 
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 6.  พิจารณาอนมุตัิการดําเนินการใดๆ เกี
ยวกบัหนี 'ที
มีปัญหา ที
อยู่ภายใต้อํานาจของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื
อระดบั 2     
             และพิจารณาทบทวนการจดัชั 'นหนี ' การตั 'งสํารองเผื
อหนี 'สงสยัจะสญู และการตดัหนี 'สญูที
เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้าง 
                หนี 'โดยรวมถงึการรับชําระหนี 'หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี ' ดงัตอ่ไปนี ' 
             6.1  พิจารณาอนมุตักิารรับชําระหนี 'หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี 'ทั 'งไม่มีหรือมีการลดยอดหนี 'ในบญัชี (Hair cut) หรือการตดั 
                      หนี 'สญู (ถ้ามี) โดยต้องไม่เกินสํารองเผื
อหนี 'สงสยัจะสญูที
ตั 'งไว้ สําหรับลกูค้าและกลุ่มลกูค้าที
มีวงเงินรวมทั 'งสิ 'นไม่เกิน  
                      500 ล้านบาท 
  6.2   พิจารณาอนมุตัิการรับชําระหนี 'หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี 'ที
ไม่มีการลดยอดหนี 'ในบญัชี (Hair cut) หรือการตดัหนี 'สญู 
   สําหรับลกูค้าและแก่กลุ่มลกูค้าที
มีวงเงินรวมทั 'งสิ 'นไม่เกินเพดานวงเงินสงูสดุตามเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
   7.   ประเมินความเหมาะสมของผลตอบแทนกบัระดบัความเสี
ยงในการพิจารณาอนมุตัิวงเงินสินเชื
อเพื
อให้วงเงินสินเชื
อนั 'นอยู่
  ภายใต้ระดบัความเสี
ยงที
ยอมรับได้ของกลุ่มธนาคาร 

                8.   กําหนด ทบทวนและเปลี
ยนแปลงอนัดบัความเสี
ยงที
ประเมินโดยธนาคารให้เหมาะสมสําหรับสินเชื
อแตล่ะราย 
  9.   พิจารณาอนมุตัขิายสินทรัพย์รอการขาย ซึ
งเดมิใช้เป็นสถานที
สําหรับดําเนินธุรกิจ หรือสําหรับพนกังานและลกูจ้างของ
  ธนาคารที
มีต้นทนุของสินทรัพย์รวมแล้วไม่เกิน 50 ล้านบาท  
 10.  พิจารณาอนมุตักิารดําเนินการใดๆ เกี
ยวกบัทรัพย์สินรอการขายที
ธนาคารได้รับมาจากการตีโอนทรัพย์ชําระหนี 'หรือที
ได้จาก
  การประมลูจากการขายทอดตลาด โดยรวมถงึการพิจารณาอนมุตัริาคาขาย วธีิการขายและเงื
อนไขการชําระเงิน และการ 
               ขายสินทรัพย์รอการขายให้กบับคุคลใดบคุคลหนึ
งหรือกลุ่มบคุคลที
มีต้นทนุของสินทรัพย์รอการขายรวมกนัแล้วไม่เกิน 500  
               ล้านบาท 
 11.   ให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพื
ออนมุตัวิงเงินสินเชื
อ การลงทนุ และการรับ 
               ชําระหนี 'หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี 'ทั 'งไม่มีหรือมีการลดยอดหนี 'ในบญัชี (Hair cut) หรือการตดัหนี 'สญู (ถ้ามี) โดยต้องไม่เกิน    
               สํารองเผื
อหนี 'สงสยัจะสญูที
ตั 'งไว้ สําหรับลกูค้าและหรือกลุ่มลกูค้าที
มีวงเงินรวมทั 'งสิ 'นไม่เกินเพดานวงเงินสงูสดุตามเกณฑ์  
               ธนาคารแหง่ประเทศไทย รวมถงึการดําเนินการใดๆ เกี
ยวกบัทรัพย์สินรอการขาย และ 
    12.   เรื
องอื
นๆ ตามที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร   

หมายเหต ุ วงเงินรวมทั 'งสิ 'น หมายถงึ วงเงนิให้สนิเชื
อและ/หรือวงเงินภาระผกูผนัและ/หรือเงินลงทนุสําหรับลกูค้าและ/หรือกลุม่ลกูค้า หรือภาระ
เงิน   ต้นรวมดอกเบี 'ยค้างรับและ/หรือภาระผกูพนัคงค้างและ/หรือภาระเงินลงทนุรวมกนั แล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกว่า 

 ครอบคลมุถงึ : กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 
 
9.  คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย  
     คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย  ประกอบด้วย   

1. นายสภุคั   ศวิะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร  

เป็น ประธาน 

2. นายอดศิร เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายธุรกิจรายย่อย 

เป็น ประธานสํารอง 

3. นางปนทุ   ณ เชียงใหม่ 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายบริหารความเสี
ยง 

เป็น กรรมการ 

 หรือ  น.ส.ศศมิา ทองสมคัร หวัหน้าทีม ทีมความเสี
ยงด้านสินเชื
อ 
รายย่อย 

  

4. นายณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์ 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายกลยุทธ์และการเงิน 

เป็น 
 

กรรมการ 
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5. นายศีลวตั สนัติวสิฎัฐ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายสารสนเทศและปฎิบตักิาร 

เป็น กรรมการ 

6. นางสิริพร อําพนัวงษ์ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ด้านปฎิบตักิาร 

เป็น กรรมการ 

7. นายประภาส  ทองสขุ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ด้านสื
อสารองค์กร 

เป็น กรรมการ 

8. น.ส. ดษุณี เกลียวปฏินนท์ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ผลิตภณัฑ์การออมและที
ปรึกษาการ
ลงทนุ 

เป็น 
 

กรรมการ 
 

9. 
 

10. 
 

น.ส. อรอนงค์ อดุมก้านตรง 
 

 น.ส. อญัชลี จรัสยศวฒุชิยั 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ผลิตภณัฑ์สินเชื
อรายย่อย 
ผู้ อํานวยการอาวโุส  
ผลิตภณัฑ์บตัรและคา่ธรรมเนียม 

เป็น 
 

เป็น 
 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

11. น.ส.ศริยา ทวีแสง  ผู้ อํานวยการอาวโุส  
ผลิตภณัฑ์เงินฝากและลกูค้ารายย่อย 

เป็น   กรรมการ  

12. น.ส. ปิยวรรณ เธียรพรานนท์ หวัหน้าทีมอาวโุส  
ทีมการเงินธุรกิจรายย่อย 

เป็น กรรมการและเลขานกุาร 

 
อํานาจ หน้าที9 และความรับผิดชอบ  

1. วางกลยุทธ์และแนวคิดเชิงรุกเพื
อความเติบโตของธุรกิจรายย่อย โดยคํานึงถึงปัจจัยทางการตลาดและทรัพยากรของ
ธนาคาร สถานการณ์การแข่งขนั และความเสี
ยงที
ยอมรับได้ 

2. วิเคราะห์กลยุทธ์การพฒันาธุรกิจทั 'งระยะกลางและระยะยาวและการตดัสินใจด้านการลงทนุของสายธุรกิจรายย่อย และ
บริษัทในเครือที
เกี
ยวกบัธุรกิจรายย่อย ซึ
งรวมถึงการให้สินเชื
อ การเรียกเก็บหนี ' การรับฝากเงิน สาขาและการบริการของ
สาขา บตัรเครดติ ตลอดจนผลิตภณัฑ์หรือการให้บริการธุรกิจรายย่อยทกุประเภทและโครงสร้างพื 'นฐานของงานสนบัสนนุ 
(ในที
นี 'เรียกวา่ “ธุรกิจรายย่อย”) เพื
อนําเสนอตอ่คณะกรรมการจดัการ 

3. อนมุตั/ิ เหน็ชอบ แผนงาน งบประมาณ กลยทุธ์ และการส่งเสริมการขายตา่งๆ ภายใต้ธุรกิจรายย่อย 
4. ตดิตามผลประกอบการและผลการปฏิบตังิานโดยรวมของธุรกิจรายย่อย โดยครอบคลมุหวัข้อดงัตอ่ไปนี ' 

4.1 ผลการดําเนินงานของธุรกิจรายย่อย และผลกําไร/ขาดทุนของธุรกิจรายย่อย ทั 'งในรูปแบบของประเภทผลิตภัณฑ์ 
ลกูค้าช่องทางการขาย และแคมเปญ โปรโมชั
นตา่งๆ  
4.2 ผลการดําเนินงานภายใต้แผนการตลาด การสร้างแบรนด์และการส่งเสริมการขาย รวมถึงการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
และ การออกแบบผลิตภณัฑ์ 
4.3 การปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านปฏิบตัิการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ปัญหาต่างๆที
เกิดขึ 'นจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ระยะเวลาการปฏิบตักิาร และอื
นๆ 
4.4 ความเสี
ยงตา่งๆ ที
มีผลกระทบกบัธุรกิจรายย่อย เช่น ความเสี
ยงด้านสินเชื
อ ความเสี
ยงด้านปฏิบตักิารเป็นต้น  
4.5 อตัรากําลงัภายใต้ธุรกิจรายย่อย รวมทั 'งปัญหาตา่งๆ ที
เกิดขึ 'น 
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5. อนุมัติให้ผู้ บริหารสูงสุดสายธุรกิจรายย่อยและ ผู้ บริหารสูงสุดสายกลยุทธ์และการเงินมีอํานาจอนุมัติโครงสร้างและ
นโยบายผลตอบแทนการขาย* สําหรับพนักงานธนาคาร เช่น กําหนดเงื
อนไขในการจ่ายผลตอบแทน อัตราผลตอบแทน 
เป็นต้น รวมถึงการเปลี
ยนแปลงใดๆ ที
เกี
ยวข้องกบัโครงสร้างและนโยบายผลตอบแทนใหม่ หรือที
ใช้อยู่ ณ ปัจจุบนั ทั 'งนี ' 
ต้องไม่เกิน �.{ ล้านบาท กรณีที
เกิน �.{ ล้านบาท ต้องเสนอคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย  

6. อนมุัติให้ผู้บริหารสูงสุดสายธุรกิจรายย่อยและ ผู้บริหารสูงสุดสายกลยุทธ์และการเงินมีอํานาจอนมุัติแผนการตลาดใหม่ 
แผนการกระตุ้นยอดขาย และสื
อโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพื
อการกระตุ้นการขาย รวมทั 'งค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวข้อง** (ยกเว้นการ
อนมุตัิที
เกี
ยวข้องกบัดอกเบี 'ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ) ทั 'งนี ' ต้องไม่เกิน �.{ ล้านบาท กรณีที
เกิน �.{ ล้านบาท ต้องเสนอ
คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย  

7. อนมุัติให้กรรมการผู้ จดัการ และประธานกรรมการของบริษัทในเครือมีอํานาจอนมุัติโครงสร้างและนโยบายผลตอบแทน
การขาย*สําหรับพนกังานของบริษัทในเครือนั 'นๆ รวมทั 'งมีอํานาจอนมุตัิแผนการตลาดใหม่ แผนการกระตุ้นยอดขาย และ
สื
อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื
อการกระตุ้นการขาย รวมทั 'งค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวข้อง** ทั 'งนี ' ต้องไม่เกิน �.{ ล้านบาทและ
นําเสนอเพื
อทราบในที
ประชุมคณะกรรมการธุรกิจรายย่อยคราวถดัไป กรณีที
เกิน �.{ ล้านบาท ต้องเสนอคณะกรรมการ
ธุรกิจรายย่อยเพื
อขออนมุตั ิ 

8. ดแูลงานอื
นๆ ที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจดัการ หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร  
 หมายเหตุ ในกรณีที
ได้รับการอนมุัติผลตอบแทนการขายไม่เกิน �.{ ล้านบาท แต่หากในภายหลัง ผลตอบแทนการขายที

 เกิดขึ 'นจริงมีมูลค่าเกิน �.{ ล้านบาท ต้องนําเสนอเพื
อทราบในที
ประชุมคณะกรรมการธุรกิจรายย่อยคราวถัดไป
 ค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวข้อง** หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพื
อการกระตุ้นการขาย ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรม
 การตลาด ในการส่งเสริมการขาย และ ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ
งลูกค้า/ บัญชีใหม่ ทั 'งนี ' ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายการตลาดที

 เกิดขึ 'นเป็นประจําจากการดําเนินงาน เช่น คา่เอกสารการตลาด, โบรชวัร์, แผ่นพบั, welcome pack, lounge และอื
นๆ เป็น
 ต้น 
 ผลตอบแทนการขาย (Incentive)* คือ รูปแบบการจ่ายผลตอบแทนให้กบัพนกังานของธนาคาร (พนกังานขายและพนกังาน
 ขายอิสระ) ในรูปแบบของเงินสดหรือทรัพย์สินประเภทอื
น เช่น ทองคํา รวมทั 'งผลตอบแทนอื
นๆ ที
ต้องนํามาคํานวณภาษี 
 เช่น โปรแกรมทอ่งเที
ยว เป็นต้น ซึ
งเป็นส่วนเพิ
มจากผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน 

 
10.  คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี 3สิน 

   คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี 'สิน ประกอบด้วย  

1. นายสภุคั   ศวิะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 

เป็น ประธาน 

2. 
 
 

y. 
 

4. 
 

นายสรุชยั จิตตรัตน์เสนีย์  
 
 
นายณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์ 
 

นางปนทุ ณเชียงใหม่ 

 

รองประธานเจ้าหน้าที
บริหาร  
และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายสนบัสนนุธุรกิจ  
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายกลยุทธ์และการเงิน 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายบริหารความเสี
ยง 

เป็น 
 
 

เป็น 
 

เป็น 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการและประธานสํารอง 
 
กรรมการ 

5. 
 

นายจิรัชยตุิ� อมัยงค์ 

 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายพาณิชย์ธนกิจ 

เป็น 
     

กรรมการ 
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6. ม.ล. ณฏัฐ์ชญัญา ทวีวงศ์ 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายบริหารธุรกรรมการเงิน 

เป็น 
 

กรรมการ 
 

7. นายอดศิร เสริมชยัวงศ์ 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายธุรกิจรายย่อย 

เป็น 
 

กรรมการ 
 

 
8. 

 
นายพรชยั ปัทมินทร 

 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายธุรกิจขนาดใหญ่ 

 
เป็น 

 
กรรมการ 

9. นายสธีุร์  โล้วโสภณกลุ 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายบริหารเงิน 

เป็น กรรมการ 

10. นายพงศ์เทพ อทุยัสินธุเจริญ ผู้ อํานวยการอาวโุส 
ด้านบริหารเงินกองทนุ สินทรัพย์  
และหนี 'สิน 

เป็น เลขานกุาร 

 
อํานาจ หน้าที9และความรับผิดชอบ 

1. ดูแลให้ธนาคารมีความสามารถในการบริหารงบกระแสเงินสดอย่างเหมาะสมและสะท้อนต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนกรณีมีสถานการณ์ฉกุเฉินในตลาดการเงิน 

2. ดแูลให้มีความหลากหลายในแหล่งเงินทนุเพื
อที
จะหลีกเลี
ยงการพึ
งพาแหล่งเงินทนุที
มีความผนัผวนในสดัส่วนที
มากเกินไป  
3. ดูแลให้มีการจัดการรักษาระดบัสินทรัพย์สภาพคล่องให้เหมาะสมและปฏิบตัิตามข้อกําหนดของทางการเกี
ยวกับสภาพ

คล่อง 
4. ทบทวนแผนการระดมทนุฉุกเฉิน (Contingency Funding Plan (CFP)) ระดบัความเสี
ยงด้านสภาพคล่องและความเสี
ยง

ด้านอตัราดอกเบี 'ยของฐานะในบญัชีเพื
อธนาคาร ตลอดจน limit ของธนาคารอื
นๆที
เกี
ยวกบั สภาพคล่อง เพื
อดแูลให้
ธนาคารมีสภาพคล่องที
เพียงพอทกุขณะ 

5. ดแูล ปรับปรุงการทดสอบสภาพคล่องในภาวะวิกฤต (Stress Test) และเหตกุารณ์จําลองสําหรับความเสี
ยงด้านสภาพ
คล่อง และดแูลให้ธนาคารสามารถปฏิบตัติามข้อบงัคบักรณีภาวะวกิฤตตา่งๆ 

6. เสนอความเหน็เรื
องความเสี
ยงและผลตอบแทนสําหรับงบดลุของธนาคารตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื
อการขออนมุตังิบดลุ
ทั 'งหมดที
เกี
ยวข้องกบัเรื
องตา่งๆ รวมถงึประเมินผลการปฏิบตังิานของแตล่ะผลิตภณัฑ์โดยมุ่งเน้นถงึผลตอบแทน ยอด
จําหน่าย และ/หรือ ส่วนแบง่การตลาด 

7. ทบทวน ประเมิน และอนมุตักิลยทุธ์การป้องกนัความเสี
ยงภายใต้เพดานความเสี
ยงตา่งๆ (Limit) ที
มอบหมายโดย
คณะกรรมการธนาคาร 

8. ให้หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราดอกเบี 'ยพิเศษสําหรับสายธุรกิจแตไ่ม่รวมถงึตลาดเงินทนุและผลิตภณัฑ์บริหารเงินตลอดจน
ตดัสินใจในเรื
องที
เกี
ยวกบั FTP ทั 'งหมดของธนาคาร 

9. ทบทวนและเสนอแนะตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื
ออนมุตันิโยบายการบริหารความเสี
ยงด้านสภาพคล่องและนโยบายการ
บริหารความเสี
ยงด้านอตัราดอกเบี 'ยของฐานะในบญัชีเพื
อการธนาคาร 

10. ดแูลเงินการบริหารเงินกองทนุของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอเพื
อรองรับการเตบิโตทางธุรกิจและให้เป็นไปตาม
ข้อบงัคบัของทางการทกุขณะ 
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11. คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee   
  คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee ประกอบด้วย 

1. นายสภุคั   ศวิะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร  

เป็น ประธาน 

2. นายณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์ 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายกลยุทธ์และการเงิน 

เป็น ประธานสํารอง 

 
3. 

 
นายศีลวตั สนัติวสิฎัฐ์ 

 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่   
สายสารสนเทศและปฏิบตักิาร 

 
เป็น 

 
กรรมการ 

4. ม.ล.ณฏัฐ์ชญัญา ทวีวงศ์ 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายบริหารธุรกรรมการเงิน 

เป็น กรรมการ 

5. นางปนทุ  ณ เชียงใหม่ 
หรือตวัแทนจากสายบริหารความเสี
ยง 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายบริหารความเสี
ยง 

เป็น กรรมการ 

6. 
 
 
 

�. 

นายอดศิร เสริมชยัวงษ์  
 
หรือนางสมจิตร ชื
นชมชาติ 
 
นางสิริพร อําพนัวงษ์ 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายธุรกิจรายย่อย 
ผู้ อํานวยการอาวโุส  
บริหารและสนบัสนนุการขาย 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ด้านปฏิบตักิาร 

เป็น 
 
 

เป็น 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

8. นายอริชยั นุ่มลมลุ ผู้ อํานวยการอาวโุส 
ฝ่ายบริหารระบบข้อมลูรายงานเพื
อ
การบริหาร 

เป็น กรรมการ 

9. นายกฤษณะ  ตรีถาวรยืนยง ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ด้านเทคโนโลยี 

เป็น กรรมการและ 
เลขานกุาร 

10. นายบญุเกียรต ิ เอกวานิช ผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็น ที
ปรึกษา 

 อํานาจ หน้าที9และความรับผิดชอบ 
[.   กําหนดแผนงานด้าน IT ทั 'งระยะสั 'นและระยะยาว จดัลําดบัความสําคญัของโครงการและจดัสรรทรัพยากรงบประมาณ 
 และอตัรากําลงั 

      2.   กําหนดแผนกลยุทธ์ด้าน IT เพื
อสนบัสนนุแผนยุทธ์ศาสตร์ขององค์กร  
3.  พิจารณาและตดัสินใจเกี
ยวกบัโครงการเทคโนโลยี การจดัหา และการเพิ
มประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีรวมทั 'งอปุกรณ์  
     ที
เกี
ยวข้อง 
4. กําหนดและควบคมุการประเมินผลนโยบายหลกัของระบบเทคโนโลยีและระเบียบปฏิบตั ิเช่น นโยบายความปลอดภยัด้าน 
 IT  นโยบายการใช้ IT  การบริหารความเสี
ยงการปฏิบตังิานด้าน IT    
5. อนมุตั ิปรับปรุง แก้ไข และทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที
เกี
ยวกบัด้าน IT  
6. ควบคมุประสิทธิภาพ คณุภาพ และประเมินผลการบริการด้าน IT  
7. ควบคมุการปฏิบตังิานด้าน IT แตล่ะโครงการ ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที
กําหนด 
8. แตง่ตั 'งคณะอนกุรรมการ หรือคณะทํางาน ตามที
เห็นสมควร เพื
อดําเนินการตามที
ได้รับมอบหมาย 
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9. อนมุตัโิครงการ IT ที
มีมลูคา่เกินกว่า 1 ล้านบาท แตไ่ม่ถงึ 100 ล้านบาท 
          10. ทบทวน และให้ความเหน็ชอบโครงการ IT ที
มีมลูคา่เกินกว่า  100 ล้านบาท  

 11. อนมุตักิารจดัซื 'อจดัจ้างเกี
ยวกบัโครงการ IT ด้วยวธีิพิเศษ  
         12. อนมุตัเิบกิจ่ายงบประมาณสําหรับโครงการ 1 Platform R 1.1 ที
มีมลูคา่ไม่เกินกวา่ 24 ล้านริงกิต และ R 2.0 ที
มีมลูคา่ไม่ 
            เกินกวา่ 2.467 ล้านริงกิต รวมเป็นงบประมาณรวมทั 'งสิ 'น 26.467 ล้านริงกิต 

 13. ให้การสนบัสนนุการดําเนินโครงการ 1Platform โดยการให้การสนบัสนนุจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที
ที
เกี
ยวข้อง 
 14.  พิจารณาและอนมุตัริวมถงึตดัสินใจในด้านกลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน ระยะเวลา ทรัพยากรบคุลากรเงินลงทนุและ

 งบประมาณสําหรับโครงการ 1Platform 
 15.   ตรวจสอบสถานะและอนมุตักิารส่งมอบงานของโครงการ [Platform ในแตล่ะช่วงเวลา 
 [x.   ให้คําแนะนําการแก้ไขอปุสรรคที
เกิดขึ 'นรวมถงึการให้การสนบัสนนุอย่างตอ่เนื
อง 
 [�.   พิจารณาและรับทราบรายงานสถานการณ์ดําเนินงานของโครงการ 
 [�.   ตรวจสอบการปฏิบตัแิละโครงสร้างการบริหารโครงการ [Platform ให้เป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลของธนาคาร 
 19. ตดัสินใจแก้ปัญหาทางด้าน IT  ที
มีความเร่งด่วนทางธุรกิจ 
 u�. ตดัสินใจแก้ปัญหาที
มีผลกระทบระหว่างโครงการ IT 
 21. พิจารณารายงาน Post Implementation Review (PIR) สําหรับโครงการที
นําขึ 'นใช้แล้ว เพื
อให้แน่ใจว่าการบริหาร

 โครงการมีประสิทธิภาพ และงานที
ส่งมอบเป็นไปตาม Business Case 
 22. จดัลําดบัความสําคญัและตรวจสอบสถานะของโครงการ IT วา่เป็นไปตาม Service Level Agreement (SLA) 
23. แตง่ตั 'งคณะทํางาน Pre-ITSPC Review Team เพื
อพิจารณากลั
นกรอง และตรวจสอบความสมบรูณ์ของเอกสาร 

 Business Case ก่อนที
จะนําเข้าที
ประชมุคณะกรรมการ ITSPC 
 ครอบคลมุถงึ :  กลุ่มธุรกิจของธนาคาร 
 

12.  คณะกรรมการ Market  Risk Committee Thailand 
      คณะกรรมการ Market  Risk Committee Thailand  ประกอบด้วย 

[. นายสภุคั   ศวิะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร  

เป็น ประธาน 

2. นายสรุชยั  จิตตรัตน์เสนีย์ รองประธานเจ้าหน้าที
บริหาร  
และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายสนบัสนนุธุรกิจ 

เป็น กรรมการ 

3. นางปนทุ   ณ เชียงใหม่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายบริหารความเสี
ยง 

เป็น กรรมการ 

4. นายณรงค์ชยั   วอ่งธนะวโิมกษ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายกลยุทธ์และการเงิน 

เป็น กรรมการ 

5. นางวมิลรัตน์ เสรีนิยม  
 
หรือ น.ส.จิตตวดี แสงทอง  

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายบรรษัทธุรกิจ 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ด้านวเิคราะห์และบริหารความเสี
ยง  

เป็น กรรมการ 

6. นางฐิตะวฒัน์   โพธานนัท์ 
(ตวัแทนจากสายบริหารความเสี
ยง) 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  
ด้านความเสี
ยงด้านเครดติ   

เป็น กรรมการ 
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7. น.ส.สมุาลี บญุอนนัต์ หวัหน้าทีมอาวโุส 
ทีมวเิคราะห์ความเสี
ยงธุรกิจบริหารเงิน 

เป็น  กรรมการ 

 นายกนต์ธีร์  ประเสริฐวงศ์ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ทีมตลาดตราสารหนี ' 

เป็น กรรมการสํารอง 

8. นายสมชาย  ยงกฤตยา หวัหน้าทีมอาวโุส  
ทีมบริหารความเสี
ยงด้านตลาด 

เป็น กรรมการ 

9. ผู้แทนสายบริหารความเสี
ยง  เป็น เลขานกุาร 
 
อํานาจ หน้าที9และความรับผิดชอบ 

1. ประเมินข้อเสนอของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ในการรับประกนัการจดัจําหน่ายตราสารหนี '
และตราสารทนุ ทั 'งในตลาดแรก ตลาดรอง และนอกตลาด )อนัเป็นผลจากการซื 'อและควบรวมกิจการ (ดงันี '  
• การรับประกนัการจดัจําหน่ายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนโดยทั
วไปครั 'งแรก (IPO) หุ้นสามญัเพิ
มทนุ และการเสนอขายหุ้น
 เพิ
มทนุ (Rights Issues) ในกรณีที
รับประกนัการจดัจําหน่ายในส่วนที
เหลือจากการจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมแล้ว 
 รวมทั 'งการรับประกนัการจดัจําหน่ายตราสารหนี 'หรือการรับซื 'อตราสารหนี 'เพื
อจดัจําหน่ายในลกัษณะ Bought Deal 
• การเสนอขายหุ้นสามญัเดมิให้กบันกัลงทนุแบบ Block Placement ในตลาดรอง  
 และดแูลให้การกําหนดราคาในข้อเสนอการจดัจําหน่ายเป็นไปอย่างเหมาะสมกบัความเสี
ยง  มีมาตรการสําหรับรองรับ
 ความเสี
ยงในกรณีตลาดเคลื
อนไหวไปในทศิทางตรงกนัข้าม และประเมินความเหมาะสมของสภาพตลาดที
จะช่วย
 อํานวยให้ข้อเสนอขายตราสารหนี 'และตราสารทนุประสบความสําเร็จ 

2. อนมุตัใินการรับประกนัการจดัจําหน่ายตราสารหนี 'ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ในตลาดแรก โดยตราสารหนี 'ดงักล่าว 
 จะต้องมีอนัดบัความน่าเชื
อถือไม่ตํ
ากว่า A- 

3. ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร  /กรรมการที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เพื
อพิจารณาอนมุัติ
การรับประกนัการจดัจําหน่ายตราสารหนี ' หรือการเสนอซื 'อตราสารหนี 'เพื
อจดัจําหน่ายในลกัษณะ Bought Deal 

4. ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร  /กรรมการที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เพื
อพิจารณาอนมุัติ
การถือครองตราสารหนี 'เพื
อวตัถปุระสงค์ในการ Market Making ตามเงื
อนไขตอ่ไปนี ' 

• เป็นตราสารหนี 'ที
ธนาคารเป็นผู้ รับประกนัการจดัจําหน่าย 
• ภายใน 90 วนันบัจากวนัที
ออกตราสาร ปริมาณการถือครองตราสารหนี 'จะต้องอยู่ภายในปริมาณที
ได้รับอนมุตัจิาก 
 คณะกรรมการธนาคาร/กรรมการที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 
• หลงั 90 วนันบัจากวนัที
ออกตราสาร ปริมาณการถือครองตราสารหนี 'จะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของยอดการรับประกนั

การจดัจําหน่าย ทั 'งนี ' ต้องอยู่ภายในเพดานสําหรับ Market Making Portfolio 
ครอบคลมุถงึ : กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 
 
13. คณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสื9อสาร 
 คณะกรรมการการตลาดและการติดตอ่สื
อสาร ประกอบด้วย 

1. นายสภุคั   ศวิะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร  

เป็น ประธาน 

2. นายประภาส ทองสขุ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ด้านสื
อสารองค์กร 

เป็น ประธานสํารอง 

3. นายณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็น กรรมการ 
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 สายกลยุทธ์และการเงิน   
4. นายอดศิร เสริมชยัวงศ์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

สายธุรกิจรายย่อย 
เป็น 

 
กรรมการ 
 

{. ผู้บริหารสงูสดุ  ด้านบริหารทรัพยากรบคุคล เป็น กรรมการ 

6. นางสาวสนิุษฐา ยอดชีวนั หวัหน้าทีม ทีมประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เพื
อสงัคม 

เป็น เลขานกุาร 

อํานาจ หน้าที9และความรับผิดชอบ  
1. กําหนดทศิทาง และแนวทางกลยทุธ์กลุ่มธุรกิจของธนาคารเพื
อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการจดัการ brand ของกลุ่ม

 ธุรกิจและสถานะของกลุ่มธุรกิจ ตลอดจนธุรกิจและการตลาดทั 'งหมด 
2. ทบทวนและอนมุตัแิผนการตลาดทั 'งหมด รวมถงึรายการส่งเสริมการตลาดทั 'งการตลาดผ่านสื
อหลกั (ATL) และการจดั 
 กิจกรรม (BTL) ทั 'งหมด 
3. เตรียมการเบื 'องต้นด้วยความเอาใจใส่ในเรื
องคา่ใช้จ่ายทั
วไปในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการเผยแพร่ตอ่สื
อตา่งๆ ที
 
 เกี
ยวข้องและ 
4. ทบทวนและอนมุตัิวธีิปฏิบตัแิละสื
อที
ใช้ในการตดิตอ่สื
อสารภายใน ภายนอก และสื
อตา่ง ๆ ทั 'งหมด 

   ครอบคลมุถงึ: กลุ่มธุรกิจของธนาคาร 
 

14. คณะกรรมการพจิารณาการออกผลิตภัณฑ์ของธนาคาร  
คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภณัฑ์ของธนาคาร ประกอบด้วย 

1. นายสภุคั    ศวิะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 

เป็น ประธาน 

2. นายณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์* 
  

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายกลยุทธ์และการเงิน 

เป็น 
 

กรรมการและประธานสํารอง 

 
 
 

3. 

หรือ นายอริชยั นุ่มลมลุ 
 
 
นายสรุชยั จิตต์รัตน์เสนีย์  
 
 
หรือ ผู้บริหารสงูสดุด้านกฎหมาย 

ผู้ อํานวยการอาวโุส  
ฝ่ายบริหารระบบข้อมลูรายงานเพื
อ
การบริหาร 
รองประธานเจ้าหน้าที
บริหาร  
และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายสนบัสนนุธุรกิจ    

เป็น 
 
 
เป็น 
 
 
เป็น 

กรรมการสํารอง 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการสํารอง 

4. นางปนทุ ณ  เชียงใหม่* รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายบริหารความเสี
ยง         

เป็น กรรมการ 

 หรือ  นางสาวสุชาดา โภคทรัพย์ ผู้ อํานวยการอาวโุส 
ด้านวเิคราะห์ความเสี
ยงด้านเครดติ
และระบบบริหารความเสี
ยง 

เป็น กรรมการสํารอง 

5. ม.ล.ณฏัฐ์ชญัญา ทวีวงศ์ 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายบริหารธุรกรรมการเงิน 

เป็น 
 

กรรมการ 
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หรือ นายนวพนัธ์ ตณัฑดลิก ผู้ อํานวยการอาวโุส 
ด้านบริหารกลยุทธ์และการตลาด
ธุรกรรมการเงิน 

เป็น กรรมการสํารอง 

6. นายศีลวตั สนัติวสิฎัฐ์* รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายสารสนเทศและปฏิบตักิาร 

เป็น กรรมการ 

  
หรือ นายปิยะวฒัน์ จิระพงษ์สุวรรณ 

 
ผู้ อํานวยการอาวโุส 
ด้านวศิวกรรมธุรกิจ   

 
เป็น 

 
กรรมการสํารอง 

7. นายอดศิร เสริมชยัวงศ์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายธุรกิจรายย่อย 

เป็น กรรมการ 

 หรือ น.ส. ศริยา ทวีแสง  ผู้ อํานวยการอาวโุส 
ผลิตภณัฑ์เงินฝากและลกูค้ารายย่อย 

เป็น กรรมการสํารอง 

8. นายสธีุร์   โล้วโสภณกลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายบริหารเงิน 

เป็น กรรมการ 

 หรือ นายเผดจ็ พิรุฬห์สิทธิ� ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ด้านการตลาดผลิตภณัฑ์การเงิน 

เป็น กรรมการสํารอง 

9. นายฐาภพ  คลี
สวุรรณ*   ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายกํากบัการปฏิบตังิาน 

เป็น กรรมการ 

 หรือ นายสิระพงศ์ ไชยเตชพฒัน์ หวัหน้าส่วน 
ส่วนกํากบัด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์
และด้านธุรกิจหลกัทรัพย์ 

เป็น กรรมการสํารอง 

10. นางสิริพร อําพนัวงษ์* ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ด้านปฎิบตักิาร 

เป็น กรรมการ 

 หรือ นายฐิต ิศภุมณี ผู้ อํานวยการอาวโุส 
ฝ่ายปฏิบตัิการธุรกรรมสินเชื
อ  

เป็น กรรมการสํารอง 

11. ผู้แทนสายบริหารความเสี
ยง  เป็น เลขานกุาร 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ: นางสาวสิริพร สนั
นไพเราะ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านตรวจสอบภายใน (ผู้ เข้าร่วมประชมุถาวร) 

 ผู้บริหารสงูสดุ สายงาน/ด้านงานซึ
งเป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์ (Business Sponsor)**    
 

* กรรมการถาวรหากไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ จะต้องมอบหมายให้บคุคลที
เป็นกรรมการสํารองเข้าร่วมประชมุแทน  
** จะต้องเข้าร่วมประชมุเมื
อมีการนําเสนอผลิตภณัฑ์/บริการที
เกี
ยวข้องตอ่คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภณัฑ์ของ    
    ธนาคาร  

  
อํานาจ หน้าที9และความรับผิดชอบ 

1. ประเมินและทบทวนข้อเสนอในผลิตภณัฑ์/บริการใหม่ หรือการเปลี
ยนแปลง/การรวมกนัของผลิตภณัฑ์/บริการในปัจจบุนั

ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร หรือของบคุคลที
  y ที
จะนํามาขายในธนาคาร (ในคําสั
งนี 'จะเรียกรวมกนั

วา่ “ผลิตภณัฑ์”)                                                                                                        
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2. ให้การอนุมัติในหลักการ (Approval-In-Principle) ในผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ หรือการเปลี
ยนแปลง  /การรวมกันของ
ผลิตภณัฑ์/บริการในปัจจบุนัของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร  

3. พิจารณาความสามารถในการแข่งขนัของ “ผลิตภณัฑ์” และพิจารณาให้มั
นใจวา่ธนาคารและ /หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคาร มีทรัพยากรเพียงพอเหมาะสมในการออก  “ผลิตภัณฑ์”  และ “ผลิตภัณฑ์”  นั 'นเหมาะสมกับความต้องการและ

ฐานะทางการเงินของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย    
4. ทบทวนและให้มั
นใจได้ว่า มีการประเมินความเสี
ยงที
ความเหมาะสมและเพียงพอสําหรับ “ผลิตภณัฑ์”  และกระบวนการ/

ระเบียบงานในการจดัการและควบคมุความเสี
ยงนั 'น ได้ถกูจดัให้มีขึ 'นก่อนที
จะมีการออกให้บริการ 
5.  ทบทวนรายได้จาก “ผลิตภณัฑ์”  เพื
อให้มั
นใจได้ว่าต้นทนุและผลประโยชน์นั 'นมีความสมเหตสุมผล 
6. ทบทวนขั 'นตอนการปฏิบัติงาน เพื
อให้มั
นใจได้ว่าระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการปฏิบัติงานของ

ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนั 'น มีความเหมาะสม หรือมีความจําเป็นที
จะต้องปรับปรุงเพื
อให้มี
ประสิทธิภาพรองรับการออก “ผลิตภณัฑ์”   

7. อนมุตัริะบบงาน /การปฏิบตังิาน หรือการปรับปรุงระบบงาน /การปฏิบตัิงาน และงบประมาณทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของธนาคาร ในจํานวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื
อใช้สําหรับการออกแตล่ะ “ผลิตภณัฑ์”   

8. ทบทวนผลิตภณัฑ์ /บริการ  ของธนาคาร  
8.1 ผลิตภณัฑ์/บริการ ของสายบริหารเงิน  

 ทบทวนและให้ความเห็นชอบผลิตภณัฑ์ /บริการ ของสายบริหารเงิน หรือการเปลี
ยนแปลง/การรวมกนัที
มีและไม่มี
นยัสําคญัของผลิตภณัฑ์/บริการ  ของสายบริหารเงิน ก่อนเสนอคณะกรรมการ Board Risk Committee พิจารณา 

8.2  ผลิตภณัฑ์ /บริการ  Non-Treasury Products/Services 
 8.2.1  ให้ความเหน็ชอบผลิตภณัฑ์ /บริการใหม่ หรือการเปลี
ยนแปลง/การรวมกนัที
มีนยัสําคญัของ          
  ผลิตภณัฑ์  /บริการที
มีอยู่ในปัจจุบนั ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ  Board Risk Committee พิจารณา
  อนมุตั ิ

  8.2.2   อนมุตักิารเปลี
ยนแปลง /การรวมกนัที
ไม่มีนยัสําคญัของผลิตภณัฑ์/บริการที
มีอยู่ในปัจจบุนั  
8.3      บคุคลที
 3 (ใหม่) 

  ให้ความเห็นชอบบคุคลที
 3 ) ไม่รวมถงึบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี -พรินซเิพิล จํากดั   
         และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร  (ก่อนเสนอคณะกรรมการ Board Risk Committee      
         พิจารณาอนมุตัิ 

 8.4     ผลิตภณัฑ์ /บริการของบคุคลที
 3   
   ทบทวนและให้การอนมุตัผิลิตภณัฑ์ /บริการใหม่ หรือการเปลี
ยนแปลง/การรวมกนัที
มีนยัสําคญัของ   

          ผลิตภณัฑ์ /บริการในปัจจบุนัของบคุคลที
 3  
9. การทบทวนผลิตภณัฑ์/บริการ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

               9.1     ผลิตภณัฑ์ /บริการใหม่  
                   9.1.1  ให้ความเหน็ชอบผลิตภณัฑ์ /บริการใหม่ หรือการเปลี
ยนแปลง/การรวมกนัที
มีนยัสําคญัของ   
                                ผลิตภณัฑ์ /บริกา รที
มีอยู่ในปัจจบุนั ก่อนเสนอคณะกรรมการ Board Risk Committee พิจารณา 
                                ให้ความเหน็ชอบ และคณะกรรมการของแตล่ะบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพื
อ 
                                พิจารณาอนมุตั ิตามลําดบั 
                   9.1.2  ให้ความเหน็ชอบการเปลี
ยนแปลง /การรวมกนัที
ไม่มีนยัสําคญัของผลิตภณัฑ์/บริการที
มีอยู่ใน  
                                ปัจจบุนัก่อนเสนอคณะกรรมการของแตล่ะบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพื
อ 
                                พิจารณาอนมุตั ิ
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               9.2    บคุคลที
 3 (ใหม่) 
    ให้ความเห็นชอบบคุคลที
 3 ก่อนที
จะนําเสนอคณะกรรมการ Board Risk Committee พิจารณาให้ 

         ความเหน็ชอบ และ คณะกรรมการของแตล่ะบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพื
อพิจารณา 
         อนมุตั ิตามลําดบั 

               9.3    ผลิตภณัฑ์ /บริการของบคุคลที
 3  
         ให้ความเห็นชอบผลิตภณัฑ์ /บริการใหม่ หรือการเปลี
ยนแปลง/การรวมกนัที
มีนยัสําคญัของผลิตภณัฑ์/  บริการที
มี
   อยู่ในปัจจบุนั ก่อนเสนอคณะกรรมการของแตล่ะบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพื
อพิจารณาอนมุตั ิ
   ตามลําดบั 
     10.   ทบทวน ประเมินผลหลังจากที
ได้มีการนําผลิตภัณฑ์  /บริการของธนาคารหรือของบุคคลที
  3  ออกสู่ตลาดพร้อมทั 'งให้
 คําแนะนําในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ฯ 
  ครอบคลมุถงึ : กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

 
15. คณะกรรมการพจิารณาสินเชื9อระดับ 3 
 คณะกรรมการพิจารณาสินเชื
อระดบั 3 มี 2 ชดุ  

     ชดุที
 1  ประกอบด้วย  
1.1   นายบญุรัตน์          ชื
นอรุะจิตร                                                      ประธาน 
1.2   นางสาวจิตริณี                                                             ตนัสกุล กรรมการ 
1.3   นายอํานวย                   เทศศริิ                                                กรรมการ 
1.4   นายเฉลิมพล        เดชาฤทธิ�                                                                กรรมการ 
1.5   นายสุวฒัน์        ฮีมินกลู กรรมการ 
1.6   เจ้าหน้าที
ทีมเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาสินเชื
อ                     เลขานกุาร 

      ชดุที
 2  ประกอบด้วย 
2.1 นางสาวอภิญญา ปัญจจิตติ ประธาน 
2.2    นายธาดา  โพธิวหิค                               กรรมการ 
2 .3  นายวงศ์เกษม การถนดั กรรมการ 
2.4    นางสาวสิริพร   สิริสิงห์                                   กรรมการ 
2 .5  นายนวพนัธ์ ตณัฑดลิก กรรมการ 
2.x เจ้าหน้าที
ทีมเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาสินเชื
อ เลขานกุาร 

   
อํานาจ หน้าที9และความรับผิดชอบ          

 คณะกรรมการพิจารณาสินเชื
อระดบั 3 มีหน้าที
รายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื
อระดบั 2 ในการ  ดําเนินการใดๆ 
เกี
ยวกบัธุรกรรมด้านเครดติของกลุ่มธุรกิจของธนาคาร โดยมีอํานาจ หน้าที
และความรับผิดชอบ ดงันี ' 

1. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการใดๆ เกี
ยวกับการให้สินเชื
อและการก่อภาระผูกพันสําหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้าที

  มีวงเงินรวมทั 'งสิ 'นไม่เกิน 150 ล้านบาท 

2. ให้ความเห็นก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื
อพิจารณาอนมุตัใินการดําเนินการใดๆเกี
ยวกบัวงเงินสินเชื
อที
ให้
 ตอ่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือกิจการที
มีผลประโยชน์เกี
ยวข้อง (Related Parties)ที
มีวงเงินรวมทั 'งสิ 'นไม่เกิน 150 ล้านบาท 

3. ดูแลการให้สินเชื
อของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารให้เป็นไปตามแนวทางการกํากับดูแล
 ของธนาคารแหง่ประเทศไทยและหน่วยงานรัฐที
เกี
ยวข้อง และตามนโยบายการให้สินเชื
อและระเบียบงานของธนาคาร 
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4. พิจารณาอนมุตักิารดําเนินการใดๆเกี
ยวกบัหนี 'ที
มีปัญหา รวมถงึหนี 'ที
มีปัญหาที
ธนาคารได้มาจากการ ซื 'อหนี ' และ
 พิจารณาทบทวนการการจดัชั 'นหนี ' การตั 'งสํารองเผื
อหนี 'สงสยัจะสญูโดยรวมถงึการพิจารณาอนมุตักิารรับชําระหนี 'หรือ
 ปรับปรุงโครงสร้าง หนี 'ทั 'งไม่มีหรือมีการลดยอดหนี 'ในบญัชี (Hair cut) หรือการตดัหนี 'สญู (ถ้ามี) โดยต้องไม่เกินสํารองเผื
อ
 หนี 'สงสยัจะสญูที
ตั 'งไว้สําหรับลกูค้าและกลุ่มลกูค้าที
มีวงเงินรวมทั 'งสิ 'นไม่เกิน 150 ล้านบาท 

5. ประเมินความเหมาะสมของผลตอบแทนกบัระดบัความเสี
ยงในการพิจารณาอนมุัติวงเงินสินเชื
อเพื
อให้วงเงินสินเชื
อนั 'น
 อยู่ภายใต้ระดบัความเสี
ยงที
ยอมรับได้ของกลุ่มธนาคาร 

6. กําหนด ทบทวนและเปลี
ยนแปลงอนัดบัความเสี
ยงที
ประเมินโดยธนาคารให้เหมาะสมสําหรับสินเชื
อแตล่ะราย 

7. ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพื
อพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื
อการรับ 
 ชําระหนี 'หรือและการปรับปรุงโครงสร้างหนี 'ที
ไม่มีและมีการลดยอดหนี 'ในบญัชี (Hair cut) หรือการตดัหนี 'สูญ (ถ้ามี) โดย
 ต้องไม่เกินสํารองเผื
อหนี 'สงสยัจะสูญที
ตั 'งไว้สําหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้าที
มีวงเงินสินเชื
อรวมทั 'งสิ 'นไม่เกิน 150 ล้าน
 บาท 

8. ดําเนินการตา่งๆ ตามที
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื
อระดบั 2 กําหนด 
      หมายเหต ุ วงเงินรวมทั 'งสิ 'น หมายถึง วงเงินให้สินเชื
อและ/หรือวงเงินภาระผูกผันและ/หรือเงินลงทนุสําหรับลกูค้าและ/หรือกลุ่มลกูค้า หรือ
    ภาระเงินต้นรวมดอกเบี 'ยค้างรับและ/หรือภาระผกูพนัคงค้างและ/หรือภาระเงินลงทนุรวมกนัแล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกว่า  

 ครอบคลมุถงึ : กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

 
16. คณะทาํงานบริหารจัดการหนี 3ที9มีปัญหา 

[.   นายสภุคั    ศวิะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร  

เป็น ประธาน 

u.  นางปนทุ ณ  เชียงใหม่* รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายบริหารความเสี
ยง         

เป็น ประธานสํารอง  

y. นายสรุชยั จิตต์รัตน์เสนีย์  
 
 
หรือ นายเฉลิมพล เดชาฤทธิ� 
 
z.นายพรชยั ปัมมินทร 
 
หรือ นางสาวจิตตวดี แสงทอง 
 
{.นายจิรัชยุติ� อมัยงค์ 
 
หรือ นางดรุณี ไวยหงส์ 
 
x.นางวมิลรัตน์ เสรีนิยม 
 
�.นางฐิตะวฒัน์ โพธานนัท์ 
 

รองประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 
และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายสนบัสนนุธุรกิจ    
หวัหน้าทีมอาวโุส 
ทีมบริหารสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายธุรกิจขนาดใหญ่ 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ด้านวเิคราะห์และบริหารความเสี
ยง 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายพาณิชย์ธนกิจ  
หวัหน้าทีม ทีมสนบัสนนุและบริการ 
การดําเนินงานสายงานพาณิชย์ธนกิจ 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายบรรษัทธุรกิจ  
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
ด้านบริหารความเสี
ยงด้านเครดติ 

เป็น 
 
 
 
 
เป็น 
 
 
 
เป็น 
 
 
 
เป็น 
 
เป็น 
 

คณะทํางาน 
 
 
 
 
คณะทํางาน 
 
 
 
คณะทํางาน 
 
 
 
คณะทํางาน  
 
คณะทํางาน 
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�.เจ้าหน้าที
 ทีมเลขานกุารคณะกรรมการ 
   พิจารณาสินเชื
อ 

 เป็น เลขานกุารที
ประชมุ 
 

 
อํานาจ หน้าที9และความรับผิดชอบ                
คณะทํางานมีหน้าที
และความรับผิดชอบในการรับทราบรายงาน ให้คําแนะนําและกําหนดแนวทางการบริหารจดัการหนี 'ที
มีปัญหาซึ
ง
รวมถงึ 

• การแก้ไขหนี ' 
• การปรับโครงสร้างหนี ' 
• การรับชําระหนี ' การลดยอดหนี ' (Hair Cut) 
• การตดัหนี 'สญู (Write Off) 
• การดําเนินการเกี
ยวกบัหลกัประกนั 
• อื
นๆ ตามที
เหน็สมควรและได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจดัการ  

 
9.3  การสรรหาและแต่งตั 3งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 
1. กรรมการอิสระ  
ธนาคารมีหลกัเกณฑ์ ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ โดยได้กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุที
 ทจ. u�/u{{[ เรื
อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที
ออกใหม่ ดงันี ' 
 (ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ
งของจํานวนหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงทั 'งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
 ใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของธนาคาร ทั 'งนี ' ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที
เกี
ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั 'นๆ ด้วย 
(ข)  ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที
มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที
ปรึกษาที
ได้เงินเดือนประจํา หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของ
ธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที
ยื
นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั 'งนี ' ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที
กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือ ที
ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ
งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของธนาคาร 

(ค)  ไม่เป็นบคุคลที
มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที
เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี
น้อง 
และบุตร รวมทั 'งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลที
จะได้รับการเสนอชื
อให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของธนาคารหรือบริษัทย่อย 

(ง)  ไม่มีหรือไม่เคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของธนาคาร ในลกัษณะที
อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั 'งไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ ถือหุ้นที
มี
นยั หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ที
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที
ยื
นคําขอ
อนญุาตตอ่ก.ล.ต.  

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ
ง รวมถงึการทํารายการทางการค้าที
กระทําเป็นปกติเพื
อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี
ยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม 
คํ 'าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี 'สิน รวมถึงการกระทําอื
นในลกัษณะเดียวกนั ซึ
งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สญัญา
มีภาระหนี 'ที
ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ
ง ตั 'งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที
มีตัวตนของธนาคารหรือตั 'งแต่ยี
สิบล้านบาทขึ 'นไป 
แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ
ากวา่ ทั 'งนี ' การคํานวณภาระหนี 'ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธีิการคํานวณมลูค่าของรายการที
เกี
ยวโยงกนัตาม
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ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที
เกี
ยวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี '
ดงักล่าวให้นบัรวมภาระหนี 'ที
เกิดขึ 'นในระหวา่งหนึ
งปีก่อนวนัที
เริ
มมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ)  ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
ธนาคาร และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที
มีนยัสําคญั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ
งมีผู้สอบบญัชีของธนาคาร 
บ ริ ษั ท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของธนาคารสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัที
ยื
นคําขออนญุาตตอ่ ก.ล.ต. 

(ฉ)  ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ
งรวมถึงการให้บริการเป็นที
ปรึกษากฎหมายหรือที
ปรึกษาทางการเงิน ซึ
ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของธนาคาร และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที
มีนยัสําคญั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั 'นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที
ยื
นคําขออนญุาตตอ่ ก.ล.ต 

(ช)   ไม่เป็นกรรมการที
ได้รับการแต่งตั 'งขึ 'นเพื
อเป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ
งเป็นผู้ ที

เกี
ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ)   ไม่ประกอบกิจการที
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที
มีนัยสําคญักับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที
มีนยัสําคญัในห้างหุ้นส่วน หรือ ไม่เป็นกรรมการที
มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที
ปรึกษาที
ได้รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ
งของจํานวนหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงทั 'งหมดของบริษัทอื
น ซึ
งประกอบกิจการที
มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที
มีนยักบักิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย 

(ฌ)  ไม่มีลกัษณะอื
นใดที
ทําให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเกี
ยวกบัการดําเนินงานของธนาคาร 
 ทั 'งนี ' ภายหลงัได้รับการแตง่ตั 'งให้เป็นกรรมการอิสระที
มีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ
ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
 มอบหมายจากคณะกรรมการให้ร่วมตดัสินใจในการดําเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
 ลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของธนาคาร โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
 Decision) ได้ 
 
2.  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
การสรรหา การแต่งตั 3ง และการถอดถอนกรรมการ  
เป็นอํานาจหน้าที
ของผู้ ถือหุ้นในการเลือกตั 'งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผู้ ดํารง
ตําแหน่งกรรมการที
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้แต่งตั 'งคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาและ
การกํากบัดแูลกิจการ ทําหน้าที
พิจารณาคดัเลือก และเสนอชื
อบคุคลที
มีคณุสมบตัเิหมาะสมที
จะดํารงตําแหน่งกรรมการ ไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามที
กฎหมายกําหนด และเสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการพิจารณาก่อนจะนําเสนอให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั 'ง โดยมี
หลกัเกณฑ์ในการแตง่ตั 'งและถอดถอนกรรมการตามที
ระบไุว้ในข้อบงัคบัของธนาคารดงันี ' 

• โดยมติที
ประชุมผู้ ถือหุ้น กําหนดให้มีจํานวนกรรมการของธนาคารไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12   คน โดยจํานวน
กรรมการไม่น้อยกวา่กึ
งหนึ
งของกรรมการทั 'งหมดต้องมีถิ
นที
อยู่ในราชอาณาจกัร 

• ในการออกคะแนนเสียงเลือกตั 'งกรรมการของธนาคารให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตั 'งตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบงัคบั
ของธนาคารข้อ 16.  คือ 

 )1(  ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นที
ถือโดยถือว่าหุ้นหนึ
งมีหนึ
งเสียง 
)2(  การลงคะแนนเสียงเลือกตั 'งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั 'งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะครั 'งเดียวเต็มตามจํานวน

กรรมการทั 'งหมดที
จะต้องเลือกตั 'งในคราวนั 'นก็ได้ ทั 'งนี 'ตามแต่ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียง
ลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั 'งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที
ผู้ ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั 'งจะได้รับ
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คะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นที
ผู้ ถือหุ้นนั 'นมีอยู่ทั 'งหมดตาม  )1  (โดยผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้หนึ
งผู้ ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ 

)3(  บคุคลซึ
งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั 'งเป็นกรรมการตามจํานวนกรรมการที
จะพึงมี
หรือพึงเลือกตั 'งในครั 'งนั 'น ในกรณีที
บุคคลซึ
งได้รับการเลือกตั 'งในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการที
จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตั 'งในครั 'งนั 'นให้ใช้การจบัสลาก ตามวธีิที
ประธานในที
ประชมุจะเป็นผู้ กําหนด 

3.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั 'ง ให้กรรมการจํานวนหนึ
งในสามของจํานวนกรรมการที
จะพึงมีออกจาก
ตําแหน่ง และในปีตอ่ ๆ ไปให้กรรมการคนที
อยู่ในตําแหน่งนานที
สดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

z. การเลือกตั 'งกรรมการแทนกรรมการที
ว่างลงเพราะเหตุอื
นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้กรรมการที
คงเหลืออยู่เป็นผู้
สรรหาบุคคลใดบุคคลหนึ
ง ซึ
งมีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที
ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั 'งนี ' มติคณะกรรมการธนาคาร
จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกวา่ 3  ใน 4  ของจํานวนกรรมการที
ยงัเหลืออยู่  

 
นอกจากนี ' พระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 ได้ให้อํานาจธนาคารแห่งประเทศไทยสั
งให้ธนาคารพาณิชย์ถอด

ถอนกรรมการหรือบคุคลซึ
งรับผิดชอบในการดําเนินงานของธนาคารซึ
งเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนหรือไม่
ปฏิบตัิตามคําสั
งของธนาคารแห่งประเทศไทยออกจากตําแหน่งได้  และให้ธนาคารแต่งตั 'งบุคคลอื
นโดยความเห็นชอบจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยเข้าดํารงตําแหน่งดงักล่าวแทนและให้ถือว่าคําสั
งของธนาคารแห่งประเทศไทยที
ให้ถอดถอนหรือแต่งตั 'งกรรมการนี '
เป็นที
สิ 'นสดุ 
 
การสรรหาผู้บริหาร 

 ในรอบปี 2557  ธนาคารได้มีการสรรหาผู้บริหารของธนาคารเพื
อบรรจุในตําแหน่งงานที
ว่างลงโดยได้มีการสรรหาผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ความชํานาญ และทกัษะเฉพาะด้านตรงตามตําแหน่งงาน และความรับผิดชอบ อีกทั 'งยงัต้องเป็นผู้ ที
มี
ความมุ่งมั
นที
จะปฏิบตัิงานให้บรรลุเป้าหมายของธนาคาร   ในการสรรหาผู้บริหารดงักล่าว  ทางธนาคารมีกระบวนการสัมภาษณ์  
แล้วจงึเสนอชื
อเข้าสู่กระบวนการในการแตง่ตั 'งผู้บริหารระดบัสงูตอ่ไป 
 
9.4   การกํากับดูแลการจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
       ธนาคารมอบหมายให้เจ้าหน้าที
ระดบับริหารของธนาคารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และให้มีการรายงาน
ความคืบหน้าและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการประชมุคณะกรรมการจดัการของธนาคารเป็นประจําทกุเดือน  
คณะกรรมการธนาคารยงัได้จดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี
ยง เพื
อทําหน้าที
 ควบคมุ ติดตาม ตรวจสอบและดแูลให้บริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี
ยงที
ได้กําหนดไว้ และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกําหนด  นอกจากนี ' คณะกรรมการธนาคารยงัได้สนบัสนนุให้คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทําหน้าที
ตรวจสอบบริษัทใน
เครือทั 'งหมดด้วย เพื
อให้ธนาคารสามารถกํากบัดแูล และตดิตามการปฏิบตัติามแนวนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ รวมทั 'งสอบ
ทานรายงานทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ถกูต้องและเพียงพอ 
 
9.5 การดูแลเรื9องการใช้ข้อมูลภายใน 
 
ธนาคารมีการดแูลเรื
องการใช้ข้อมลูภายในตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที
ดี โดยได้กําหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการ
กํากบัดแูลกิจการของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดงันี '  
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 คณะกรรมการธนาคารได้มีนโยบายและกําหนดเป็นระเบียบงาน ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของธนาคาร รวมถึง
คูส่มรส และบตุรที
ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะใช้ข้อมลูภายในอนัเป็นสาระสําคญัและมีผลกระทบต่อการเปลี
ยนแปลงหลกัทรัพย์ของธนาคาร 
ซึ
งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื
อทําการซื 'อ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของธนาคารในช่วง [ เดือนก่อนที
ข้อมลูนั 'นจะ
ออกสู่สาธารณชน   
 
 นอกจากนี ' กรรมการ และผู้บริหารระดบัสูงตั 'งแต่ระดับรองกรรมการผู้ จัดการขึ 'นไป หรือผู้ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผู้ บริหาร
ระดับสูง และผู้ ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที
เป็นระดบัผู้บริหารฝ่ายขึ 'นไปหรือเทียบเท่า มีหน้าที
ต้อง
รายงานการซื 'อ-ขายหลกัทรัพย์ของธนาคารและรายงานการเปลี
ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของธนาคารต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สํานกังาน กลต.) และต้องสําเนารายงานดงักล่าวให้สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่เพื
อเก็บเป็น
หลกัฐาน  ธนาคารได้จดัทําจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร รวมถงึจรรยาบรรณของพนกังานที
ครอบคลุมเรื
องการ
ใช้ข้อมลูภายใน และแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที
 โดยหลีกเลี
ยงความขดัแย้งทางผลประโยชน์  เพื
อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและโปร่งใส ทั 'งนี ' แนวทางดงักล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแล้ว  
 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
การแต่งตั 3งผู้สอบบัญชีภายนอกและการกําหนดค่าสอบบัญชี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที
พิจารณาคณุสมบตัิและประวตัิผลงานของผู้สอบบญัชีภายนอก เพื
อการแต่งตั 'งเป็นผู้สอบ
บญัชีธนาคาร ตลอดจนการกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี โดยนําเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื
อพิจารณาเสนอขออนมุตัิจาก
ที
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทุกปี รายชื
อของผู้ สอบบัญชีภายนอกที
จะนําเสนอต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
 

ในปี 2557 กลุ่มธนาคารมีการจ่ายคา่ตอบแทนสําหรับผู้สอบบญัชีภายนอกมีรายละเอียดดงันี ' 
 
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
กลุ่มธนาคารจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีจํานวนรวม 12.1 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายอื
นๆ ที
เกี
ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางและค่าถ่าย
เอกสาร  
 

(2) ค่าตอบแทนอื9น (Non-audit Fee) 
 

 ในรอบปีบญัชีที
ผ่านมา กลุ่มธนาคารไม่ได้รับบริการอื
นจากสํานกังานสอบบญัชีที
ผู้สอบบญัชีสงักดั และไม่ได้รับบริการอื
นจาก
บคุคลหรือกิจการที
เกี
ยวข้องกบัผู้สอบบญัชี 
 
9.7 การปฏิบัตติามหลักการกํากับดูแลกิจการที9ดีในเรื9องอื9นๆ 
ในปี 2557 กรรมการธนาคาร ได้เข้าร่วมประชมุในคณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ ของธนาคาร โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี '   
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 หน่วย:ครั 'ง 

ลําดบั รายชื
อกรรมการ 
(จํานวนครั 'งที
เข้าร่วมประชมุ/

จํานวนครั 'งที
ประชมุ) 

([) 
คณะกรรม

การ
ธนาคาร 

(u) 
คณะกรรม

การ
ตรวจสอบ 

(y) 
คณะกรรม

การ
กําหนดคา่

ตอบ 
แทนสรร
หา และ

การกํากบั
ดแูล

กิจการ 

(z) 
คณะกรรม 

การ 
Board 
Risk 

Committee* 

({) 
คณะกรรม

การ
จดัการ 

 

(x) 
คณะกรรม

การ 
บริหาร

ความเสี
ยง 

(�) 
คณะกรรม

การ 
บริหาร

ความเสี
ยง
ด้าน

เครดิต 

(�) 
คณะกรรม

การ 
พิจารณา
สินเชื
อ 

   ระดบั 2  
   

1. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช/[   8/12 - - - - - - - 
2. ดาโต๊ะ โรเบร์ิต แชบ เด๊า เม็ง/u/{ 10/12 - 10/11 - - - - - 
3. นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ   11/12 17/17 - - - - - - 
4. นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สิค/y  10/12   4/17   9/11 3/5 - - - - 
5. ดาโต๊ะ ชารานิ บนิ อิบราฮิม  11/12 16/17 10/11 - - - - - 
6. นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั/y/z   7/12   8/17 - - - - - - 
7. นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์/4   9/12 - - 5/5 - - - - 
8. นายเคนนี   คมิ/{   8/12 - - 3/5 - - - - 
9. นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น/4   6/12 - - 5/5 - - - - 

10. นายสภุคั ศวิะรักษ์/6 12/12 - - 5/5 47/49 14/14 8/12 40/54 
* ที
ประชมุคณะกรรมการมีมติให้จดัตั 'งคณะกรรมการ Board Risk Committee และเรียกประชมุครั 'งแรก เมื
อวนัที
 26 มิถนุายน 2557 

 

ลําดบั รายชื
อกรรมการ 
(จํานวนครั 'งที
เข้าร่วมประชมุ/

จํานวนครั 'งที
ประชมุ) 

  (�) 
คณะกรรม

การ 
ธุรกิจ 

รายย่อย 

([�) 
คณะกรรม 

การ 
บริหาร

สินทรัพย์
และ

หนี 'สิน 

([[) 
คณะกรรม 

การ 
IT 

Strategic 
Planning 

   ([u) 
คณะกรรม 

การ 
   Market 

Risk   
Committee 
Thailand 

([y) 
คณะกรรม

การ 
การตลาด 
และการ
ตดิตอ่ 
สื
อสาร 

([z) 
คณะกรรม 

การพิจารณา
การออก

ผลิตภณัฑ์
ของธนาคาร 

([{) 
คณะทํางาน

บริหาร
จดัการหนี 'ที


มีปัญหา 

([x) 
การเข้าร่วม
การประชมุผู้

ถือหุ้น 

1. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช/[ - - - - - - - 1/1 
2. ดาโต๊ะ โรเบร์ิต แชบ เด๊า เม็ง/u/{ - - - - - - - 1/1 
3. นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ   - - - - - - - 1/1 
4. นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สิค/y  - - - - - - - 1/1 
5. ดาโต๊ะ ชารานิ บนิ อิบราฮิม  - - - - - - - 1/1 
6. นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั/y/z - - - - - - - - 
7. นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์/4 - - - - - - - - 
8. นายเคนนี   คมิ/{ - - - - - - - 1/1 
9. นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น/4 - - - - - - - - 

10. นายสภุคั ศวิะรักษ์/6 16/18 15/16 8/12 14/15 3/4 12/13 10/11 1/1 
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หมายเหต ุ   /1  นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ได้แจ้งลาออกจากตําแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการ ทั 'งนี ' การลาออกมีผลตั 'งแตว่นัที
 28 สงิหาคม 2557 เป็น
      ต้นไป  

 /2 ที
ประชมุคณะกรรมการ เมื
อวนัที
 29 กนัยายน 2557 มีมตแิตง่ตั 'ง ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการแทน 
   นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ที
ได้ลาออกไป 

 /3 ที
ประชมุคณะกรรมการธนาคารเมื
อวนัที
 30 เมษายน 2557 มีมตรัิบทราบการลาออกจากตําแหน่งกรรมการตรวจสอบของนางวาทนนัทน์ พีเทอร์
  สคิ และมีมตแิตง่ตั 'งนางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนางวาทนนัทน์ พีเทอร์สิค มีผลตั 'งแต่วนัที
 30 เมษายน 
  2557 เป็นต้นไป 
 /4 ที
ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น เมื
อวันที
 11 เมษายน 2557 มีมติแต่งตั 'งกรรมการใหม่ 3 คน คือ  นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย นายจิตรพงษ์ 
  กว้างสุขสถิตย์ และนางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น ทั 'งนี ' ในวันประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น นายจิตรพงษ์  กว้างสุขสถิตย์ และนางสาวโสภาวดี  
  เลศิมนสัชยั ได้รับความเหน็ชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) เรียบร้อยแล้ว แตน่างสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น อยู่ระหว่างการขอ ค ว า ม
  เห็นชอบจากธปท. และต่อมานางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น ได้รับความเห็นชอบจากธปท.ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ มีผลตั 'งแต่เมื
อวันที
 6 
  พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป 
 /5   กรรมการธนาคารซึ
งเป็นผู้ แทนจาก CIMB Bank จํานวน 2 ท่าน คือ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง  และนายเคนนี คิม ไม่ขอรับค่าตอบแทน 
  สําหรับการดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร และในคณะกรรมการชดุย่อย 
 /6    คณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ โดยสว่นใหญ่มีกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที
บริหารเป็นประธาน/กรรมการในคณะกรรมการ ชุ ด ย่ อ ย
  นั 'น แตก่รรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที
บริหารแจ้งว่า ไม่ขอรับคา่ตอบแทนแตอ่ย่างใด  
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10.   ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ธนาคารให้ความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมควบคู่ไปกบัการดําเนินธุรกิจหลกั ด้วยตระหนกัว่าการที%ธุรกิจจะเติบโตได้อย่าง
ยั%งยืนต้องดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม   

 
10.1  นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  

ธนาคารตระหนกึถงึความสําคญัของสิทธิผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม ไม่วา่จะเป็น พนกังาน  ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า  คู่ค้า  เจ้าหนี -  และภาครัฐ 
ธนาคารจงึได้กําหนดนโยบายตอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียดดงันี -  

 ลูกค้า 
ธนาคารมุ่งมั%นในการปกป้องผลประโยชน์ของลกูค้าตลอดเวลา เอาใจใส่ รับผิดชอบ และสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้าด้วยการ
นําเสนอบริการและผลิตภณัฑ์ที%มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ  
 
 ผู้ถือหุ้น 
ธนาคารมุ่งมั%นให้มีการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เกิดผลการดําเนินงานที% สามารถสร้างผลตอบแทนที%ดี
เตบิโตขึ -นอย่างตอ่เนื%อง มั%นคงและเหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนพยายามอย่างเตม็ที%ในการรักษาไว้ซึ%งทรัพย์สิน ชื%อเสียง และ
ภาพลกัษณ์ที%ดีของธนาคาร  
 
 พนักงาน 
ธนาคารถือว่าพนกังานทกุคนเป็นทรัพยากรที%มีค่าอย่างยิ%ง  จงึมุ่งมั%นที%จะส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานให้มี
ความก้าวหน้า  มีความมั%นคงในอาชีพและให้ผลตอบแทนที%เหมาะสมตามความรู้ความสามารถและผลการปฏิบตังิาน 
 
 คู่ค้า/เจ้าหนี - 
ธนาคารยดึมั%นในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื%อสตัย์  อยู่บนพื -นฐานของการปฏิบตัติามสญัญาและภายใต้เงื%อนไขทางธุรกิจที%เป็น   
ธรรมและเสมอภาคตอ่คูค้่า/เจ้าหนี - 
 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ0งแวดล้อม 
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ%งแวดล้อม เป็นหนึ%งในนโยบายของธนาคารที%จะตอบแทนตอ่สงัคม ธนาคารจงึมุ่งปฏิบตัติามกฎหมาย
และข้อบงัคบัที%เกี%ยวข้องอย่างเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลือและสนบัสนนุให้มีกิจกรรมเพื%อสงัคมตา่ง ๆ ที%เป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและ
สงัคมโดยรวม  
 
 ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันทางการค้า 
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมการแข่งขนัภายใต้กรอบกตกิาที%เป็นธรรม โปร่งใส ไม่แสวงหาข้อมลูที%เป็นความลบัของคูแ่ข่งด้วยวธีิการที%ไม่
สจุริต และไม่ทําลายชื%อเสียงของคูแ่ข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทําการใดๆ  ที%ปราศจากความจริง หรือไม่เป็นธรรม 
 
 การให้ความร่วมมือต่อองค์กรที0กํากับดูแล 
ธนาคารมีนโยบายให้ความร่วมมือตอ่องค์กรที%กํากบัดแูลธนาคารอย่างเตม็ที% โดยธนาคารจะรายงานข้อมลูข่าวสาร หรือสารสนเทศตอ่
องค์กรที%กํากบัดแูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และสมํ%าเสมอ เพื%อให้มั%นใจว่าการดําเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการที%ดี 
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ธนาคารกําหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกําหนดหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการที0จัดทาํโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ดังนี - 
 
1.   การประกอบกิจการเพื%อความเป็นธรรม  
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมการแข่งขนัภายใต้กรอบกตกิาที%เป็นธรรม โปร่งใส ไม่แสวงหาข้อมลูที%เป็นความลบัของคูแ่ข่งด้วยวธีิการ 
ที%ไม่สจุริต และไม่ทําลายชื%อเสียงของคูแ่ข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทําการใดๆ  ที%ปราศจากความจริง หรือไม่เป็นธรรม 
 
2. การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั%น 
ธนาคารมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื%อสตัย์ สจุริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลกัจริยธรรม รวมถงึส่งเสริมให้พนกังานทกุคน
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื%องการต่อต้าน ธนาคารยังได้จัดทํานโยบายและแนวปฏิบตัิ เรื%อง “การต่อต้านการคอร์รัปชั%น” เพื%อให้
กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบริษัทในเครือ ยึดถือและปฏิบตัิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด  ตลอดจนดําเนินการทบทวนแนวทาง
ปฏิบตั ิโครงสร้างการรับผิดชอบ ระบบบริหารความเสี%ยงการควบคมุภายในและการตรวจสอบ เพื%อป้องกนัการทจุริตภายในองค์กร    
 
3.  การเคารพสิทธิมนษุยชน 
ธนาคารได้กําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตัด้ิานสิทธิมนษุยชนตามหลกัสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ เพื%อให้กรรมการผู้บริหารและ
พนกังานยึดหลกัเคารพสิทธิมนษุยชนตามที%มีการกําหนดไว้ในรัฐธรรมนญู อาทิ ความแตกต่างในเรื%องถิ%นกําเนิด เชื -อชาติ เพศอาย ุ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเชื%อทางศาสนา การศกึษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อ
บทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญู รวมทั -งการไม่ร่วมข้องเกี%ยว หรือสนบัสนนุหน่วยงานหรือบคุคลที%ละเมิดสิทธิมนษุยชนทกุกรณี 
 
4. การปฏิบตัติอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม 
ธนาคารมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ที%เกี%ยวข้องกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด และปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคน
โดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกพื -นฐานในเรื%องเชื -อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชาติกําเนิด อายุ ความพิการทางร่างกาย หรือลักษณะส่วน
บุคคลที%ไม่เกี%ยวข้องกับการปฏิบตัิงาน ตลอดจนการแต่งตั -งโยกย้าย การให้รางวลัและการลงโทษ รวมทั -งสวสัดิการ ต้องตั -งอยู่บน
พื -นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั -งการกระทํา หรือ ผลการปฏิบตังิานของพนกังาน 
 
5. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
ธนาคารมุ่งมั%นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และสร้างความพึงพอใจโดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที%ดีอย่างมีคุณภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา  รวมถึงปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง หรือเงื%อนไขต่างๆ ที%มีต่อลูกค้า
อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบตัไิด้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบล่วงหน้า เพื%อร่วมหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหาย 
 
6. การดแูลรักษาสิ%งแวดล้อม 
ธนาคารให้ความร่วมมือปฏิบตัติามกฎหมาย และข้อบงัคบัเกี%ยวกบัสิ%งแวดล้อม รวมถึงดแูลด้านความปลอดภยั และสิ%งแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพ ปลูกฝังและส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสํานึก และความรับผิดชอบต่อสิ%งแวดล้อมและสงัคมอย่างต่อเนื%องและจริงจัง 
ธนาคารจงึจดัทํานโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  โดยมีวตัถุประสงค์เพื%อให้การดําเนินงานใน
เรื%องดงักล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอ่เนื%อง ตามมาตรฐานของระบบการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ%งแวดล้อมที%
กําหนดไว้ 
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7. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 

เพื%อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที%ชดัเจนในการดําเนินการในเรื%องดงักล่าว ธนาคารร่วมกบัมลูนิธิซีไอเอ็มบี (CIMB Foundation) เปิดตวั
โครงการ "คอมมิวนิตี - ลิงค์" (Community Link) ซึ%งก่อตั -งขึ -นเพื%อช่วยเหลือและพฒันาชุมชน รวมถึงผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมอย่างยั%งยืน 
โดยแนวคดิหลกัคือ สาขาตา่งๆ ทั%วประเทศจะทําหน้าที%เป็นศนูย์กลาง ในการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการดําเนินงาน ด้วยการ
ร่วมมือกบัองค์กรส่วนท้องถิ%นและองค์กรที%ไม่แสวงหากําไร ในการสร้างสรรค์โครงการที%เหมาะสม และสอดคล้องกบัความต้องการใน
พื -นที%นั -น ๆ อย่างแท้จริง โดยประสานความร่วมมือทั -งในส่วน ลูกค้า ผู้บริหาร สื%อมวลชน และพนัธมิตรของธนาคาร ริเริ%มและต่อยอด
โครงการ ด้วยความรู้ความเข้าใจในชมุชนอย่างแท้จริง แตพ่ฒันาด้วยเงินทนุและศกัยภาพระดบัอาเซียน 

 
8. นวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม 
ธนาคารมีนโยบายในการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการให้กบัลกูค้าของธนาคารเพื%อตอบสนองความต้องการและสนบัสนนุในเรื%องการ
อนรัุกษ์พลงังาน โดยธนาคารมีสินเชื%อพลงังานสะอาด ซีไอเอ็มบี ไทย วตัถุประสงค์ เป็นวงเงินกู้ เพื%อรองรับลูกค้าที%ต้องการลงทนุเพื%อ
ก่อให้เกดการประหยดัพลงังานและมีการใช้พลงังานที%มีประสิทธิภาพมากขึ -น  
 
10.2 การดาํเนินงาน  
การดําเนินงานตามหลกัการ 8 ข้อ ของธนาคาร ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการที%จดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย ดงันี -  
 
1.   การประกอบกิจการเพื%อความเป็นธรรม  
ธนาคารดําเนินธุรกิจด้วยหลกัเกณฑ์สินเชื%อที%โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบตัติามข้อกําหนดหรือระเบียบที%หน่วยงานกํากบัดแูลเป็นผู้
กําหนด นอกจากนี - ธนาคารมีมาตรการในการป้องกนัเกี%ยวกบัรายการที%อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที%เกี%ยวโยงกนั 
หรือรายการระหว่างกนัที%ไม่เหมาะสม โดยได้กําหนดในนโยบาย ดงันี - 

• ธนาคารมีนโยบายในการพิจารณาให้สินเชื%อ หรือ ลงทนุ ก่อภาระผูกพนั หรือ ทําธุรกรรมที%มีลกัษณะคล้ายการให้สินเชื%อแก่ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร  หรือแก่กิจการที%มีผลประโยชน์เกี%ยวข้องกบักรรมการหรือผู้ มีอํานาจในการจดัการของธนาคารกบั
ธนาคารทุกกรณีตามอัตราส่วนที%ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด  โดยต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการด้วยมติเอกฉันท์  
และไม่มีกรรมการหรือผู้ มีอํานาจในการจดัการที%มีผลประโยชน์เกี%ยวข้องกบัการให้สินเชื%อลงทนุก่อภาระผูกพนั หรือทําธุรกรรม
ที%มีลกัษณะคล้ายการให้สินเชื%อนั -นๆ  เข้าร่วมพิจารณาอนมุตัสิินเชื%อในรายการนั -น 

• ธนาคารมีนโยบายเกี%ยวกับการดําเนินธุรกรรมสําคญัไว้ในหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร  ได้แก่ การตกลงเข้าทํา
รายการที%เกี%ยวโยงกนั และ/หรือการตกลงเข้าทํารายการเพื%อก่อให้เกิดการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ%งสินทรัพย์ที%สําคญั และ /หรือ
สิทธิในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ%งสินทรัพย์ที%สําคญัของธนาคาร โดยธนาคารต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบั
ดแูลที%เกี%ยวข้อง 

2.   การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั%น  

ธนาคารไม่ยอมรับการคอร์รัปชั%นใดๆ  ทั -งสิ -นโดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั -งหมดในทุกประเทศและทกุหน่วยงานที%เกี%ยวข้อง 
นอกจากนี -  คณะกรรมการของธนาคารตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม จึงจดัให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อ
ร้องเรียนได้โดยตรงไปยังประธานกรรมการ หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที%
บริหาร  และได้ทําการเปิดเผยช่องทางดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของธนาคาร    โดยธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื%อผู้แจ้ง
เบาะแสหรือผู้แจ้งข้อร้องเรียน เพื%อคุ้มครองผลกระทบที%อาจเกิดขึ -นกบัผู้แจ้งข้อร้องเรียนดงักล่าว  
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ทั -งนี - เพื%อให้มั%นใจว่าธนาคารมีแนวปฏิบตัิและข้อกําหนดที%เหมาะสมในการป้องกนัคอร์รัปชั%น ธนาคารยงัได้จดัทํานโยบายและแนว
ปฏิบตั ิเรื%อง “การต่อต้านการคอร์รัปชั%น” เพื%อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบริษัทในเครือ ยึดถือและปฏิบตัิตามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด  ตลอดจนดําเนินการทบทวนแนวทางปฏิบตัิ โครงสร้างการรับผิดชอบ ระบบบริหารความเสี%ยงการควบคมุภายในและการ
ตรวจสอบ เพื%อป้องกนัการทจุริตภายในองค์กร   และนอกเหนือจากการประกาศใช้นโยบายแล้ว ธนาคารยงัมีแผนงานที%จะจดัทําไว้ใน
ระบบ E-Learning เพื%อส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อพนกังานอีกด้วย  ทั -งนี - รายละเอียดของนโยบายและการดําเนินการที%
เกี%ยวข้องกบัการตอ่ต้านคอร์รัปชั%น ได้เปิดเผยไว้ในเวป็ไซต์ของธนาคาร www.cimbthai.com ภายใต้หวัข้อ การกํากบัดแูลกิจการ  
 
ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั%น  โดยได้เป็นหนึ%งในองค์กรภาคีกลุ่มแรกที%ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์  
“โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต” เมื%อวนัที% 9 พฤศจิกายน 2553   ซึ%งมีนายจกัรมณฑ์ ผาสุกวนิช ที%
ขณะนั -นดํารงตําแหน่งประธานกรรมการของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้ลงนาม และผลกัดนัให้ธนาคารเข้าร่วมกระบวนการรับรอง   
เพื%อสร้างมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจที%โปร่งใส ซื%อสตัย์ และรับผิดชอบตอ่สงัคม ทั -งนี -   เมื%อวนัที% 16 มกราคม 2558 ธนาคารได้รับการ
รับรองให้เป็น “สมาชิกของแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต” อย่างสมบูรณ์ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council)   
 
3. การเคารพสิทธิมนษุยชน 
สิทธิมนษุยชนเป็นสิทธิขั -นพื -นฐานที%มนษุย์ทกุคนพงึมีโดยเสมอภาคกนั  โดยไม่คํานงึถงึความแตกตา่งในเรื%อง เชื -อชาติ สีผิว เพศ ภาษา 
ศาสนา ความเชื%อทางการเมือง หรือความเชื%อในทางอื%นใด  ทั -งนี -  เพื%อเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชนร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ธนาคารจงึมีกําหนดแนวปฏิบตัไิว้ดงันี - 

• ธนาคารเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการทํางาน ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และประกาศ คําสั%ง
ตา่งๆ ของธนาคาร  

• ธนาคารยดึหลกัความยตุธิรรมและจริงใจในการบริหารจดัการ โดยมีหลกัปฏิบตัติามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 
 ตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม 

• ธนาคารมีมาตรฐานการจ้างงานตามที%กฎหมาย ข้อบงัคบัระเบียบ คําสั%ง และแนวปฏิบตัทีิ%กําหนดขึ -นปราศจากการ บั ง คั บ
 ใช้แรงงานและการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทกุรูปแบบ 
• พนักงานทุกคนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัย ตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
 ปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
• ธนาคารได้จดัสิทธิประโยชน์ในเรื%องของสวสัดกิารที%จําเป็น ให้แก่พนกังานของธนาคารมากกวา่ที%กฎหมายกําหนด  รวมทั -ง
 สิทธิประโยชน์อื%นๆ ทั -งนี - ธนาคารได้กําหนดหลกัเกณฑ์และเงื%อนไขไว้ปฏิบตัภิายในองค์กร โดยเฉพาะตามความเหมาะสม 
 

4. การปฏิบตัติอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม 
ธนาคารจดัให้มีสวสัดกิารสําหรับพนกังาน เช่น กองทนุสํารองเลี -ยงชีพ  กองทนุประกนัสงัคม  เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานเสียชีวิต  การ
รักษาพยาบาล  การตรวจสขุภาพประจําปี  ห้องพยาบาลของธนาคาร   สวสัดิการพนกังานประเภทสินเชื%อที%อยู่อาศยั สินเชื%อรถยนต์ /
รถจกัรยานยนตร์  สินเชื%อเพื%อการศกึษา และสินเชื%อเอนกประสงค์  เพื%อให้ธนาคารสามารถแข่งขนักบัธนาคารชั -นนําของประเทศและ
รักษาพนักงานที%มีคุณภาพให้คงอยู่กับธนาคารได้   ธนาคารยังคงมีแผนที%จะปรับปรุงสวัสดิการเพื%อพนักงานในด้านต่างๆ อย่าง
ตอ่เนื%อง เพื%อทําให้ธนาคารเป็นนายจ้างที%ลกูจ้างเลือกและต้องการเข้าร่วมทํางานด้วย   
 
ธนาคารได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนกังานรวมทั -งสิ -น 173 หลักสูตร ตามแผนของการพฒันาพนกังาน ประกอบด้วยการฝึกอบรมภายใน
ธนาคาร 89 หลกัสูตร และหลกัสูตรอบรมภายนอก 84 หลกัสูตร คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั -งสิ -น  38.48 ล้านบาท โดยมีจํานวนพนกังาน
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เข้ารับการอบรมทั -งหมด 14,898 คน ซึ%งในจํานวนนี -พนกังานบางคนได้รับการอบรมมากกว่าหนึ%งหลกัสูตร เมื%อคิดคํานวณเป็นจํานวน
วนัอบรมตอ่พนกังานเฉลี%ยเทา่กบั 7 วนัตอ่คนตอ่ปี ตวัอย่างหลกัสตูรที%มีการจดัฝึกอบรม ได้แก่  โครงการ Leadership สําหรับผู้บริหาร
ระดบัสูง หลักสูตรสินเชื%อ ความรู้ในผลิตภัณฑ์ ระบบงาน และระเบียบงานธนาคาร เป็นต้น  และส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ใน
รูปแบบ E-learning เช่น IT Security Awareness, KYC/CDD, Operational Risk, Risk Appetite Principal เป็นต้น นอกจากนี -ยงั
สนบัสนนุทนุการศกึษาระดบัปริญญาโท MBAให้แก่พนกังานภายใต้งบประมาณประจําปี 
 
5. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
ธนาคารให้ความสําคญักบัการให้ข้อมลูเกี%ยวกบัผลิตภณัฑ์ และบริการที%ถูกต้อง เพียงพอ และทนัต่อเหตกุารณ์ เพื%อให้ลูกค้ามีข้อมลู
เพียงพอตอ่การตดัสินใจ โดยไม่กล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตใุห้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี%ยวกบัคณุภาพ หรือเงื%อนไขใดๆ ของ
สินค้าหรือบริการ 
นอกจากนี - ธนาคารให้ความสําคญัในการรักษาข้อมลูที%เป็นความลบัของลกูค้า ไม่นําความลบัของลูกค้าไปใช้เพื%อประโยชน์ของตนเอง
และผู้ ที%เกี%ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีช่องทางและกระบวนการให้ลูกค้าร้องเรียนเกี%ยวกบัผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โดยดําเนินการ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
 
6. การดแูลรักษาสิ%งแวดล้อม 
ในรอบปีที%ผ่านมา ธนาคารมีกิจกรรมหรือโครงการที%เกี%ยวข้องกบัการรัษาสิ%งแวดล้อม ดงันี - 
1.  ลดภาวะโลกร้อนรณรงค์ให้พนกังานอาคารสํานกังานใหญ่  ทิ -งขวดพลาสตกิในภาชนะที%จดัเตรียมไว้ให้ ก่อนขึ -นอาคาร  ปี 2557 
 ขายได้ 4,563 บาท 
2.  เชิญชวนชมุชนผู้ประกอบการริมถนนหลงัสวน ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาโจรกระชากกระเป๋า  ซึ%งต่อมา
 ทางโรงเรียนมาแตแดอี ขอเป็นเจ้าภาพจดัประชุม ประมาณ1-2 เดือนครั -ง โดยได้มีการเชิญหน่วยงานที%เกี%ยวข้องมาร่วมกนัหารือ 
 เช่น สํานกังานเขตปทมุวนั สถานีตํารวจนครบาลลุมพินี การไฟฟ้า และกทม. ซึ%งนอกจากแก้ปัญหาดงักล่าว ยงัได้มีการปรับภูมิ
 ทศัน์ ริมถนน ทั -งต้นไม้ / ฟตุบาธ และไฟฟ้าส่องสวา่ง 
3.  ร่วมโครงการ shred 2 share กบับริษัทอินโฟเซฟ โดย วางตู้ เก็บกระดาษเอกสารที%ไม่ใช้แล้ว เพื%อย่อยทําลายเอกสารและส่งขาย
 นํามารีไซเคลิ โดยในปี 2557 ขายได้จํานวน 69,468.4  ซึ%งรายได้ดงักล่าว มอบบริจาคช่วยเหลือสงัคมในนามธนาคาร   
 
7.  การพฒันาชมุชน สงัคมและสิ%งแวดล้อม 
ธนาคารให้ความสําคญักบักิจกรรมของชุมชนและสงัคม มุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาสงัคม ชุมชน สิ%งแวดล้อม ศาสนา และการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิรวมทั -งการสนบัสนนุการศกึษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชุมที%ด้อยโอกาส ทั -งนี - ในปี 2557 
ธนาคารได้ดําเนินโครงการและกิจกรรม CSR รวม 17 โครงการ โดยนบัตั -งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ธนาคารได้ดําเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื%องรวมแล้วเกือบ 50 โครงการ ครอบคลุมทั -งด้านการศกึษา สิ%งแวดล้อม การพฒันาชุมชนและสงัคม (รายละเอียดเปิดเผยใน
รายงานประจําปี 2557 หวัข้อ โครงการและกิจกรรมด้าน CSR) 
 
8.  นวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม 
ธนาคารเป็นผู้ ที%มีความเชี%ยวชาญในโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยธนาคารดําเนินการส่งเสริมด้าน
พลังงานมาตั -งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบนั โดยธนาคารเป็นที%ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั -งในและต่างประเทศ ซึ%งในปี 
2554 ธนาคารได้รับรางวลั Thailand Energy Awards 2011 และ ESCO Excellent Supporting Bank Award ในฐานะธนาคาร
พาณิชย์ที%ให้ความสําคญัและมีความชํานาญในสินเชื%อด้านการอนรัุกษ์พลงังานและพลงังานทดแทน 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี%ยง  

 
ธนาคารจดัโครงสร้าง วางนโยบายและระเบียบการปฏิบตังิานเพื�อให้มีระบบบริหารความเสี�ยงและระบบการควบคมุภายในที�ดีเพื�อให้
ธุรกิจของธนาคารเตบิโตอย่างมั�นคงและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที�ดี    
 
• องค์กรและสภาพแวดล้อม 

 ธนาคารมีการจดัองค์กรโดยคํานงึถึงการแบง่แยกหน้าที�ที�เหมาะสมเพื�อให้มีระบบบริหารความเสี�ยงและการควบคมุภายใน  
รวมทั 0งระบบควบคมุตดิตามและตรวจสอบที�มีประสิทธิผล นอกจากนี 0 ธนาคารยงัมีการตดิตามดแูลการปฏิบตังิานของพนกังานอย่าง
ตอ่เนื�องให้เป็นไปตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและมีการปฏิบตัติอ่ผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม  ธนาคารมี
การจดัทําแผนธุรกิจระยะสั 0นและระยะกลางเพื�อกําหนดแผนกลยุทธ์และทศิทางการดําเนินธุรกิจ ซึ�งมีการสื�อสารให้พนกังานระดบั
บริหารทั 0งองค์กรได้ทราบและนําไปดําเนินการให้บรรลแุผนและเป้าหมายที�วางไว้ 
 
• การบริหารความเสี%ยง 

 ธนาคารให้ความสําคญัตอ่การบริหารและจดัการความเสี�ยงทั 0งจากปัจจยัภายในและภายนอก  คณะกรรมการธนาคาร
แตง่ตั 0งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง (Risk Management Committee) เพื�อกําหนดบทบาท หน้าที� ความรับผิดชอบ ตลอดจน
ประเมินผลการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามแผนงานการบริหารความเสี�ยงที�กําหนดไว้  สายบริหารความเสี�ยงเป็นผู้ กําหนดนโยบายและ
ระเบียบงานตา่งๆ ด้านบริหารความเสี�ยงของธนาคาร ตลอดจนกําหนดมาตรการการควบคมุและตดิตามความเสี�ยงต่างๆ และ
เสริมสร้างความตระหนกัในการเป็นเจ้าของความเสี�ยงของพนกังานทกุทา่นอย่างตอ่เนื�อง 

 
• การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร 

 ธนาคารมีการกําหนดและทบทวน ขอบเขต อํานาจหน้าที� และอํานาจการอนมุตัิวงเงินของผู้บริหารแต่ละระดบัรวมทั 0งมีการ
แบง่แยกหน้าที�ระหวา่งผู้บริหารระดบัตา่งๆ อย่างชดัเจนเป็นกลไกสําคญัในการถ่วงดลุอํานาจการบริหาร (Check and Balance)  โดย
จดัทําเป็นระเบียบงานที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการทบทวนความเหมาะสมอย่างสมํ�าเสมอ  
 ธนาคารมีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัใินการให้สินเชื�อแก่หรือลงทนุในกิจการที�ธนาคาร ผู้ ถือหุ้น หรือผู้บริหาร
ระดบัสงูของธนาคาร รวมทั 0งผู้ ที�เกี�ยวข้องมีผลประโยชน์เกี�ยวข้อง ซึ�งในกรณีที�มีการทําธุรกรรมดงักล่าวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบคุคลที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักล่าว ฝ่ายบริหารจะนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณาทกุครั 0ง ส่วนธุรกรรมการ
ขายให้ ให้เช่า รับซื 0อ หรือเช่าทรัพย์สินใดๆ กบักรรมการผู้ มีอํานาจจดัการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักล่าวจะต้อง
ปฏิบตัติามนโยบายที�ธนาคารกําหนด 
 นอกจากนี 0 ธนาคารมีฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิงานทําหน้าที�ติดตามควบคมุการดําเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร  และมีด้านตรวจสอบภายในซึ�งเป็นหน่วยงานอิสระทําหน้าที�
ตรวจสอบการบริหารจดัการและการปฏิบตังิานของหน่วยงานตา่งๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
• ระบบสารสนเทศและการสื%อสารข้อมูล 

 ธนาคารใช้นโยบายและวธีิการทางการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีที�เป็นที�ยอมรับโดยทั�วไปและเหมาะสมกบัธุรกิจของ
ธนาคาร ธนาคารมีการพฒันาจดัการระบบข้อมลูสารสนเทศ และระบบฐานข้อมลูอื�นๆ อย่างตอ่เนื�องเพื�อให้สามารถเรียกใช้ข้อมลูที�
สําคญัๆ ได้อย่างเพียงพอและทนัต่อสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป  ธนาคารมีระเบียบเกี�ยวกบัระบบการควบคมุเอกสารสําคญัด้วย
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อิเล็กโทรนิกส์เพื�อใช้ในการตดิตามและจดัเก็บเอกสารสําคญัต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและรัดกมุ  นอกจากนี 0 ธนาคารมีการสื�อสาร
นโยบายระเบียบปฏิบตังิานไปยงัพนกังานที�เกี�ยวข้องทกุระดบั 
 
• ระบบการกํากับและติดตาม 

 ธนาคารมีระบบการกํากับและติดตามการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ กฎหมายและ
กฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนระบบการควบคมุภายในที�ธนาคารกําหนดไว้ ทั 0งนี 0 ธนาคารมีการจดัทําแผนงานประจําปี ซึ�งจะมีการ
ทบทวนเป็นระยะๆ เพื�อให้การดําเนินการมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี 0 
คณะกรรมการตรวจสอบจะกํากับดูแลให้มีการปฎิบตัิ ปรับปรุงแก้ไข หรือการดําเนินมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมตามข้อสงัเกตหรือ
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตดิตามผลการดําเนินการหรือการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างสมํ�าเสมอเพื�อให้มั�นใจว่าการดําเนินการ
ตามข้อเสนอแนะนั 0นให้ผลเป็นที�น่าพอใจ 
 
ผู้บริหารสูงสุดด้านตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกํากับการปฏิบัตงิาน 
 

ธนาคาร ได้แต่งตั 0ง นางสาวสิริพร สนั�นไพเราะ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวโุส ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุดด้านตรวจสอบ
ภายใน เพื�อทําหน้าที�ตรวจสอบการบริหารจดัการและการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ของธนาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทั 0งนี 0 การพิจารณาและอนมุัติ แต่งตั 0ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านตรวจสอบภายในของ
ธนาคาร จะต้องผ่านการอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
นอกจากนี 0 ธนาคารได้แต่งตั 0ง นายฐาภพ คลี�สุวรรณ ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จดัการใหญ่ ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกํากับการ
ปฏิบัติงาน เพื�อทําหน้าที�กํากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางการและหน่วยงานกํากับดูแลที�
เกี�ยวข้อง 
 
คุณสมบัติของผู้ ดํารงตําแหน่งผู้ บริหารสูงสุดด้านตรวจสอบภายใน และผู้ ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกํากับการปฏิบตัิงาน 
ปรากฏในเอกสารแนบ 3  
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12. รายการระหว่างกัน 
 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีรายการธุรกิจที�สําคญักับบริษัทย่อย  บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน (เกี�ยวข้องกันโดยการมีผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนั) และบคุคลที�เกี�ยวข้องกนั (กรรมการหรือผู้บริหารระดบัผู้ อํานวยการฝ่ายขึ 1นไป)  รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทาง
ธุรกิจและเกณฑ์ตามสัญญาที�ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและกิจการหรือบุคคลเหล่านั 1นซึ�งเป็นไปตามการดําเนินธุรกิจปกต ิ 
(รายละเอียดเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 43 ของงบการเงินสําหรับปีสิ 1นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557)  
 -   รายการที�เกี�ยวโยงกนักบับคุคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีดงันี 1    
 

ชื�อและความสมัพนัธ์ ลกัษณะและมลูคา่รายการ ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล 
ของรายการ โดยมีความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ในประเทศ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และ
กมัพชูา เป็นบริษัทในกลุ่มของ CIMB 
Group ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อม
ของธนาคาร 
 

ธนาคารให้บริการ Insourcing แก่ธนาคารในกลุ่ม
ซีไอเอ็มบีและใช้บริการ Outsourcing รายละเอียด
ดงันี 1 
1) ใช้บริการและรับให้บริการในงานจดัหา
 ลกูค้าและแนะนําผลิตภณัฑ์ทางการเงิน 
2) ใช้บริการและรับให้บริการในงานทํา

ความรู้จกัลกูค้าและการทราบ
ข้อเทจ็จริงเกี�ยวกบัลกูค้า (KYC/CDD) 
สําหรับการทําธุรกรรมสินเชื�อ 

3) ใช้บริการ และรับให้บริการในงาน
 ตรวจสอบข้อมลูความถกูต้องของเอกสารขอ
 อนมุตัสิินเชื�อ 
4)  มอบอํานาจให้คณะกรรมการตรวจสอบ
 ในการพิจารณาและอนมุตัิหลกัเกณฑ์สําหรับ
 คา่ใช้จ่ายในการการคดิคา่ธรรมเนียมในการ
 ให้บริการระหวา่งกนั อย่างไรก็ดีธนาคารยงัไม่
 มีการคดิค่าธรรมเนียมการให้บริการระหวา่ง
 กนัดงักล่าวในปัจจบุนั 
รายการดงักล่าวถือเป็นรายการธุรกิจปกต ิ 

ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารครั 1ง
ที� 1/2557 เมื�อวนัที� 22 มกราคม 
2557 (ยกเว้นกรรมการที�เป็นตวัแทน
ของ CIMB Bank ซึ�งงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เหน็ควรอนมุตัิ
รายการดงักล่าว เนื�องจาก เป็นการ
ส่งเสริมเป้าหมายในการให้บริการ
ธนาคารในรูปแบบของธนาคารระดบั
ภมูิภาค และเพื�อให้สอดคล้องกบั
โครงการ ASEAN Banking Solution 
ที�มีวตัถปุระสงค์เพื�อให้ลกูค้าในแต่
ละประเทศสามารถใช้บริการธนาคาร
ในกลุ่มซีไอเอ็มบี ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีการให้บริการที�เป็น
มาตรฐานเดียวกนั 

CIMB Securities (Singapore) Pte 
Ltd (“CIMBSS”) เป็นบริษัทย่อยที�มีผู้
ถือหุ้นใหญ่ 100% เป็น CIMB 
Securities International Pte. Ltd  
และ CIMB Securities (Thailand) 
Co., Ltd. (“CIMBST”) เป็นบริษัทย่อย
ที�มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ 100% เป็น CIMB 
Securities International Pte. Ltd อนั
เป็นบริษัทในกลุ่มของ CIMB Group 
 

ธนาคารเป็นผู้ เจรจาและดําเนินการให้ CIMBSS 
ได้รับการแตง่ตั 1งเป็นผู้จดัการ การจดัจําหน่าย
หน่วยลงทนุร่วมในตา่งประเทศและเป็นผู้จดัการ
การจดัจําหน่ายหุ้นสามญัในต่างประเทศสําหรับ
กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 
อินดสัเทรียล โกรท (“TGROWTH”)  และขายหุ้น
สามญัของบมจ. เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ (“MEGA”) 
ตามลําดบั และธนาคารยงัเจรจาและดําเนินการ 

ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารครั 1ง
ที� 1/2557 เมื�อวนัที� 22 มกราคม 
2557 (ยกเว้นกรรมการที�เป็นตวัแทน
ของ CIMB Bank ซึ�งงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เหน็ควรอนมุตัิ
รายการดงักล่าว เนื�องจากธุรกรรม
ดงักล่าวถือเป็นรายการสนบัสนนุ
ธุรกิจปกตขิองธนาคาร ประกอบกบั 
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ชื�อและความสมัพนัธ์ ลกัษณะและมลูคา่รายการ ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล 
ของรายการ โดยมีความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อมของ
ธนาคาร 

ให้ทาง CIMBST ได้รับการแตง่ตั 1งเป็นผู้ ร่วมจดัการ
การจดัจําหน่ายและรับประกนัการการจําหน่ายหุ้น
สามญัภายในประเทศสําหรับ MEGA นอกจากนี 1 
ธนาคารยงัทําหน้าที�ในการปฏิบตังิานและให้การ
สนบัสนนุแก่ CIMBSS และ CIMBST ตลอดทั 1ง
กระบวนการ ด้วยเหตดุงักล่าวข้างต้น ทาง 
CIMBSS จงึเข้าทําสญัญากบัธนาคารสําหรับ  
1)  รับคา่ธรรมเนียมการจดัการสําหรับการเสนอ
 ขายหน่วยลงทนุของ TGROWTH จาก 
 CIMBSS จํานวนเงินไม่น้อยกว่า 2.6 ล้านบาท 
2)  รับคา่ธรรมเนียมการจดัการสําหรับการเสนอ
 ขายหุ้นสามญัของ MEGA จาก CIMBSS 
 จํานวนเงินไม่น้อยกว่า 7.96 ล้านบาท และจาก 
 CIMBST จํานวนเงินไม่น้อยกว่า 2.34 ล้าน
 บาท 
รายการดงักล่าวถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจ
ปกติ 

รายการดงักล่าวเป็นไปเพื�อประโยชน์
สงูสดุของธนาคาร เพราะธนาคารไม่
สามารถดําเนินการเป็นผู้จดัการจดั
จําหน่ายหน่วยลงทนุหรือหุ้นสามญั
ในตา่งประเทศ หรือเป็นผู้ ร่วมจดัการ
จดัจําหน่ายและรับประกนัการ
จําหน่ายหุ้นสามญัภายในประเทศ
เองได้ ธนาคารจงึมีความจําเป็นต้อง
ร่วมมือกบั CIMBSS และ CIMBST 
ในการดําเนินการเพื�อให้บริการแก่ 
TGROWTH และ MEGA และเป็น
การสร้างรายได้คา่ธรรมเนียมให้แก่
ธนาคาร 

ธนาคารในกลุ่มซีไอเอ็มบี เป็นบริษัทใน
กลุ่มของ CIMB Group ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร 
 

ธนาคารเข้าร่วมการจดัทําผลตอบแทน การ
แนะนําลกูค้าพาณิชย์ธนกิจระหว่างธนาคารใน
กลุ่มซีไอเอ็มบี  ภายใต้โครงการ ABS โดยจะ
จ่ายผลตอบแทนสําหรับการแนะนําลกูค้า
พาณิชย์ธนกิจที�ทําธุรกรรมสําเร็จ โดยประเทศที�
ได้รับการแนะนําจะเป็นผู้ จ่ายผลตอบแทนให้แก่
ประเทศที�แนะนําลกูค้ารายนั 1นๆ  โดยมี
รายละเอียดดงันี 1 
-  เปิดบญัชี USD 50 ตอ่ลกูค้า 1 รายที�สําเร็จ 
-  สินเชื�อ 0.15% ของจํานวนเงินเบกิใช้งวดแรก 
 แตไ่ม่เกิน USD 2,000 ตอ่ลกูค้า 1 รายที�สําเร็จ 

รายการดงักล่าวถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจ
ปกติ 

ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารครั 1ง
ที� 1/2557 เมื�อวนัที� 22 มกราคม 
2557 (ยกเว้นกรรมการที�เป็นตวัแทน
ของ CIMB Bank ซึ�งงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เหน็ควรอนมุตัิ
รายการดงักล่าว เนื�องจากการ
พิจารณาจ่ายผลตอบแทนการขาย
สําหรับการแนะนําลกูค้าสาย
พาณิชย์ธนกิจระหว่างธนาคารใน
กลุ่มซีไอเอ็มบีข้างต้นถือเป็นรายการ
สนบัสนนุธุรกิจปกตแิละมิได้
ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ธนาคาร  
โดยธนาคารได้รับประโยชน์ 
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ชื�อและความสมัพนัธ์ ลกัษณะและมลูคา่รายการ ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล 
ของรายการ โดยมีความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซี
ไอเอ็มบี-พรินซเิพิล จํากดั (“CPAM”), 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จํากดั 
(“บบส.สาทร”) เป็นบริษัทในกลุ่มของ 
CIMB Group ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่โดย
อ้อมของธนาคาร 
 

ธนาคารให้บริการ โดยมีรายละเอียดดงันี 1 
1)  ให้บริการ Insourcing แก่ CPAM ในงาน
 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับระบบ ESS โดย
 เริ�มให้บริการตั 1งแต ่1 มีนาคม 2557และตอ่
 สญัญาการให้บริการ Insourcing กบั CPAM 
 ไปอีก 1 ปี ซึ�งมีผลตั 1งแต ่15 เมษายน  2557 
 ถงึ 14 เมษายน 2558 คา่บริการจํานวน 
 27,795 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม) 
รายการดงักล่าวถือเป็นรายการเกี�ยวกบัสินทรัพย์
หรือบริการ 
2)  ทบทวนราคาสญัญาการให้บริการ 
 Insourcing ประจําปีกบั บบส.สาทร ตาม
 ข้อกําหนดในสญัญาให้มีการทบทวนราคากนั
 ทกุปี ซึ�งในปี 2557 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมจาก
 เดมิ 
รายการดงักล่าวถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจ
ปกต ิที�มีเงื�อนไขการค้าทั�วไป 

ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารครั 1ง
ที� 2/2557 เมื�อวนัที� 26 กมุภาพนัธ์ 
2557 (ยกเว้นกรรมการที�เป็นตวัแทน
ของ CIMB Bank ซึ�งงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เหน็ควรอนมุตัิ
รายการดงักล่าว เนื�องจากธนาคาร
จะมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
เพิ�มขึ 1น ซึ�งรายการดงักล่าวมีความ
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่
ธนาคาร 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซี
ไอเอ็มบี-พรินซเิพิล จํากดั (“CPAM”) 
เป็นบริษัทในกลุ่มของ CIMB Group 
ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อมของ
ธนาคาร 

ธนาคารเป็นที�ปรึกษาทางการเงินให้กบั CPAM ใน
ธุรกรรมการควบรวมกิจการกบั บลจ. ฟินนัซ่า โดย
มีคา่ธรรมเนียมที�ปรึกษาทางการเงิน 3,000,000 
บาทถ้วน (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม) ชําระเมื�อมีการ
ทําธุรกรรมสําเร็จ (Success Basis) หรือเทียบเทา่
ร้อยละ 1.15 ถงึร้อยละ 1.25 ของมลูคา่ธุรกรรมซื 1อ
ขาย คา่ธรรมเนียมดงักล่าวอ้างอิงจากแนวปฏิบตัิ
ที�ธนาคารดําเนินการและคดิค่าธรรมเนียมบริการ
กบัลกูค้าอื�นในอดีต ซึ�งเป็นแนวทางที�ใกล้เคียงกบั
อตุสาหกรรม การคดิค่าธรรมเนียมจะอิงจากปัจจยั
ตา่งๆ เช่น ขนาดธุรกรรมซื 1อขาย ความซบัซ้อนของ
ธุรกรรม และการทําหน้าที�เป็นที�ปรึกษาทางการ
เงินให้แก่ฝ่ายผู้ ซื 1อหรือฝ่ายผู้ขาย ซึ�งโดยปกตแิล้ว  

ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารครั 1ง
ที� 3/2557 เมื�อวนัที� 27 มีนาคม 
2557 (ยกเว้นกรรมการที�เป็นตวัแทน
ของ CIMB Bank ซึ�งงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เหน็ควรอนมุตัิ
รายการดงักล่าวเนื�องจาก ธนาคาร
จะมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
เพิ�มขึ 1น ซึ�งรายการดงักล่าวมีความ
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่
ธนาคาร 
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อและความสมัพนัธ์ ลกัษณะและมลูคา่รายการ ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล 
ของรายการ โดยมีความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 สามารถกําหนดค่าธรรมเนียมได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 
การระบเุป็นจํานวนเงินที�แน่นอน (Flat Rate) หรือ 
การระบเุป็นสดัส่วนเทียบกบัขนาดธุรกรรม 
(Percentage)  
รายการดงักล่าวถือเป็นรายการประเภทสินทรัพย์
หรือบริการ 

 

CIMB Bank Berhad, CIMB 
Investment Bank Berhad, PT Bank 
CIMB Niaga Tbk, CIMB Bank (L) 
Ltd. and CIMB Bank Plc., 
Cambodia  เป็นบริษัทในกลุ่มของ 
CIMB Group ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่โดย
อ้อมของธนาคาร 

ธนาคารอนมุตัวิงเงินสําหรับธนาคารคูค้่าในกลุ่มซี
ไอเอ็มบี  และทบทวนวงเงินครั 1งตอ่ไปในวนัที� 31 
มีนาคม 2558 และเพิ�มเงื�อนไขเพื�อให้ขั 1นตอนการ
สบัเปลี�ยนวงเงินภายในกลุ่มซีไอเอ็มบีมีความ
ชดัเจนยิ�งขึ 1น  
รายการดงักล่าวถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจ
ปกต ิและเป็นรายการที�มีเงื�อนไขการค้าทั�วไป 

ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารครั 1ง
ที� 3/2557 เมื�อวนัที� 27 มีนาคม 
2557 (ยกเว้นกรรมการที�เป็นตวัแทน
ของ CIMB Bank ซึ�งงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เหน็ควรอนมุตัิ
รายการดงักล่าวเนื�องจากเป็นการ
ดําเนินธุรกิจปกตทีิ�มีเงื�อนไขการค้า
ทั�วไปเช่นเดียวกบัการทํารายการกบั
บคุคลภายนอก 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จํากดั 
(“บบส.สาทร”) เป็นบริษัทในกลุ่มของ 
CIMB Group ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่โดย
อ้อมของธนาคาร 

ตามมตทีิ�ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครั 1งที� 
11/2554 เมื�อวนัที� 25 พฤศจิกายน 2554 ได้
อนมุตัใิห้ธนาคารให้บริการงานสนบัสนนุ 
Insourcing กบั บบส.สาทร จํานวน 4 งาน คือ 
งานระบบเทคโนโลยีและระบบประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์(IT) งานทรัพยากรบคุคล งาน
ปฏิบตักิารธุรกรรมสินเชื�อ และงานบญัชีการเงิน
และภาษีอากร ระยะเวลาให้บริการ 4 ปี ครบ
กําหนดเดือนธันวาคม 2558  
เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2556 ที�ประชุม
คณะกรรมการธนาคาร ครั 1งที� 5/2556 มีมตอินมุตัิ
ให้ธนาคารให้บริการงานตรวจสอบภายในกบั 
บบส.สาทร โดยมีระยะเวลาให้บริการเหมือนกบั
บริการอื�นๆ  ที�กล่าวข้างต้น และสําหรับอตัรา
คา่บริการที�เรียกเก็บทกุบริการกําหนดให้มีการ
ทบทวนเป็นประจําทกุปี 

 

ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารครั 1ง
ที� 4/2557 เมื�อวนัที� 30 เมษายน 
2557 (ยกเว้นกรรมการที�เป็นตวัแทน
ของ CIMB Bank ซึ�งงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เหน็ควรอนมุตัิ
รายการดงักล่าวเนื�องจาก เป็น
รายการสนบัสนนุธุรกิจตามปกต ิซึ�ง
ธนาคารได้รับประโยชน์จากการ
ให้บริการ และเป็นรายการที�มี
เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป 
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ชื�อและความสมัพนัธ์ ลกัษณะและมลูคา่รายการ ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล 
ของรายการ โดยมีความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในปี 2557 ธนาคารให้บริการงานสนบัสนนุ 
Insourcing กบั บบส.สาทร โดยมีรายละเอียด
ดงันี 1  
1)  อตัราคา่บริการด้านงานสนบัสนนุ Insourcing 
 กบั บบส.สาทร สําหรับปี 2557 อตัรา
 คา่บริการงานระบบเทคโนโลยีฯ คงอตัรา
 คา่บริการเดมิ (ไม่รวมบริการใหม่) ส่วนงาน
 อื�นๆ มีการปรับอตัราคา่บริการเพิ�มขึ 1นทกุงาน 
 โดยงานตรวจสอบภายใน ปรับเพิ�มสงูสดุ 
 114.3% ซึ�งเป็นไปตามปริมาณงาน และ
 ระยะเวลาการให้บริการที�ตกลงกนัใหม่ ส่วน
 งานปฏิบตัิการธุรกรรมสินเชื�อ ปรับเพิ�มขึ 1น 
 11.7% สําหรับการจดัเก็บเอกสารใน Data 
 safe และคา่พื 1นที�ธนาคารที�ใช้จดัเก็บเอกสาร
 ของบบส.สาทร 
2)  เพิ�มบริการงานระบบเทคโนโลยีฯ โปรแกรม
 บนัทกึผลการตดิตามลกูหนี 1รายย่อย (GSAM 
 System) อตัราคา่บริการเดือนละ 9,083 บาท
 (ไม่รวม VAT) เริ�มตั 1งแต ่1 มกราคม 2557 เป็น
 ต้นไป ทบทวนค่าบริการทกุปี ครบกําหนด
 ให้บริการตามสญัญาหลกัในการให้บริการของ
 ธนาคาร  
3)  มอบอํานาจให้นายสภุคั ศวิะรักษ์ หรือ นาย
 สรุชยั จิตตรัตน์เสนีย์ เป็นผู้ มีอํานาจในการ
 เจรจาทําความตกลงในรายละเอียด และ
 เงื�อนไขของสญัญา ลงนามในสญัญา 
 ตลอดจนกระทําการอื�น ๆ ที�จําเป็นในการทํา
 ธุรกรรมดงักล่าวข้างต้น เพื�อทําให้ธุรกรรมเสร็จ
 สมบรูณ์ 

รายการดงักล่าวถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจ
ตามปกต ิและเป็นรายการที�มีเงื�อนไขการค้าทั�วไป 
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ชื�อและความสมัพนัธ์ ลกัษณะและมลูคา่รายการ ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล 
ของรายการ โดยมีความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จํากดั 
(“บบส.สาทร”) เป็นบริษัทในกลุ่มของ 
CIMB Group ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่โดย
อ้อมของธนาคาร 

ตามมตทีิ�ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครั 1งที� 
12/2553 เมื�อวนัที� 2 พฤศจิกายน 2553 และครั 1งที� 
11/2554 เมื�อวนัที� 25 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติ
อนมุตัใิห้ธนาคารใช้บริการงานติดตามทวงถามหนี 1 
แก้ไขหนี 1 และบริหารสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ 
(“NPL”) และบริการด้านการขาย NPA กบับบส.
สาทร ซึ�งจดัอยู่ในกลุ่มงานหลกัที�ไม่เกี�ยวข้องกบั
การตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ (Non-Strategic 
Function) เป็นระยะเวลา 5 ปี ครบกําหนด 31 
ธนัวาคม 2558  

ธนาคารและบบส.สาทร ได้ร่วมกนัพิจารณาปรับ
ลดอตัราคา่บริการบริหารหนี 1 NPL ในส่วนของ
ลกูหนี 1 Corporate & SMEs และลกูหนี 1รายย่อย มี
หลกัประกนั รวมทั 1งปรับลดค่าบริการงานด้าน
กฎหมาย เริ�มตั 1งแต ่1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 
และขยายระยะเวลาการใช้บริการออกไปอีก 3 ปี 
ครบกําหนดใหม่ 31 ธนัวาคม 2561 
เนื�องจาก การลดคา่บริการในช่วง 2 ปีที�เหลือของ
สญัญาปัจจุบนั บบส.สาทร สญูเสียรายได้
ประมาณ 123 ล้านบาท ดงันั 1น จงึขอชดเชยรายได้
ส่วนที�ขาดหายไป โดยให้ธนาคารขยายระยะเวลา
ใช้บริการอีก 3 ปี ซึ�งจะทําให้ บบส.สาทร มีรายได้
รวมประมาณ 130 ล้านบาท 
การเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บริการเรียกเก็บหนี 1 
คา่บริการงานด้านกฎหมาย เริ�มตั 1งแต ่1 มกราคม 
2557 เป็นต้นไป และขยายระยะเวลาการใช้บริการ
ออกไปอีก 3 ปี ครบกําหนด 31 ธนัวาคม 2561 
และให้คงอตัราคา่บริการดงักล่าวจนถงึวนัครบ
กําหนดสญัญา แตห่ากมีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข
ใดที�มีสาระสําคญัให้นําเสนอขออนมุตัติอ่
คณะกรรมการธนาคาร ทั 1งนี 1 การเปลี�ยนแปลง
อตัราคา่บริการ และการขยายระยะเวลาการใช้
บริการ ให้มีผลภายหลงัจากได้รับอนมุตัขิยาย 

ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารครั 1ง
ที� 4/2557 เมื�อวนัที� 30 เมษายน 
2557 (ยกเว้นกรรมการที�เป็นตวัแทน
ของ CIMB Bank ซึ�งงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เหน็ควรอนมุตัิ
รายการดงักล่าวเนื�องจาก เป็น
รายการสนบัสนนุธุรกิจตามปกต ิซึ�ง
ธนาคารได้รับประโยชน์จากการ
ให้บริการ และเป็นรายการที�มี
เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป 
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ชื�อและความสมัพนัธ์ ลกัษณะและมลูคา่รายการ ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล 
ของรายการ โดยมีความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ระยะเวลาการใช้บริการจากธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย และมอบอํานาจให้นายสภุคั ศิวะรักษ์ หรือ 
นายสรุชยั จิตตรัตน์เสนีย์ เป็นผู้ มีอํานาจทําความ
ตกลงในรายละเอียด และลงนามในสญัญาตา่งๆที�
เกี�ยวข้อง ตลอดจนกระทําการอื�น ๆ ที�จําเป็นใน
การดําเนินการข้างต้น  
รายการดงักล่าวถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจ
ตามปกต ิและเป็นรายการที�มีเงื�อนไขการค้าทั�วไป 

 

CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd 
(“CIMBST”) และ CIMB Investment 
Bank Berhad (“CIMB-IB”) เป็นบริษัท
ในกลุ่มของ CIMB Group ซึ�งเป็นผู้ ถือ
หุ้นใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร 

ธนาคารเป็นผู้ เจรจาประสานงานและดําเนินการ
ให้ทาง CIMBST และ CIMB-IB ได้รับการแตง่ตั 1ง
เป็นตวัแทนการจดัจําหน่ายหุ้นสามญั ด้วยเหตุ
ดงักล่าวข้างต้น ทางธนาคารจะออก 
management fee letter เพื�อแจ้งให้: 

1)  CIMBST ชําระส่วนหนึ�งของคา่ธรรมเนียมที� 
 CIMBST ได้รับจากการทําหน้าที�เป็นตวัแทน
 การจดัจําหน่ายหุ้นสามญัตามที�กล่าวข้างต้น 
 ให้แก่ธนาคารเป็นคา่ธรรมเนียมการจดัการ 
 (Management Fee) โดยคดิเป็นอตัราร้อยละ 
 50 ของคา่ธรรมเนียมทั 1งหมดที� CIMBST 
 ได้รับ โดย Management Fee ดงักล่าวยงัไม่
 รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ซึ�ง CIMBST จะเป็น
 ผู้ รับผิดชอบ  

2)  CIMB-IB ชําระส่วนหนึ�งของคา่ธรรมเนียมที� 
 CIMB-IB ได้รับจากการทําหน้าที�เป็นตวัแทน
 การจดัจําหน่ายหุ้นสามญัตามที�กล่าวข้างต้น 
 ให้แก่ธนาคารเป็นคา่ธรรมเนียมการจดัการ 
 (Management Fee) โดยคดิเป็นอตัราร้อยละ 

ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารครั 1ง
ที� 5/2557 เมื�อวนัที� 29 พฤษภาคม 
2557 (ยกเว้นกรรมการที�เป็นตวัแทน
ของ CIMB Bank ซึ�งงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เหน็ควรอนมุตัิ
รายการดงักล่าวเนื�องจากธุรกรรม
ดงักล่าวถือเป็นรายการสนบัสนนุ
ธุรกิจปกตขิองธนาคาร ประกอบกบั
รายการดงักล่าวเป็นไปเพื�อประโยชน์
สงูสดุของธนาคาร เนื�องจากธนาคาร
ไม่สามารถดําเนินการเป็นตวัแทน
การจดัจําหน่ายหุ้นสามญัได้เอง 
ธนาคารจงึมีความจําเป็นต้องร่วมมือ
กบั CIMBST และ CIMB-IB ในการ
ดําเนินการดงักล่าว และเป็นการ
สร้างรายได้ค่าธรรมเนียมให้แก่
ธนาคาร 
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ชื�อและความสมัพนัธ์ ลกัษณะและมลูคา่รายการ ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล 
ของรายการ โดยมีความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

  48.25 ของคา่ธรรมเนียมทั 1งหมดที� CIMB-IB 
 ได้รับ โดย Management Fee ดงักล่าวยงัไม่
 รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ซึ�ง CIMB-IB จะเป็น
 ผู้ รับผิดชอบ  
3)  CIMB-IB ชําระส่วนหนึ�งของ buyer 
 brokerage fee ที� CIMB-IB ได้รับจากนกั
 ลงทนุต่างประเทศตามที�จะตกลงกนั ให้แก่
 ธนาคารเป็นค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 (Management Fee) โดยคดิเป็นอตัราร้อยละ 
 48.25 ของ buyer brokerage fee ที� CIMB-
 IB ได้รับ โดย Management Fee ดงักล่าวยงั
 ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�มซึ�ง CIMB-IB จะเป็น
 ผู้ รับผิดชอบ 

รายการดงักล่าวถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจ
ปกติ 

 

CIMB Malaysia  เป็นบริษัทในกลุ่ม
ของ CIMB Group ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่
โดยอ้อมของธนาคาร 

ธนาคารได้เข้าร่วมกับโครงการตามแผนกลยุทธ์
ของกลุ่มธนาคาร CIMB คือโครงการ ASEAN 
Banking Solution  
เพื�อเป็นการแนะนําผลิตภณัฑ์และบริการของ
ธนาคารในกลุ่ม CIMB แก่ลกูค้าของธนาคาร และ
โครงการพฒันาและออกแบบ Clicks UI/UX โดย
มีรายละเอียดดงันี 1 
1)  การใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 จากผู้ให้บริการรายอื�นสําหรับระบบ 1View 
 จาก CIMB Malaysia  ในโครงการ ABS โดย
 ไม่มีคา่ธรรมเนียมระหว่างกนั เนื�องจากไม่มี
 การคดิค่าธรรมเนียมในการให้บริการระหวา่ง
 กนั และธุรกรรมนี 1เป็นการสนบัสนนุธุรกิจ
 ปกตขิองธนาคาร 
 

ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารครั 1ง
ที� 5/2557 เมื�อวนัที� 29 พฤษภาคม 
2557 (ยกเว้นกรรมการที�เป็นตวัแทน
ของ CIMB Bank ซึ�งงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เหน็ควรอนมุตัิ
รายการดงักล่าวเนื�องจาก การใช้
บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากผู้ให้บริการรายอื�นสําหรับระบบ 
1View ไม่มีการคดิค่าธรรมเนียมใน
การให้บริการระหว่างกนั และ
ธุรกรรมนี 1เป็นการสนบัสนนุธุรกิจ
ปกตขิองธนาคาร และการใช้บริการ
ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้
ให้บริการรายอื�นในงานในงาน
พฒันาและออกแบบ Clicks UI/UX 
เป็นการสนบัสนนุธุรกิจปกตขิอง
ธนาคาร 
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 2)  การใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 จากผู้ให้บริการรายอื�นในงานในงานพฒันา
 และออกแบบ Clicks UI/UX จาก CIMB 
 Malaysia ในโครงการพฒันาและออกแบบ 
 Clicks UI/UX คา่ธรรมเนียม �,���,��� บาท 
รายการดงักล่าวถือเป็นรายการการสนบัสนนุ
ธุรกิจปกติ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซี
ไอเอ็มบี-พรินซเิพิล จํากดั (“CPAM”) 
เป็นบริษัทในกลุ่มของ CIMB Group 
ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อมของ
ธนาคาร 

ธนาคารให้ CPAM เช่าพื 1นที�ชั 1น 16 ของอาคาร
หลงัสวน ขนาดพื 1นที� 600 ตร.ม. นบัแต ่21 
มกราคม 2548 เพื�อใช้เป็นสํานกังานของ CPAM 
โดยมีรายละเอียดดงันี 1  
1)  ตอ่อายสุญัญาเช่าพื 1นที�ชั 1น 16 ให้กบั CPAM 
 ตอ่ไปเป็นเวลา 3 ปี ในเงื�อนไขการเช่าเดมิ 
 โดยคดิอตัราค่าเช่ารวมค่าบริการ 700 บาท/
 ตร.ม./เดือน (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม)  
2)  ให้ CPAM เช่าพื 1นที�ชั 1น 15 ขนาดพื 1นที�
 ประมาณ 436 ตารางเมตร เพิ�มเตมิ 
 ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ในเงื�อนไขอตัราคา่
 เช่าเดียวกบัพื 1นที� ชั 1น 16  
รายการดงักล่าวถือเป็นรายการเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ระยะสั 1น (ไม่เกิน � ปี) และเป็น
รายการที�มีเงื�อนไขการค้าทั�วไป 

ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารครั 1ง
ที� 6/2557 เมื�อวนัที� 26 มิถนุายน 
2557 (ยกเว้นกรรมการที�เป็นตวัแทน
ของ CIMB Bank ซึ�งงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เหน็ควรอนมุตัิ
รายการดงักล่าวเนื�องจาก ธนาคาร
ได้รายได้จากคา่เช่า ซึ�งธนาคารได้
สํารวจและเปรียบเทียบอตัราค่าเช่า
พื 1นที�แล้วเป็นอตัราที�ใกล้เคียงกบั
อาคารสํานกังานในถนนหลงัสวน
และพื 1นที�ใกล้เคียง 
 

CIMB Niaga เป็นบริษัทในกลุ่มของ 
CIMB Group ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่โดย
อ้อมของธนาคาร 

ปัจจบุนัลกูค้าของธนาคารในประเทศไทยได้ฝาก
เงินกบัธนาคาร CIMB Niaga และเพื�อเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้าสถาบนัการเงิน 
รวมถงึลกูค้านิตบิุคคล CIMB Niaga และ CIMB 
Thai  จงึได้มีการทําสญัญาแลกเปลี�ยนการ
ให้บริการทั 1ง 2 ฝ่าย ดงัตอ่ไปนี 1 
1. งานทําความรู้จกัลกูค้าและการทราบ 
  ข้อเทจ็จริงเกี�ยวกบัลกูค้า (KYC/CDD) 
�. งานตรวจสอบข้อมลูความถกูต้องของเอกสาร 
 ประกอบการเปิดบญัชี 
ทั 1งนี 1 การดําเนินการดงักล่าวไม่มีค่าธรรมเนียม 
รายการดงักล่าวถือเป็นรายการธุรกิจปกติ 

ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารครั 1ง
ที� 7/2557 เมื�อวนัที� 31 กรกฎาคม 
2557 (ยกเว้นกรรมการที�เป็นตวัแทน
ของ CIMB Bank ซึ�งงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เหน็ควรอนมุตัิ
รายการดงักล่าว เนื�องจากรายการ
ดงักล่าวถือไม่มีคา่ธรรมเนียม และ
เป็นรายการธุรกิจปกตขิองธนาคาร
และยงัเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ รวมถงึเพื�อให้มี
การให้บริการที�เป็นมาตรฐาน
เดียวกนั ซึ�งรายการนี 1ถือเป็น
ประโยชน์ตอ่ธนาคาร   
 
 
 

ส่วนที� 2 หน้า 112 



                                 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากัด (มหาชน)        
                                    CIMB Thai Bank Public Company Limited          แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ ��แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ ��--�)�) 

 

 

   

ชื�อและความสมัพนัธ์ ลกัษณะและมลูคา่รายการ ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล 
ของรายการ โดยมีความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

CIMB Bank Berhad (“CIMB Bank”) 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร โดยถือ
หุ้นร้อยละ 93.71 ของจํานวนหุ้นที�
จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดของธนาคาร, 
iCIMB (MSC) Sdn Bhd เป็นบริษัทใน
กลุ่มของ CIMB Group ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร 

เมื�อวนัที� 9 ธนัวาคม 2552 ธนาคารได้ลงนามใน
สญัญาการใช้บริการระบบงาน Murex กบั CIMB 
Bank โดยมีรายละเอียดดงันี 1  
1)  ใช้บริการ IT Outsourcing เพื�อสนบัสนนุการ
 ดําเนินงานของสายบริหารเงิน และทีมงาน 
 อื�นๆ ที�เกี�ยวข้องในธนาคาร  
2)  ระบบงาน Murex เริ�มใช้งานเมื�อปี 2552 โดย 
 CIMB Bank เป็นผู้ลงทนุในระบบดงักล่าว 
 กว่า 18 ล้านริงกิตมาเลเซีย และทําสญัญากบั
 ธนาคารเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยคดิค่าใช้
 บริการเป็นจํานวนเงิน 1 ริงกิตมาเลเซีย และ
 สญัญาจะครบกําหนดในวนัที� 8 ธนัวาคม 
 2557  
ทั 1งนี 1 ธนาคาจงึตอ่อายสุญัญา Murex Services 
Agreement ระหวา่งธนาคารและ iCIMB  (MSC) 
Sdn Bhd ออกไปอีก 5 ปี โดยมีค่าใช้บริการปีละ  
RM1,301,501 (ยงัไม่รวมภาษี)รวมคา่ใช้บริการ
ตลอดอายสุญัญาเป็นจํานวนเงินทั 1งสิ 1น RM 
6,507,505 (ยงัไม่รวมภาษี) 
รายการดงักล่าวถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจ
ปกติ 

ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารครั 1ง
ที� 10/2557 เมื�อวนัที� 22 ตลุาคม 
2557 (ยกเว้นกรรมการที�เป็นตวัแทน
ของ CIMB Bank ซึ�งงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เหน็ควรอนมุตัิ
รายการดงักล่าว เนื�องจาก พิจารณา
ถงึประโยชน์ที�ได้รับจากการใช้
บริการระบบงาน Murex ซึ�งเป็น
ระบบงานหลกัของสายบริหารเงิน 
และให้บริการโดยกลุ่มซีไอเอ็มบี  
รายการดงักล่าวถือเป็นรายการ
สนบัสนนุธุรกิจปกตขิองธนาคาร อีก
ทั 1งมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่
ธนาคาร 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซี
ไอเอ็มบี-พรินซเิพิล จํากดั (“CPAM”) 
เป็นบริษัทในกลุ่มของ CIMB Group 
ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อมของ
ธนาคาร 

ธนาคารได้ออกผลิตภณัฑ์บตัรเครดติให้กบัลูกค้า
ในเดือนตลุาคม 2557  ซึ�งบตัรเครดติจะเป็น
เครื�องมือในการขยายฐานลกูค้าของธนาคาร และ
จะอํานวยความสะดวกในการชําระเงิน สําหรับ
การซื 1อหน่วยลงทนุของ CPAM ด้วยบตัรเครดติ
ของธนาคาร 
รายการดงักล่าวถือเป็นรายการธุรกิจปกตขิอง
ธนาคาร และเป็นรายการที�มีเงื�อนไขการค้าทั�วไป 

ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารครั 1ง
ที� 11/2557 เมื�อวนัที� 25 
พฤศจิกายน 2557 (ยกเว้นกรรมการ
ที�เป็นตวัแทนของ CIMB Bank ซึ�ง
งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี 1) 
เหน็ควรอนมุตัริายการดงักล่าว 
เนื�องจากเพื�อขยายธุรกิจและเพิ�ม
รายได้จากค่าธรรมเนียมการชําระ
เงิน ในการซื 1อหน่วยลงทนุของ  
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ชื�อและความสมัพนัธ์ ลกัษณะและมลูคา่รายการ ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล 
ของรายการ โดยมีความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

  CPAM ด้วยบตัรเครดติของธนาคาร 
รายการดงักล่าวถือเป็นรายการธุรกิจ
ปกตขิองธนาคาร โดยใช้ราคาตลาดที�
เป็นธรรม และเงื�อนไขการค้า
เช่นเดียวกบัที�ธนาคารทําธุรกรรมกบั
บริษัทอื�น และธนาคารได้รับ
ประโยชน์ 

CIMB Securities (Singapore) Pte. 
Ltd. (“CIMBS SG”) ซึ�งเป็นบริษัทย่อย
ที�มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ 100% เป็น CIMB 
Securities International Pte. Ltd.และ 
CIMB Securities (Thailand) Co., 
Ltd. (“CIMBST”) ซึ�งเป็นบริษัทย่อยที�มี
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 100% เป็น CIMB 
Securities International Pte. Ltd. ซึ�ง
เป็นบริษัทย่อยที�มีผู้ ถือหุ้นใหญ่อีกทอด
หนึ�งเป็น CIMB Group  

ธนาคารได้เข้าทําหน้าที�เป็นที�ปรึกษาทางการเงิน
ร่วมของ บมจ. คาราบาวกรุ๊ป (“CBG”) ในการขอ
อนญุาตเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนและนํา
หุ้นสามญัของ CBG เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมี CIMBS SG ได้
เข้าทําหน้าที�เป็นผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้น
สามญั สําหรับการเสนอขายหุ้นสามญัของ CBG 
ในตา่งประเทศ (“Sole International 
Bookrunner”) และCIMBSTได้เข้าทําหน้าที�เป็น
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการ
จําหน่ายร่วม สําหรับการเสนอขายหุ้นสามญัของ 
CBG ภายในประเทศ (“Domestic Joint Lead 
Underwriter”) 
ธนาคารยงัทําหน้าที�ในการประสานงานและให้
การสนบัสนนุแก่ CIMBS SG และ CIMBST 
ตลอดทั 1งกระบวนการที�เกี�ยวข้องด้วย อีกทั 1ง 
ธนาคารยงัทําหน้าที�ในฐานะที�ปรึกษาทางการเงิน
โดยให้คําแนะนําด้านที�ปรึกษาแก่บริษัท และ
จดัเตรียมเอกสารตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องส่วนใหญ่ 

ธนาคารได้รับคา่ธรรมเนียม โดยมีรายละเอียดดงันี 1 
1)  รับคา่ธรรมเนียมการจดัการสําหรับการเสนอ
 ขายหุ้นสามญัของ CBG จาก CIMBS SG 
 จํานวนเงินประมาณ 27.56 ล้านบาท (ก่อนหกั
 คา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง (ถ้ามี) และยงัไม่รวม 
 VAT) 

2)  รับคา่ธรรมเนียมการจดัการสําหรับการ
เสนอขายหุ้นสามญัของ CBG จาก CIMBS 

จํานวนเงินประมาณ 8.46 ล้านบาท (ก่อนหกั

ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารครั 1งที� 
11/2557 เมื�อวนัที� 25 พฤศจิกายน 
2557 (ยกเว้นกรรมการที�เป็นตวัแทน
ของ CIMB Bank ซึ�งงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เหน็ควรอนมุตัิ
รายการดงักล่าว เนื�องจากรายการ
ดงักล่าวเป็นไปเพื�อประโยชน์ของ
ธนาคาร ซึ�งธนาคารไม่สามารถ
ดําเนินการเป็นผู้จดัการการจดั
จําหน่ายหุ้นสามญัภายในประเทศ
และตา่งประเทศเองได้ ธนาคารจงึมี
ความจําเป็นต้องร่วมมือกบั CIMBS 
SG และ CIMBST ในการดําเนินการ
ดงักล่าว เพื�อให้บริการแก่ CBG และ
เป็นการสร้างรายได้ค่าธรรมเนียม
ให้แก่ธนาคารเพิ�มเตมิ รวมถงึเป็นการ
ให้บริการลกูค้าแบบครบวงจร ด้วย
เหตนีุ 1 การเข้าทํารายการดงักล่าวจงึมี
ความสมเหตสุมผล  
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คา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง (ถ้ามี) และยงัไม่รวม VAT) 
รายการดงักล่าวถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจ
ปกติ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศ
ไทย) จํากดั (“CIMBST”) ซึ�งเป็นบริษัท
ย่อยที�มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ 100% เป็น CIMB 
Securities International Pte. Ltd. ซึ�ง
เป็นบริษัทย่อยที�มีผู้ ถือหุ้นใหญ่อีกทอด
หนึ�งเป็น CIMB Group 

ธนาคารเจรจาและดําเนินการให้ทาง CIMBST 
ได้รับการแตง่ตั 1งเข้าทําหน้าที�เป็นผู้จดัจําหน่าย
และรับประกนัการจําหน่าย (Co-Underwriter) 
สําหรับการเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 
8 แหง่ระหว่างเดือนมกราคม 2557 - พฤศจิกายน 
2557 และคาดวา่จะเข้าทําหน้าที�ดงักล่าวสําหรับ
การเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทอื�นอีกจํานวน 1 
แหง่ในเดือนธนัวาคม 2557 และธนาคารยงัทํา
หน้าที�ในการประสานงานและให้การสนบัสนนุแก่ 
CIMBST ตลอดทั 1งกระบวนการที�เกี�ยวข้องด้วย  
ด้วยเหตนีุ 1 CIMBST เข้าทํารายการกบัธนาคาร
และชําระคา่ธรรมเนียมส่วนหนึ�งที� CIMBST ได้รับ
จากการทําหน้าที�เป็นผู้จดัจําหน่ายและรับประกนั
การจําหน่าย ดงักล่าว ให้แก่ธนาคารเป็น
คา่ธรรมเนียมการจดัการ (“Management Fee”) 
โดยคดิเป็นอตัราร้อยละ 50.0 ของคา่ธรรมเนียมที� 
CIMBST ได้รับจากบริษัทดงักล่าวภายหลงัจากหกั
คา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง (ถ้ามี) โดย Management 
Fee ดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ซึ�ง 
CIMBST จะเป็นผู้ รับผิดชอบ ทั 1งนี 1  การแบง่แยก
รายได้ระหว่างธนาคารและ CIMBST กําหนดให้
ธนาคารได้รับ Management Fee ร้อยละ 50.0 
ในขณะที� CIMBST ได้รับรายได้ร้อยละ 50.0 โดย 
CIMBST ซึ�งจะเป็นผู้ รับผิดชอบชําระ
ภาษีมลูคา่เพิ�มดงักล่าวสามารถขอเครดติคืน
ภาษีมลูคา่เพิ�มได้เนื�องจากเป็นผู้ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ�มในประเทศไทย 
รายการดงักล่าวถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจ 

ประชมุคณะกรรมการธนาคารครั 1งที� 
12/2557 เมื�อวนัที� 16 ธนัวาคม 2557 
(ยกเว้นกรรมการที�เป็นตวัแทนของ 
CIMB Bank ซึ�งงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เหน็ควรอนมุตัิ
รายการ เนื�องจากธนาคารไม่สามารถ
ดําเนินการหน้าที�ดงักล่าวได้ ธนาคาร
จงึมีความจําเป็นต้องทํารายการ
ร่วมกนักบั CIMBST เพื�อเป็นการ
สร้างรายได้ค่าธรรมเนียมให้แก่
ธนาคารเพิ�มเตมิประกอบกบัเป็นการ
สร้างสมัพนัธ์เพื�อโอกาสทางธุรกิจ
ตอ่ไปของธนาคารอีกด้วย ด้วยเหตนีุ 1 
การเข้าทํารายการดงักล่าวจงึมีความ
สมเหตสุมผล  
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ชื�อและความสมัพนัธ์ ลกัษณะและมลูคา่รายการ ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล 
ของรายการ โดยมีความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ปกต ิและเป็นรายการที�มีเงื�อนไขการค้าทั�วไป  

บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศ
ไทย) จํากดั (“CIMBST”) ซึ�งเป็นบริษัท
ย่อยที�มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ 100% เป็น CIMB 
Securities International Pte. Ltd. ซึ�ง
เป็นบริษัทย่อยที�มีผู้ ถือหุ้นใหญ่อีกทอด
หนึ�งเป็น CIMB Group 

ธนาคารมีวตัถุประสงค์จะขยายการให้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการซีไอเอ็มบี คลิก 
อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ 1งของธนาคาร โดยมีแผนเพิ�ม
บริการด้านการเงินและการลงทนุเพิ�มเตมิใน 
Phase 2B ของโครงการฯ ที�เกี�ยวข้องกบั CIMBST 
โดยเริ�มเปิดให้บริการตั 1งแตว่นัที� 24 มกราคม 
2558 เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดบริการดงันี 1 
1)  บริการเชื�อมตอ่ระบบไปยงัระบบซื 1อขาย
 หลกัทรัพย์ออนไลน์ของ CIMBST 
2)  แจ้งความประสงค์ขอเปิดบญัชีซื 1อ ขาย
 หลกัทรัพย์กบั CIMBST 
3)  ชําระเงินเข้าบญัชี CIMBST  
รายการดงักล่าวถือเป็นถือเป็นธุรกิจปกติ และเป็น
รายการที�มีเงื�อนไขการค้าทั�วไป 

ประชมุคณะกรรมการธนาคารครั 1งที� 
12/2557 เมื�อวนัที� 16 ธนัวาคม 2557 
(ยกเว้นกรรมการที�เป็นตวัแทนของ 
CIMB Bank ซึ�งงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เหน็ควรอนมุตัิ
รายการ เนื�องจาก เพื�อขยายการ
ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
บริการซีไอเอ็มบี คลิก อินเตอร์เน็ต
แบงค์กิ 1งของธนาคาร ธุรกรรม
ดงักล่าวถือเป็นธุรกิจปกตขิอง
ธนาคาร โดยใช้ราคาตลาดที�เป็น
ธรรม และเงื�อนไขทางการค้า
เช่นเดียวกบัที�ธนาคารทําธุรกรรมกบั
บริษัทอื�นๆ และธนาคารได้รับ
ประโยชน์ 

 
-  รายการสินเชื%อ เงนิฝาก และภาระผูกพัน        
ก.  ธนาคารมีเงินให้สินชื�อ ภาระผูกพันและเงินฝากกับกิจการที�ธนาคารและบริษัทย่อย หรือกรรมการหรือผู้ บริหารระดับผู้ ช่วย
 กรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ 1นไป หรือตําแหน่งเทียบเทา่ถือหุ้นรวมกนัตั 1งแตร้่อยละ 10 ขึ 1นไปของทนุที�ชําระแล้วของกิจการนั 1น ดงันี 1     
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                                 หน่วย: ล้านบาท 
รายชื�อบริษัท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 การถือ

หุ้น 
(%) 

  
มีผู้บริหารร่วมกนั ภาระ 

ผกูพนั 
เงินให้

สินเชื�อคง
ค้าง/เงิน
ลงทนุใน
ลกูหนี 1 

เงินฝาก การกู้ ยืม 

บริษัทใหญ่ 
CIMB Bank Berhad 
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัรา
ดอกเบี 1ย 

- รับอตัราดอกเบี 1ยคงที� 
- รับอตัราดอกเบี 1ย

ลอยตวั 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตรา
ตา่งประเทศทนัทีและ
ล่วงหน้า 

- สญัญาซื 1อ 
- สญัญาขาย 

สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตรา
ตา่งประเทศและอตัรา
ดอกเบี 1ย 

- สญัญาซื 1อ 
สญัญาสิทธิเลือกซื 1อขาย
เงินตราตา่งประเทศ 

- ซื 1อสิทธิที�จะซื 1อ 
- ขายสิทธิที�จะขาย 

ตราสารสิทธิเพื�อแลกเปลี�ยน 
- สญัญาขาย 

 
 

 
133 

 
 

32,574 
 

39,408 
 
 
 

988 
116 

 
 
 

4,467 
 
 

22 
24 

 
100 

 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

 
- 
 
 

- 
 

- 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
- 
 
 

- 
 

- 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
93.71 

 
 
 

 
- 

บริษัทย่อย 
บจ .เซน็เตอร์ ออโต้ ลีส 

 
- 

 
14,630 

 
70 

 
- 

 
99.99 

 
นายสรุชยั   จิตตรัตน์เสนีย์   
นายอริชยั นุ่มลมลุ 
เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
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รายชื�อบริษัท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 การถือ
หุ้น 
(%) 

มีผู้บริหารร่วมกนั 
ภาระ 
ผกูพนั 

เงินให้
สินเชื�อคง
ค้าง/เงิน
ลงทนุใน
ลกูหนี 1 

เงินฝาก การกู้ ยืม  

บจ. ซีที คอลล์  

 

- 7 79 - 99.99 นายสรุชยั   จิตตรัตน์เสนีย์   
นายสริุนทร์ ภควลีธร 
นางสาวอรอนงค์  อดุมก้านตรง 
นางสาวศศมิา ทองสมคัร 
เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ. เวลิด์ลีส 
 

- 2,669 62 - 99.99 นายณรงค์ชยั  วอ่งธนะวิโมกษ์ 
นายสธีุ ตนัธนะ 
เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บริษัทภายใต้การควบคมุ
เดียวกนั 
 
บล. ซีไอเอ็มบี )ประเทศไทย(  
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตรา
ตา่งประเทศทนัทีและ
ล่วงหน้า 
- สญัญาซื 1อ 
 

 
 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
นายสธีุร์ โล้วโสภณกลุ  
นายสิทธิไชย มหาคณุ  
เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ. บริหารสินทรัพย์ สาทร - - 39 - - นายสภุคั ศิวะรักษ์ 
นายสรุชยั   จิตตรัตน์เสนีย์   
นางสาวอรอนงค์ อดุมก้านตรง 
กรรมการ  

บคุคลที�เกี�ยวข้องกนั - 24 377 - - - 

ธนาคารจ่ายดอกเบี 1ยสําหรับเงินฝากจากกิจการและบคุคลที�เกี�ยวข้องกนัในอตัราปกตสํิาหรับผู้ฝากเงินทั�วไป 
  
ข.  ธนาคารไม่มีบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของธนาคารรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 5  ของจํานวนหุ้นที�มี 
 สิทธิออกเสียงของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของธนาคาร 
 
-  ความเป็นมาของรายการระหว่างกันและความสมเหตุสมผลของรายการ 
รายการระหว่างกนัซึ�งธนาคารมีเงินให้สินเชื�อและภาระผูกพนักบักรรมการหรือผู้บริหารระดบัผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ 1นไปหรือ
ตําแหน่งเทียบเท่านั 1น  เป็นการให้กู้ ยืมซึ�งเป็นสวสัดิการของธนาคาร อตัราดอกเบี 1ยที�ใช้เป็นอตัราดอกเบี 1ยสวสัดิการสําหรับพนกังาน
ของธนาคาร  รายการระหวา่งกนัซึ�งธนาคารมีเงินให้สินเชื�อ ภาระผกูพนั และเงินฝากแก่กิจการที�ธนาคารหรือบริษัทย่อย กรรมการหรือ
ผู้บริหารระดบัผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ 1นไปหรือตําแหน่งเทียบเท่า ถือหุ้นรวมกนัตั 1งแต่ร้อยละ 10    ขึ 1นไปของทนุที�ชําระแล้วของ
กิจการ  บางส่วนเป็นเงินกู้ ที�โอนมาจากการควบรวมกิจการกับธนาคาร  บางส่วนมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี 1ของลูกหนี 1และ
บางส่วนเป็นเงินให้สินเชื�อใหม่ โดยใช้อตัราดอกเบี 1ยตามอตัราตลาดทั�วไปและเป็นเงื�อนไขปกตขิองการทําธุรกิจ 
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-  ขั 1นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 
ตามข้อบงัคบัของธนาคาร การอนมุตัริายการระหว่างกนัของธนาคารจะต้องผ่านขั 1นตอนในการพิจารณาอนมุตัิตามนโยบาย ระเบียบ
ปฏิบัติของธนาคาร รวมทั 1งต้องผ่านการวิเคราะห์และการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการที�มีอํานาจหน้าที�ที� เกี�ยวข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร โดยผู้บริหารหรือกรรมการที�มีส่วนได้เสียในเรื�องนั 1นๆ จะไม่เข้าร่วมพิจารณา
อนมุตัใินเรื�องดงักล่าว 
 
- แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
การทํารายการระหว่างกนัของธนาคาร เป็นรายการซึ�งเป็นการดําเนินธุรกิจทั�วไป  โดยทุกรายการได้ดําเนินการตามขั 1นตอนและวิธี
ปฏิบตัิในการอนุมัติตามที�กําหนด  และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแลที�เกี�ยวข้อง มีความเป็นไปได้ว่าการทํา
รายการระหว่างกันในอนาคตจะยงัคงเกิดขึ 1นตามการดําเนินธุรกิจของธนาคาร  ซึ�งธนาคารได้มีการกําหนดขั 1นตอนและวิธีปฏิบตัิใน
การอนมุตัแิละทบทวนรายการอย่างชดัเจนไว้แล้ว 
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ส่วนที� � 
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงนิที�สําคัญ   
สรุปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 
2555 ผลการดาํเนินงานและอัตราส่วนทางการเงินที�สําคัญของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับปีสิ 7นสุด
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

 (หน่วย: บาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ �8 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 
31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 

31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2555 

สินทรัพย์    

เงินสด 3,987,736,777 3,324,656,939 3,130,139,363 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 6,453,199,978 33,509,102,456 10,094,174,784 
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 10,803,916,302 9,100,647,662 2,474,146,798 
เงินลงทนุสทุธิ 55,253,273,115 53,324,961,980 40,323,332,324 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยสทุธิ 1,324,920,707 1,335,443,948 1,033,147,979 
เงินให้สินเชื/อแก่ลกูหนี 2และดอกเบี 2ยค้างรับ    

เงินให้สินเชื/อแก่ลกูหนี 2 188,334,023,282 168,952,844,988 136,705,713,235 
ดอกเบี 2ยค้างรับ 459,212,620 462,586,736 375,369,578 

รวมเงินให้สินเชื/อแก่ลกูหนี 2และดอกเบี 2ยค้างรับ 188,793,235,902 169,415,431,724 137,081,082,813 
    หกั รายได้รอตดับญัชี (163,150,115) (255,170,649) (2,786,485) 

หกั คา่เผื/อหนี 2สงสยัจะสญู (5,447,517,156) (4,913,545,914) (3,085,180,004) 
หกั คา่เผื/อการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี 2  (68,351,237) (33,422,083) (15,823,467) 

รวมเงินให้สินเชื/อแก่ลกูหนี 2และดอกเบี 2ยค้างรับสทุธิ  183,114,217,394 164,213,293,078 133,977,292,857 

ภาระของลกูค้าจากการรับรอง 68,889,332 57,650,960 35,752,402 
ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ 1,582,424,466 1,597,877,173 1,527,459,397 
ที/ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 3,002,336,396 3,264,147,293 3,492,719,658 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนสทุธิ 355,963,642 337,319,600 422,091,055 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 730,902,722 917,960,906 779,357,137 

ลกูหนี 2บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 3,572,457,936 3,572,457,936 2,354,020,580 

สินทรัพย์อื/นสทุธิ 3,196,065,790 3,806,401,726 1,404,654,619 

รวมสินทรัพย์ 273,446,304,557 278,361,921,657 201,048,288,953 
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(หน่วย: บาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่) 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 
31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 

31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2555 

หนี 7สินและส่วนของเจ้าของ    

หนี 7สิน    

เงินรับฝาก 184,105,739,854 152,272,534,436 135,284,578,984 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 18,230,366,777 44,241,461,855 10,359,672,672 
หนี 2สินจา่ยคืนเมื/อทวงถาม 344,291,120 504,867,176 345,429,219 
หนี 2สินทางการเงินที/กําหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 
 

7,693,132,792 5,856,747,052 1,535,308,447 
หนี 2สินตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 10,396,602,437 9,651,786,057 2,002,403,000 
ตราสารหนี 2ที/ออกและเงินกู้ ยืม 24,512,208,453 37,706,592,055 26,226,572,329 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 68,889,332 57,650,960 35,752,402 
ประมาณการหนี 2สิน 1,311,935,645 1,373,071,393 1,407,123,231 
หนี 2สินอื/น 4,556,103,564 5,281,074,920 3,485,104,788 

รวมหนี 7สิน 251,219,269,974 256,945,785,904 180,681,945,072 

ส่วนของเจ้าของ    
ทนุจดทะเบียน     

หุ้นสามญั 21,084,878,025 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  10,542,439,013   
หุ้นสามญั 26,105,495,608 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  13,052,747,804 13,052,747,804 

ทนุที/ออกและชําระแล้ว     
หุ้นสามญั 21,084,878,025 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 10,542,439,013 10,542,439,013 10,542,439,013 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 3,867,738,430 3,867,738,430 3,867,738,430 
องค์ประกอบอื/นของสว่นของเจ้าของ  986,868,234 926,055,341 1,088,776,857 
กําไรสะสม    
     จดัสรรแล้ว-สํารองตามกฎหมาย 341,300,000 272,000,000 187,500,000 
     ยงัไมไ่ด้จดัสรร 6,488,688,906 5,807,902,969 4,679,889,581 

รวมส่วนของเจ้าของ 22,227,034,583 21,416,135,753 20,366,343,881 

รวมหนี 7สินและส่วนของเจ้าของ  273,446,304,557 278,361,921,657 201,048,288,953 
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(หน่วย: บาท) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิ 7นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

รายได้ดอกเบี 2ย 12,460,684,461 11,028,059,321 9,171,803,562 

คา่ใช้จา่ยดอกเบี 2ย (6,028,333,772) (5,794,877,075) (4,919,385,099) 

รายได้ดอกเบี 7ยสุทธิ 6,432,350,689 5,233,182,246 4,252,418,463 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 1,236,361,987 1,159,974,191 899,847,124 

คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ (296,494,840) (220,024,731) (209,452,514) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 939,867,147 939,949,460 690,394,610 

กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพื/อค้า    

   และปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 1,804,875,080 714,313,846 487,960,028 
(ขาดทนุ) กําไรสทุธิจากหนี 2สินทางการเงิน 
   ที/กําหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรม (1,093,726,426) (100,799,433) 876,526 

กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ 329,535,536 316,916,689 125,701,932 
สว่นแบง่กําไรจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ  
   ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - 1,100,714,818 1,344,454,913 

รายได้จากการดําเนินงานอื/นๆ 186,960,038 297,211,835 269,018,816 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 8,599,862,064 8,501,489,461 7,170,825,288 

  

  

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ 
 

  

  คา่ใช้จา่ยเกี/ยวกบัพนกังาน 3,249,134,056 2,656,753,727 2,300,287,106 

  คา่ตอบแทนกรรมการ 8,804,000 8,400,000 8,692,000 

  คา่ใช้จา่ยเกี/ยวกบัอาคารสถานที/และอปุกรณ์  1,268,595,392 1,202,692,791 1,215,792,339 

  คา่ภาษีอากร 393,443,378 269,917,968 353,047,358 

  อื/นๆ 789,876,300 812,035,636 655,041,795 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ 5,709,853,126 4,949,800,122 4,532,860,598 

หนี 2สญู หนี 2สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ 1,702,567,406 2,367,200,000 1,137,656,013 

  

  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 1,187,441,532 1,184,489,339 1,500,308,677 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (245,916,503) 97,923,390 (311,983,466) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 941,525,029 1,282,412,729 1,188,325,211 
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(หน่วย: บาท) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ่) สาํหรับปีสิ 7นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น 
 

   

การเปลี/ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ (24,262,109) (35,525,049) (54,830,081) 

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื/อขาย 240,733,492 (167,876,846) 83,714,939 

กําไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงานในตา่งประเทศ 7,337,610 - - 

ขาดทนุจากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมตราสารอนพุนัธ์    

   สําหรับการป้องกนัความเสี/ยงในกระแสเงินสด (149,627,279) - - 

ภาษีเงินได้เกี/ยวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื/น (13,368,821) 40,680,379 (5,776,971) 

รวม กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น 60,812,893 (162,721,516) 23,107,887 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 1,002,337,922 1,119,691,213 1,211,433,098 
    

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ    

สว่นที/เป็นของผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 941,525,029 1,282,412,729 1,188,325,211 

สว่นที/เป็นของสว่นได้เสียที/ไมมี่อํานาจควบคมุ - - - 

 941,525,029 1,282,412,729 1,188,325,211 

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม    

สว่นที/เป็นของผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 1,002,337,922 1,119,691,213 1,211,433,098 

สว่นที/เป็นของสว่นได้เสียที/ไมมี่อํานาจควบคมุ - - - 

 1,002,337,922 1,119,691,213 1,211,433,098 
    

กาํไรต่อหุ้นสาํหรับกาํไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร    

กําไรตอ่หุ้นขั 2นพื 2นฐาน (บาทตอ่หุ้น) 0.04 0.06 0.07 

จํานวนหุ้นสามญัที/ถวัเฉลี/ยถ่วงนํ 2าหนกั (หุ้น) 21,084,878,025 21,084,878,025 18,231,330,003 
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิของธนาคาร 2557 2556 2555 

   

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร    
อตัรากําไรขั 2นต้น (%) 53.8 50.7 49.1 
อตัรากําไรสทุธิ (%) 16.7 12.8 25.3 
อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของเจ้าของ (%) 4.3 6.1 7.1 
อตัราดอกเบี 2ยรับ(1) (%) 6.9 7.0 7.2 
อตัราดอกเบี 2ยจ่าย(2)

 (%) 2.8 3.1 3.2 
ส่วนต่างอตัราดอกเบี 2ย(3) (%)  4.1 3.9 4.0 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (%) 3.5 4.1 4.0 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    
อตัราส่วนค่าใช้จ่ายตอ่รายได้ (%) 66.4 58.2 63.2 
อตัราส่วนรายได้ดอกเบี 2ยสทุธิตอ่สินทรัพย์ (%) 2.8 2.6 2.7 
อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ (%) 0.4 0.6 0.7 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่)  0.03 0.04 0.04 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ      
อตัราส่วนหนี 2สินตอ่ส่วนของเจ้าของ (เทา่) 11.3 12.0 8.9 
อตัราส่วนเงินให้กู้ตอ่เงินกู้ ยืม(I) (%) 90.1 88.6 84.5 
อตัราส่วนเงินให้กู้ตอ่เงินฝาก (Modified LD Ratio)(5)  (%) 89.2 89.2 89.1 
อตัราส่วนเงินฝากตอ่หนี 2สินรวม (%) 73.3 59.3 74.9 
เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี/ยง(6) (%)  15.0 14.1 16.2 

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์     
อตัราส่วนค่าเผื/อหนี 2สงสยัจะสญูตอ่สินเชื/อรวมและ 
   ดอกเบี 2ยค้างรับ (%)  2.9 2.9 2.3 
อตัราส่วนหนี 2สญูตอ่สินเชื/อรวมและดอกเบี 2ยค้างรับ (%) 0.7 0.4 0.4 
อตัราส่วนเงินให้สินเชื/อด้อยคณุภาพตอ่สินเชื/อรวม(7) (%) 3.0 2.3 2.6 
อตัราส่วนดอกเบี 2ยค้างรับตอ่สินเชื/อรวมและ 
   ดอกเบี 2ยค้างรับ (%) 0.2 0.3 0.3 

 

 
หมายเหต ุ: 
(U) อตัราดอกเบี 2ยรับ = รายได้ดอกเบี 2ย / (เงินให้สนิเชื/อเฉลี/ย+รายการระหว่างธนาคารที/มีดอกเบี 2ยเฉลี/ย) 
(2) อตัราดอกเบี 2ยจ่าย = คา่ใช้จ่ายดอกเบี 2ย / (เงินฝากเฉลี/ย+เงินกู้ ยืมเฉลี/ย+หนี 2สนิจ่ายคืนเมื/อทวงถามเฉลี/ย+รายการระหว่างธนาคารที/มีดอกเบี 2ยเฉลี/ย) 
(Y) สว่นตา่งอตัราดอกเบี 2ย = อตัราดอกเบี 2ยรับ-อตัราดอกเบี 2ยจ่าย 
(4) อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินกู้ ยืม = เงินให้สนิเชื/อ / (เงินฝาก+หนี 2สนิจ่ายเมื/อทวงถาม+เงนิกู้ ยืม) 
(5) อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินฝาก (modified LD ratio) = (เงินให้สนิเชื/อสทุธิจากรายได้รอตดับญัชี+เงินให้สนิเชื/อซึ/งคํ 2าประกนัโดยธนาคารอื/น+เงินให้

สนิเชื/อแก่สถาบนัการเงิน) / (เงินฝาก+ตัว̂แลกเงิน+หุ้นกู้+ผลติภณัฑ์ทางการเงินบางประเภท) 
(6) เงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสี/ยงตั 2งแตปี่ `aab คํานวณตามหลกัเกณฑ์ Basel III 
(7) อตัราสว่นเงินให้สนิเชื/อด้อยคณุภาพตอ่สนิเชื/อรวม คํานวณตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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สรุปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 
2556 และ พ.ศ. 2555 ผลการดาํเนินงานและอัตราส่วนทางการเงินที�สําคัญของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ 7นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555  

                (หน่วย: บาท)  
งบแสดงฐานะการเงนิ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 
31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 

31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2555 

สินทรัพย์    

เงินสด 3,989,621,938 3,328,748,596 3,132,947,660 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 6,522,689,913 33,555,652,005 10,127,546,195 
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 10,803,916,302 9,100,647,662 2,474,146,798 
เงินลงทนุสทุธิ 55,253,273,115 53,324,961,980 40,323,332,324 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยสทุธิ - 10,523,242 153,912,645 
เงินให้สินเชื/อแก่ลกูหนี 2และดอกเบี 2ยค้างรับ    

เงินให้สินเชื/อแก่ลกูหนี 2 194,610,261,270 175,844,355,534 142,153,766,214 
ดอกเบี 2ยค้างรับ 455,304,547 453,532,902 369,951,501 

รวมเงินให้สินเชื/อแก่ลกูหนี 2และดอกเบี 2ยค้างรับ 195,065,565,817 176,297,888,436 142,523,717,715 
    หกั รายได้รอตดับญัชี (4,642,328,361) (4,757,282,848) (3,307,156,919) 

หกั คา่เผื/อหนี 2สงสยัจะสญู (5,979,008,801) (5,263,612,956) (3,396,411,721) 
หกั คา่เผื/อการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี 2  (68,351,237) (33,422,083) (15,823,467) 

รวมเงินให้สินเชื/อแก่ลกูหนี 2และดอกเบี 2ยค้างรับสทุธิ  184,375,877,418 166,243,570,549 135,804,325,608 
ภาระของลกูค้าจากการรับรอง 68,889,332 57,650,960 35,752,402 
ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ 1,826,291,636 1,706,018,723 1,575,564,704 
ที/ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 3,071,759,407 3,349,094,004 3,568,232,948 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนสทุธิ 361,802,153 343,053,368 427,876,223 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 932,252,708 1,048,636,577 875,959,481 

ลกูหนี 2บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 3,572,457,936 3,572,457,936 2,354,020,580 
สินทรัพย์อื/นสทุธิ 3,365,142,396 4,020,544,901 1,538,414,867 

รวมสินทรัพย์ 274,143,974,254 279,661,560,503 202,392,032,435 
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      (หน่วย: บาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่) 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 
31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 

31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2555 

หนี 7สินและส่วนของเจ้าของ    

หนี 7สิน    

เงินรับฝาก 183,894,650,541 152,132,672,386 135,133,586,231 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 18,304,766,777 44,866,261,855 11,309,672,672 
หนี 2สินจา่ยคืนเมื/อทวงถาม 344,291,120 504,867,176 345,429,219 
หนี 2สินทางการเงินที/กําหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 
 

7,693,132,792 5,856,747,052 1,535,308,447 
หนี 2สินตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 10,396,602,437 9,651,786,057 2,002,403,000 
ตราสารหนี 2ที/ออกและเงินกู้ ยืม 24,512,208,453 37,706,592,055 26,226,572,329 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 68,889,332 57,650,960 35,752,402 
ประมาณการหนี 2สิน 1,349,021,686 1,401,820,542 1,429,732,358 
หนี 2สินอื/น 4,892,161,996 5,653,090,246 3,800,989,809 

รวมหนี 7สิน 251,455,725,134 257,831,488,329 181,819,446,467 

ส่วนของเจ้าของ    
ทนุจดทะเบียน     

หุ้นสามญั 21,084,878,025 หุ้นน มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  10,542,439,013   
หุ้นสามญั 26,105,495,608 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท   13,052,747,804 13,052,747,804 

ทนุที/ออกและชําระแล้ว     
หุ้นสามญั 21,084,878,025 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  10,542,439,013 10,542,439,013 10,542,439,013 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 3,867,738,430 3,867,738,430 3,867,738,430 
องค์ประกอบอื/นของสว่นของเจ้าของ  986,868,234 926,055,341 1,088,776,857 
สว่นเกินจากการเปลี/ยนแปลงสว่นได้เสียของธนาคารในบริษัท

ยอ่ย 
(42,753,751)  (42,753,751) (42,753,751) 

กําไรสะสม    
     จดัสรรแล้ว-สํารองตามกฎหมาย 341,300,000 272,000,000 187,500,000 
     ยงัไมไ่ด้จดัสรร 6,992,657,194 6,264,593,141 4,928,885,419 

รวมส่วนของเจ้าของ 22,688,249,120 21,830,072,174 20,572,585,968 

รวมหนี 7สินและส่วนของเจ้าของ  274,143,974,254 279,661,560,503 202,392,032,435 
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      (หน่วย: บาท) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิ 7นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

รายได้ดอกเบี 2ย 13,927,429,582 12,376,299,267 10,168,159,353 

คา่ใช้จา่ยดอกเบี 2ย (6,038,723,192) (5,851,629,502) (4,961,478,452) 

รายได้ดอกเบี 7ยสุทธิ 7,888,706,390 6,524,669,765 5,206,680,901 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 1,547,716,018 1,397,769,012 1,010,746,092 

คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ (208,850,553) (139,518,172) (145,308,599) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,338,865,465 1,258,250,840 865,437,493 

กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพื/อค้า    

   และปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 1,804,875,080 714,313,846 487,960,028 

(ขาดทนุ) กําไรสทุธิจากหนี 2สินทางการเงิน 

   ที/กําหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 

 
(1,093,726,426) (100,799,433) 876,526 

กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ 329,535,536 421,231,316 153,085,659 
สว่นแบง่กําไรจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ  
   ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - 1,100,714,818 1,344,454,913 

รายได้จากการดําเนินงานอื/นๆ 237,961,382 327,606,151 269,653,376 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 10,506,217,427 10,245,987,303 8,328,148,896 

 

   

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ    

  คา่ใช้จา่ยเกี/ยวกบัพนกังาน 3,742,090,542 3,105,205,377 2,685,780,132 

  คา่ตอบแทนกรรมการ 9,260,000 9,096,000 9,328,000 

  คา่ใช้จา่ยเกี/ยวกบัอาคารสถานที/และอปุกรณ์  1,399,493,378 1,336,198,325 1,341,235,702 

  คา่ภาษีอากร 408,517,126 286,465,170 364,875,817 

  อื/นๆ 1,581,197,029 1,358,077,429 923,629,654 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ 7,140,558,075 6,095,042,301 5,324,849,305 

หนี 2สญู หนี 2สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ 2,129,643,339 2,743,502,820 1,389,215,085 

 

 
  

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนื�องก่อนภาษีเงนิได้ 1,236,016,013 1,407,442,182 1,614,084,506 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (247,212,868) 82,664,881 (353,276,113) 

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 988,803,145 1,490,107,063 1,260,808,393 

กําไรจากการดําเนินงานที/ยกเลิกหลงัภาษี - - 54,148,490 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 988,803,145 1,490,107,063 1,314,956,883 
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       (หน่วย: บาท) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ่) สาํหรับปีสิ 7นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น 
 

  

การเปลี/ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ (24,262,109) (35,525,049) (54,830,081) 

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื/อขาย 240,733,492 (167,876,846) 83,714,939 

กําไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงานในตา่งประเทศ 7,337,610 - - 

ขาดทนุจากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมตราสารอนพุนัธ์    

   สําหรับการป้องกนัความเสี/ยงในกระแสเงินสด (149,627,279) - - 

ภาษีเงินได้เกี/ยวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื/น (13,368,821) 40,680,379 (5,776,971) 

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 60,812,893  (162,721,516) 23,107,887 
กําไรเบ็ดเสร็จอื/นของกลุม่สินทรัพย์ที/ยกเลิก 
   การดําเนินงานจดัประเภทเป็นถือไว้เพื/อขาย - - 563,399 

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น 60,812,893  (162,721,516) 23,671,286 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 1,049,616,038 1,327,385,547 1,338,628,169 

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ    

สว่นที/เป็นของผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 988,803,145 1,490,107,063 1,306,083,191 

สว่นที/เป็นของสว่นได้เสียที/ไมมี่อํานาจควบคมุ - - 8,873,692 

 988,803,145 1,490,107,063 1,314,956,883 

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม    

สว่นที/เป็นของผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 1,049,616,038 1,327,385,547 1,329,754,477 

สว่นที/เป็นของสว่นได้เสียที/ไมมี่อํานาจควบคมุ - - 8,873,692 

 1,049,616,038 1,327,385,547 1,338,628,169 

กาํไรต่อหุ้นสาํหรับกาํไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร    

กําไรตอ่หุ้นขั 2นพื 2นฐาน (บาทตอ่หุ้น) 0.05 0.07 0.07 

จํานวนหุ้นสามญัที/ถวัเฉลี/ยถ่วงนํ 2าหนกั (หุ้น) 21,084,878,025 21,084,878,025 18,231,330,003 
 

 

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิของกลุ่มธนาคาร FGGH FGGI 2555 

อตัราส่วนรายได้ดอกเบี 2ยสทุธิตอ่สินทรัพย์เฉลี/ย (%) 3.4 3.2 3.2 
อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของเจ้าของ (%) 4.4 7.0 7.7 
อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ (%) 0.4 0.7 0.7 
อตัราส่วนค่าใช้จ่ายตอ่รายได้ (%) 68.0 59.5 63.9 
อตัราส่วนเงินให้กู้ตอ่เงินฝาก (Modified LD Ratio) (%) 90.1 90.3 90.0 
อตัราส่วนเงินให้สินเชื/อด้อยคณุภาพตอ่สินเชื/อรวม (%) 3.3 2.5 2.8 
เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี/ยง (%) 15.2 14.2 16.3 
อตัราส่วนเงินกองทนุชั 2นที/ 1 (%) 10.1 10.0 10.3 
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14.  การวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานโดยรวม 
 

1.  ผลการดาํเนินงานตามงบการเงนิรวม 
 
ผลการดําเนินงานของกลุม่ธนาคาร สาํหรับปีสิ 2นสดุวนัที/ 31 ธันวาคม 2557 มีกําไรก่อนภาษีเงินได้จํานวน 

1,236.0 ล้านบาท และกําไรสทุธิจํานวน 988.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.2 และร้อยละ 33.6 ตามลาํดบั เมื/อเปรียบเทียบ
กบัปี 2556 สาเหตหุลกัเกิดจากในปี 2556 ธนาคารมีรายการพิเศษที/สาํคญั คือ สว่นแบง่กําไรจากการบริหารสนิทรัพย์ด้อย
คณุภาพของบรรษัทบริหารสนิทรัพย์ไทย (บสท.) กําไรจากการชําระบญัชีของบริษัทยอ่ยแหง่หนึ/งของธนาคาร กําไรจากการ
ไถ่ถอนกองทนุรวมวายภุกัษ์ 1 เงินปันผลจากกองทนุรวมวายภุกัษ์ 1 และสาํรองหนี 2สงสยัจะสญูที/เกิดจากการตั 2งสาํรอง
พิเศษเพื/อเตรียมรองรับผลกระทบจากวฏัจกัรธุรกิจ  

 
ในสภาวะการแขง่ขนัที/รุนแรงในตลาดทั 2งด้านเงินฝากและเงินให้สนิเชื/อ ในปี 2557 กลุม่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

สามารถดํารงอตัราสว่นรายได้ดอกเบี 2ยสทุธิตอ่สนิทรัพย์เฉลี/ย (Net Interest Margin – NIM) ที/ร้อยละ 3.37 เพิ/มขึ 2นร้อยละ 
0.19 เมื/อเทียบกบัปี 2556 ที/ร้อยละ 3.18 จากการที/ธนาคารสามารถควบคมุต้นทนุเงินฝากได้ดีขึ 2น 

 
วนัที/ 31 ธนัวาคม 2557 เงินให้สนิเชื/อสทุธิจากรายได้รอตดับญัชี (รวมเงินให้สนิเชื/อซึ/งคํ 2าประกนัโดยธนาคารอื/น

และเงินให้สนิเชื/อแก่สถาบนัการเงิน) ของกลุม่ธนาคารอยูที่/ 190.8 พนัล้านบาท เพิ/มขึ 2นร้อยละ 10.9 เมื/อเทียบกบัเงินให้
สนิเชื/อ ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม 2556 กลุม่ธนาคารมีเงินฝาก (รวมตัว̂แลกเงิน หุ้นกู้  และผลติภณัฑ์ทางการเงินบางประเภท) 
จํานวน 211.7 พนัล้านบาท เพิ/มขึ 2นร้อยละ 11.0 จากสิ 2นปี 2556 ซึ/งมจํีานวน 190.6 พนัล้านบาท ทําให้อตัราสว่นสนิเชื/อตอ่ 
เงินฝาก (Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุม่ธนาคารอยูที่/ร้อยละ 90.1 จากร้อยละ 90.3 ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม 
2556   

 
(ก)  สรุปรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย 

 
เมื/อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานสาํหรับปีสิ 2นสดุวนัที/ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 รายได้จากการดําเนินงาน

ปี 2557 ของกลุม่ธนาคารมีจํานวน 10,506.2 ล้านบาท เพิ/มขึ 2นจากปี 2556 จํานวน 260.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5       
(แตห่ากหกัรายการพิเศษแล้ว รายได้จากการดําเนินงานจะเพิ/มขึ 2นจํานวน 1,783.9 ล้านบาทหรือร้อยละ 20.7) การเพิ/มขึ 2น
ดงักลา่วเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ดอกเบี 2ยสทุธิ รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพื/อค้า
และปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ ในขณะที/กําไรสทุธิจากเงินลงทนุและรายได้จากการดาํเนินงานอื/นลดลง โดยรายได้
ดอกเบี 2ยสทุธิเพิ/มขึ 2นจํานวน 1,364.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.9 ซึ/งเป็นผลจากการขยายตวัของสนิเชื/อและการไถถ่อนตรา
สารหนี 2ด้อยสทิธิที/มีลกัษณะคล้ายทนุก่อนกําหนด  รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิเพิ/มขึ 2นจํานวน 80.6 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 6.4 สว่นใหญ่มาจากคา่ธรรมเนียมบริการที/ปรึกษา คา่ธรรมเนียมการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมจาก
การจําหนา่ยประกนั ในสว่นของกําไรสทุธิจากธุรกรรมเพื/อค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศเพิ/มขึ 2นจํานวน 1,090.6 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 152.7 สว่นใหญ่เกิดจากธุรกรรมการบริหารเงิน ในขณะที/กําไรสทุธิจากเงินลงทนุลดลงจํานวน 91.7 ล้าน
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บาท หรือร้อยละ 21.8 และรายได้จากการดาํเนินงานอื/นลดลงจํานวน 89.6 ล้านบาท และร้อยละ 27.4 เนื/องจากรายการ
พิเศษในปี 2556 

 
(ข)  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน 

 
 คา่ใช้จ่ายดอกเบี 2ยสาํหรับปี 2557 มีจํานวนทั 2งสิ 2น 6,038.7 ล้านบาท เพิ/มขึ 2นจากปีก่อน 187.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 
3.2 มีสาเหตหุลกัจากปริมาณเงินฝากที/เพิ/มขึ 2นจากปี 2556 ร้อยละ 20.9  

 
 คา่ใช้จ่ายในการดาํเนินงานสาํหรับปี 2557 เพิ/มขึ 2นจํานวน 1,045.5 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.2  เป็นจํานวน 7,140.6 
ล้านบาทจากปี 2556  โดยสว่นหนึ/งเกิดจากคา่ใช้จา่ยเกี/ยวกบัพนกังาน คา่ภาษีอากร และคา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื/นๆ 
ที/เพิ/มขึ 2นจากการขยายตวัของผลติภณัฑ์และระบบเครือข่ายของธนาคาร  อตัราสว่นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้
จากการดําเนินงานปี 2557 อยูที่/ร้อยละ 68.0 เพิ/มขึ 2นเมื/อเทียบกบัปี 2556 ที/ร้อยละ 59.5 ซึ/งเกิดจากรายการพิเศษปี 2556 
แตห่ากหกัรายการพิเศษแล้ว อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานตอ่รายได้จากการดําเนินงานของปี 2556 จะอยูที่/ร้อยละ 
72.8 

 
(ค)  กาํไรสุทธิ 

 
 ผลการดําเนินงานของกลุม่ธนาคาร สาํหรับปีสิ 2นสดุวนัที/ 31 ธนัวาคม 2557 มีกําไรก่อนภาษีเงินได้จํานวน 1,236.0 
ล้านบาท และกําไรสทุธิจํานวน 988.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.2 และร้อยละ 33.6 ตามลําดบั เมื/อเปรียบเทียบกับปี 
2556 สาเหตุหลกัเกิดจากในปี 2556 ธนาคารมีรายการพิเศษที/สําคัญ คือ ส่วนแบ่งกําไรจากการบริหารสินทรัพย์ด้อย
คณุภาพของ บสท. กําไรจากการชําระบญัชีของบริษัทยอ่ยแห่งหนึ/งของธนาคาร กําไรจากการไถ่ถอนกองทนุรวมวายภุกัษ์ 
1 เงินปันผลจากกองทุนรวมวายุภักษ์ 1 และสํารองหนี 2สงสัยจะสูญที/เกิดจากการตั 2งสํารองพิเศษเพื/อเตรียมรองรับ
ผลกระทบจากวฏัจักรธุรกิจ หากหกัรายการพิเศษดงักล่าวแล้ว กําไรก่อนภาษีเงินได้ของกลุ่มธนาคารจะเพิ/มขึ 2นจํานวน 
237.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.5 ในขณะที/กําไรสทุธิจะลดลงจํานวน 92.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.5 เป็นผลจากการปรับ
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2557 ที/สบืเนื/องมาจากการใช้ประโยชน์ของผลขาดทนุทางภาษีจากปี 2556 

 
(ง)  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 

 
 สําหรับปี 2557 กลุ่มธนาคารมีผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของร้อยละ 4.4 เมื/อเทียบกบัปี 2556 อยู่ที/ร้อยละ 7.0 
ขณะเดียวกันอตัราผลตอบแทนต่อสว่นของเจ้าของของธนาคารอยู่ที/ร้อยละ 4.3 ลดลงร้อยละ 1.8 จากร้อยละ 6.1 ในปี  
2556  
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2.  ฐานะการเงนิของธนาคารและบริษัทย่อย 
 

สินทรัพย์ 
 

 ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม 2557 กลุม่ธนาคารมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 274.1 พนัล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จํานวน 5.5 
พนัล้านบาท หรือร้อยละ 2.0 ทั 2งนี 2สินทรัพย์รวมที/ลดลงสว่นใหญ่มาจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(สินทรัพย์) 
ในขณะที/เงินให้สินเชื/อแก่ลกูหนี 2และดอกเบี 2ยค้างรับสทุธิ เงินลงทุนสทุธิและสินทรัพย์อนุพนัธ์ทางการเงินเพิ/มขึ 2น โดยมี
รายละเอียดดงันี 2 

 
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) จํานวน 6.5 พนัล้านบาท ลดลงจํานวน 27.0 พนัล้านบาท หรือ
ร้อยละ 80.6 สว่นใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินให้สินเชื/อตามธุรกรรมซื 2อคืนภาคเอกชน ซึ/งเป็นผลจากการบริหารสภาพ
คลอ่งของธนาคาร 

 
 สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ จํานวน 10.8 พนัล้านบาท เพิ/มขึ 2นจํานวน 1.7 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 18.7 เป็นผลจาก
ทําธุรกรรมสญัญาแลกเปลี/ยนอตัราดอกเบี 2ย 

 
 เงินลงทนุสทุธิจํานวน 55.3 พนัล้านบาท เพิ/มขึ 2นจํานวน 1.9 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 3.6 สว่นใหญ่เป็นการเพิ/มขึ 2น
ในตราสารหนี 2ที/จะถือจนครบกําหนด  

 
 เงินให้สินเชื/อและดอกเบี 2ยค้างรับสทุธิจํานวน 184.4 พนัล้านบาท เพิ/มขึ 2นจํานวน 18.1 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 
10.9 จากปี 2556 ซึ/งการเติบโตของสนิเชื/อสว่นใหญ่มาจากการขยายตวัของสนิเชื/อรายยอ่ย 
 
คุณภาพของสินทรัพย์ 

 
(ก) เงินให้กู้ยืมและการกระจกุตวัของเงินให้กู้ยืม 

 
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มธนาคารมีเงินให้สินเชื/อสุทธิจากรายได้รอตดับัญชีจํานวน 190.0 พนัล้านบาท 

เพิ/มขึ 2นจํานวน 18.9 พนัล้านบาทหรือร้อยละ 11.0 เมื/อเทียบกบั ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2556 ซึ/งมีจํานวน 171.1 พนัล้าน
บาท  เงินให้สินเชื/อแบ่งเป็นการให้กู้ยืมแก่กลุม่อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ ที/อยู่อาศยั และการสาธารณปูโภค
และบริการ มีสดัส่วนรวมร้อยละ 66.8 ของเงินให้สินเชื/อรวม ทั 2งนี 2มีเงินให้กู้ ยืมแก่กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและการ
พาณิชย์จํานวน 54.8 พันล้านบาท ซึ/งมีสดัส่วนสูงสุดอยู่ที/ร้อยละ 28.9 สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารในการสร้าง
ความสมัพนัธ์ที/ดีกับลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื/อเพื/อที/อยู่อาศัยจํานวน 48.6 พันล้านบาทหรือร้อยละ 25.6 และการ
สาธารณปูโภคและบริการจํานวน 23.3 พนัล้านบาท หรือ ร้อยละ12.3 สนิเชื/อที/มีอตัราการขยายตวัสงูได้แก่ สนิเชื/อเพื/อที/อยู่
อาศยั สนิเชื/อสว่นบคุคล และสนิเชื/อธุรกิจเช่าซื 2อและลกูหนี 2ตามสญัญาเช่าทางการเงิน ซึ/งเติบโตร้อยละ 32.0 ร้อยละ 14.4 
และร้อยละ 12.7 ตามลาํดบั เมื/อเทียบกบัสิ 2นปี 2556 เนื/องจากธนาคารมีนโยบายเน้นสนิเชื/อเพื/อรายยอ่ย  
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เงนิให้สินเชื�อจาํแนกกตามประเภทธุรกิจ 
31 ธันวาคม พ.ศ .2557 31 ธันวาคม พ.ศ .2556 การเปลี�ยนแปลง 

ล้านบาท สัดส่วน % ล้านบาท สัดส่วน % ล้านบาท สัดส่วน % 

การเกษตรและเหมืองแร่ 3,365 1.8 3,322 1.9 43 1.3 
อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 54,804 28.9 55,719 32.6 (915) (1.6) 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 17,103 9.0 15,875 9.3 1,228 7.7 
การสาธารณปูโภคและบริการ 23,345 12.3 21,538 12.6 1,807 8.4 
สินเชื/อส่วนบคุคล 10,517 5.5 9,194 5.4 1,323 14.4 
สินเชื/อเพื/อที/อยู่อาศยั 48,603 25.6 36,815 21.5 11,788 32.0 
สินเชื/อธุรกิจเช่าซื 2อและลกูหนี 2 
     ตามสญัญาเช่าทางการเงิน 19,075 10.0 16,930 9.9 2,145 12.7 
อื/น ๆ 13,156 6.9 11,694 6.8 1,462 12.5 

รวมเงนิให้สินเชื�อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 189,968 100.0 171,087 100.0 18,881 11.0 

 
ธนาคารมีนโยบายการกระจายการปลอ่ยเงินให้กู้ยืมในภาคธุรกิจต่างๆ เพื/อไม่ให้เกิดการกระจุกตวัในภาคธุรกิจใด

ธุรกิจหนึ/ง โดยจะครอบคลมุทั 2งกลุม่ลกูค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายย่อย อีกทั 2งเน้นการให้กู้ยืมแก่ลกูค้าใน
ภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที/มีศกัยภาพการขยายตวัที/ดีและต่อเนื/อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กและรายย่อยที/มี
ศกัยภาพดี และกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมการผลติที/อยูใ่นภาคเศรษฐกิจสาํคญั 

 

(ข)  การจดัชั 2นสนิทรัพย์ 
 
ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม 2557 เงินให้สนิเชื/อแก่ลกูหนี 2และดอกเบี 2ยค้างรับ (ไมร่วมเงินให้สินเชื/อที/ให้แก่สถาบนัการเงิน)

ของกลุม่ธนาคารอยูที่/ 190.4 พนัล้านบาท เพิ/มขึ 2นร้อยละ 11.0 เมื/อเทียบกบัเงินให้สินเชื/อ ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2556 โดย
จัดชั 2นตามหลักเกณฑ์ที/ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย สินเชื/อจัดชั 2นปกติ 176.2 พันล้านบาท             
สินเชื/อจัดชั 2นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 7.8 พันล้านบาท และสินเชื/อด้อยคุณภาพจัดชั 2นตํ/ากว่ามาตรฐาน จัดชั 2นสงสยั และ                         
จดัชั 2นสงสยัจะสญูมีจํานวน 1.8 พนัล้านบาท 1.1 พนัล้านบาท และ 3.5 พนัล้านบาท ตามลาํดบั 

 
อตัราสว่นคา่เผื/อหนี 2สงสยัจะสญูตอ่เงินให้สินเชื/อด้อยคณุภาพ ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2557 อยู่ที/ร้อยละ 95.2 ลดลง

จากสิ 2นปี 2556 ซึ/งอยูที่/ร้อยละ 107.8 ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม 2557 เงินสาํรองของกลุม่ธนาคารอยู่ที/จํานวน 6.0 พนัล้านบาท 
ซึ/งเป็นสาํรองสว่นเกินตามเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทยจํานวน 2.2 พนัล้านบาท 

 
(ค) สนิเชื/อที/ไมก่่อให้เกิดรายได้ 

 
สินเชื/อที/ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที/ 6.4 พนัล้านบาท อตัราสว่นสินเชื/อที/ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื/อ

ทั 2งสิ 2น (NPL ratio) อยูที่/ร้อยละ 3.3 เพิ/มขึ 2นเมื/อเทียบกบั ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2556 ที/ร้อยละ 2.5 เป็นผลจากการชะงกัตวั
ของภาวะเศรษฐกิจที/มีผลต่อความสามารถในการชําระหนี 2ของลกูค้าภาคธุรกิจบางรายและลกูค้ารายย่อย อย่างไรก็ตาม 
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ยงัคงมาตรฐานการอนุมัติสินเชื/อ และนโยบายการบริหารความเสี/ยงที/รัดกุมขึ 2น ตลอดจนได้มี
แนวทางเพิ/มประสทิธิภาพการติดตามหนี 2 การดําเนินการดแูล และการแก้ไขลกูหนี 2ที/ถกูผลกระทบดงักลา่วอยา่งใกล้ชิด 

 
(ง) การรับรู้รายได้ 

 
ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี 2ยตามเกณฑ์คงค้าง โดยธนาคารจะหยุดรับรู้ตามเกณฑ์นี 2 สําหรับลูกหนี 2ที/ค้างชําระ

ดอกเบี 2ยเกินกวา่สามเดือนนบัจากวนัที/ครบกําหนดชําระหรือมีความไมแ่นน่อนเกี/ยวกบัการชําระหนี 2 โดยจะใช้เกณฑ์การรับ
ชําระเงินแทน และธนาคารยงัได้บนัทึกยกเลิกรายได้สําหรับดอกเบี 2ยจากเงินให้กู้ยืมที/ค้างชําระดงักลา่วที/ธนาคารบนัทึก
บญัชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชีเพื/อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะรับรู้รายได้ตาม
เกณฑ์คงค้างได้ใหมเ่มื/อลกูหนี 2ได้ชําระเงินต้นและดอกเบี 2ยที/ค้างชําระครบถ้วนแล้ว 

 
ธนาคารรับรู้รายได้สําหรับลกูหนี 2ภายหลงัการปรับโครงสร้างหนี 2ใหม่ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกบัเงินให้สินเชื/อที/

กลา่วข้างต้น ยกเว้นหนี 2ตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี 2ที/อยูร่ะหวา่งการติดตามผลการปฏิบตัิตามเงื/อนไขการปรับโครงสร้าง
หนี 2ใหม่ ซึ/งจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลกูหนี 2จะปฏิบตัิตามเงื/อนไขการปรับโครงสร้างหนี 2ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า
สามเดือนหรือสามงวดการชําระเงินแล้วแตร่ะยะเวลาใดจะนานกวา่ 
 
หนี 7สิน 

 
 ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มธนาคารมีหนี 2สินรวมจํานวน 251.5 พนัล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จํานวน 6.4 
พนัล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 ทั 2งนี 2 หนี 2สินรวมที/ลดลงสว่นใหญ่มาจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(หนี 2สิน) และ    
ตราสารหนี 2ที/ออกและเงินกู้ยืม ในขณะที/เงินรับฝาก  หนี 2สนิทางการเงินที/กําหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรม และหนี 2สินตรา
สารอนพุนัธ์ทางการเงินเพิ/มขึ 2น โดยมีรายละเอียดดงันี 2 

 
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน(หนี 2สนิ)จํานวน 18.3 พนัล้านบาท ลดลงจํานวน 26.6 พนัล้านบาท หรือร้อย
ละ 59.2 เกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมตามธุรกรรมซื 2อคืนภาคเอกชน ซึ/งเป็นผลจากการบริหารสภาพคลอ่งของธนาคาร 

 
 ตราสารหนี 2ที/ออกและเงินกู้ ยืมมีจํานวน 24.5 พันล้านบาท ลดลงจํานวน 13.2 พันล้านบาท หรือร้อยละ 35.0      
สว่นใหญ่เป็นผลจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ระยะสั 2น ตัว̂แลกเงิน และการไถ่ถอนตราสารหนี 2ด้อยสิทธิที/มีลกัษณะคล้ายทนุก่อน
กําหนดในระหวา่งปี  

 
 เงินรับฝากจํานวน 183.9 พนัล้านบาท เพิ/มขึ 2นจํานวน 31.8 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 20.9 ส่วนใหญ่เกิดจากการ
เพิ/มขึ 2นของเงินฝากประจํา 

 
 หนี 2สินทางการเงินที/กําหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายุติธรรมจํานวน 7.7 พนัล้านบาท เพิ/มขึ 2นจํานวน 1.8 พนัล้านบาท 
หรือร้อยละ 31.4 สว่นใหญ่เกิดจากการเพิ/มขึ 2นของตัว̂แลกเงินที/มีอนพุนัธ์แฝง 
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หนี 2สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจํานวน 10.4 พนัล้านบาท เพิ/มขึ 2นจํานวน 0.7 พันล้านบาท หรือร้อยละ 7.7     
การเพิ/มขึ 2นดงักลา่วเป็นผลจากธุรกรรมสญัญาแลกเปลี/ยนอตัราดอกเบี 2ย 

 
ส่วนของเจ้าของ 

 
สว่นของเจ้าของ ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 22.7 พนัล้านบาท เพิ/มขึ 2นจากปี 2556 จํานวน 0.9 พนัล้าน

บาท หรือร้อยละ 3.9 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนมุตัิจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีของธนาคารจํานวน 47.1 ล้านบาทจาก
กําไรสทุธิรวม 0.9 พนัล้านบาทเป็นสาํรองตามกฎหมาย และสว่นที/เหลือโอนไปเป็นกําไรสทุธิคงเหลือหลงัจดัสรรยกไปงวด
หน้า ทั 2งนี 2 มติของคณะกรรมการธนาคารในการจดัสรรกําไรสทุธิดงักลา่วข้างต้นนั 2น เพื/อเสริมสร้างระดบัเงินกองทนุให้เพียง
พอที/จะรองรับแผนการขยายธุรกิจของธนาคารในระยะตอ่ไป 
 
รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน  

 
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัทั 2งสิ 2น 1,552.0 พนัล้านบาท เพิ/มขึ 2น 644.6 

พนัล้านบาท (ร้อยละ 71.0) จากจํานวน 907.3 พนัล้านบาท ณ สิ 2นปี 2556 การเพิ/มขึ 2นของภาระผกูพนัสว่นใหญ่เป็นผล

จากการเพิ/มขึ 2นของตราสารอนพุนัธ์ ตามที/ได้แสดงในตารางด้านลา่ง 

 
 

สภาพคล่อง 
 
ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม 2557 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตามงบกระแสเงินสดของกลุม่ธนาคารมีจํานวน 4.0 

พนัล้านบาท เพิ/มขึ 2นสทุธิ 660.9 ล้านบาท เมื/อเทียบงวดเดียวกนัปี 2556 รายละเอียดของการเปลี/ยนแปลงมีดงันี 2 
 

(ล้านบาท)

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 เปลี/ยนแปลง
%

การรับอาวัลตัLวเงินและการคํ 7าประกันการกู้ยืมเงิน 101 998 (89.9)

ภาระตามตัLวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที� ยังไม่ครบกําหนด 605 569 6.3

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 1,679 2,613 (35.7)

ภาระผูกพันอื�น: 1,549,577 903,152 71.6

ตราสารอนุพันธ์ 1,517,454 870,633 74.3

วงเงินเบกิเกินบญัชีที/ลูกค้ายังไม่ได้ถอน 16,961 15,894 6.7

เงินลงทุน 6,766 6,584 2.8

อื/นๆ 8,396 10,041 (16.4)

รวม 1,551,962 907,332 71.0
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เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2557 มีจํานวน 1,844.4 ล้านบาท ประกอบด้วยขาดทุนจากการ
ดําเนินงานก่อนการเปลี/ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี 2สินดําเนินงานเพิ/มขึ 2นจํานวน 5.0 พนัล้านบาท ซึ/งในจํานวนนี 2รวม       
กําไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ 1.2 พนัล้านบาท และรายการปรับกระทบกําไรสทุธิที/ไมใ่ช่เงินสด ซึ/งสว่นใหญ่เป็นการเพิ/มขึ 2นของ 
ดอกเบี 2ยรับและเงินปันผลรับ และหนี 2สญูและหนี 2สงสยัจะสญู สําหรับสินทรัพย์ดําเนินงานลดลง 10.5 พนัล้านบาท ส่วน
ใหญ่เกิดจาก การลดลงของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(สินทรัพย์) และเงินลงทุนเพื/อค้า นอกจากนี 2 หนี 2สิน
ดําเนินงานลดลงจํานวน 10.4 พนัล้านบาท เนื/องจากรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี 2สนิ) และเงินกู้ยืมระยะสั 2น 

 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุมีจํานวน 3.6 พนัล้านบาท ซึ/งสว่นใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายสทุธิในการซื 2อตราสาร

หนี 2ที/ถือจนครบกําหนด ในขณะที/มีการเพิ/มขึ 2นของเงินสดรับสทุธิจากการจําหนา่ยและไถ่ถอนหลกัทรัพย์เผื/อขาย 
 
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินมีจํานวน 2.4 พนัล้านบาท ซึ/งสว่นใหญ่เกิดจากกลุม่ธนาคารมีเงินสดรับจาก

การออกตัว̂แลกเงินและหุ้นกู้ ที/มอีนพุนัธ์แฝง และหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ ในขณะที/มีเงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตราสารดงักลา่ว  
 

ความสัมพนัธ์ของแหล่งที�มาของเงนิทุนกบัแหล่งใช้ไปของเงนิทุน 
 
ธนาคารมีแหลง่ที/มาของเงินทนุจากเงินฝากและเงินกู้ยืม  ในขณะที/แหลง่ใช้ไปของเงินทนุเป็นเงินให้สนิเชื/อ โดย ณ 

วนัที/ 31 ธนัวาคม 2557 ธนาคารมียอดเงินฝาก เงินกู้ยืม และเงินให้สนิเชื/อ แบง่ตามระยะเวลาได้ดงันี 2         
      หน่วย: พนัล้านบาท 

ระยะเวลา เงนิให้สินเชื�อ* % เงนิฝาก* % เงนิกู้ยืม* % 
ทวงถาม 15.8 8.3 61.7 31.8 1.9 4.8 
ไม่เกิน 1 ปี  55.7 29.3 113.4 58.4 20.4 51.6 
เกิน 1 ปี  118.5 62.4 19.1 9.8 17.2 43.6 

รวม 190.0 100.0 194.2 100.0 39.5 100.0 
     * รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

 
 ธนาคารมีแหลง่ที/มาของเงินทนุในรูปของเงินฝาก โดยแบง่ประเภทดงันี 2 

                                                                                                                               

   หน่วย: พนัล้านบาท 

 
ประเภทเงินฝาก 

2557* 2556* 2555* 
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

กระแสรายวนั 2.8 1.5 2.4 1.5 2.2 1.5 

ออมทรัพย์ 58.9 30.3 49.2 31.6 43.2 30.9 
ประจํา 132.5 68.2 104.1 66.9 94.8 67.6 
รวม 194.2 100.0 155.7 100.0 140.2 100.0 

     * รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
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อันดับความน่าเชื�อถอื 
 

อนัดบัความนา่เชื/อถือของธนาคารซึ/งจดัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชื/อถือ มีรายละเอียดดงันี 2 

Fitch Ratings 

25 มีนาคม 2557 
 

สกลุเงินตราตา่งประเทศ  
อนัดบัเครดติสากลระยะยาว BBB 
อนัดบัเครดติสากลระยะสั 2น F3 
อนัดบัความแขง็แกร่งทางการเงิน (Viability) bb- 
อนัดบัเครดติสนบัสนนุ  2 
  
อนัดบัความนา่เชื/อถือภายในประเทศ  
อนัดบัเครดติในประเทศระยะยาว AA- (tha) 
อนัดบัเครดติในประเทศระยะสั 2น F1+ (tha) 
ตราสารหนี 2ระยะสั 2น ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั F1+ (tha) 
ตราสารหนี 2ด้อยสทิธิที/นบัเป็นกองทนุชั 2นที/ 2 (Upper Tier 2) A (tha) 
ตราสารหนี 2ด้อยสทิธิไมม่ีหลกัประกนั  (Lower Tier 2) A+ (tha) 
  
แนวโน้มอนัดบัเครดิต  
อนัดบัเครดติสากลระยะยาว มีเสถียรภาพ 
อนัดบัเครดติในประเทศระยะยาว มีเสถียรภาพ 

 
 

2 มิถนุายน 2557  

Moody’s Investors Service  
อนัดบัความนา่เชื/อถือเครดิต - สกลุเงินตราตา่งประเทศ (ระยะยาว/ระยะสั 2น) Baa2/P-2 
อนัดบัความนา่เชื/อถือเครดิต - สกลุเงินในประเทศ (ระยะยาว/ระยะสั 2น) Baa2/P-2 
อนัดบัความนา่เชื/อถือเงินฝาก – สกลุเงินตราตา่งประเทศ (ระยะยาว/ระยะสั 2น) Baa2/P-2 
อนัดบัความนา่เชื/อถือเงินฝาก - สกลุเงินในประเทศ (ระยะยาว/ระยะสั 2น) Baa2/P-2 
อนัดบัความแขง็แกร่งทางการเงิน D 
  
 5 มิถนุายน 2557 

RAM Ratings  
อนัดบัความนา่เชื/อถือของสถาบนัการเงิน AA2/มีสถียรภาพ/P1 
ตราสารหนี 2ด้อยสทิธิที/นบัเป็นเงินกองทนุชั 2นที/ 2 AA3/มีเสถียรภาพ 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
 
การดาํรงเงนิกองทุนตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม 2557 ธนาคารมีสนิทรัพย์สงูกวา่หนี 2สนิโดยเป็นสว่นของเจ้าของเป็นจํานวน 22.2 พนัล้านบาท 
ธนาคารมีเงินกองทุน 31.7 พนัล้านบาทและเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี/ยง (BIS Ratio) ร้อยละ 15.0 ซึ/งสงูกว่าเกณฑ์ที/
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ในสว่นของอตัราสว่นเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี/ยงสําหรับกลุม่ธนาคารอยู่ที/ร้อยละ 15.2 
โดยมีเงินกองทนุ 31.8 พนัล้านบาท 
 
การดาํรงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดเกณฑ์ในการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ไม่ตํ/ากว่า         
ร้อยละ b ของยอดเงินฝากและเงินกู้ยืมตา่งประเทศระยะเวลาตํ/ากวา่ U ปี  
 

ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม 2557 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคลอ่งจํานวน 57.0 พนัล้านบาท อตัราสว่นสินเชื/อต่อเงินฝาก 
(Modified Loan to Deposit Ratio) ของธนาคารอยูที่/ร้อยละ 89.2 อตัราสว่นสินทรัพย์สภาพคลอ่งต่อสินทรัพย์รวมเท่ากบั
ร้อยละ 20.8 อตัราสว่นสนิทรัพย์สภาพคลอ่งตอ่เงินฝากรวมเทา่กบัร้อยละ 30.9 ซึ/งเพียงพอตามเกณฑ์ที/กฎหมายกําหนด 
 
เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 
การซื 2อหุ้นเพื/อเพิ/มสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัท เวิลด์ลสี จํากดั 
เมื/อวนัที/ 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ธนาคารได้ชําระเงินเพิ/มทนุในบริษัท เวิลด์ลีส จํากดั จํานวน 50 ล้านบาท และ

เมื/อวนัที/ 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 บริษัท เวิลด์ลสี จํากดัได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ/มทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 
 

การเพิ/มทนุจดทะเบียน บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลสี จํากดั 
เมื/อวนัที/ 27 มิถนุายน พ.ศ. 2556 ที/ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั 2งที/ 7/2556 ได้มีมติอนมุตัิเพิ/มทนุจดทะเบียน

บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากัด ซึ/งเป็นบริษัทย่อย จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,500 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 
3,500 ล้านบาท บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลสี จํากดั ได้เรียกชําระคา่หุ้นเพิ/มทนุร้อยละ 25 ของเงินเพิ/มทนุ โดยธนาคารได้ชําระ
เงินเพิ/มทนุ จํานวน 500 ล้านบาท เมื/อวนัที/ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทั 2งนี 2 เมื/อวนัที/ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 บริษัทได้
ดําเนินการจดทะเบียนเพิ/มทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว  

 
บริษัทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) จ่ายคืนทนุ  
เมื/อวนัที/ 20 กนัยายน พ.ศ. 2556 ที/ประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) มีมติให้จ่ายคืนทนุ 

แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.2321 บาท จากทนุจดทะเบียน 1,076,976,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 250 ล้านบาท ส่วนของ 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ซึ/งถือหุ้น 1,067,229,773 หุ้น ได้รับคืนทนุรวมเป็นเงิน 248 ล้านบาท 
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เมื/อวนัที/ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที/ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) มีมติให้
จ่ายคืนทนุงวดสดุท้ายแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.0211 บาท จากทนุจดทะเบียน 1,076,976,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 22.74 
ล้านบาท สว่นของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ซึ/งถือหุ้น 1,067,229,773 หุ้น ได้รับคืนทนุรวมเป็นเงิน 22.54 
ล้านบาท 
 

ทั 2งนี 2 บริษัทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) ยงัคงอยูร่ะหวา่งการชําระบญัชี 
 
การแต่งตั 7งผู้สอบบัญชีภายนอกและการกาํหนดค่าสอบบัญชี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที/พิจารณาคณุสมบตัิและประวตัิผลงานของผู้สอบบญัชีภายนอก เพื/อการแต่งตั 2ง
เป็นผู้ สอบบัญชีธนาคาร ตลอดจนการกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื/อ
พิจารณาเสนอขออนมุตัิจากที/ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี รายชื/อของผู้สอบบญัชีภายนอกที/จะนําเสนอต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
ค่าสอบบัญชี 
 

สาํหรับปีสิ 2นสดุวนัที/ 31 ธนัวาคม 2557 กลุม่ธนาคารมีการจ่ายคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีภายนอกดงันี 2 
 
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
 
  กลุ่มธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีจํานวนรวม 12.1 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายอื/นๆที/เกี/ยวข้อง ได้แก่             
คา่เดินทางและคา่ถ่ายเอกสาร  
 
(2) ค่าตอบแทนอื�น (Non-audit Fee) 
 
 กลุม่ธนาคารไม่ได้รับบริการอื/นจากสํานกังานสอบบญัชีที/ผู้สอบบญัชีสงักดั และไม่ได้รับบริการอื/นจากบคุคลหรือ
กิจการที/เกี/ยวข้องกบัผู้สอบบญัชี 
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ส่วนที� 3 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันี %แล้ว และด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าว
ถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทําให้ผู้ อื�นสําคญัผิดหรือไม่ขาดข้อมลูที�ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี % บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที�สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง 
ครบถ้วนในสาระสําคญัเกี�ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที�ดี เพื�อให้แน่ใจวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนที�เป็นสาระสําคญั 
ทั %งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั %งควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที�ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักล่าว ทั %งนี % 
บริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
แล้ว ซึ�งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั %งการกระทําที�มิชอบที�อาจมี
ผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี %เพื�อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั %งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที�บริษัทได้รับรองความถูกต้อง 
แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายฐาภพ คลี�สุวรรณ เป็นผู้ลงลายมือชื�อกํากบัเอกสารนี %ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารหน้าใดไม่มีลายมือ
ชื�อของ นายฐาภพ คลี�สวุรรณ กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูที�บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าวข้างต้น 
   

                   ชื�อ 
 

      ตําแหน่ง ลายมือชื�อ 

1.  นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์   กรรมการ  

   

2.  นายสภุคั  ศวิะรักษ์   กรรมการผู้จดัการใหญ่  
  และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 

 
 

            ชื�อ      ตําแหน่ง ลายมือชื�อ 
    

ผู้ รับมอบอํานาจ
  

นายฐาภพ คลี�สวุรรณ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการของธนาคาร 
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการของธนาคาร ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2558 

ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1.  ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เมง็* 
    อาย ุ63 ปี 
 ประธานกรรมการ 
  กรรมการและประธานสํารองคณะกรรมการ    
 กําหนดคา่ตอบแทนสรรหา และการกํากบัดแูล
 กิจการ     
 วนัที�ได้รับแตง่ตั 5งวนัที� 5 พฤศจิกายน 2551 
 
     *ที�ประชมุคณะกรรมการ เมื�อวนัที� 29 กนัยายน 
 2557 มีมตแิตง่ตั 5ง ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เมง็ 
 รองประธานกรรมการ เป็นประธานกรรมการแทน
 นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 

-   Fellow of the Institute of Chartered 
 Accountants in England and Wales 
-   Member of the Malaysian Institute of 
 Accountants 

ประวัตกิารอบรม  
-   CIMB Group International Advisory Panel 

Meeting (17  มกราคม 2557) 
-   Private Banking 1st Regional Offsite Meeting 

(5-6 มีนาคม 2557) 
-  Fide Forum Focus Group Discussion on 

“Building a Talent Pool of Directors : Directors 
Register  (7 เมษายน 2557) 

 -  CIMB INSEAD Leadership Program Cohort 5 
Capstone (15 พฤษภาคม 2557) 

-   Invest Malaysia Conference (9-10 มิถนุายน 
2557) 

-   2015 Risk Posture Workshop with Group BRC 
& 3FIs BRC (24 กรกฎาคม 2557)     

-   Culture Building Initiative Executive Offsite  
    (27-28 ตลุาคม 2557) 
-  CIMB Group Annual Management 
    Summit (28-29 พฤศจิกายน 2557) 
-  Anti-Money Laundering & Anti-Terrorism 

Financing Update for Director (17 ธนัวาคม   
   2557) 
-  International Advisory Panel (17 มกราคม 2558) 
  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2549 - 
ก.พ. 2558 

Non-Executive Director 
 

CIMB Group Holdings Bhd 
 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

6 พ.ย. 2555 - 
ปัจจบุนั 
2549 - 
ก.พ. 2558 
2548 - ปัจจบุนั 

Director 
 
Adviser 
 
Chairman 

Yu Cai Foundation 
 
CIMB Investment Bank Berhad 
 
Tanjong PLC. 

การถือหุ้นในธนาคาร 
จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2548 - 2557 
2542 - 2549 
2536 - 2542 
 

Director 
Executive Director 
Chief Executive Officer 
 

CIMB Securities International Pte Ltd. 
CIMB Investment Bank Berhad 
CIMB Investment Bank Berhad 
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ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2.  นายสคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ 
 อาย ุ68 ปี 
     รองประธานกรรมการ  
  กรรมการอิสระ 
     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  วนัที�ได้รับแตง่ตั 5งวนัที� 24 กนัยายน 2552  
 
 *ที�ประชมุคณะกรรมการ เมื�อวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 

2558 มีมตแิตง่ตั 5งนายสคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ เป็นรอง
ประธานกรรมการอีกตําแหน่งหนึ�ง 

-  ปริญญาโท (การบญัชี)  Virginia Polytechnic 
 and State University, U.S.A. 

-  ปริญญาตรี (การบญัชี)  Virginia Polytechnic 
   and State University, U.S.A. 

ประวัตกิารอบรม  
-  Audit Committee Program (ACP)  
   รุ่นที� 30/2553 (ปี wxxy) 
-  Director Certification Program (DCP) 
  (ปี 2550) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2557 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ  

บมจ. เวิลด์ คอร์ปอเรชั�น 
บมจ. ศรีสวสัดิz พาวเวอร์ {|}| 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

2555 - 2557 
2549 - 2557 
2550 - 2552 
2549 - 2551 
 
ส.ค. 2549 - 
ต.ค. 2549 
2548 - 2551 
 
2546 - 2550 
2546 - 2549 
 
2541 - 2549 

กรรมการอิสระ  
ที�ปรึกษาคณะบริหาร  
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  
กรรมการในคณะกรรมการ ,ประธาน
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการ  
 
กรรมการในคณะอนกุรรมการกลั�นกรอง
มาตรฐานการสอบบญัชี  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิในคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

บจ. สแกนอินเตอร์  
บจ. ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิ�ง (ประเทศไทย) 
บลจ. ทหารไทย  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 
บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 
ราชกรีฑาสโมสร 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 
 
บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส  

ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

3. นางวาทนนัทน์  พีเทอร์สคิ 
 อาย ุ54 ปี 

AB Bryn Mawr College, PA U.S.A.  

ประวัตกิารอบรม 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ปัจจบุนั Independent Director PTT Global Chemical PCL 

เอกสารแนบ 1 หน้า 142 



                                 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากัด (มหาชน)        
                                     CIMB Thai Bank Public Company Limited                             แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี  (แบบ ��(แบบ ��--�)�) 
 

 

 

ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

     กรรมการอิสระ 
  ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนสรรหา 

และการกํากบัดแูลกิจการ 
  กรรมการคณะกรรมการ Board Risk Committee 
      วนัที�ได้รับแตง่ตั 5งวนัที� 25 เมษายน  2550 

- Bursatra Sdn Bhd: Mandatory    
    Accreditation Programme (MAP) for   
    Directors  of Public Listed Companies    
   (17-18 มีนาคม 2553)  
-  Director Accreditation Programme  
 (DAP 83/2010) English Programme :   
 27 เมษายน 2553  

-   Certificate, Singapore Institute of   
  Directors course : Role of  Directors 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2553 - ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 

Independent , Non-Executive Director 
Director 
Senior  Adviser  
Director 
  
Director 

CIMB Group Holdings Berhad 
Asia Capital Advisory PTE Ltd 
TPG Capital Asia 
Lien Centre for Social Innovation Singapore 
Management University 
TE Healthcare Asia Partners Pte Ltd 

การถือหุ้นในธนาคาร 
จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

4. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม 
  อาย ุ65 ปี 
 กรรมการอิสระ 
    กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
 สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 
 วนัที�ได้รับแตง่ตั 5ง วนัที� 20 มกราคม 2552 

B.A. (Hons)  International Relations,  Universiti 
Malaya 

ประวัตกิารอบรม 
-  ASEAN Game Changer Forum 8-9 September   
  2014, Singapore 
-  28th Asia-Pacific Roundtable (APR) 2-4 June    
   2014, Kuala Lumpur, Malaysia 
-  CIMB Group on the 6th Regional Compliance,   
   Audit & Risk (CAR) Summit  16 June 2014,   
  Penang, Malaysia 
- CIMB Group on 5th Regional Compliance,   
  Audit & Risk (CAR) Conference 14-15 June 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ก.ย. 2553 - 
ปัจจบุนั 
ก.ย. 2553 - 
ปัจจบุนั 

Chairman, Chairman of Risk Committee, 
Member of  Audit Committee 
Independent Director, Chairman of 
Remuneration Committee, Member of 
Audit Committee, Member of Nomination 
Committee 

CIMB Bank PLC, Cambodia 
 
Dragon Group International Limited (DGI), Singapore 
 
 
 

การถือหุ้นในธนาคาร 
จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
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ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2013, Jogjakarta, Indonesia 
-  Director Certification Program (DCP   
 145/2554) English Program : Institute of 
 Directors Thailand (เมษายน 2554) 
-  Director  Accreditation    
  Program (DAP 83/2553) English Program : 
   Institute of Directors Thailand (เมษายน    
   2553) 
-  The Non-Executive Director   Development 
 Series August 2552  “Corporate Governance” 
 by PriceWaterhouseCoopers, Malaysia      
   (สงิหาคม 2552) 

ม.ค. 2554 - 
ม.ค. wxx} 
 
2548 - 2551 

Board  Member, 
Chairman of  Audit Committee, 
Member of  Investment Committee 
Ambassador of Malaysia    

Universiti Putra Malaysia (UPM) 
 
 
The Kingdom of Thailand 

5. นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั 
 อาย ุ61 ปี   
    กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 วนัที�ได้รับแตง่ตั 5งวนัที� 11 เมษายน  2557 

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- นิตศิาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัตกิารอบรม 
- The Wharton Advanced Management 
 Program, University of Pennsylvania USA. 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นที� 
 2/2549 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
- Director Certification Program (DCP) 
 2/2543  Audit Committee Program 
 (ACP) 27/2552 Successful Formulation and  
 Execution of Strategy (SFE) 6/2553 
 สถาบนัสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสําหรับ
 กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของ รัฐวิสาหกิจ และ
 องค์การมหาชน รุ่นที� 2 หลกัสตูรการเมืองการ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2557 - ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ เเละกรรมการตรวจสอบ 
ที�ปรึกษาประธานกรรมการ  

บมจ.อินทชั โฮลดิ 5งส์ 
บมจ. ทพิยประกนัภยั  

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

การถือหุ้นในธนาคาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

 

 

 

wxx� - ปัจจบุนั 
 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุดิ้านการเงินและ
กรรมการตรวจสอบ  

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (กลต.) 

ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ คณะกรรมการจดัทําบนัทกึข้อตกลง
และประเมินผล 
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
 
 

ปัจจบุนั 
 

กรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทนุ 
พฒันาการเมืองภาคพลเมือง  

สํานกังานสภาพฒันาการเมือง สถาบนัพระปกเกล้า 
 

ปัจจบุนั กรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
ป้จจบุนั กรรมการ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
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 ปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนกั
 บริหารระดบัสงู (ปปร.) รุ่นที� 14/2555 สถาบนั
 พระปกเกล้า 
- หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู 
 (วปส.) รุ่นที� 2/2555 สํานกังานคณะกรรมการ
 กํากบัและสง่เสริมการ ประกอบธุรกิจประกนัภยั 
- หลกัสตูรนกับริหารการยตุธิรรมทาง
 ปกครองระดบัสงู (บยป.) รุ่นที� 4/2555, 
 สํานกังานศาลปกครอง 

   

ปัจจบุนั กรรมการกลาง  มลูนิธิสถาบนัปรีดี พนมยงค์ 

ปัจจบุนั กรรมการและเลขานกุาร  มลูนิธิศาสตราจารย์สงัเวียน อินทรวิชยั 
ปัจจบุนั ที�ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทนุไทย 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

wxxy - wxx� 
wxxy - wxx� 
สิ 5นสดุ 2556 
สิ 5นสดุ 2553 
2554- 2556 
สิ 5นสดุ ม.ค. 
2553 
2543 -  2552 
2549 - 2551 

เลขาธิการ  
กรรมการ  
ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
รองผู้จดัการ สายงานการตลาดและงานบริการ
หลงัการซื 5อขายหลกัทรัพย์   
กรรมการผู้จดัการ  

กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
บมจ. ไออาร์พีซี  
บมจ. รอยลัพอร์ซเลน 
บมจ. สายการบินนกแอร์ 
บมจ. ตลาดสญัญาซื 5อขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
บจ. ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

6.   นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ 
   อาย ุ�x ปี 

   กรรมการ (มีอํานาจลงนามผกูพนั) 
   กรรมการคณะกรรมการ Board Risk Committee 
  วนัที�ได้รับแตง่ตั 5งวนัที� 11 เมษายน   2557  

- Doctor of Engineering Industrial, Lamar 
 University, U.S.A. 
- M.Eng (Industrial Engineering), Lamar 
 University, U.S.A. 
- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วิศวกรรมเครื�องกล) 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัตกิารอบรม 
- Stanford Executive Program, Stanford   
 University, U.S.A. (ปี wxy�) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

การถือหุ้นในธนาคาร ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

กรรมการ  
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ  

บจ. ทีอาร์ซี กรีน 
� Sakari Resources Ltd. 

PTT FLNG Ltd. 
จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
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ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม
 เอกชน รุ่นที� 12 (วปรอ. 4212) วิทยาลยัป้องกนั
 ราชอาณาจกัร   
- หลกัสตูร DCP  42/2004, FND 9/004, RCC 
 10/2010 และ NCGC สมาคมสง่เสริมสถาบนั
 กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2557 
2551 - 2552 
 
2546 - 2550 

ประธานกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบตักิารกลุม่ธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั 5นต้นและก๊าซธรรมชาต ิ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่ธุรกิจสํารวจ
ผลติและก๊าซธรรมชาต ิ 

บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี� รีซอร์สเซส 
บมจ. ปตท. 
 
บมจ. ปตท. 

 

  

7. นายเคนนี คมิ 
 อาย ุ47 ปี 
 ประธาน Board Risk Committee  
 วนัที�ได้รับแตง่ตั 5งวนัที� 5 พฤศจิกายน  2551 
 

-  M.Sc. (Finance), University of Lancaster, UK 
-  A fellow of Association of  
   Chartered Certified Accountants, UK 
-  A member of Malaysian Institute of 
 Accountants 
-  A member of Institute of Chartered 
 Accountants in England and Wales, 
 Finance Faculty  

ประวัตกิารอบรม 
CIMB-INSEAD Leadership Program 
Conference and various invited Speakers 

รางวัล 
Presented by Alpha Southeast Asia for:- 
2013 - Best CFO in South East Asia 
2013 - Best CFO in Malaysia 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 

Group Chief Financial Officer and Chief 
Executive Officer, Group Strategy & 
Strategic Investments Division 

CIMB Investment Bank Berhad 
 
 
 

การถือหุ้นในธนาคาร 
จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

     

8.  นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น 
 อาย ุy� ปี 
 กรรมการ 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Massachusetts   
 Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา  
- ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์บณัฑิต, การบญัชี และ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 
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ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 กรรมการ  Board Risk Committee 
 วนัที�ได้รับแตง่ตั 5งวนัที� � พฤษภาคม wxx}   

 การเงิน, Macquarie University, ซดินีย์ 
 ออสเตรเลีย  
- ประกาศนียบตัร 7th Form Bursary - 
 (เศรษฐศาสตร์, สถิต,ิ ภาษาองักฤษ, 
 ประวตัศิาสตร์),  Aranui High School, 
 Christchurch, นิวซีแลนด์  
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

wx�� - ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 

กรรมการ 
 
กรรมการ 

Investments, Khazanah Nasional Berhad, กวัลาลมัเปอร์, 
มาเลเซีย 
Board o f Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta                                

A.S. (Non-Independent Non-Executive Director) 

การถือหุ้นในธนาคาร 
จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

เม.ย. wxxw - 
ต.ค. wxxw 
มี.ค. wx�| - 
เม.ย. wxx{ 
ต.ค. wx�� - 
มี.ค. wx�| 
ธ.ค. wx�� -
ก.พ. wx�� 
เม.ย. wxx� - 
ธ.ค. wx�� 

Principal 
 
Senior Vice President, Office of the 
Chairman/CEO 
Vice President, Credit Cards Group 
Head 
Associate 
 
นกัวิเคราะห์อาวโุส 

Olivant Advisors (Seconded from Khazanah), สงิคโปร์ 
 
Lippo Bank Tbk (Seconded from Khazanah), จาการ์ตา 
อินโดนีเซีย 
Lippo Bank Tbk (Seconded from Khazanah), จาการ์ตา 
อินโดนีเซีย 
Boston Consulting Group 
 
FIG Specialist, McKinsey & Company,  กวัลาลมัเปอร์, 
มาเลเซีย  

ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

9.  นายสภุคั ศวิะรักษ์ 
 อาย ุx� ปี 
 กรรมการ (มีอํานาจลงนามผกูพนั) 
 กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
 ประธานคณะกรรมการจดัการ 
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
 ประธานคณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนี 5สนิ 
 ประธานคณะกรรมการ Market Risk Committee 

Thailand 

-   ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์)   
   University of Pennsylvania, U.S.A. 
-  ปริญญาโท (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)   
   Tufts University, Massachusetts, U.S.A. 
-  ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดี  
   ภาษาองักฤษ) Georgetown University, 
 U.S.A. 
ประวัตกิารอบรม 

-  2554  Financial Institutions Governance 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

wxx} 
wxx} 
 
1 ก.พ. wxx� - 
ปัจจบุนั 

อนกุรรมการตรวจสอบ  
อนกุรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม  
ประธานกรรมการ  

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
บจ. บริหารสนิทรัพย์ สาทร 
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ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงด้านเครดติ 
 ประธานคณะกรรมการพิจารณาการออกผลติภณัฑ์

ของธนาคาร 
 ประธานคณะกรรมการพิจารณาสนิเชื�อระดบั 2 
 ประธานคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย 
 ประธานคณะกรรมการ IT Strategic Planning 

Committee 
 ประธานคณะกรรมการการตลาดและการ

ตดิตอ่สื�อสาร 
 ประธานคณะทํางานบริหารจดัการหนี 5ที�มีปัญหา 
 วนัที�ได้รับแตง่ตั 5งวนัที� 17 มีนาคม 2552  

  Program (FGP) Class 3/2554 
-  2553  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร   
 วตท. รุ่นที� {� มี.ค.-ก.ค. wxxy) 
-  wxx� วิทยาป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 
 wxx�  
-  wx�| Directors Certification Program 
 (DCP)  
-    2548 Directors Accerditation Program 
 (DAP) 
-   2536 หลกัสตูรผู้บริหารธนาคารและสถาบนั  
  การเงิน (FINEX IV)   
 
 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

wxx� - wxx�  
wxx{ - wxxw 
wxx{ - wxxw 
wx�� - wxx{ 
 

กรรมการ, อนกุรรมการตรวจสอบ  
กรรมการ 
ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร  

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย 
บลจ. ทหารไทย 
บมจ. ธนาคารทหารไทย 

การถือหุ้นในธนาคาร 
จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 
 

 
  

10.   รศ.ดร. อิสมาแอ อาลี 
 อาย ุ 64 ปี 
      ที�ปรึกษาธุรกรรมชาริอะฮ์ 
 วนัที�ได้รับแตง่ตั 5งวนัที� { สงิหาคม wxx� 

-  ประกาศณียบตัรชั 5นสงู หลกัสตูรเสริมสร้าง
 สงัคมสนัตสิขุ สถาบนัพระปกเกล้า 
-   Ph.D.,  Al-Fiqh (First Class Hons), Islamic   
    University of Madinah, Saudi Arabia  
- M.A., Al-Fiqh (Excellence) Islamic   
    University of Madinah, Saudi Arabia 
- B.A., Sharia (Hons), Islamic University of 
 Madinah, Saudi   Arabia 
- B.A., (Dawah and Usul al- din), Islamic    

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

การถือหุ้นในธนาคาร 2550 - ปัจจบุนั    
 

กรรมการกลางอิสลามแหง่ประเทศไทยและ
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล 

คณะกรรมการอิสลามแหง่ประเทศไทย 
 จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
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ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

    University of Madinah, Saudi Arabia 

 
2553 - 2554 
2551 - 2553 
 
2550 - 2554 
 
2549 - 2553 
 
wx�x-wxxy 

หวัหน้าคณะ 
กรรมการ  
 
Associate Professor of Islamic Law  
 
หวัหน้าภาควิชาอิสลามศกึษา 
 
กรรมการ 

ผู้แทนฮจัย์ไทย  
Shariah Advisory Council, Securities Commission, 
Malaysia 
Advisory Council for Peace Building in Southern 
Border Provinces of Thailand 
College of Islamic Studies (CIS), Prince of Songkla 
University (PSU) 
Doctoral Degree in Islamic Studies of CIS-PSU 
College of Islamic Studies  CIS-PSU 

11.   ดร. มะรอนิง สาแลมงิ  
 อาย ุ49 ปี 
 ที�ปรึกษาธุรกรรมชาริอะฮ์ 
 วนัที�ได้รับแตง่ตั 5งวนัที� { สงิหาคม wxx� 
 

-  Ph.D. Principles of   Islamic Jurisprudence, 
 Islamic University of Medina, Saudi Arabia 
-  M.A. Principles of Islamic Jurisprudence, 
 Islamic University of Medina, Saudi Arabia 
-  B.A. Islamic Law, Islamic University of  
   Medina, Saudi Arabia 
 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

การถือหุ้นในธนาคาร 2558 - ปัจจบุนั 
2556  -2557  
2555 -2557 
 
 
2554 - ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 
2552 –2557 
 
wxx{ - ปัจจบุนั 
 
2549 - ปัจจบุนั 
 

ผู้ทรงคณุวฒุ ิ
รองเลขาธิการ 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ
 
 
 คณะกรรมการที�ปรึกษา Shariah  
คณะที�ปรึกษาและคณะทํางาน 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรปรัชญาดษุฎี
บณัฑิต  
อาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญา
เอก   
อาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท   
 

ทา่นจฬุาราชมนตรี 
ศนูย์อํานวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
คณะกรรมการสง่เสริมกิจกการฮจัญ์จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ตามคําสั�งแตง่ตั 5งของศนูย์อํานวยการบริหารจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ 
สหกรณ์บีนา จํากดั 
ทา่นจฬุาราชมนตรี 
วิทยาลยัอิสลามศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยา
เขตปัตตานี   
วิทยาลยัอิสลามศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยา
เขตปัตตานี   
วิทยาลยัอิสลามศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี   

จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 
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2548 –ปัจจบุนั 
 
2558–ปัจจบุนั 

อาจารย์ประจําแผนกกฎหมายอิสลาม  
 
ที�ปรึกษาผู้ อํานวยการวิทยาลยัอิสลามศกึษา 

วิทยาลยัอิสลามศกึษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี 
วิทยาลยัอิสลามศกึษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2553 - 2554 
 
2552 - 2553 
 

25 -51 25 53 
 

25 - 2550 54 
 
2554 - 2556 
 

คณะกรรมการ  
 
คณะทํางานศกึษารูปแบบและวิธีการ
ดําเนินงาน (Model)  
คณะทํางานพฒันาการใช้กฎหมายอิสลามใน
พื 5นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต้  
คณะกรรมการสนบัสนนุการดําเนินกิจการ
กองทนุซะกาต   
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ
 

โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุสถาบนัการเงินชมุชนใน
ระบบอิสลามในจงัหวดัชายแดนภาคใต้   
สถาบนัการเงินชมุชนในระบบอิสลาม 
 
ตามคําสั�งคณะอนกุรรมการนโยบายและประสานงาน
กระบวนการยตุธิรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ตามคําสั�งสํานกันายกรัฐมนตรี 
 
ในคณะกรรมการเขตพื 5นที�การศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 
1 

   

ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

12. นายสรุชยั  จิตตรัตน์เสนีย์/1 
  อาย ุ64 ปี 

 รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
        รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  สายสนบัสนนุธุรกิจ 

  วนัที�ได้รับแตง่ตั 5งวนัที� { มกราคม wxx�  

-  ปริญญาโท  (เศรษฐศาสตร์)  State      
    University of New York at  Binghamton,     
    U.S.A. 
-  ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์)Central       
    Missouri State University U.S.A. 

 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ธ.ค. wxx} –  
ปัจจบุนั 
ก.พ. 2557-
ปัจจบุนั 
2548 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 

บบส. สาทร  
 
บจ. ซีที คอลล์ 
 
บจ. เซน็เตอร์ ออโต้ ลีส 

การถือหุ้นในธนาคาร 
จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
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ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2548 - 2553 ประธานกรรมการ บจ. เวิลด์ลีส 

13. นางปนทุ  ณ เชียงใหม ่
 อาย ุx� ปี 
  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารความเสี�ยง 
 วนัที�ได้รับแตง่ตั 5ง วนัที� 1 กรกฎาคม 2552 

-   Master of Science Business (Marketing),  
   University of Wisconsin- Madison 
-  Master of Business Administration 
 (Finance & Management), University of 
 Wisconsin-Madison 
-   ปริญญาตรี ครุศาสตร์บณัฑิต (จิตวิทยา
 การศกึษา) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัา 
ประวัตกิารอบรม 
Financial Institutions Governance Program  
(FGP) Class 3/2554 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

14. นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์  
 อาย ุxw ปี 
 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

  สายกลยทุธ์และการเงิน 
 วนัที�ได้รับแตง่ตั 5ง วนัที� 3 ธนัวาคม 2552 

- ปริญญาโท (สาขา Information Systems)   
 Golden Gate, University, San Francisco, CA, 
 U.S.A. 
- ปริญญาโท (สาขาการเงิน) University of   
 Pittsburgh, Pittsburgh, PA, U.S.A. 
- ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์บณัฑิต)
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัตกิารอบรม 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ ร่วม

เอกชน (ปริญญาบตัร ปรอ.) รุ่นที� 24 จากวิทยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) ประจําปี 2554 

- หลกัสตูรกรรมการสถาบนัการเงิน (FGP) Class 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ส.ค. 2555 - 
ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ  บจ. เวิลด์ลีส  
การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ส.ค. 2553 - 
พ.ค. 2557  
2547 - 2552 

กรรมการ (มีอํานาจลงนาม)  
 
ผู้จดัการสายข้อมลูการบริหารและวางแผน 

บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซเิพิล 
 
บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 
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ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

3/2554, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูร CIMB-Insead Leaderships, INSEAD 
- หลกัสตูรกรรมการบริษัท (DCP) 131/2553, สมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- CFO Becoming a Strategic Partner, University 

of  Pennsylvania, USA 
- Senior Finance Management Program, 

Executive Development International, UK 
- วฒุบิตัรการเข้ารับการอบรมตามหลกัสตูรโครงการ

ฝึกอบรมพเิศษเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์วิชา System 
Analysis คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

15. ม.ล.ณฏัฐ์ชญัญา ทวีวงศ์  
 อาย ุ�� ปี 
       รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารธุรกรรม

การเงิน 
 วนัที�ได้รับแตง่ตั 5ง 1 สงิหาคม 2553 

-  MBA (International Business    
  Management &  Marketing) Oregon State 

 University, Oregon, U.S.A. 
-  B.A. (International Finance/Banking) 
 Oregon  State University, Oregon, U.S.A. 
 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - 
 

- 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

พ.ย. 2552 - 
มิ.ย. 2553 
พ.ย. 2548 - 
ต.ค. 2552 
 

Director - Regional Sales, Cash Management 
Corporate 
Head, Global Transaction Banking 
 

Deutsche Bank AG,  Asia-Pacific Head 
Office, Singapore 
Deutsche Bank AG, Bangkok  
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ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

16. นายศีลวตั สนัตวิิสฎัฐ์  
 อาย ุx{ ปี 
 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
 สายสารสนเทศและปฏิบตักิาร 
        วนัที�ได้รับแตง่ตั 5ง วนัที� 1 กนัยายน wxxx 

- ปริญญาโท (สาขาบริหารธุรกิจ) สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-   ปริญญาโท (สาขาวิศวกรรมเคมี)   
 The University of Texas at  Austin, U.S.A. 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  (เกียรติ

นิยมอนัดบั 2) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ประวัตกิารอบรม                                     
-  Banc Assurance Straight Through 

processing in Malaysia bP จดัโดย May Bank,  
Ageas Insurance                                                       

-  Leadership Greatnessจดัโดย PacRim Group     
-  Executive Program for Senior   
 Management 2008 จดัโดย The Fiscal Policy 

Research Institute Foundation  
-  Building The Leadership Team  
   for Outstanding for John C.Maxwell / 

Strategic Management for Service    
  Industries จดัโดย SASIN                                              
-  On 21st Century Marketing by Philip Kotler 

จดัโดย สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 
-   Lafferty Retail Finance Asia-Pacific  2004                   
-   Cash and Treasury Management in  Asia 

Pacific Region 2001,2002 จดัโดย   
      EuroFinance    
 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2 พ.ค. 2557 - 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซเิพิล 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. wxx} 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

พ.ค. 2552 - 
ส.ค. 2555 
ม.ค. 2548 - 
มี.ค. 2552  
 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ  สายงานธุรกิจลกูค้าบคุคลและ
เครือข่ายบริการ 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานธุรกรรมการเงิน 

บมจ. ธนาคาร กสกิรไทย 
 
บมจ. ธนาคาร ทหารไทย 

17. นายพรชยั ปัทมินทร 

 อาย ุ�w 
- ปริญญาตรี (สาขาบญัชี) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
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ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่ 
   วนัที�ได้รับแตง่ตั 5ง 1 กนัยายน 2556 

- AFS Scholarship Student Exchange Program  

ประวัตกิารอบรม                                               
2551 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 
73/2551 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
การถือหุ้นในธนาคาร กย. 2554-สค. 

2556 
ตค. 2551-สค. 
2554 
มีค. 2550-กย. 
2551 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ ทีมธุรกิจลกูค้ารายใหญ่ 2  
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานสถาบนัธนกิจ  
กรรมการผู้จดัการ  

 บมจ. ธนาคารธนชาต 
 
บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
 
บจ.หลกัทรัพย์ ซติี 5คอร์ป (ประเทศไทย) 

จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

   

ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

18. นายจิรัชยตุิz อมัยงค์ 
 อาย ุ�} ปี 
 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายพาณิชย์ธนกิจ 
   วนัที�ได้รับแตง่ตั 5งวนัที� w} กนัยายน wxx� 

- Cert. of Int'l Business & Finance, New York 
 University 
- M.B.A., Indiana University of Pennsylvania 
- Bachelor of Law, Thammasat University 
 
ประวัตอิบรม 
- Great Leadership, Pacrim Group  
- Advance Negotiation skill, Independence 

Instructor 
- TAP (Talent Acceleration Program) GE, Turkey 

& London 
 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร 
จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

มิ.ย. wxx�–
ก.ย. wxx� 
ก.พ. wxx�-มิ.ย. 
wxx� 
 

Head of SME Banking 
 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ Strategy, Change 
Management and Product and Marketing 
Developmen Head & Sale Head BKK. 

บมจ. ธนาคารธนชาต   
 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   
 
 

เอกสารแนบ 1 หน้า 154 



                                 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากัด (มหาชน)        
                                     CIMB Thai Bank Public Company Limited                             แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี  (แบบ ��(แบบ ��--�)�) 
 

 

 

ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ก.พ. wxx�- 
wxxw 

กรรมการ, SME Thailand บมจ. ธนาคาร GE Money  

19. นายอดศิร เสริมชยัวงศ์   
 อาย ุ �� ปี 
      รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  สายธุรกิจรายย่อย 
 วนัที�ได้รับแตง่ตั 5ง วนัที� 11 กนัยายน 2555 

-  MBA, สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ 
 แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 ประวัตกิารอบรม  

 - wx��  Director Certification Program  
-   Advanced Management Program, Oxford  

University 
-  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ  
      ตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที� 1 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บล.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิ
เพิล การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2553 - 2555 
 
2550 - 2553 
 
2545 - 2550 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการ  
ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ สายผลติภณัฑ์เงินฝากและการลงทนุ  
กรรมการผู้ อํานวยการ  

บมจ. ธนาคาร ยโูอบี 
 
บมจ. ธนาคาร ไทย พาณิชย์  
 
บลจ. ไทยพาณิชย์  

20.   นายสธุีร์  โล้วโสภณกลุ  
 อาย ุ 54 ปี        
 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  สายบริหารเงนิ 
 วนัที�ได้รับแตง่ตั 5ง 1 เมษายน 2554  

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์  

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

ประวัตกิารอบรม 
-   Market Risk for Treasury Products,   
 New York  institute of Finance (Financial 

Times)  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4 มี.ค. 2554 - 
ปัจจบุนั 
wy เม.ย. 2556 
-ปัจจบุนั 

กรรมการ  
 
กรรมการ 

บจ. หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี 
 
สมาคมตลาดตราสารหนี 5ไทย 
 

การถือหุ้นในธนาคาร 
จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
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                                 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากัด (มหาชน)        
                                     CIMB Thai Bank Public Company Limited                             แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี  (แบบ ��(แบบ ��--�)�) 
 

 

 

ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

-   Asset and Liability Management, Chase 
Manhattan Bank, Singapore  

-   Treasury Training Scheme, The   
 Institute of Banking and Finance (IBF), 

Singapore  
� Offshore Deposit Market  
� Foreign Exchange Arithmetic  
� Financial Future  
� Options  
� Citibank Bourse Game  

- - - 

21. นายสทิธิไชย มหาคณุ 
 อาย ุ�� ปี 
 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
 สาย Corporate Finance and Equity Capital 
 Markets  
 วนัที�ได้รับแตง่ตั 5ง 1 ตลุาคม 2555 

-  MBA, Finance, California State University, 
 San Bernardino, USA  
-   BBA, Finance, Chulalongkorn University 
 
ประวัตกิารอบรม 
-  2556 CIMB-INSEAD Leadership Program  
 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- 
 

- - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

กรรมการ  
กรรมการ  

บจ. หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี 
ชมรมวาณิชธนกิจ การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ก.ย. 2552 - 
ก.ย. 2555 
พ.ย. 2549 - 
ก.ย. 2552 
ก.พ. 2545  - 
ก.ย. 2549 
 

หวัหน้าสายงานวาณิชธนกิจ  
 
หวัหน้าสายงานวาณิชธนกิจ 
 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานวาณิชธนกิจ  

บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 
 
บล.ซีไอเอ็มบีจีเค (ประเทศไทย) 
 
บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
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                                 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากัด (มหาชน)        
                                     CIMB Thai Bank Public Company Limited                             แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี  (แบบ ��(แบบ ��--�)�) 
 

 

 

ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

22. นายประภาส  ทองสขุ 
 อาย ุx{ ปี 
    ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  ด้านสื�อสารองค์กร 
 วนัทีได้รับแตง่ตั 5งวนัที� 1 เมษายน 2553 

-  MBA สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
-  ปริญญาตรี (ครุศาสตร์บณัฑิต)  
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

การถือหุ้นในธนาคาร - - - 
จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 
 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2547 - 2553 ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหารสื�อสารการตลาด  บมจ. บตัรกรุงไทย 

23.  นางสาวสริิพร  สนั�นไพเราะ 
 อาย ุx� ปี 
      ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  
 ด้านตรวจสอบภายใน 
 วนัที�ได้รับแตง่ตั 5งวนัที� 22 กมุภาพนัธ์ 2553 

-  ปริญญาโท (พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต) 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี (บญัชีบณัฑิต) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัตกิารอบรม 
-  CIMB-INSEAD Leadership Program 
-  CIA Preparation สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แหง่

ประเทศไทย 
-  Certified Professional Internal Auditor (CPlA) 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ 
    ประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2550 - 2551 

2549 - 2550 

ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน Senior Audit 
Manager, Group Internal Audit  

บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 

บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  

   

24.   นายฐาภพ คลี�สวุรรณ 
 อาย ุ54 ปี 
 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
 ฝ่ายกํากบัการปฏิบตังิาน  

- ปริญญาโท กฎหมายภาษี DePaul University, 
Chicago, Illinois, U.S.A 

- ปริญญาตรี คณะนิตศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
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                                 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากัด (มหาชน)        
                                     CIMB Thai Bank Public Company Limited                             แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี  (แบบ ��(แบบ ��--�)�) 
 

 

 

ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 วนัที�ได้รับแตง่ตั 5ง วนัที� ww มถินุายน wx54 
 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่  
 เลขานกุารบริษัท 
 วนัที�ได้รับแตง่ตั 5ง วนัที� w{ กรกฎาคม wxx{ 
 

ประวัตกิารอบรม 
-  อบรมกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องกบัตราสารหนี 5 
-  มาตรการป้อมปรามการเก็งกําไรคา่เงินบาท 
-  Tone at the Top 
-  หลกัสตูร พรบ. การประกอบธุรกิจข้อมลู   
  เครดติ 
-  Financial Institution Governance Program, 
   โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  กฎหมายและระเบียบปฏิบตัสิําหรับเลขานกุาร 
   บริษัทตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และตลาด   
  หลกัทรัพย์ใหม ่โดยคณะนิตศิาสตร์ 
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
-  ผู้ กํากบัดแูลการปฏิบตังิานด้านธุรกิจการ  
  ธนาคารพาณิชย์ โดยคณะนิตศิาสตร์ 
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั Company 
 Secretary Program โดยสมาคม  
  สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2551 - 2553   กรรมการ บจ. บริหารสนิทรัพย์ สาทร  

 

  

ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

25. นางสาววินิตา กิมสวสัดิz  
  อาย ุx� ปี 
  ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายบริหารข้อมลูและรายงาน 
  วนัทีได้รับแตง่ตั 5งวนัที� 16 สงิหาคม 2554 

-   ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
 (การบญัชี) จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 
-   ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
 (การบญัชี) จฬุาลงกรณ์ ม หาวิทยาลยั 

ประวัตกิารอบรม 
Advanced Financial Leadership Program (AFLP)  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นที�ถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557 ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
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ชื�อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั -ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

 

2551 - 2554 
 
2548 - 2550 

ผู้จดัการฝ่ายบริหารข้อมลูและรายงานกลุม่งานการเงิน 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 
บมจ. ธนาคารจีอี มนันี� เพื�อรายย่อย 

   

หมายเหต:ุ   ไมม่ีกรรมการ หรือ ผู้บริหารรายใดมีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหารด้วยกนั 
 /{ ที�ประชมุคณะกรรมการมีมติต่ออายกุารเป็นพนกังานและแต่งตั 5งนายสรุชยั จิตตรัตน์เสนีย์  ตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และตําแหน่งรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสนบัสนนุธุรกิจ มีผลตั 5งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 เปรียบเทียบกบั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

ชื�อ ตําแหน่ง จํานวนหุ้นที�ถือ 
ณ วนัที� y{ ธ.ค. 

x} (หุ้น) 

จํานวนหุ้นที�ถือ 
ณ วนัที� y{ ธ.ค. x� 

(หุ้น) 

จํานวนหุ้นที�
เปลี�ยนแปลง 

เพิ�มขึ 5น (ลดลง) 

นายจกัรมณฑ์ ผาสุกวนิช/{ ประธานกรรมการ { { - 
หมายเหตุ   /1นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ได้ลาออกจากตําแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการ ทั 5งนี 5 การลาออกมีผลตั 5งแตว่นัที� 28 สิงหาคม  2557 เป็นต้นไป 

 
เปรียบเทียบการถือหุ้นบริษัทในเครือของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 เปรียบเทียบกบั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

รายละเอียด จํานวนหุ้นที�ถือ 
ณ วนัที� 31  

ธ.ค. x} (หุ้น) 

จํานวนหุ้นที�ถือ 
ณ วนัที� y{ ธ.ค. x� 

(หุ้น) 

จํานวนหุ้นที�
เปลี�ยนแปลง 

เพิ�มขึ 5น (ลดลง) 
นายฐาภพ  คลี�สวุรรณ    ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่  
และผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายกํากบัการปฏิบตังิาน 
-  บจ. เซน็เตอร์ ออโต้ ลีส  
-  บจ. เวลิด์ลีส  

   2 
   { 

  2 
1 

- 
- 

นายสธีุ ตนัธนะ   ผู้ อํานวยการอาวโุส ทีมบริหารช่องทางการขาย   
-  บจ. เวลิด์ลีส   { 1 - 
นายธนิต อ่อนนชุ    หวัหน้าส่วนสนบัสนนุธุรกิจพาณิชย์ธนกิจ  
- บจ. เซน็เตอร์ ออโต้ ลีส    w     w - 
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เอกสารแนบ 2 
 
 

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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รายละเอียดการดํารงตําแหน่งของผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุในบริษัท  บริษัทยอ่ย  บริษัทอื'นหรือบริษัทที'เกี'ยวข้อง ณ วนัที' 28 กมุภาพนัธ์ 2558 

    หมายเหตุ   /0 ที'ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น เมื'อวนัที' 11 เมษายน 2557 มีมติแต่งตั 6งกรรมการใหม่ 3 คน คือ  นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ และนางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น ทั 6งนี 6 ในวนัประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ และนางสาวโสภาวดี  เลศิมนสัชยั 

 ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรียบร้อยแล้ว แต่นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็นอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากธปท.ต่อมานางสาวเซรีน่าตนั เหม่ ชเว็น ได้รับความเห็นชอบจากธปท.ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ มีผลตั 6งแต่เมื'อวนัที' 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป 
   /A ที'ประชมุคณะกรรมการมีมติต่ออายกุารเป็นพนกังาน และแต่งตั 6งนายสรุชยั จิตตรัตน์เสนีย์  ตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที'บริหาร และตําแหน่งรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสนบัสนนุธุรกิจ แทนนายทรงวุฒิ บวัเข็ม ที'เกษียณอาย ุมีผลตั 6งแต่วนัที' 18 มกราคม 2557  
   ทั 6งนี 6 นายทรงวฒุิ บวัเข็ม เกษียณอาย ุมีผลตั 6งแต่วนัที' 31 ธันวาคม 2556 
    

      
 

รายชื�อ   ธนาคาร 
บริษัท
ย่อย 

บริษัทอื�นหรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1.  ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง A    I F K A                              

2.  นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ   B,C        C D F                           
3.  ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม D,E           H D                         

4. นางวาทนนัทน์  พีเทอร์สิค G,D             D D F J F                    
5.  นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั/0 D,E                  D,E K F F F F F F K           

6.  นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์/1 F                           F A A        

7.  นายเคนนี คิม F                              F F      
8.  นางสาวเซรีน่า ตนั เหม ่ชเว็น/0 F                                M A    
9. นายสภุคั   ศิวะรักษ์ F                                     
10. นายสรุชยั  จิตรัตน์เสนีย์/2 U A                                    
11. นางปนทุ  ณ เชียงใหม่ U                                     
12. นายณรงค์ชยั  วอ่งธนะวิโมกษ์ U  A                                   
13. ม.ล. ณฏัฐ์ชญัญา ทวีวงศ์ U                                     
14. นายศีลวตั สนัติวสิฎัฐ์  U                                     
15. นายพรชยั ปัทมินทร U                                     
16. นายจิรัชยตุิK อมัยงค์ U                                     

17. นายอดิศร เสริมชยัวงศ์  U                                     

18. นายสธุีร์ โล้วโสภณกลุ U                                   F  
19. นายสิทธิไชย มหาคณุ W                                   F F 
20. นายประภาส ทองสขุ W                                     
21. นางสาวสิริพร สนั'นไพเราะ V                                     
22. น.ส. วินิตา กิมสวสัดิK  X                                     

เอกสารแนบ 2 หน้า 162 



                                 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากัด (มหาชน)  

                              CIMB Thai Bank Public Company Limited                                                  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ ��แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ ��--�)�)  
 

 

หมายเหต ุ
A ประธานกรรมการ B รองประธานกรรมการ C ประธานกรรมการตรวจสอบ 
D กรรมการอิสระ E กรรมการตรวจสอบ F กรรมการ 
G ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการ

กํากบัดูแลกิจการ 
H ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี:ยง I Non-Executive Director 

J Senior Advisor K ที:ปรึกษา L Group Chief Financial Officer and Head of Group    
Strategy and Finance Division 

M อนกุรรมการตรวจสอบ N อนกุรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคม O ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการเงินและกรรมการตรวจสอบ 
P คณะกรรมการจดัทําบนัทึกข้อตกลงและประเมินผล 

การดําเนินงานรฐัวิสาหกิจ 
Q คณะกรรมการบริหารกองทนุพฒันาการเมืองภาคพลเมือง R กรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

S กรรมการและเลขานกุาร T กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหนา้ที:บริหาร U รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
V ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส W ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ X ผู้อํานวยการอาวโุส 
      

 
 
บริษทัย่อย 

 
 

 
บริษทัอื:นหรือบริษทัที:เกี:ยวข้อง 

1. CIMB Group Holdings Bhd 2. Yu Cai Foundation 3. CIMB Investment Bank Berhad 
4. Tanjong PLC. 5. บมจ. เวิลด์ คอร์ปอเรชั:น 6. บมจ. ศรีสวสัดิp พาวเวอร์ 1979 
7. คณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม

ราชูปถมัภ์ 
8. CIMB Bank PLC., Cambodia  9. Dragon Group International Limited (DGI), 

Singapore 
10. PTT Global Chemical PCL 11. CIMB Group Holdings Berhad 12. Asia Capital Advisory PTE Ltd 
13. TPG Capital Asia 14. Lien Centre for Social Innovation Singapore Management University 15. บมจ.อินทชั โฮลดิxงส์ 
16. บมจ. ทิพยประกนัภยั 17. สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) 18. สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (สคร.) 

1. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากดั       {. บริษัท เวิลด์ลีส  จํากดั 3. บริษัท ซีที คอลล์ จํากดั 
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19. สํานกังานสภาพฒันาการเมือง สถาบนัพระปกเกล้า 
สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

20. สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
มูลนิธิสถาบนัปรีดี พนมยงค์ 

21. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 

 
 

22. 

 
 
มูลนิธิศาสตราจารย์สงัเวียน อินทรวิชยั 

 
 

23. 

 
 
สภาธุรกิจตลาดทนุไทย 

 
 

24. 

 
 
บจ. ทีอาร์ซี กรีน 

25. Sakari Resources Ltd. 26. PTT FLNG Ltd. 27. Investments, Khazanah Nasional 
28. BerhadBoard o f Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta                                                   

A.S. 
29. ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 30. บจ. บริหารสินทรพัย์ สาทร 

31. บจ. หลกัทรพัย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 32. สมาคมตลาดตราสารหนีxไทย 33. ชมรมวาณิชธนกิจ 
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เอกสารแนบ 3 

 
รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิานของธนาคาร  

 
รายละเอียดประวตักิารศกึษาและประสบการณ์การทํางานของผู้บริหารสงูสดุด้านตรวจสอบภายในและผู้บริหารสงูสดุฝ่ายกํากบั
การปฏิบตังิาน ดงัปรากฏในเอกสารแนบ 1 ข้อ 23 และ ข้อ 24 

 
หน้าที�ความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกํากับการปฏิบัตงิาน 
 

ผู้บริหารสงูสดุฝ่ายกํากบัการปฏิบตังิานมีหน้าที0ความรับผิดชอบในการเป็นศนูย์กลางการกํากบัดแูลการดําเนินธุรกิจของธนาคาร 
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย และข้อกําหนดของหน่วยงานทางการที0เกี0ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานทางการอื0นที0เกี0ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร  ทั :งนี : คณะกรรมการ
ธนาคารได้อนุมัตินโยบายและระเบียบปฏิบัติ เรื0 อง การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่ม CIMB เพื0อให้ผู้ บริหารระดับสูงและ
พนักงานของธนาคารทุกคนปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย และข้อกําหนดของหน่วยงานทางการที0เกี0ยวข้อง
ดงักล่าว ให้ถกูต้องครบถ้วน และเป็นไปอย่างเคร่งครัด 
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เอกสารแนบ 4 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหน้าที!ตามที!ได้รับมอบหมายภารกิจจากคณะกรรมการธนาคาร เพื!อให้มั!นใจว่า ธนาคาร
ปฏิบตัติามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งชาติลาว และหน่วยงานกํากับดูแลอื!นที!เกี!ยวข้องกับธนาคารฯ และเพื!อให้มั!นใจว่าธนาคารมีระบบการ
บริหารการจัดการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที!ดี มีระบบการบริหารความเสี!ยงที!เหมาะสมและระบบการควบคุมภายในที!เพียงพอ 
เพื!อสร้างมลูคา่เพิ!มตามวตัถปุระสงค์และ เป้าหมายที!คณะกรรมการธนาคารกําหนดขอบเขตที!คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นครอบคลุม
งานตรวจสอบภายใน รวมถึงงานสอบทานสินเชื!อ และงานการกํากบัการปฏิบตัิงานของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ทั 9งนี 9 บทบาทหน้าที!
และความรับผิดชอบหลกัของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
1.  ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาการปฏิบตัติามกฎหมายทั 9งในด้านบญัชี การรายงาน และการบริหารงานให้เป็นไปตาม  
   หลกัการกํากบัดแูลกิจการที!ดี 
2.  สอบทานการปฏิบตังิานของด้านตรวจสอบภายใน และ ฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิงาน ได้แก่ พิจารณาอนมุตัิแผนงานตรวจสอบและแผน
 กํากับการปฏิบตัิงาน ความเพียงพอของขอบเขตงานตรวจสอบภายใน หน้าที!งาน ความรู้ความสามารถและความเพียงพอของ
 ทรัพยากรในการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที!เกี!ยวข้องกบัการตรวจสอบภายในที!กําหนด
 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคาร
 แหง่ชาตลิาว 
3.  สอบทานการปฏิบตังิานของผู้สอบบญัชีภายนอก ได้แก่ พิจารณาแต่งตั 9งผู้สอบบญัชีภายนอก ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี และข้อสงสยั
 เกี!ยวกบัการลาออกหรือการให้ออก ตลอดจนความเที!ยงธรรม ผลการปฏิบตังิาน และความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีภายนอก 
4.  พิจารณาข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจการจากหน่วยงานกํากบัดแูลต่างๆ ด้านตรวจสอบภายใน ส่วนสอบทานสินเชื!อฝ่าย
 กํากับการปฏิบัติงานและผู้ สอบบัญชีภายนอก เพื!อสั!งการและติดตามให้หน่วยงานที!เกี!ยวข้องดําเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื!อง
 และจริงจงั 
5.  ควบคุมดแูลให้มีการจดัทํารายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและทนัเวลาตามหลักการบญัชีที!รับรองโดยทั!วไปรวมถึงมาตรฐานการ
 รายงานทางการเงิน 
6.  ร่วมหารือและแลกเปลี!ยนข้อคดิเหน็กบัฝ่ายจดัการของธนาคาร และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเป็นครั 9งคราว เพื!อรับทราบข้อสงัเกตและ
 แลกเปลี!ยนความคดิเหน็อย่างตอ่เนื!อง รวมทั 9งร่วมหารือกบัผู้สอบบญัชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละสองครั 9ง 
 
จากการปฏิบตัภิารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบตามบทบาทหน้าที!และความรับผิดชอบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ 
วา่รายงานการเงินของธนาคารและการเปิดเผยข้อมลูมีความครบถ้วน เชื!อถือได้ และสอดคล้องกบัมาตรฐานบญัชีและหลกัการบญัชี 
ที!รับรองทั!วไป การบริหารความเสี!ยง ระบบการควบคมุภายในของธนาคาร การกํากบัดแูลการปฏิบตังิานให้ถกูต้องตามกฎระเบียบ 
ของทางการ และกระบวนการตรวจสอบภายในที!มีความเป็นอิสระและสอดคล้องกบัมาตรฐานงานตรวจสอบนั 9น มีความเพียงพอและ 
เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจของธนาคาร 
 
 

- สคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ - 
( นายสคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ ) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 5 

 

รายงานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา 

และการกาํกับดูแลกิจการ 

 

ในปี 2557 คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ ได้ปฏิบตัิหน้าที% เพื%อให้มั%นใจว่าธนาคารได้ดําเนินการ
แต่งตั +งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงของธนาคารที%มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื%อดํารงตําแหน่งต่างๆ พร้อมทั +งการจ่ายค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื%นที%เหมาะสมกบัหน้าที%และความรับผิดชอบ นอกจากนี +คณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร สําหรับกรรมการและพนักงานของธนาคาร เพื%อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การกํากับดแูลกิจการของ
หน่วยงานกํากบัดแูลที%เกี%ยวข้อง 
 
ทั +งนี + บทบาทหน้าที%และความรับผิดชอบที%สําคัญของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ 
ประกอบด้วย 
1.  ดําเนินการทั +งในด้านการแตง่ตั +งกรรมการและผู้บริหารธนาคารที%มีคณุสมบตัเิหมาะสมเพื%อดํารงตําแหน่งต่างๆ และการกําหนด 
 คา่ตอบแทนที%เหมาะสมกบัภาระหน้าที% เพื%อเสนอคณะกรรมการธนาคารอนมุตั ิ
2.  พิจารณาการแต่งตั +งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทในเครือของธนาคารและเสนอให้คณะกรรมการธนาคารให้ความ
 เหน็ชอบ 
3.  จดัให้มีการประเมินการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสูงเทียบกบัเป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบตัิงาน และนําเสนอผลการ
 ประเมินตอ่คณะกรรมการเพื%อพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ที%เหมาะสม 
4.  ทบทวนและพิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนสัประจําปีของพนกังานธนาคาร เพื%อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตั ิ
5. ทบทวนนโยบายการกํากับดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร สําหรับกรรมการและพนกังานของธนาคาร เพื%อให้
 เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการของหน่วยงานกํากบัดแูลที%เกี%ยวข้อง และนําเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารพิจารณา 
 อนมุตั ิ
6.  อนุมัติแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการเพื%อให้หน่วยงานที%เกี%ยวข้องนําไปปฏิบัติและรายงานให้คณะกรรมการธนาคาร
 รับทราบเป็นประจําทกุปี เพื%อส่งเสริมการกํากบัดแูลกิจการที%ดีของธนาคาร 
 
ในปี 2557 ค่าตอบแทนที%กรรมการและผู้ บริหารระดับสูงของธนาคารได้รับ ดังที%แสดงไว้ในรายงานการกํากับดูแลกิจการ หัวข้อ
คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารนั +น คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่ามี
ความเหมาะสมกบัภาระหน้าที% ความรู้ความสามารถผลการปฏิบตังิาน ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลประกอบการของธนาคารแล้ว 

 
 
 

   -วาทนนัทน์   พีเทอร์สิค- 

(นางวาทนนัทน์   พีเทอร์สิค) 
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงนิ 

 
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงินที-ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักล่าวจัดทําขึ 2นตามมาตรฐานการบญัชีที-รับรองทั-วไปในประเทศไทย และตาม
มาตรฐานการบญัชีสากลโดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที-เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ-าเสมอ ใช้ดลุพินิจอย่างระมดัระวงัและใช้ประมาณ
การที-ดีที-สดุในการจดัทํา มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญั  อย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมทั 2งการปฏิบตัิตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
คณะกรรมการธนาคารได้จดัให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ-งระบบการควบคมุภายในที-มีประสิทธิผลเพื-อให้มั-นใจ  ได้อย่างมีเหตผุลว่าการบนัทกึ
ข้อมลูทางบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที-จะดํารงรักษาไว้ซึ-งทรัพย์สิน และเพื-อให้ทราบจุดอ่อนเพื-อป้องกันมิให้เกิดการ
ทจุริต หรือการดําเนินการที-ผิดปกตอิย่างมีสาระสําคญั 
 
ในการนี 2 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั 2งคณะกรรมการตรวจสอบซึ-งประกอบด้วยกรรมการที-ไม่เป็นผู้ บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี-ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคมุภายใน และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี-ยวกบัเรื-องนี 2 ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ-งแสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 
 
คณะกรรมการธนาคารมีความเหน็วา่ระบบการควบคมุภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดบัที-น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื-อมั-น
อย่างมีเหตผุลตอ่ความเชื-อถือได้ในงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วนัที- 31 ธนัวาคม 2557 
 
 
 
             - จิตรพงษ์ กวา้งสขุสถิตย์-          - สภุคั ศิวะรักษ์ - 
            (นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์)                                        (นายสภุคั ศวิะรักษ์) 

            กรรมการ                          กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที-บริหาร 
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แบบ 56-3 
หนังสือรับรองงบการเงนิ 

 
งบการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน)  
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ  นสดุวนัที$  31  ธันวาคม 2557 

ชื$อผู้สอบบญัชี     นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล    สงักดัสํานกังาน   บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกัด 
 

บริษัทได้พิจารณาข้อมลูในงบการเงินนี  ซึ$งเป็นข้อมลูที$มาจากการจดัทําด้วยความระมดัระวงัของผู้บริหารระดบัสูงสุดของบริษัท
และผู้บริหารระดบัสงูที$รับผิดชอบงานด้านบญัชีของบริษัท บริษัทขอรับรองวา่  

(1) งบการเงินนี   ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี$ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที$ดี เพื$อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนที$เป็นสาระสําคญัทั  งของ
บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั  งควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที$ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัทได้แจ้ง
ข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที$   31  ธันวาคม  2557  ต่อผู้สอบบญัชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว 
ซึ$งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี$ยนแปลงที$สําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทั  งการกระทําที$มิชอบที$อาจมีผลกระทบต่อ
การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

  ชื$อ ตําแหน่ง ลายมือชื$อ*  
1.  นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์     กรรมการ           - จิตรพงษ์ กวา้งสขุสถิตย์-       
2.  นายสภุคั  ศวิะรักษ์    กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที$บริหาร                - สภุคั  ศิวะรักษ์ -   
 
*หมายเหต ุ หากเกิดกรณีที$บคุคลผู้ มีอํานาจลงนามไม่สามารถลงนามในหนงัสือรับรองงบการเงินในวนัที$มีการยื$นหนงัสือต่อสํานกังานได้ 
บริษัทซึ$งเป็นผู้ออกหลกัทรัพย์จะต้องดําเนินการให้บคุคลนั  นลงนามในเอกสารทนัทีเมื$อกรณีอนัเป็นเหตใุห้ไม่สามารถลงนามได้สิ  นสุดลง 
เว้นเสียแต่ว่าบุคคลนั  นอยู่ภายใต้สภาวะที$ไม่สามารถควบคุมตนเองได้อันเป็นผลสืบเนื$องมาจากการเจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ใน
กรณีดงักล่าว บริษัทไม่จําเป็นต้องดําเนินการให้บุคคลนั  นลงนามในหนงัสือรับรองงบการเงินแตอ่ย่างใด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


